
Meeting Book: Kragerø kontrollutvalg (17.09.2018) 

Kragerø kontrollutvalg 

Date: 2018-09-17T16:00:00 

Location: Rådhuset, Møterom "Glasshuset" 

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: 

Kommunalsjef Samfunn Beathe With, sak 21/18       kl. 16:00 

Havnefogd Svein Arne Walle, sak 21/18         kl. 16:00 

Ordfører Jone Blikra, sak 22/18    ca. kl. 16:30 

 



Saksliste
 

Møteinnkalling
5/18 Godkjenning av innkalling 17.9.2018 3

 

Møteprotokoll
5/18 Godkjenning av protokoll fra møte 5.6.2019 4

 

Saker til behandling
21/18 Henvendelse fra KKH Båtforening 20 

22/18 Orientering om anbudsprosess matservering 33 

23/18 Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2019 Kragerø 34 

24/18 Bestilling av forvaltningsrevisjon Barnevernet i Kragerø 37 

25/18 Overordnet revisjonsstrategi 2018 Kragerø 43 

26/18 Orienteringer fra revisor 17.9.2018 56 

27/18 Referatsaker 17.9.2018 57 

28/18 Eventuelt 17.9.2018 67
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Arkivsak-dok. 18/00134-30 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Kragerø kontrollutvalg 17.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 17.9.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Innkalling til møte 17.9.2018 godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 18/00134-29 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Kragerø kontrollutvalg 17.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møte 5.6.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 5.6.2018 godkjennes. 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll Arendal kontrollutvalg 05.06.2018 
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Møteprotokoll  
 

Kragerø kontrollutvalg 

 
Dato: 05.06.2018 kl. 16:00 – 18:40 
Sted: Rådhuset, Formannskapssalen 3. etasje 
Arkivsak: 18/00134 
  
Til stede:  Iver Juel (leder), Unn Kristin Nygaard (nestleder), Bjørn Vidar Bråthen 

(medlem), Arne Kristiansen (medlem), Nina Haugland (medlem, permittert 

etter sak 24/18) 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
- 

  
Forfall:  - 
  
Andre: Ordfører Jone Blikra, sak 21/18 

Rådmann Inger Lysa, sak 21-23/18 

Kommunalsjef Åge Aashamar, sak 22/18 

Kommunalsjef Torill Sandberg, sak 23/18 

Forvaltningsrevisor Hildegunn Rafdal, sak 21-25/18 

Oppdragsrevisor Marianne Rogn 
  
Protokollfører: Benedikte Muruvik Vonen (Temark) 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

4/18 18/00134-23 Godkjenning av innkalling 5.6.2018 3 

Møteprotokoll 

4/18 18/00134-22 Godkjenning av protokoll fra 7.5.2018 4 

Saker til behandling 
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21/18 18/06544-6 Grenlandskommunenes innkjøpssamarbeid GKI 5 

22/18 18/06519-1 Økonomisk situasjon pr. 1. tertial 2018 Kragerø 6 

23/18 18/06515-1 Grunnskolen i Kragerø kommune 7 

24/18 17/02588-25 Oppfølging av vedtak vedr. forvaltningsrevisjon Boplikt i Kragerø 8 

25/18 16/03185-16 
Rullering av plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 Kragerø 

kommune 
10 

26/18 18/05484-2 Forum for kontroll og tilsyn - medlemskap 12 

27/18 18/00140-5 Orienteringer fra revisor 5.6.2018 13 

28/18 18/00146-5 Referatsaker 5.6.2018 14 

29/18 18/00152-7 Eventuelt 5.6.2018 15 

    

 

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 

22/18, 21/18, 23-29/18 

 
Kragerø, 05.06.2018 

 

 

Iver A. Juel       Benedikte Muruvik Vonen 

Kontrollutvalgsleder      Sekretær 
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Møteinnkalling 

4/18 Godkjenning av innkalling 5.6.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 05.06.2018 4/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Innkalling til møte 5.6.2018 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Innkalling til møte 5.6.2018 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

4/18 Godkjenning av protokoll fra 7.5.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 05.06.2018 4/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møte 7.5.2018 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Protokoll fra møte 7.5.2018 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

21/18 Grenlandskommunenes innkjøpssamarbeid GKI 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 05.06.2018 21/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Møtebehandling 

Leder innledet kort i saken. Kontrollutvalget vurderte om møtet burde lukkes, og møtet ble 

vedtatt lukket med hjemmel i kommuneloven § 31. 2. jf. forvaltningsloven § 13. 2), 

offentleglova § 13. 

