
Meeting Book: Sauherad kontrollutvalg (17.09.2018) 

Sauherad kontrollutvalg 

Date: 2018-09-17T09:00:00 

Location: Norsjø 

Note: 

Forfall meldes til utvalgssekretær Ingebjørg Liland på e-post: ingebjorg.liland@temark.no, eller tlf. 

47034560, snarets mulig. 

 

I forbindelse med kontrollutvalgsmøtet vil det bli holdt et virksomhetsbesøk på Renseanlegget på Gvarv. 

Sentrale temaer for virksomhetsbesøket vil være:  

- Omvisning og orientering om Renseanlegget 

- Orientering om kommunens vann- og avløpssystem, herunder 

o Hvordan kommunen sikrer at avløpssystemet er av tilstrekkelig kvalitet (overvåking av avløpsnett, 

vedlikehold, beredskap, utslippstillatelse og utslippsregnskap)   

o Hvordan kommunen sikrer at vannforsyningen er av tilstrekkelig kvalitet (vannkvalitet, 

internkontroll, Ros, etc.) 

o Kommunens investeringer VA 

o Hvordan kommunen sikrer at tjenesten levers til selvkost.  

 

Virksomhetsbesøket vil finne sted fra kl. 09.00 til ca. kl. 10.00. Det ordinære kontrollutvalgsmøtet holdes 

på møterom Norsjø på kommunehuset fra ca. kl. 10:30. 

 

Innkalles:  

Sak 18/18 Kommunalsjef Oppvekst, Beate Darrud    

Sak 19/18 Ordfører Mette Haugholt      

Sak 19/18 Ass. rådmann Mona Slaaen      
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Arkivsak-dok. 18/00170-28 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg 17.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 17.09.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkallingen til møtet 17.09.2018 godkjennes. 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Møteinnkallingen til møtet 17.09.2018 legges med dette frem for godkjenning. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Møteinnkalling 17.09.2018 
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Arkivsak-dok. 18/00170-27 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg 17.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møte 11.06.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteprotokoll fra møte 11.06.2018 godkjennes. 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Møteprotokoll fra møte 11.06.2018 legges med dette frem for godkjenning. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Møteprotokoll fra møte 11.06.2018 
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Møteprotokoll  
 

Sauherad kontrollutvalg 

 
Dato: 11.06.2018 kl. 9:00 – 12:30 
Sted: Kommunestyresalen 
Arkivsak: 18/00170 
  
Til stede:  Helge Aarnes 

Gunhild Kleven Ripegutu  

Roar Darrud 

Hanna Nyborg Storm 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
 

  
Forfall:  Jarl Olav Rugtveit 
  
Andre: Kommunalsjef oppvekst Beate Darrud (sak 17/18) 

 

Kontrollutvalget i Bø (sak 15 og 17/18) 

Kontrollutvalget i Nome (sak 17/18) 

 

Forvaltningsrevisor Anne Hagen Stridsklev (sak 17/18) 

Forvaltningsrevisor Dag Oftung (sak 15/18) 

Oppdragsrevisor Birgitte Lindner Bøen 

Sekretær Ingebjørg Liland 
  
Protokollfører: Ingebjørg Liland 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

3/18 18/00170-20 Godkjenning av innkalling 11.06.2018 3 

Møteprotokoll 

3/18 18/00170-19 Godkjenning av protokoll fra møte 16.04.2018 4 
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Saker til behandling 

13/18 18/06618-1 Revisors uavhengighetserklæring 2018 - Sauherad kommune 5 

14/18 18/06617-1 
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2018 - Sauherad 

kommune 
6 

15/18 18/00173-9 Referatsaker 11.06.2018 7 

16/18 18/00180-6 Eventuelt i møte 11.06.2018 8 

17/18 17/03425-28 

Forvaltningsrevisjonsrapport del 2- Midt-Telemark 

barnevernssamarbeid - Forebyggende arbeid for barn og unge - 

Sauherad kommune 

9 

    

 

 
Akkerhaugen, 11.06.2018 

 

 

Helge Aarnes       Ingebjørg Liland 

Kontrollutvalgsleder      Sekretær 
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Møteinnkalling 

3/18 Godkjenning av innkalling 11.06.2018 

 
Behandling av Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 11.06.2018 3/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Møteinnkallingen til møtet 11.06.2018 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 
Enstemmig. 

 

Vedtak  
Møteinnkallingen til møtet 11.06.2018 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

3/18 Godkjenning av protokoll fra møte 16.04.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 11.06.2018 3/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Møteprotokoll fra møte 16.04.2018 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 
Enstemmig. 

 

Vedtak  
Møteprotokoll fra møte 16.04.2018 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

  



4/18 Godkjenning av protokoll fra møte 11.06.2018 - 18/00170-27 Godkjenning av protokoll fra møte 11.06.2018 : Protokoll Sauherad kontrollutvalg 11.06.2018

 5  

Saker til behandling 

13/18 Revisors uavhengighetserklæring 2018 - Sauherad kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 11.06.2018 13/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 
Revisors uavhengighetserklæring ble lagt frem i møte.  

 

Votering 
Enstemmig. 

 

Vedtak  
Saken tas til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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14/18 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2018 - Sauherad 

kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 11.06.2018 14/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon i Sauherad kommune 2018 tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 
Oppdragsrevisor Birgitte Lindner Bøen la frem den overordna revisjonsstrategien for 2018, og svarte 

på spørsmål fra utvalget.  

 

Votering 
Enstemmig. 

 

Vedtak  
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon i Sauherad kommune 2018 tas til orientering. 

 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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15/18 referatsaker 11.06.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 11.06.2018 15/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 
 

Referatsakene tas til orientering 

 

 

Møtebehandling 
1. Referatsaker 

IRMAT – Status forvaltningsrevisjon og henvendelse vedrørende leiekontrakt på Brenna 

 

Forvaltningsrevisor Dag Oftung gav kontrollutvalgene i Bø og Sauherad en orientering om status i den 

pågående rapporten om Irmat AS.  Utvalgene diskuterte innholdet i rapporten og henvendelser til 

utvalgene.  

 

Leder i Sauherad kontrollutvalg satte frem følgende forslag til vedtak: 
KU i Sauherad godkjente i sak 28/17 prosjektplan for Forvaltningsrevisjon av Irmat AS.  

Tema for revisjonsoppdraget er «Gjennomføring av virksomhet-selvkost og ressursbruk i Irmat AS»  

 

Selskapet er heleiet av kommunene Sauherad, Bø, Hjartdal og Notodden og kontrollutvalgene i disse 

kommunene har full innsynsrett i selskapets forhold og i samsvar med Kommunel. §80 kan KU kreve 

de opplysninger som finnes påkrevd for deres kontroll, så vel fra selskapets daglige leder som fra 

styret og den valgte revisor for selskapet.  

 

I reguleringsplan for Brennaområdet har kommunen godkjent at det kan etableres mottak for 

husholdningsavfall på den tidligere «Vegvesentomta». Irmat AS har inngått leieavtale for arealet.  

Kontrollutvalget har mottatt flere henvendelser der det er stilt spørsmål ved om den inngåtte avtalen er 

økonomisk gunstig for selskapet og det er også kommet artikler i dagspressen der det er reist flere 

kritiske spørsmål vedr etableringen av avfallsmottaket og spesielt er det reist spørsmål omkring 

leieprisen.  

 

Kontrollutvalget bemerker at hensiktsmessigheten ved de politiske vedtak som er gjort, ikke vil bli 

vurdert.  

 

Kontrollutvalget forutsetter at forvaltningsrevisor er informert om de innspill som er kommet og at de 

spørsmål som er reist blir gjenstand for vurdering.  

 

Kontrollutvalget ber derfor at forvaltningsrevisor gir utvalget en oversikt over hvilke dokumenter og 

faktiske forhold som fremstår som relevante opplysninger i forhold til de spørsmål som knytter seg til  

etablering og drift av den planlagte Miljøstasjonen på Brenna.  

 

Kontrollutvalget ber om at spørsmålene besvares så raskt som mulig. 

 

Forslag til endring av siste setning i leders forslag til vedtak:  

Kontrollutvalget ber om at spørsmålene besvares av Telemark kommunerevisjon IKS i 

forvaltningsrapporten av Irmat AS. Rapporten forventes ferdig til første møte høsten 2018.  
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2. Neste møte –  17.09.2018, kl. 09:00 

Virksomhetsbesøk/orientering 

- Sekretær kommer med forslag 

- Gunhild Kleven Ripegutu satte frem forslag om enhetsbesøk på Notevarp. 

Orientering om økonomisk situasjon pr. 1. tertial 

Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 

Referatsaker/Eventuelt 

Forvaltningsrevisjons- /selskapskontrollrapport IRMAT 

Oppfølging av Forvaltningsrevisjonsrapport del 1 – Midt-Telemark Barnevernstjeneste 

Orientering om kommunesammenslåingsprosessen 
 

Votering 
Punkt 1. Enstemmig for leders forslag til vedtak med endringsforslag.  

 

Punkt 2-3. Enstemmig for sekretariates forslag til vedtak.  

 

 

Vedtak  

1) 
KU i Sauherad godkjente i sak 28/17 prosjektplan for Forvaltningsrevisjon av Irmat AS.  