 

Ordfører Jone Blikra og rådmann Inger Lysa var kalt inn til behandlingen og redegjorde i 

saken. 

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Redegjørelsene tas til orientering.  

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Redegjørelsene tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

  



5/18 Godkjenning av protokoll fra møte 5.6.2019 - 18/00134-29 Godkjenning av protokoll fra møte 5.6.2019 : Protokoll Kragerø kontrollutvalg 05.06.2018

 

 6  

 

22/18 Økonomisk situasjon pr. 1. tertial 2018 Kragerø 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 05.06.2018 22/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Kommunalsjef stab og støtte Åge Aashamar redegjorde for kommunens økonomiske situasjon 

pr. 1. tertial 2018 og svarte på spørsmål. Rådmann Inger Lysa redegjorde for utfordrende 

budsjettsituasjon på enkelte kommunalområder og redegjorde for behov for 

innstrammingstiltak innen kommunalområde omsorg, og svarte på spørsmål. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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23/18 Grunnskolen i Kragerø kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 05.06.2018 23/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Kommunalsjef oppvekst Torill Sandberg redegjorde for elevundersøkelsen 2018, 

tilstandsrapport for grunnskolen og fylkesmannens tilsyn med elevmedvirkning og svarte på 

spørsmål. Rådmannen oversender tilsynsrapporten og kommunens tilsvar, og lukking av 

tilsynet når dette foreligger. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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24/18 Oppfølging av vedtak vedr. forvaltningsrevisjon Boplikt i Kragerø 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 05.06.2018 24/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Forslag til vedtak legges frem i møtet. 

 

 

 

Møtebehandling 

Forvaltningsrevisor Hildegunn Rafdal redegjorde for notat fremlagt til behandlingen og svarte 

på spørsmål. 

 

Forslag til vedtak fremsatt i møte: 

 

Kontrollutvalget ber, med forbehold om aksept fra melder, Telemark kommunerevisjon IKS 

oversende 33 nevnte saker de har fått henvendelser om gjennom arbeidet med 

forvaltningsrevisjonen Boplikt i Kragerø kommune, der en er usikker på om boplikten er 

overholdt, til rådmannen for vurdering. 

 

Kontrollutvalget tar rapporten Boplikt Kragerø kommune til orientering og oversender den til 

kommunestyret med følgende innstilling til vedtak: 

 

Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjonen Boplikt i Kragerø kommune til 

orientering og ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapporten og i dette arbeidet 

spesielt: 
- oppdatere delegasjonsreglementet, 

- dokumentere flere ledd i saksbehandlingen i konsesjonssaker, 

- sikre at vedtak i konsesjonssaker er enkle å etterprøve, og 

- sikre at konsesjonsvilkår for alle eiendommer regulert til boligformål blir overholdt. 

 

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 oktobermøte 2018. 

Senest til kontrollutvalgets tredje møte i 2019 bes rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig 

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

dette har gitt. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget ber, med forbehold om aksept fra melder, Telemark kommunerevisjon IKS 

oversende 33 nevnte saker de har fått henvendelser om gjennom arbeidet med 

forvaltningsrevisjonen Boplikt i Kragerø kommune, der en er usikker på om boplikten er 

overholdt, til rådmannen for vurdering. 
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Kontrollutvalget tar rapporten Boplikt Kragerø kommune til orientering og oversender den til 

kommunestyret med følgende innstilling til vedtak: 

 

Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjonen Boplikt i Kragerø kommune til 

orientering og ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapporten og i dette arbeidet 

spesielt: 
- oppdatere delegasjonsreglementet, 

- dokumentere flere ledd i saksbehandlingen i konsesjonssaker, 

- sikre at vedtak i konsesjonssaker er enkle å etterprøve, og 

- sikre at konsesjonsvilkår for alle eiendommer regulert til boligformål blir overholdt. 