Tema for revisjonsoppdraget er «Gjennomføring av virksomhet-selvkost og ressursbruk i Irmat AS»  

 

Selskapet er heleiet av kommunene Sauherad, Bø, Hjartdal og Notodden og kontrollutvalgene i disse 

kommunene har full innsynsrett i selskapets forhold og i samsvar med Kommunel. §80 kan KU kreve 

de opplysninger som finnes påkrevd for deres kontroll, så vel fra selskapets daglige leder som fra 

styret og den valgte revisor for selskapet.  

 

I reguleringsplan for Brennaområdet har kommunen godkjent at det kan etableres mottak for 

husholdningsavfall på den tidligere «Vegvesentomta». Irmat AS har inngått leieavtale for arealet.  

Kontrollutvalget har mottatt flere henvendelser der det er stilt spørsmål ved om den inngåtte avtalen er 

økonomisk gunstig for selskapet og det er også kommet artikler i dagspressen der det er reist flere 

kritiske spørsmål vedr etableringen av avfallsmottaket og spesielt er det reist spørsmål omkring 

leieprisen.  

 

Kontrollutvalget bemerker at hensiktsmessigheten ved de politiske vedtak som er gjort, ikke vil bli 

vurdert.  

 

Kontrollutvalget forutsetter at forvaltningsrevisor er informert om de innspill som er kommet og at de 

spørsmål som er reist blir gjenstand for vurdering.  

 

Kontrollutvalget ber derfor at forvaltningsrevisor gir utvalget en oversikt over hvilke dokumenter og 

faktiske forhold som fremstår som relevante opplysninger i forhold til de spørsmål som knytter seg til  

etablering og drift av den planlagte Miljøstasjonen på Brenna.  

 

Kontrollutvalget ber om at spørsmålene besvares av Telemark kommunerevisjon IKS i 

forvaltningsrapporten av Irmat AS. Rapporten forventes ferdig til første møte høsten 2018.  
 

2) 
Referatsakene tas til orientering 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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16/18 Eventuelt i møte 11.06.2018 

 
Behandling av Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 11.06.2018 16/18 

 

 

 

 

Møtebehandling 

Ingen saker ble behandlet 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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17/18 Forvaltningsrevisjonsrapport del 2- Midt-Telemark 

barnevernssamarbeid - Forebyggende arbeid for barn og unge - Sauherad 

kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 11.06.2018 17/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport del 2 Midt-Telemark barnevernssamarbeid - 

forebyggende arbeid for barn og unge til orientering. 

 

Innstilling til kommunestyrene i Sauherad, Nome og Bø kommuner:  

Kommunestyret tar rapporten «Forebyggende arbeid for barn og unge» til 

orientering og ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger om å: 

 utarbeide planer for arbeidet med barn og unge som beskriver ansvar, organisering, ledelse og 

samarbeid mellom ulike etater  

 styrke tverrfaglig samarbeid om forebygging slik at barnefamilier får koordinere tjenester 

 sørge for at ansatte har god forståelse av de muligheter og begrensninger som ligger i 

bestemmelsene om taushetsplikt 

 sørge for at alle ansatte som jobber i tjenester med barn, har kunnskap om meldeplikten 

 vurdere å informere lag og organisasjoner om hva de gjør dersom de er bekymret for et barn.  

 

Rådmannen bes komme tilbake til kontrollutvalget med en skriftlig plan for tiltak som settes i gang for 

å følge opp vedtaket og rapportens anbefalinger i utvalgets første møte i 2019. Senest i august 2019 

bes rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding om hvordan vedtaket og rapportens 

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

 

 

Møtebehandling 
Telemark kommunerevisjon IKS v/Anne Hagen Stridsklev la fram forvaltningsrevisjonsrapport del 2 

Midt-Telemark barnevernsamarbeid – forebyggende arbeid for barn og unge for kontrollutvalgene 

Sauherad, Bø og Nome.  

 

Kommunalsjef oppvekst i Bø og Sauherad Beate Darrud var tilstede i møte og svarte på spørsmål frå 

utvalgene.  

 

Kontrollutvalget fikk lagt frem vedtakene i Bø og Nome før de fattet vedtak i saken.  

 

Kontrollutvalget la til eit kulepunkt: 

 Involvere og informere flyktningetjenesten/asylmottak, i barnevernstjenesten og ta de med i 

alle anbefalingene fra rapporten 

 

Og endret et kulepunkt: 

 informere lag, organisasjoner og foreninger, derunder også velforeninger og grendelag, om 

hva de gjør dersom de er bekymret for et barn. 

 

Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak med endringer.  
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Vedtak  
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport del 2 Midt-Telemark barnevernssamarbeid - 

forebyggende arbeid for barn og unge til orientering. 

 

Innstilling til kommunestyrene i Sauherad, Nome og Bø kommuner:  

Kommunestyret tar rapporten «Forebyggende arbeid for barn og unge» til 

orientering og ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger om å: 

 utarbeide planer for arbeidet med barn og unge som beskriver ansvar, organisering, ledelse og 

samarbeid mellom ulike etater  

 styrke tverrfaglig samarbeid om forebygging slik at barnefamilier får koordinere tjenester 

 sørge for at ansatte har god forståelse av de muligheter og begrensninger som ligger i 

bestemmelsene om taushetsplikt 

 sørge for at alle ansatte som jobber i tjenester med barn, har kunnskap om meldeplikten 

 informere lag og organisasjoner om hva de gjør dersom de er bekymret for et barn, 

 involvere og informere flyktningetjenesten/asylmottak i barnevernstjenesten og ta de med i 

alle anbefalingene fra rapporten. 

 

Rådmannen bes komme tilbake til kontrollutvalget med en skriftlig plan for tiltak som settes i gang for 

å følge opp vedtaket og rapportens anbefalinger i utvalgets første møte i 2019. Senest i august 2019 

bes rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding om hvordan vedtaket og rapportens 

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

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 17/03425-37 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg 17.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging av Forvaltningsrevisjonsrapport del 1 -  Midt-Telemark 

barnevernssamarbeid  - Sauherad kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar første rapportering etter forvaltningsrevisjonsrapport del 1 – Midt-Telemark 

barnevernssamarbeid til orientering. 

 

Senest i kontrollutvalgets første møte i 2019 bes rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding 

om hvordan vedtaket og rapportens anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt dette arbeidet har 

gitt. 
 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget i Sauherad kommune behandla rapporten i møte 26.02.2018, sak 7/18 og kommunestyret 

i Sauherad behandla rapporten i møte 22.03.2018, sak 16718. Følgende vedtak ble fattet: 

 

Sauherad, Bø og Nome bør i felleskap avtale rutiner som sikrer at Midt-Telemark barneverntjeneste:  

 har realistiske budsjett,  

 rapporterer på budsjett og økonomi slik kommuneloven krever, og  

 har hensiktsmessige fordelingsnøkler.  

 

Sauherad, Bø og Nome bør hver for seg:  

 sikre at kommunens budsjett for administrasjon av barnevernstjenesten og for barnevernstiltak er 

realistiske.  

 

Sauherad som vertskommune bør:  

 sikre at barnevernstjenestens budsjettforslag er realistiske og at regnskap blir riktig ført, fordelt 

og rapportert,  

 sikre at barnevernstjenestens rapportering til samarbeidskommunene om utgifter til 

barnevernstiltak er korrekt,  

 etablere internkontroll som sikrer at kommunen utfører oppgavene i samsvar med 

barnevernloven, og  

 etablere ytterligere tiltak for å sikre at barneverntjenesten utfører sine arbeidsoppgaver i 

samsvar med barnevernloven.  
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Rådmannen bes komme tilbake til kontrollutvalget med en skriftlig plan for tiltak som settes i gang for å 

følge opp vedtaket og rapportens anbefalinger i utvalgets septembermøte 2018. Senest i kontrollutvalgets 

første møte i 2019 bes rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding om hvordan vedtaket og 

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

 

 

Saksopplysninger: 
Forvaltningsrevisjonen besvarte følgende problemstillinger:  

Ressurser og økonomi  

 Hvordan er ressurssituasjonen i barnevernstjenesten?  
 Har barnevernstjenesten god økonomistyring?  

 

Saksbehandling og tiltak  

 I hvilken grad sikrer barnevernstjenesten at saksbehandlingen er i samsvar med gjeldende 

regelverk?  

 I hvilken grad følger barnevernet opp barn med tiltak?  
 

Funn i rapporten:  

Problemstilling 1 – Ressurser og økonomi:  

Midt-Telemarkskommunene har høyere utgifter til barnevernet enn landsgjennomsnittet. Midt-

Telemarkskommunene hadde lavere bemanning i barnevernstjenesten enn landsgjennomsnittet sett i 

forhold til barnebefolkningen i 2016. Bemanningen ble øket i 2017. Barnevernstjenesten har hatt høyere 

sykefravær, slik at reell bemanning har vært lavere enn det som kommer frem av statistikken.  

 

Revisjonen pekte på at økonomistyringen i og av barnevernstjenesten har hatt betydelige mangler de 

årene som har blitt undersøkt. Budsjettene har ikke vært realistiske og barnevernstjenesten har ikke 

rapportert tilstrekkelig til samarbeidskommunene. Kommunene har ikke fulgt opp plikten til å regulere 

egne budsjett eller treffe andre tiltak når det har oppstått vesentlige avvik.  

 

Problemstilling 2 – Saksbehandling og tiltak:  

Revisjonen mener at barnevernstjenesten sin internkontroll har mangler. De peker på at 

barnevernstjenesten ikke har fungerende avviksrutiner, eller rutiner for å bruke avvik til 

systemforbedring. Det er også funnet mangler ved saksbehandlingen når det gjelder brudd på tre 

måneders -fristen for å gjennomføre undersøkinger, og manglende dokumentasjon av barns medvirkning i 

egen sak.  

 

Revisjonen mener også at barn med barnevernstiltak og barn i fosterheim ikke blir fulgt opp slik loven 

krever. 

 

Revisjonen hadde følgende anbefalinger:  

Sauherad, Bø og Nome bør i fellesskap avtale rutiner som sikrer at Midt-Telemark barnevernstjeneste  

 har realistiske budsjett,  

 rapporterer på budsjett og økonomi slik kommunelova krever, og  

 har hensiktsmessige fordelingsnøkler.  

 

Sauherad, Bø og Nome bør hver for seg  

 sikre at kommunens budsjett for administrasjon av barnevernstjenesten og for barnevernstiltak er 

realistiske.  

 

Sauherad som vertskommune bør  

 sikre at barnevernstjenestens budsjettforslag er realistiske og at regnskap blir riktig ført, fordelt 

og rapportert,  
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 sikre at barnevernstjenestens rapportering til samarbeidskommunene om utgifter til 

barnevernstiltak er korrekt,  
 etablere internkontroll som sikrer at kommunen utfører oppgavene i samsvar med 

barnevernslova, og  

 etablere ytterligere tiltak for å sikre at barnevernstjenesten utfører sine arbeidsoppgaver i samsvar 

med barnevernsloven.  

 

I tillegg til den skriftlige tilbakemeldingen til kontrollutvalget vil kommunalsjef Oppvekst Beate Darrud 

komme og gi utvalget en orientering i møte.  

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
For å sikre læring i organisasjonen basert på forvaltningsrevisjoner, er det viktig at vedtatte  

forbedringstiltak følges opp. Oppfølgingen av saken er lagt til kontrollutvalgene. 

 

Tilsendt dokumentasjon fra kommunalsjef oppvekst, Beate Darrud, viser at kommunene er godt i gang 

med endringsarbeidet etter forvaltningsrevisjonen. Dokumentasjonen sammen med kommunalsjefens 

gjennomgang av denne bør kunne tilfredsstille kravet til rapportering på dette tidspunktet. Neste 

rapportering vil kunne si noe om gjennomføringen av endringene og effekten av disse. 
 

 

 

Vedlegg:  

- Forvaltningsrevisjon del 1 Midt-Telemark barnevernstjeneste - plan for oppfølging 
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Sauherad kommune 

Rådmannen 
 

 

Adresse: Idunsvoll 3, 3812 Akkerhaugen  |  Tlf.: 35957000  |  Faks: 35957001 
E-post: postmottak@sauherad.kommune.no  |  www.sauherad.kommune.no   
Org.nr.  964963460  |  Bankkonto: 2675.05.03216  |  Bankkonto (skatt): 6345.06.08221 

 

 

Bø og Sauherad Kontrollutvalgene i Nome 
 
  

 

 
Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 
 17/461-20 Beate Darrud, 95800076 

 beate.darrud@sauherad.kommune.no 
FA - F40, TI - 
&58 

15.08.2018 

 

Forvaltningsrevisjon del 1 Midt-Telemark barneverntjeneste - plan for oppfølging 
 

 

Kontrollutvalgene i Nome, Bø og Sauherad fattet i felles kontrollutvalgsmøte 26.02.18 vedtak 

om følgende:  

Sauherad, Bø og Nome bør i felleskap avtale rutiner som sikrer at Midt-Telemark 

barneverntjeneste: 

· har realistiske budsjett, 

· rapporterer på budsjett og økonomi slik kommuneloven krever, og 

· har hensiktsmessige fordelingsnøkler. 

Sauherad, Bø og Nome bør hver for seg: 

· sikre at kommunens budsjett for administrasjon av barnevernstjenesten og for barnevernstiltak 

er realistiske. 

Sauherad som vertskommune bør: 

· sikre at barnevernstjenestens budsjettforslag er realistiske og at regnskap blir riktig ført, 

fordelt og rapportert, 

· sikre at barnevernstjenestens rapportering til samarbeidskommunene om utgifter til 

barnevernstiltak er korrekt, 

· etablere internkontroll som sikrer at kommunen utfører oppgavene i samsvar med 

barnevernloven, og 

· etablere ytterligere tiltak for å sikre at barneverntjenesten utfører sine arbeidsoppgaver i 

samsvar med barnevernloven. 

Rådmannen bes komme tilbake til kontrollutvalget med en skriftlig plan for tiltak som settes i 

gang for å følge opp vedtaket og rapportens anbefalinger i utvalgets septembermøte 2018. 

Senest i kontrollutvalgets første møte i 2019 bes rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig 

tilbakemelding om hvordan vedtaket og rapportens anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt 

dette arbeidet har gitt.  

 

 

Kommunene har jobbet med å følge opp rapportens vedtak og anbefalinger, særlig fagrådet har 

hatt stort fokus på dette.  

Nedenfor beskrives punkt for punkt hvordan en ser for seg å jobbe framover med oppfølging 

samt beskrivelse av iverksatte tiltak.  

 

1. Sauherad, Bø og Nome bør i felleskap avtale rutiner som sikrer at Midt-Telemark 

barneverntjeneste: 

· har realistiske budsjett, 

· rapporterer på budsjett og økonomi slik kommuneloven krever, og 

· har hensiktsmessige fordelingsnøkler. 

_ 
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Tiltak iverksatt:  

Det ble i vinter er satt ned en arbeidsgruppe som skulle se på økonomirutinene i Midt-

Telemarksamarbeidene. Arbeidsgruppa har bestått av Roar Lindstrøm, Nome kommune, 

og Hanne Winberg, Bø kommune og Sauherad kommune. Gruppa har levert sitt bidrag, 

og Midt-Telemark rådet fattet vedtak om nye rutiner i møte 15.06.18. (se vedlegg)  

Vedtak i Midt-Telemarkrådet: 

Midt-Telemarkrådet vedtek budsjett- og økonomirutiner for Midt-Telemarksamarbeidene 

slik det kjem fram i vedlegg til saka med verknad frå 1. juli 2018. 

Midt-Telemarkrådet vedtek å avvikle gjeldande rutinehandbok med unntak av dei delene 

som omtaler fordelingsnøklar, vertskommunekostnader og fellesinvesteringar med 

verknad frå 1. juli 2018.  

 

2. Sauherad, Bø og Nome bør hver for seg: 

· sikre at kommunens budsjett for administrasjon av barnevernstjenesten og for 

barnevernstiltak er realistiske. 

Tiltak iverksatt: 

Som beskrevet under punkt 1, er det vedtatt nye økonomirutiner som skal sikre dette.  

 

3. Sauherad som vertskommune bør: 

· sikre at barnevernstjenestens budsjettforslag er realistiske og at regnskap blir 

riktig ført, fordelt og rapportert 

· sikre at barnevernstjenestens rapportering til samarbeidskommunene om utgifter 

til barnevernstiltak er korrekt, 

Tiltak iverksatt:  

- om beskrevet under punkt 1, er det vedtatt nye økonomirutiner som skal sikre dette.  

- Tolk og advokat har vært feilført på klientbudsjettet. Dette ble endret umiddelbart 

etter at forvaltnignsrapporten ble lagt fram, slik at tolk og advokater nå blir 

regnskapsført på administrasjons-budsjettet med refusjon fra kommunene. 

 

· etablere internkontroll som sikrer at kommunen utfører oppgavene i samsvar med 

barnevernloven, og 

· etablere ytterligere tiltak for å sikre at barneverntjenesten utfører sine 

arbeidsoppgaver i samsvar med barnevernloven. 

 

Internkontroll og avvikssystem 
Ansatte i barnevernstjenesten har kommet godt i gang med å sende tjenesteavvik, dette 

ble tatt i bruk fra 01.03.18 Det har pr 15.08.18 blitt sendt 53 tjenesteavvik. De fleste 

avvik skal løses på enheten, men noen avvik bør løftes opp til Fagråd for å finne 

løsninger. Andre avvik går på samarbeidet med andre tjenester i kommunene, og det må 

lages rutiner for hvordan disse skal følges opp.   

Tiltak høsten 2018:  

- Utarbeide et «flytskjema» for oppfølging av interne avvik. Avvik kan følges opp på 

teamet, av ledergruppen, av fagrådet eller et kommunalt kvalitetsutvalg.  

- Oppfølging av avvik er fast post på personalmøtet. Dette tiltaket skal sikre forankring 

hos de ansatte. 