 

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 oktobermøte 2018. 

Senest til kontrollutvalgets tredje møte i 2019 bes rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig 

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

dette har gitt. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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25/18 Rullering av plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 Kragerø 

kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 07.05.2018 15/18 

2 Kragerø kontrollutvalg 05.06.2018 25/18 

 

 

Kragerø kontrollutvalg har behandlet saken i møte 07.05.2018 sak 15/18 

 

Møtebehandling 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Saken utsettes. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Saken utsettes. 

 
 

 

 

Møtebehandling 

Forvaltningsrevisor Hildegunn Rafdal redegjorde for resterende midler til forvaltningsrevisjon 

for inneværende periode. 

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Revisjonens notat med forslag til rullering av Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 tas til 

orientering. 

 

For resterende del av perioden vedtas følgende prosjekt i planen: 
1. Barnevern 

 

Kontrollutvalget bestiller prosjektplan fra Telemark kommunerevisjon IKS for neste 

forvaltningsrevisjon til behandling i neste møte i kontrollutvalget. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Revisjonens notat med forslag til rullering av Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 tas til 

orientering. 

 

For resterende del av perioden vedtas følgende prosjekt i planen: 
1. Barnevern 
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Kontrollutvalget bestiller prosjektplan fra Telemark kommunerevisjon IKS for neste 

forvaltningsrevisjon til behandling i neste møte i kontrollutvalget. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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26/18 Forum for kontroll og tilsyn - medlemskap 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 05.06.2018 26/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Legges frem uten innstilling. 

 

 

Møtebehandling 

Sekretær opplyste om pris for medlemskap: kr 8 000 pr. år, kr 4 000 for resten av 2018. 

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Kragerø kommune ved kontrollutvalget melder seg inn i Forum for Kontroll og Tilsyn.  

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Kragerø kommune ved kontrollutvalget melder seg inn i Forum for Kontroll og Tilsyn. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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27/18 Orienteringer fra revisor 5.6.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 05.06.2018 27/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Oppdragsrevisor Marianne Rogn orienterte kort om løpende revisjonsoppgaver. Hun 

orienterte videre om mulig sammenslåing med Vestfold kommunerevisjon fra 2020, og svarte 

på spørsmål. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert om utviklingen i saken. Det vil være 

aktuelt å invitere daglig leder Kjell Ekman til kontrollutvalget sent høsten 2018 for å orientere 

om utviklingen i saken. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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28/18 Referatsaker 5.6.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 05.06.2018 28/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

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

i. Ingen kommunestyremøter i perioden 

2. Post inn/ut 

a. Svar til Reidar Skoglund vedr. salg av tomt Stabbestad 

3. Neste møte 17.9.2018 

4. Fagkonferansen i regi av Forum for Kontroll og Tilsyn 29.-30.6.2018. Leder Iver Juel og 

medlem Arne Kristiansen refererte kort fra konferansen. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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29/18 Eventuelt 5.6.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 05.06.2018 29/18 

 

 

  

 

Møtebehandling 

Ingen saker. 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 18/07061-6 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Kragerø kontrollutvalg 17.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Henvendelse fra KKH Båtforening 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget anser saken som avsluttet fra kommunens side. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget ved leder mottok våren 2018 en henvendelse fra KKH Båtforening vedr. bryggeanlegg i 

Kragerø kommune. Kopi av henvendelsen med vedlegg følger vedlagt. 

 

Saksopplysninger: 
KKH Båtforeningen viser til oppsigelse av avtalen mellom Sykehuset i Telemark og KKH Båtforeningen 

av 13.5.2016, Kragerø kommunes overtakelse av sykehuset i Kragerø og tilhørende uteområde høsten 

2016 og dialogen mellom båtforeningen og kommunen vedr. bryggeanlegget og dets verdi i tiden etter 

dette. 