- Helse- og omsorgstjenesten i Nome har etablert et kvalitetsutvalg. Fagrådet skal 

vurdere om sektorovergripende avvik kan følges opp etter samme modell. Oppfølging 

av avvik kan bidra til endring av rutiner og/eller tydeligere ansvars- og 

oppgavefordeling mellom de samarbeidende tjenestene 

 

Sikre saksbehandling i samsvar med lovkrav 

Internkontrollen på Undersøkelse og Fosterhjem er etablert, og har fungert. Tiltaksteamet 
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har hatt rutiner for internkontrollen, men dette har ikke fungert. Denne rutinen er nå 

evaluert og tilpasset mer hvordan teamet jobber. Den nye rutinen er satt i verk.  

Tiltak iverksatt  

- Barnevernleder har avsatt fast tid for gjennomgang med teamleder for å sikre at 

rutinen følges.  

- Det er iverksatt et system for internopplæring 1g/mnd., og dette er obligatorisk for 

alle ansatte. Tema for opplæring velges ut på bakgrunn av innmelde avvik, og feil 

som oppdages av barnevernleder i forbindelse med godkjenning av vedtak.  Høsten 

2018 er det planlagt opplæring på registrering i Familia(nytt fagsystem), lovhjemler 

etc ift saksgangen i barnevernet, emner fra forvaltningsloven og rutiner og 

avviksregistrering. 

- Nytt fagsystem er bedre tilpasset saksbehandlers oppgaver i barneverntjenesten, og 

har systemer som skal sikrer oppfølging av lovkrav.  

 

Sikre nødvendig tid til saksbehandling 

Tiltak iverksatt: 

- Nytt fagsystem 

- Elektronisk arkiv 

- Digital post/svarUt 

- Ombygging av lokaler 

- Styrket bemanning 

- Interne møter - Frigjøring av tid og tydeliggjøring av formål: Antall interne møter og 

møtehyppighet er redusert, og alle treffpunkt har et klart formål. 

- Veiledning til ledere og utvalgte ansatte 

- Kartlagt tverrfaglige møtearenaer der barneverntjenesten inngår.  

- Økt bruk av konsultasjonsteam ute i de tre kommunene 

- Ansatte har økt fokus på handlingsveilederen «Barn som bekymrer», noe som bidrar 

til tiltak på lavest mulig omsorgsnivå 

- Utarbeidet nytt meldeskjema, og faste maler for innhenting av informasjon fra ulike 

tjenester ifm med en undersøkelsessak  

 

 

Sikre barns medvirkning 

Barneverntjenesten har hatt jevnlige samtaler med barn, men dette har tidligere ikke vært 

godt nok dokumentert.  

Tiltak iverksatt: 

I fagsystemets mal for vedtak er det nå lagt inn et punkt om barnets mening, slik at dette 

skal synliggjøres bedre. I barnevernloven er dette nå også lovfestet. 

 

Vedtak ved henleggelse av undersøkelse 
I 2017 kom en lovendring hvor alle undersøkelser skal henlegges med vedtak.  

Tiltak iverksatt:  

Barneverntjenesten har endret rutinene sine, slik at alle undersøkelser henlegges nå i 

vedtaks form og ikke ved beslutning. 

 

Fristoverskridelser på undersøkelse 
Barneverntjenesten har hatt utfordringer med fristoverskridelser på Undersøkelse, og da 

spesielt i perioder med økning av saker. De ansatte følges tett opp ifht at det ikke skal 

være fristoverskridelser. Både leder, nestleder og teamledere har fokus på dette.  

Tiltak iverksatt: 

- Tiltak for dette er skissert over. Barnevernsleder har fast gjennomgang med 

teamleder, slik at en kan fange opp fristoverskridelser før rapportering. Det er 
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teamleder som igjen er tett på den enkelte saksbehandler. Barnevernleder har tydelig 

kommunisert til alle ansatte at fristoverskridelser vil bli fulgt tett opp. 

- Det er slik at det nye fagsystemet varsler om fristoverskridelser, tiltaksplaner som 

mangler osv. Dette kommer også opp på nøkkeltall, som alle saksbehandlerne har fått 

beskjed om å gå inn på, evnt. korrigere det som er mangler. Dette skal gjøres de siste 

dagene i måneden. På tiltaksteamet er det bestemt at hver saksbehandler henter ut 

nøkkeltall hver mnd, som leveres til teamleder og barnevernsleder for 

kvalitetssikring. 

 

Tiltak høsten 2018: 

- Barneverntjenesten ser også på organiseringen av tjenesten, og om det er mer 

hensiktsmessig å organisere på en måte hvor teamen jobber mer sammen. Teamene 

bør være mer knyttet til kommunene Nome og Bø/Sauherad, slik at de kan bygge et 

nettverk med andre tjenester i kommunene. En endret intern organisering vil kunne gi 

bedre overganger og en mer robust og fleksibel tjeneste som kan håndtere variasjon i 

saksmengde. 

- Utarbeide en beredskapsplan Beredskapsplanen skal blant annet inneholde hvordan 

man skal løse utfordringene i de periodene det er en stor økning av saker, og slik sett 

bedre  sikre at ikke saker blir liggende over fristen. 

 

Tiltaksplaner 
Det har vært store utfordringer med at alle barn i barneverntjenesten har en tiltaksplan, og 

at tiltaksplanen evalueres hver 3 måned. Det nye fagsystemet som ble tatt i bruk februar 

2018,gjør det enklere å evaluere tiltaksplanene, og det er lettere å følge med på sakene. 

Tiltaksteamet lager en plan for når alle barna skal ha tiltaksplanen. Rutinen er endret slik 

at tiltaksplanene skal evalueres med jevne mellomrom, og at ny evaluering planlegges 

ved hver evaluering.  

Tiltak iverksatt: 

- Teamleder henter ut rapport og følger opp den enkelte ansatte. Teamleder følges igjen 

tett opp av barnevernleder  

Tiltak anbefalt: 

- Tiltaksplaner skal ha målbare mål, og tiltak skal systematisk evalueres. Det er 

kvalitetsforskjeller mellom saksbehandlere, både når det gjelder utarbeidelse og 

system for oppfølging av tiltaksplaner. Alle barn i MT skal ha en tiltaksplan, og alle 

planer skal evalueres hver 3 mnd. MT barnevern skal sikre høy kvalitet og gode 

rutiner, gjennom bruk av «best practice» ved drøft i eget team og som årlig tema i 

refleksjon, internopplæring og planleggingsdager. 

 

 

Fosterhjemsoppfølging 
Forvaltningsrapporten viser at mange fosterfamilier har ikke fått den oppfølgingen de har 

krav på med fire lovpålagte fosterhjemsbesøk i året.  

Fosterhjemsteamet jobber med å lage en plan for at alle fosterfamilier skal få den 

oppfølgingen de har krav på.Her vurderes det også om annen organisering av tjenesten 

bedre sikrer at fosterhjemmene får sine lovpålagte besøk. Avgjørelse om evt ny 

organsiering av tjenesten forventes avgjort i løpet av høsten 2018.  

Tiltak iverksatt:  

Her gjelder de samme tiltakene som er skissert over, både ift annen organisering av 

tjenesten og tiltak beskrevet under overskriften tiltaksplaner. 
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Kvalitet på drøfting  

Barneverntjenesten har behov for drøftinger av saker i teamene, da det er store 

avgjørelser som skal tas. Det jobbes med å effektivisere disse drøftingene, og de ansatte 

må være godt forberedt før de presenterer saken i drøftingsmøtet.  

Tiltak iverksatt: 

Saker skal meldes inn i forkant av drøftingsmøtene, den som melder saken skal ha forslag 

til løsning, og hvert team skal ha drøftinger en halv dag pr uke. Dette er iverksatt fra 

våren 2018. 

 

Internopplæring 

Tiltak iverksatt: 

Et system for internopplæring er på plass fra 01.01.18. Det er utarbeidet et årshjul med 

faste tema. Noen av temaene er tenkt tatt opp hvert år, mens andre fagtema vil 

fortløpende bli satt opp ut fra nye lovkrav og behov identifisert gjennom blant annet 

innmeldte avvik. 

 

Etisk refleksjon 

Tiltak høst 18/vår 19: 

- Iverksette systematisk etisk refleksjon etter modell fra helse og omsorg. Det er 

avholdt et planleggingsmøte. En arbeidsgruppe bestående av ansatte i 

barneverntjenesten, og utvalgte fagpersoner fra helse i de tre(to) kommunene skal 

jobbe frem en langsiktig plan for gjennomføring av dette tiltaket. 

 

Fagrådet 

Fagrådet vil fortsatt ha en hyppig møtefrekvens med månedlige møter, for å sikre at 

nødvendige tiltak iverksettes og gjennomføres. Rådet har fokus på lederutvikling, og har 

søkt OU-midler til å leie inn veileder  på dette området.  

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 
Beate Darrud 
Kommunalsjef 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor uten signatur. 
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Arkivsak-dok. 18/10627-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg 17.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Henvendelse vedrørende forståelsen av delegasjons- og 

økonomireglementet i Sauherad kommune.  

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak.  

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget i Sauherad, ved leder Helge Aarnes, mottok den 24.07.2018 en henvendelse fra 

kommunestyrerepresentant Per Simon Slettebø med tittelen «Forståelse av delegasjons- og 

økonomireglement».  

 

Saksopplysninger: 
Henvendelsen beskriver at det blant politikerne i Sauherad kommune synes å være ulik forståelse av 

delegasjonsreglementet når det gjelder behandling av investeringer i kommunen. Slettebø skriver at:  

 

«Flere i kommunestyret har oppfattet at investeringsbudsjettet, som godkjennes i desember, gir en retning 

og ramme på investeringene, men at «større investeringer» vil bli gjenstand for nærmere behandling i 

budsjettåret.»  

 

I en interpellasjon til ordfører ble det bedt om en redegjørelse av hva som omfattes som større 

investeringer. Ordfører knytter i sitt svar større byggeprosjekter til en kostnadsramme på mer enn 50 

millioner kr.  

 

På bakgrunn av dette ønsker Slettebø å få vurdert flere forhold knyttet til forståelsen av økonomi- og 

delegasjonsreglementet og rammen fro større investeringsprosjekt. Han etterspør også om prosessene og 

forvaltningen vedrørende investeringer skjer i henhold til regelverk. Kontrollutvalget bes i den 

sammenheng å gå gjennom tre investeringsprosjekt for å se om de blir behandlet i samsvar med 

økonomireglementet.  

 

Telemark kommunerevisjon har i forbindelse med saken etterspurt om 50 millioner en nevnt i noe 

reglement, gjort vedtak på eller på annen måte skriftliggjort. Administrasjonen har svart at det det ikke er 

noe eksakt beløp i Sauherad kommunes reglement, men at ordfører har svart på at større investeringer var 

tenkt som 50 millioner kr eller større.  

 

Med bakgrunn i dette har ordfører bedt om å få møte i kontrollutvalget sammen med assisterende 

rådmann Mona Slaaen, for å informere nærmere i saken.  
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Vurdering fra sekretariatet: 
Saken er lagt frem uten forslag til vedtak. Kontrollutvalget vil får en orientering om reglementet og den 

omtalte grensen på større investeringsprosjekt fra ordfører og ass. rådmann.    

 

Ved henvendelser fra innbyggere eller andre aktører må kontrollutvalget vurdere om saken ligger 

innenfor kontrollutvalgets virkeområde og oppgaver. Kontrollutvalget skal ha fokus på systemkontroll, og 

går følgelig ikke inn i enkeltsaker eller politiske saker. Kontrollutvalget er ikke pålagt å behandle saker 

som ikke er lovpålagt eller pålagt av kommunestyret, og står derfor fritt til å velge om de ønsker å gå 

videre med saken eller ikke.  

 

Kontrollutvalget kan nytte følgende metoder for undersøkelser i saken: orientering fra administrasjonen, 

forvaltningsrevisjon, juridisk utgreiing/utgreiing, gransking og høring.  

 

 

 

Vedlegg:  

- Henvendelse fra Per Simon Slettebø 

- Henvendelse fra ordfører Mette Haugholt 

 

NB: Vedleggene som var vedlagt henvendelsen fra Slettebø legges ikke ved saken, men orienteres om til 

utvalget i møtet. Vedleggene kan fås fra sekretariatet om ønskelig.  
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Per Simon Slettebø 

Øyanevegen 60 

3810 Gvarv      , den 24.07.2018 

 

 

Kontrollutvalget I Sauherad Kommune 

Leder av kontrollutvalget, Helge Aarnes 

Gvarv 

 

Forståelse av delegasjons og økonomireglementet.  Dagens praktisering og kontroll av kommunens 

reglement blir/er fulgt i noen konkrete investeringssaker. 

1. Bakgrunn 

Blant politikerne i Sauherad kommune synes det å være ulik forståelse av delegasjonsreglementet og 

dets betydning. Flere i kommunestyret har oppfattet at investeringsbudsjettet, som godkjennes i 

desember, gir en retning og ramme på investeringene, men at «større investeringer» vil bli gjenstand 

for nærmere behandling i budsjettåret.  

Med utgangspunkt i vår oppfatning av at kommunestyret i begrenset grad blir engasjert i 

investeringssaker, og derved har liten påvirkning på økonomiske prioriteringene, sendte vi den 15.06. 

en interpellasjon (vedlegg 1) til ordføreren. Her ber vi om en redegjørelse om hva som oppfattes som 

«større investeringer». I denne interpellasjonen framkommer begrunnelsen for vårt engasjement og 

noen eksempler i fra investeringsbudsjettet.  

Interpellasjonen ble presentert på kommunestyremøtet den 21.06.2018, og ordføreren redegjorde 

for sitt skriftlige svar (vedlegg 2) på møtet. I sitt svar knytter hun større byggeprosjekter til en 

kostnadsramme på mer enn 50 mnok for Sauherad kommune. Når ordføreren i sitt svar påpeker at 

«det er ingen investeringer som blir gjort uten kommunestyrets godkjenning», så må dette være, slik 

undertegnede forstår det, at behandlingen i tilknytning til årsbudsjettet ansees som en fullgod og 

tilfredsstillende behandling. 

Det er tre hovedpunkter som er viktig i denne sammenheng.  

1. Nivået for politisk reell styring og engasjement, og om dette gir innbyggerne tilfredsstillende 

tillit til politikerne. 

2. Hvilken størrelsesorden på investeringer som krever en presentasjon av et formelt 

beslutningsgrunnlag for politikerne.  

3. Skjer prosessene og forvaltningen vedr. investeringer iht. vedtatte regelverk. 

Det synes være av betydning med en rask behandling av denne saken. Dels fordi vi nå går inn i en ny 

budsjettbehandling i kommunen, og dels fordi Fellesnemnda for nye Midt-Telemark Kommune 

allerede har påbegynt arbeidet vedrørende delegasjonsreglementet. 

 

2. Spørsmål til vurdering 

Med bakgrunn i dette har jeg noen forhold jeg ønsker å få vurdert. 
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1. Ut i fra svaret fra ordføreren ønsker jeg en vurdering av hvordan vi skal forstå delegasjons- og 

økonomireglementet til kommunen. Hva må betegnes som et «større byggeprosjekt»? Kan 

50 mnok ansees som nedre akseptabel ramme for slike «større byggeprosjekter» i en 

kommune som Sauherad?  

 

2. Hvordan er denne rammen fastsatt, og hvem skal beslutte en slik ramme? 

 

3. Under, se pkt. 3.2, framkommer min forståelse av at investeringer, etter at årsbudsjettet er 

godkjent, skal være gjenstand for ny behandling i kommunestyret. Er dette korrekt 

forståelse? 

 

 

4. Ut fra en samlet vurdering av delegasjonsreglementet (vedlegg 3) og økonomireglementet 

(vedlegg 4), har posisjonspartiene satt en delegasjonsgrense på 50 mnok?  

a. Er det slik at kommunestyrets behandling av investeringsbudsjettet, ut over 

investeringer til skole, og i tilknytning til årsbudsjettet er basert på et tilfredsstillende 

beslutningsgrunnlag?  

b. Jeg ber kontrollutvalget vurdere 3 forhold. Dette som eksempel på om saker blir 

behandlet i samsvar med økonomireglementet (beslutning og gjennomføring): 

1) Investeringer i Kommunehuset  

2) Vann og avløpsutbyggingen på Akkerhaugen 

3) Vann og avløpsutbyggingen på Hørte 

Det er ønskelig at utvalget bruker disse praktiske eksemplene til kontroll for å etterse 

at den politiske prosessen er iht. slik økonomireglementet beskriver. 

 

For ordens skyld;  

- Saken gjelder beslutning og gjennomføring, ikke begrunnelsen for dette. 

- Investeringer i kommunehuset er ikke basert på Fellesnemndas planer for bruk 

av huset.  

 

5. Prinsipielle forhold.  

5.1. Intensjonsavtalen 

Sauherad kommune har inngått en intensjonsavtale med Bø Kommune. I følge denne 

Intensjonsavtalen nevnes av større investeringer ny 1-10 skole på Gvarv (og utvidelse av 

ungdomsskolen i Bø). Dersom «større investeringer» defineres til kostnader over 50 mill. 

kroner (større enn mange byer), så er antagelig dette innenfor ordførerens «felles 

forståelse». På den annen side, dersom en ser på de øvrige investeringene i Sauherad, så vil 

disse samlet sett være i en slik størrelsesorden at det har vesentlig betydning for økonomien. 

Dette slik at en burde utvise spesiell varsomhet. I tillegg vil det være av stor betydning at 

Sauherad kommune gjennomfører en grensejustering med Notodden Kommune.  Er det tatt 

tilstrekkelig hensyn til dette iht. off. regelverk. 

 

5.2. Styringsmekanismer 

Ved byggekomiteens første presentasjon av ny skole var byggekostnadene langt over 

investeringsbudsjettet. Rådmannen foreslår en kostnadsramme på 10 prosent under 

investeringsbudsjettet, (og som i utgangspunktet er 2014 – kroner!). Slik ordfører definerer 

grensen på «større investeringer» er det kun skolen som formelt er gjenstand for 
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kommunestyrets behandling. Når denne er gjenstand for kostnadsreduksjoner, basert på 

endrede inntekter til kommunen og betalingsevne basert på det generelle investeringsnivået, 

er det da slik at kommunestyret ikke har rett og plikt til å gjøre en vurdering og prioritering 

av de øvrige investeringene?    