 

Det fremgår av henvendelsen at KKH Båtforeningen ber Kragerø kontrollutvalg om å avklare uenigheten 

mellom KKH Båtforeningen og administrasjonen i Kragerø kommune. De ber kontrollutvalget vurdere 

gyldigheten i Kragerø kommunes vedtak i forhold til reguleringsbestemmelser. KKH Båtforeningen ber 

kontrollutvalget vurdere saken i full bredde. 

 

Sekretariatet har innhentet en foreløpig uttalelse fra rådmannen. Hun viser til at det var uenighet mellom 

KKH Båtforening og Kragerø kommune om betingelsene i forbindelse med at Kragerø kommune kjøpte 

Kragerø sykehus med tilhørende tomt i 2016. De hadde en omfattende dialog knyttet til bryggeanlegget 

over lengre tid, både skriftlig, muntlig og gjennom møter. 

 

Rådmannen vurderer at KKH Båtforening ble tilbudt gode betingelser for sine medlemmer i forbindelse 

med overtakelsen, men at de krav og forventninger båtforeningen fremmet ikke var mulig å etterkomme. 

Foreningen ble tilbudt båtplasser på like vilkår som andre med båtplass i kommunalt anlegg i Kragerø, 

etter prinsippet om likebehandling av alle med kommunal båtplass. 

 

Rådmannen viser videre til at Kragerø Havnevesen innhentet faglige vurderinger som tilsa at anlegget må 

erstattes for å tilfredsstille kravene til funksjonalitet og sikkerhet, mens KKH Båtforening mener 

bryggene har en økonomisk verdi, og at de selv kan utføre nødvendig dugnadsarbeid og fornye slitte 

deler. 

 

Havnefogd Svein Arne Walle og kommunalsjef Samfunn Beathe With vil orientere i saken i møtet. 
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Vurdering fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget har ingen myndighet til å fatte vedtak som binder forvaltningen. Det vil derfor ikke 

kunne fungere som et klageutvalg. Av Kontrollutvalgsboken, som er Kommunal- og 

moderniseringsdepartementets veileder om kontrollutvalgets rolle og oppgaver, står det følgende om 

behandling av henvendelser fra innbyggere eller andre aktører som mener de har en sak for 

kontrollutvalget (s. 31): 

For hver henvendelse må det vurderes om den hører inn under kontrollutvalgets oppgaver. Det er viktig å 

huske at kontrollutvalget ikke er et klageorgan, og at det derfor ikke behandler klager på vedtak som har 

vært til administrativ behandling. Krav om å få omgjort et vedtak må behandles i kommunens 

klageinstanser i tråd med forvaltningsloven. For klager på enkeltvedtak er det klagenemnder, 

kommunestyret, formannskapet eller fylkesmannen som er klageinstans, og klagen skal fremsettes for det 

organet som fattet vedtaket. 

 

Det er kun kommunestyret selv og lovverket som kan pålegge kontrollutvalget oppgaver. Utover dette må 

kontrollutvalget selv vurdere om saken ligger innenfor kontrollutvalgets mandat og om utvalget vil 

behandle forespørselen eller ikke. 

 

Sekretariatet mener at mye taler for at dette er en klage på et kommunalt (administrativt) vedtak og et 

forsøk på omkamp om vedtaket, og at det derfor ikke faller inn under kontrollutvalgets mandat. Dersom 

kontrollutvalget skulle falle ned på en annen vurdering, vil sekretariatet være behjelpelig med å formulere 

et annet vedtak i møtet. 

 

Vedlegg:  

Henvendelse fra KKH Båtforening 
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Orientering om anbudsprosess matservering 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget ved leder har bedt om en orientering om en gjennomført anbudsprosess vedr. 

matservering. 

 

Regelverket for offentlige anskaffelser stiller strenge prosessuelle krav til hvordan kommunen 

gjennomfører sine innkjøp. Formålet med regelverket er at offentlige anskaffelser skal bidra til økt 

verdiskaping i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk basert på forretningsmessighet og 

likebehandling. Det skal også sikre at kommunen opptrer med integritet slik at allmennheten har tillit til at 

anskaffelser skjer ved transparente og verifiserbare prosesser. 

 

Ordfører Jone Blikra stiller i møtet for å orientere om prosessen og svare på spørsmål. 
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Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2019 Kragerø 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 

 

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

en ramme på kr 1 878 000. 