 

3. Noen personlige betraktninger. 

pkt 1  

Følgende er min subjektive betrakting av posisjonens (Ap/KrF/V og MpG) ramme på 50 mnok og 

hvilke konsekvenser dette gir. 

Dersom man definerer større investeringer som kommunestyret skal behandle til investeringer over 

50 mnok, så synes det å være en effektiv måte av posisjonen å parkere opposisjonens engasjement. 

Etter min mening er en slik ramme en politisk fraskrivelse av styringsretten, og en bevisst overføring 

av myndighet til administrasjonen. Kanskje en kan gå så langt å kalle det et demokratisk problem?  

 

pkt 2:  

Med bakgrunn i vedlagte utdrag av delegasjon- og økonomireglement mener jeg at dette tilsier en 

annen oppfatning av ordførerens forståelse. 

Vel vitende om at det ikke er kommunestyrets oppgave å ta for seg alle detaljer, ser jeg at en 

økonomisk grense kan være retningsgivende. Like fullt i en slik størrelsesorden at administrasjonens 

fullmakter ikke endrer kommunestyrets styringsrett. Kanskje et nivå burde vært 5 mill. kroner 

framfor 50 mill kroner? Dette slik at en som politiker har en reel mulighet til å påvirke 

prioriteringene.  

 

3.1.  I økonomireglementet står det: (understrekninger av meg) 

2.6 VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 

«Økonomisk oversikt for drifts- og investeringsbudsjettet skal ligge ved årsbudsjettet. 

Oversikten skal vise hele kommunens budsjett fordelt på typer av inntekter, innbetalinger og 

bruk av avsetninger, samt utgifter, utbetalinger og avsetninger jfr. Budsjettforskriften 

(Forskrift om årsbudsjett, fastsatt av KRD 15.12.2000) § 12.  

 Oversikten skal ikke behandles av kommunestyret og er derav ikke bindende. Dette for å 

unngå brudd med prinsippet om rammebudsjettering.» 

 

3.2.  Kap3.4 RETNINGSLINJER FOR DELEGERING AV BUDSJETTMYNDIGHET I INVESTERINGS-

BUDSJETTET  

 Investeringsbudsjettet skal være fastsatt som brutto utgifter og brutto inntekter pr. 

investeringsprosjekt. Alle investeringsprosjekter skal ha et samlet kostnadsoverslag med 

tilhørende finansieringsplan og evt. utredet driftskonsekvenser.  

 Rammer vedtatt i Budsjett- og Økonomiplan skal til realitetsbehandling og fordeling tilbake 

til Kommunestyret. Her gjøres endelig vedtak om tildelt ramme til det konkrete og aktuelle 

prosjektet, med endelig forslag til finansiering før prosjektet er klart.  

 

3.3. Pk.t 6 omhandler REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER 
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FORMÅL  Reglementet skal gi retningslinjer slik at alle investeringsprosjekt blir likt 

behandlet. 

6.3 DEFINISJON AV INVESTERINGSPROSJEKT  

 Varige driftsmidler som fast eiendom, bygninger, anlegg, inventar, utstyr, transportmidler, 

maskiner mv. som forventes brukt mer enn en regnskapsperiode (1 år). Anskaffelseskosten 

må være på minimum kr 100.000, og ha en økonomisk levetid på minst 3 år regnet fra 

anskaffelsestidspunktet.  

 Reglementet gjelder også utgifter til påkostning. Som påkostning regnes tiltak som fører 

eiendelen til en høyere standard, til en annen funksjonalitet eller endret bruksområde enn 

den har vært i tidligere. Ved klass…..osv. 

 

Kapittel 6 forsetter med behovsutredninger etc., men dette synes klart forbeholdt bygg. Er 

omsorgsboliger/ legekontor til 44 nok et slikt prosjekt, og ombygging av kommunehuset i 

langtidsperioden til nær 30 nok – et slikt prosjekt?  

 

Med hilsen 

 

Per Simon Slettebø 

 

 

 

 

10 Vedlegg 

1. Interpellasjon av 15.06 

2. Svar fra ordføreren 

3. Hovedpunkter i delegasjonsreglementet 

4. Hovedpunkter i Økonomireglementet 

5. Økonomiplan 2019 – 2022 

6. Økonomireglement i Sauherad 

7. Investeringer i planperioden 

8. VA Budsjetter 

9. Rebudsjettering av VA 

10. Leserinnlegg sendt avisene 
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Arkivsak-dok. 18/07832-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg 17.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 - Sauherad kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget innstiller følgende til Kommunestyret:  
 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2019 for Kontroll og tilsynsvirksomheten i Sauherad 

kommune med en ramme på kr 1 022 000,-.  

 

Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget fremmer med dette en sak om budsjett for kontrollutvalgets virksomhet og kjøp av 

revisjons- og kontrollutvalgstjenester for 2019 i Sauherad kommune.  

 

Det å sørge for god kontroll og tilsyn av den kommunale virksomheten er høyaktuelt, og kommunestyret 

har et ansvar i å sørge for at det bevilges nok ressurser til dette  

 

Forskrift om kontrollutvalg § 18 sier følgende om budsjettbehandlingen:  

” Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. 

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets 

innstilling til kommunestyret” 

 

Saksopplysninger: 
Sekretariatet har utarbeidet et forslag til budsjett for kontroll og tilsynsvirksomheten i Sauherad kommune 

for 2019. Kontrollutvalgets budsjett inneholder utgiftene til selve driften av utvalget, samt utgiftene 

knyttet til kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget og kjøp av revisjonstjenester. Budsjettforslaget 

er basert på erfaringstall, informasjon fra selskapene man kjøper tjenester fra, og noe på anslag.  

 

Sekretariatet vil knytte noen kommentarer til enkelte av postene:  

 

1. Tapt arbeidsfortjeneste/møtegodtgjøring  

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.  

 



20/18 Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 - Sauherad kommune - 18/07832-1 Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 - Sauherad kommune : Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 - Sauherad kommune

 

  
2 

Bø og Sauherad har «harmonisert» satsene i politiske nemnder, styrer og råd. Det vil si at det er samme 

satser i Bø og Sauherad fra 01.05.2017. Kommunestyret har vedtatt nye satser for møtegodtgjøring fra 

01.05.2017, møtegodtgjørelsen er satt til kr. 550.- pr. møte. Dette er det tatt høyde for i budsjettforslaget. 

Det er videre tatt høyde for at det legges opp til 5 kontrollutvalgsmøter i året, samt deltakelse på andre 

kurs/møter.  

 

2. Opplæring/kurs/andre møter  

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

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

kontrollutvalgsmedlemmer. Deltakelse på nasjonale og regionale samlinger er viktig i den sammenheng.  

Sekretariatet arrangerer to årlige konferanser i eigenregi. I tillegg har spesielt NKRF sin årlige konferanse 

i februar blitt en «institusjon» for de som driver med kontroll og tilsyn. Denne er forholdsvis kostbar å 

delta på, men er likevel en svært viktig faglig arena og som nettverksskaper. I tillegg arrangerer Forum 

for kontroll og tilsyn en tilsvarende fagkonferanser i juni.  

 

Sekretariatet foreslår å legge til rette økonomisk slik at alle medlemmene i kontrollutvalget får anledning 

til å delta på de viktigste kurs-/opplæringstilbudene i 2019. 

 

3. Kjøp av tjenester  

Sauherad 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.  

 

3.1 Sekretariatstjenester  

Sauherad kommune er medeier i Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark). Kostnader 

i selskapet blir fordelt etter eierbrøk/kommunestørrelse. I 2019 er det i tillegg lagt til ein ekstrakostnad for 

dei kommunane/fylkeskommunane som skal gjennom ei kommunesamanslåing. For fylkeskommunene er 

denne ekstrakostnaden på kr. 46 925. Det antas at kommunene/fylkeskommunene som slår seg sammen 

vil ha dels dobbel aktivitet på høsten med ekstramøter og parallelle møter, i tillegg til at det blir en god 

del administrativt og ekstra i forbindelse med endringen/omleggingen og forberedelser til 2020. 

Budsjettet for Temark fastlegges endelig av representantskapet i november, og budsjettallene er derfor et 

anslag.  

 

3.2 Revisjonstjenester  

Sauherad 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.  

 

4. Selskapskontroll og andre tjenester  

Kjøp av tjenester omfatter og 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. TKR oppgir at en ordinær eierskapskontroll kan koste mellom 50 000 -100 000, 

mens forvaltningsrevisjon i selskap kan koste mellom 150 000-200 000. Om flere kommuner går sammen 

kan kostnaden pr. kommune bli lavere.  
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Budsjettet kan spesifiseres slik: 
 

Beskrivelse Regnskap 
Foresl. 
Budsj 

Vedt. 
Budsj. Regnskap  Budsjett 

   2017 2018 2018 jun.18 2019 
 Godtgjørelse 7 531 30 000 20 000 16 624 30 000 * 

Møteutgifter, bevertning 0 2 000 0 0 2 000 
 Opplæring, kurs 15 062 50 000 20 000 25 161 40 000 
 Reiseutgifter 1 546 10 000 0 1 091 5 000 
 Kontingenter, abonnement 2 600 2 000 0 4 775 5 000 
 Sum Kontrollutvalget 26 739 94 000 40 000 47 651 82 000 
 Kjøp fra IKS     872 000     

 Kjøp av sekretariatstjenester 135 900 140 000   67 950 191 800 ** 

Kjøp av revisjonstjenester 668 900 681 000   513 222 698 200 
 Selskapskontroll o.l 60 000 35 000   0 50 000 *** 

SUM TOTALT 891 539 950 000 912 000 628 823 1 022 000 
  

* Møtegodtgjørelsen for 2017 (21 stk a kr 550) blei utbetalt på januar-lønn i 2018, og kommer dermed på 

regnskap for 2018. Total godtgjørelse ei 2017 er derfor på kr. 24 155 

** Den generelle økningen i kostnadene for Sauherad kommune ligger i 2019 på 3,7 prosent. I 2019 er 

det i tillegg lagt til en ekstrakostnad for de kommunene/fylkeskommunene som skal gjennom en 

kommunesammenslåing.. For Sauherad kommune er denne ekstrakostnaden på kr. 46 925.. Budsjett for 

Temark blir fastlagt av representantskapet i Temark i november, og budsjettallene er derfor et anslag. 