 

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 Kragerø kommune. 

 

Saksopplysninger: 
Sekretariatet har utarbeidet et forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i Kragerø 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, og anslag/vedtak fra de interkommunale selskapene som 

utfører arbeid på oppdrag fra kontrollutvalget. 

 

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

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

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

dette. Sekretariatet ønsker gjennom budsjettsaken også å synliggjøre kostnadene innen kontroll, tilsyn og 

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

ligger på. Budsjettet er sett i forhold til gjeldende reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Kragerø 

kommune. (Fast godtgjørelse for leder er 7,5 % av ordførers lønn, de fire medlemmene får 0,15 % av 

ordførers lønn pr. møte.) Det er i tråd med gjeldende avtale mellom Kragerø kommune og Agder og 

Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS tatt høyde for 6 kontrollutvalgsmøter i året og 5 medlemmer i 

kontrollutvalget. 

 

Servering er enkel bevertning på møtene. 

 

Kontorutgifter består av medlemmenes abonnement på tidsskriftet Kommunerevisoren og medlemskap i 

Forum for Kontroll og Tilsyn. 

 

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

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

god 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 anslagsvis høyde for at alle medlemmer kan delta på én 

sentral konferanse eller andre tilsvarende opplæringstiltak, samt vår- og høstkonferansen til Temark. Det 

er en fordel for læringsutbyttet at minst to personer deltar på samme opplæringstiltak eller konferanse. 

 

Til disp. for kontrollutvalget omfatter selskapskontroller og andre tjenester/undersøkelser kontrollutvalget 

måtte ha behov for i sitt kontroll- og tilsynsarbeid utover tjenester definert inn i totalleveransen fra 

sekretariat og revisjon. Det er viktig at det bevilges nok ressurser til å gjennomføre de påkrevde 

selskapskontrollene og undersøkelsene kontrollutvalget finner nødvendig. For 2019 er en 

forvaltningsrevisjon i selskap lagt inn i denne posten, som totalt er satt til kr 200.000. 

 

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

revisjonsoppgavene. Dette er Telemark kommunerevisjon IKS for revisjonsoppgaver og Agder og 

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

gjelder at det er representantskapet som vedtar det endelige budsjettet og fordelingen av dette på 

medlemskommunene. Budsjettsummen for revisjonstjenester er vedtatt i representantskapet for Telemark 

kommunerevisjon IKS. Budsjettsummen for Temark er anslaget som er oppgitt av selskapet under 

forutsetning om godkjenning i styret og representantskapet senere i høst. Tilleggstjenester som f.eks. 

selskapskontroll, er holdt utenfor beløpet til IKS-ene i budsjettet (jf. avsnitt over). 

 

Budsjettet kan spesifiseres som følger: 

 

  Regnskap Budsjett Bud.forslag 

  2017 2018 2019 

KONTROLLUTVALGET       

Møtegodtgjørelse mv. 99 537 124 000 127 000 

Servering 4 716 5 000 5 000 

Kontorutgifter   2 000 10 000 

Kurs/opplæring 18 030 60 000 60 000 

Til disp. for kontrollutvalget 42 000 205 000 200 000 

        

Sum KU 164 283 396 000 402 000 

        

Sekretariat (med forbehold) 216 200 222 000 229 000 
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REVISJON       

Tilskudd revisjonsdistrikt 1 188 000 1 216 000 1 247 000 

        

SUM KONTROLLVIRKSOMHET 1 568 483 1 834 000 1 878 000 

 

 

Det er kontrollutvalget som innstiller på budsjett (på rammenivå) 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: 
Sekretariatet minner igjen om at det knytter seg usikkerhet til tallene for sekretariattjenester, da vi må ta 

forbehold om representantskapets vedtak vedr. overføringer til sekretariatet.  