*** Forutsetter at kontrollutvalget bestiller selskapskontroll ihht. plan for selskapskontroll.  

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet foreslår en budsjettramme på kr 1 022 000,- for kontrollutvalget for 2019, inkl. kjøp av 

revisjons- og sekretariatstjenester. Vi mener dette gir et realistisk bilde av de utgifter som forventes for 

kontrollutvalgets virksomhet i kommende år.  

 

Det foreslåtte budsjettforslaget for 2019 gir en økning på 7,58 prosent fra det foreslåtte budsjett i 2018. 

Økningen skyldes i hovedsak økte kostnader til kjøp av sekretariatstjenester og revisjonstjenester.  

 

Skulle det oppstå uforutsette situasjoner/hendelser hvor det blir behov for ekstraordinære 

granskninger/rapporter fra revisjonen eller det skulle være behov for å innhente ekstern kompetanse, kan 

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

kommunestyret. 

 

 



21/18 Orientering fra revisor 17.09.2018 - 18/00187-3 Orientering fra revisor 17.09.2018 : Orientering fra revisor 17.09.2018

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 18/00187-3 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg 17.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra revisor 17.09.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering.  

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har som en av sine oppgaver å holde seg orientert om revisjonsarbeidet og se til at 

revidering av kommunens regnskap skjer på en god måte. Det er fast praksis at revisor orienterer om 

revisjonsarbeidet i kommunen i kontrollutvalgsmøtene. I løpet av høsten legger revisor i tillegg frem 

planleggingen av revisjonsåret, og på våren legger revisor frem melding fra revisor og revisors 

uttalelse om kommuneregnskapet. 
 

Saksopplysninger: 
Hjemmelen for dette finner man i Kommunelova:  

§ 77.Kontrollutvalget 4. Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens 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 eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).  

§ 78.Revisjon 5. Kommunens eller fylkeskommunens revisor skal rapportere resultatene av sin revisjon og 

kontroll til kontrollutvalget.  

 

Det er også beskrevet nærmere i Kontrollutvalgsforskriften:  

§ 6.Regnskapsrevisjon  

Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale eller 

fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg løpende 

orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov 

og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor.  

 

Det er også en egen forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner som gir føringer for arbeidet til 

revisor.  

 

Oppdragsrevisor Birgitte L. Bøen vil orientere om revisjonsarbeidet i Sauherad kommune i møtet. 
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Arkivsak-dok. 18/00173-12 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg 17.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 17.09.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Referatsakene tas til orientering 

 

 

Bakgrunn for saken: 
 

 

Saksopplysninger: 
1. Referatsaker 

 Rapport etter tilsyn – Kommunal beredskapsplikt – Sauherad kommune.  

 Orientering fra sekretariatet 

 

2. Saker behandlet i kommunestyret 

 Sak 48/18 – Forvaltningsrevisjonsrapport del 2 – Midt-Telemark barnevernssamarbeid.  

 

3. Ekstramøte – 26.09.2018, kl. 08:30 

 Orientering om kommunesammenslåingsprosessen  

 Forvaltningsrevisjonsrapport – Irmat AS 

 

4. Neste møte 26.11.2018, kl. 09:00 

 Møte- og arbeidsplan for 2019 

 Orientering om budsjettet for Sauherad kommune 2019 

 Orientering fra revisor 

 Referatsaker/Eventuelt 

 

 

 

Vedlegg:  

- Rapport etter tilsyn – Kommunal beredskapsplikt – Sauherad kommune 
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Fylkesmannen i Telemark 
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1 Bakgrunn og gjennomføring 
Tabellen nedenfor oppsummerer nøkkelopplysninger om gjennomføringen og videre oppfølging.  
De videre avsnittene gir utfyllende opplysninger om hjemmelsgrunnlag, grunnlagsdokumentasjon og 
deltakere. 
 
 

Tidspunkt for tilsynet: 09.05.2018 
  
  
Adressen til kommunen: Idunsvoll 3, 3812 Akkerhaugen 

3749 SILJAN 
 Postboks 16  

3749 SILJAN 

  
Kommunenummer: 0822 
  
Kontaktperson i kommunen: Joar Sættem/Terje Kili 
  
Fylkesmannens tilsynsteam: Jan Aastø  
 Mari Nordal 

 
Jan w. Jensen Ruud 

  

Tilsynsrapporten er skrevet av: Jan Aastø/Mari Nordal 
  
Tilsynsrapporten er godkjent av: Jan W. Jensen Ruud 

 
 

  
Foreløpig tilsynsrapport sendt: 22.05.2018 
  
Endelig tilsynsrapport sendt: 29.06.2018 
  
Kommunens frist for oppfølgingsplan: 15.10.2018 

 

1.1 Formål og hjemmelsgrunnlag 

Formålet med tilsynet er å følge opp at Sauherad kommunes arbeid med samfunnssikkerhet og 
beredskap er i samsvar med aktuelle krav fastsatt i sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal 
beredskapsplikt. Tilsynet har også fulgt opp deler av beredskapsarbeidet på sektornivå, innenfor helse- 
og omsorgssektoren og utdannings- og oppvekstsektoren. 
 
Tilsynet er gjennomført med hjemmel i § 29 i sivilbeskyttelsesloven og § 10 i forskrift om kommunal 
beredskapsplikt, samt lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. §§ 1 og 2, lov om 
kommunale helse- og omsorgstjenester § 12-3, helseberedskapsloven § 6-2, jf. forskrift om krav til 
beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial beredskap § 10, 
opplæringsloven § 14-1 første ledd og barnehageloven § 9 andre ledd, jf. kommuneloven kapittel 10A. 
 

1.2 Tilsynstema 

Sivilbeskyttelsesloven §§ 14 og 15 og kravene i forskrift om kommunal beredskapsplikt. 
Beredskapskrav innenfor helse- og omsorg/sosialområdet: Helse- og sosialberedskapsplan/ 
smittevernplan/pandemiplan. 
Beredskapskrav innenfor oppvekst- og utdanningsområdet: Beredskapsplaner på sektor- og 
virksomhetsnivå (skole/barnehage) med særskilt fokus på volds-/trusselsituasjoner. 
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1.3 Grunnlagsdokumentasjon 

Disse dokumentene ble innhentet før tilsynet: 
 

Nr. Dokument Datering 

1. Rådmannens innstilling: Overordna ROS-analyse for Sauherad kommune 27.05.2013 

2. Overordnet risiko og sårbarhetsanalyse for Sauherad kommune 13.06.2013 

3. Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel, Sauherad kommune 2014-2024 16.06.2013 

4. Kommuneplanens arealdel 2017-2028 07.02.2017 

5. Kommuneplanens arealdel 2015-2027: Temakart fareområde 14.01.2015 

6. Kommuneplanens arealdel 2015-2027: Temakart viktige kulturminner 18.06.2015 

7. Kommuneplanens arealdel 2015-2027: Temakart gang- og sykkelnett 15.01.2015 

8. Kommuneplanens arealdel 2015-2027: Temakart viktige friluftsområder,  27.01.2015 

 sti- og løypenett  

9. Kommuneplanens arealdel 2015-2027: Temakart dyrka mark 14.01.2015 

10. Planstrategi for Sauherad kommune 2012-2016 27.09.2012 

11. Felles planstrategi for Sauherad og Bø kommunar 2017-2019 14.09.2017 

12. Beredskapsplan for Sauherad kommune 17.01.2018 

13. Rådmannens innstilling: Beredskapsplan for Sauherad kommune 04.10.2013 

14. Atomberedskapsplan for Sauherad kommune 22.04.2013 

15. Beredskapsplan for Sauherad 2017; Kompetanseplan- beredskap Sauherad  Udatert 

 kommune  

16. Rapport fra krisehåndteringsøvelse i Sauherad kommune 25.07.2016 

17. Rådmannens innstilling: Plan for Helse- og sosialberedskap og smittevern i  10.02.2016 

 Sauherad kommune  

18. Helse-, sosial- og smitteberedskap – Plan for Midt-Telemark 05.02.2016 

19. Beredskapsplan for Sauherad barne- og ungdomsskole 29.11.2017 

20. Organisasjonskart Udatert 

21. Utfylt kartleggingsskjema  2018 
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1.4 Gjennomføring 

Som del av tilsynet har kommunen i tillegg til oversending av dokumentasjon fylt ut og oversendt et 
kartleggingsskjema. Tilsynsbesøk med åpningsmøte, intervju og sluttmøte ble gjennomført 
09.05.2018. Deltakere i disse aktivitetene fremgår av tabellen nedenfor. 
 
 

Deltaker Stilling K
ar

tl
eg

gi
n

gs
sk

je
m

a 

Å
p

n
in

gs
m

ø
te

 

 In
te

rv
ju

 

Sl
u

tt
m

ø
te

 

Mette Haugholt Ordfører X X X      X 

Alf Rose Sørgården Varaordfører  X X      X 

Åse Egeland Rådmann X X X      X 

Mona Slaaen Ass. rådmann  X       X 

Beate Darrud Kommunalsjef oppvekst  X X      X 

Marte Midttun Lie Avdelingsleder servicetorget  X X      X 

Kristin Sekse Vikane Kommuneoverlege X X X      X 

Vidar Lofthus Kommunalsjef næring, plan og teknikk  X X      X 

Cecilie Stangeby 
Kommunalsjef helse, omsorg og 
velferd 

X X X        X 

Terje Kili Beredskapskoordinator  X X      X 

Joar Sættem Tidligere beredskapskoordinator X    

      

Jan Aastø Seniorrådgiver  X X X 

Mari Nordal Rådgiver  X X X 
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2 Hovedinntrykk 
Kravene knyttet til den kommunale beredskapsplikten er jevnt over godt ivaretatt i Sauherad 
kommune, og arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap fremstår som gjennomtenkt og 
tilpasset lokale behov. Sauherad kommune har hatt en stabil ledergruppe og samme 
beredskapskoordinator de siste 15 årene, noe som kommer til uttrykk gjennom godt samarbeid og 
god forankring av beredskapsarbeidet. 
 
Helhetlig ROS-analyse er vedtatt av kommunestyret den 13.06.2013 (saksnummer: 036/13) og 
ivaretar kravene til både arbeidsprosess, utforming og innhold. ROS-analysen tar for seg 17 relevante 
uønskede hendelser, inklusive terror, atomulykker og hendelser ved store arrangement. For øvrig 
skal overordnet ROS-analyse oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner (fire års syklus). 
 
Det fremgår ikke tydelig av det overordnede planverket til kommunen, som planstrategi og 
kommuneplaner, at det på bakgrunn av ROS-analysen er utarbeidet langsiktige mål, strategier, 
prioriteringer og en plan for oppfølging av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. ROS-analysen 
skisserer noen tiltak med utpekte ansvarlige og tidsfrister, men listen over tiltak fra ROS-analysen og 
tidligere evalueringsrapporter er ikke oppdatert, og det fremstår som uklart på tilsynsdagen hvordan 
disse tiltakene er fulgt opp. En plan for samfunnssikkerhet og beredskap som fastsetter mål og 
viderefører tiltakene vil kunne ivareta og dokumentere kravene til et helhetlig og systematisk 
beredskapsarbeid. 
 
Beredskapsplanen og tilhørende tiltakskort som vedtatt av kommunestyret i 2013 (KS-48/13) er 
solide og formålstjenlige dokumenter som innfrir lov- og forskriftskrav. Beredskapsplanen ble sist 
oppdatert den 17.01.2018, og det ble i den sammenheng gitt en generell orientering om 
beredskapsplanverket til kommunestyret i mars (sak 18/103). 
 
Vi vil trekke fram som positivt: 
 

- Ordfører og informasjonsansvarlig har vært på kurs i mediehåndtering og 
krisekommunikasjon på NUSB. Dette har tydelig gitt verdifull kompetanse som med fordel 
kan videreformidles til kriseledelsens øvrige medlemmer 

- Samtlige medarbeidere på servicetorget behersker krisestøtteverktøyet CIM 
- Beredskapsplanen for Sauherad barne- og ungdomsskole inneholder solide tiltakskort som 

inkluderer trusselsituasjoner/PLIVO 
- Plan for helse-, sosial- og smitteberedskap er et solid dokument utarbeidet i tråd med felles 

planmal og Helsedirektoratets anbefalinger 
 

 
Noen utfordringer: 

 
- Kommunen bør utpeke en ansvarlig for EPS samt en ansvarlig for psykososialt kriseteam 
- Øvelser er en veldig god arena for å teste planverket, innarbeide rutiner og få klarhet i rolle- 

og ansvarsfordeling. En systematisk øvingsaktivitet og påfølgende evaluering vil gi den nye 
kriseledelsen i Midt-Telemark kommune verdifull erfaring, læring og trygghet i egne roller 

- Kompetanseplanen for Sauherad kommune er bygget opp ved at medlemmene i 
kriseledelsen selv vurderer- og setter kryss ved eget kompetansenivå. En slik tilnærming kan 
med fordel kombineres med at kommunen beskriver hvilken funksjons- og rollespesifikk 
kompetanse som krisehåndteringsapparatet bør/skal besitte. Ved å fastsette slike generelle 
kunnskaps- og kompetansekrav som er knyttet til de ulike rollene, vil det bli enklere å 
indentifisere den enkeltes behov, spesielt i en omstillingsprosess  
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3 Tilsynsfunn 
Tilsynet avdekket 2 avvik. 1 forhold er kommentert som merknad. 
 

3.1 Avvik 

Avvik er definert som manglende oppfølging av krav fastsatt i sivilbeskyttelsesloven §§ 14 og 15 
og/eller i forskrift om kommunal beredskapsplikt. 
 
Avvik nr. 1 
Sauherad kommune har ikke på bakgrunn av den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen utarbeidet 
langsiktige mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging av samfunnssikkerhets- og 
beredskapsarbeidet. 
 
Regelverkshenvisning: 
Sivilbeskyttelsesloven § 14, 2. ledd og forskrift om kommunal beredskapsplikt § 3, 1. ledd a) 
 
Utdypende kommentar: 
Mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging av funnene i den helhetlige ROS-analysen er ikke 
fastsatt i tilstrekkelig grad. ROS-analysen skisserer en kort tiltaksliste, men denne er ikke oppdatert, 
og vi finner ikke et godt nok helhetlig system for oppfølging av tiltakene. Målsetninger, strategier og 
prioriteringer innenfor samfunnssikkerhet og beredskap kan med fordel samles i en egen plan for 
samfunnssikkerhet og beredskap, samt synliggjøres i økonomiplan, kommuneplan og årsmeldinger.  
 
Avvik nr. 2 
Sauherad kommune har ikke oppdatert ROS-analysen etter at den ble utarbeidet i 2013.  
 
Regelverkshenvisning: 
Lov av 27. juni 2008 om planlegging og byggesaksbehandling (plan og bygningsloven) § 11-4, 1 ledd. 
 
Utdypende kommentar: 
Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner, og for øvrig 
ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet. Det fremgår av den felles kommunale planstrategien for 
Midt-Telemark kommune at arbeidet med ny ROS-analyse skal igangsettes i løpet av 2018. 
Fylkesmannen anbefaler at kommunen tar i bruk den nye veilederen til DSB for helhetlig ROS-analyse 
(2014) for å sikre en god planprosess, metodikk og involvering av eksterne aktører. 
 

3.2 Merknader 

Merknader er definert som forhold som ikke oppfyller definisjonen av avvik, men som Fylkesmannen 
mener det er grunn til å påpeke for å sikre en god oppfølging av beredskapsplikten. 
 
Merknad nr. 1 – atomberedskapsplan 
Kommunen har en atomberedskapsplan datert 22.04.2013. Denne baserer seg på en gammel og 
utdatert mal. 
Kommunen bør: 

• Utarbeide en samlet atomberedskapsplan med grunnlag i nytt plangrunnlag for kommunal 
atomberedskap fra 2017.  http://www.nrpa.no/filer/cef3a9b08f.pdf  
Kommunen kan anvende mal utarbeidet i regi av Beredskapsnettverket i Grenland. 
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4 Videre oppfølging 
Fylkesmannen mottok en skriftlig tilbakemelding fra kommunen på foreløpig rapport den 25. juni, 
2018. Kommunen beskriver her hvordan de vil gå frem for å lukke avvik og merknader. Felles 
planstrategi for Midt-Telemark kommune (vedtatt av kommunestyret den 14. september, 2017) 
fastslår at det skal utarbeides en ny ROS-analyse og beredskapsplan i løpet av 2019. Øvrige 
dokumenter knyttet til lukking av avvik skal ifølge kommunens tilbakemelding oversendes innen den 
15. oktober, 2018.  
 
I og med at kommunen har gitt en tilbakemelding på foreløpig rapport som skisserer en 
arbeidsprosess med tidslinje for lukking av avvik/merknader, så lukkes tilsynet fra Fylkesmannens 
side. Dersom kommunen har spørsmål om tilsynsrapporten eller oppfølgingen kan Fylkesmannens 
tilsynsleder kontaktes: 
 
Mari Nordal, fmtemno@fylkesmannen.no, tlf.: 35 58 61 33 / 486 01 024 
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Arkivsak-dok. 18/00180-8 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg 17.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt i møte 17.09.2018 

 

Klikk her for å skrive inn tekst. 
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