 

Kommunestyret skal bare vedta den totale rammen for kontroll, tilsyn og revisjon. Etter sekretariatets 

vurdering vil det være nødvendig med en ramme på kr 1 878 000 for kontroll, tilsyn og revisjon for 

Kragerø kommune for 2019. 
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Bestilling av forvaltningsrevisjon Barnevernet i Kragerø 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonen Barnevernet i Kragerø fra Telemark kommunerevisjon 

IKS i tråd med fremlagt prosjektplan. Rapport fra prosjektet forventes fremlagt i kontrollutvalgets første 

ordinære møte i 2019. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert om fremdriften og eventuelle 

endringer i prosjektet underveis. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kragerø kontrollutvalg behandlet i sitt møte 5.6.2018 Rullering av Plan for forvaltningsrevisjon 2016-

2019, og det ble ut fra revidert risikobilde gjort vedtak om å bestille forvaltningsrevisjonen Barnevernet i 

Kragerø. 

 

Saksopplysninger: 
Bakgrunnen for valget av barnevern som område for periodens siste forvaltningsrevisjonsprosjekt var en 

kombinasjon av færre undersøkelser og redusert bruk av tiltaksplan for barn som mottar tiltak, reduksjon 

av antall barn med hjelpetiltak, høyt antall fristoverskridelser, manglende oppfølging av fosterhjemsbarn 

og nylig gjennomført omorganisering av tjenesten. 

 

Revisjonen beskriver at formålet med prosjektet er å bidra til styringsinformasjon til kommunen samt å 

øke fokuset på gjennomføring av undersøkelser og barnevernets oppfølging av barn som mottar tiltak. 

 

Revisjonen foreslår følgende problemstillinger: 

- I hvilken grad har barnevernet en forsvarlig organisering av tjenestene? 

- I hvilken grad håndterer barnevernet undersøkelser i samsvar med barnevernloven? 

- I hvilken grad får barn med tiltak en forsvarlig oppfølging av barnevernet? 

 

Revisjonskriteriene henter revisor hovedsakelig fra: 

- Barnevernloven 

- Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester 

- Forskrift om fosterhjem 

 

Metodene revisor planlegger å bruke i prosjektet er 

- Gjennomgå relevante dokumenter og rutiner 

- Undersøke barnevernmapper 

- Intervjue barnevernleder 
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- Gjennomføre en spørreundersøkelse blant ansatte i barnevernet. 

 

Forvaltningsrevisor Geir Kastet Dahle vil legge frem forslaget til prosjektplan i møtet. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget skal ta stilling til om de problemstillinger, revisjonskriterier og metoder som revisjonen 

skisserer, vil være egnet til å gi svar på de spørsmål kontrollutvalget mener er vesentlig vedr. situasjonen i 

barnevernet i Kragerø.  

 

Vedlegg:  

Prosjektplan Barnevernet i Kragerø 
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Prosjektplan 

1. Bakgrunn, bestilling og formål  

Kontrollutvalget i Kragerø kommune har i møte 05.06.18, sak 25/18 bestilt prosjektplan for 

forvaltningsrevisjon av barnevernet.  

Ved rullering av plan for forvaltningsrevisjon så ble det i notat til KU (sak 15/18) gitt en kort 

statusbeskrivelse av barnevernet. Her fremkommer det at barnevernet i perioden 2015-2017 

har gjennomført færre undersøkelser og redusert bruk av tiltaksplan for barn som mottar 

tiltak. Antallet barn med hjelpetiltak er også redusert i perioden. Fylkesmannen i Telemark 

opplyser om at antall fristoverskridelser på undersøkelsessaker har økt og vært høy gjennom 

2017 og 2018. Fylkesmannen opplyser også om at barnevernet har rapportert at ikke alle 

fosterhjemsbarn får den oppfølging de har krav på.  

Fra 1. mars 2017 har Drangedal og Kragerø barneverntjeneste slått seg sammen til Vestmar 

barneverntjeneste. I en slik omstillingsprosess kan det være en risiko for at man ikke får 

ivaretatt oppgavene fullt ut.   

Vi foreslår å undersøke barnevernets ressurssituasjon, organisering og kompetanse og i 

hvilken grad de har en tilfredsstillende internkontroll. Vi foreslår også å se på tjenestekvalitet 

knyttet til gjennomføring av undersøkelser og oppfølging av barn som mottar hjelpetiltak 

eller som bor i fosterhjem. Dersom vi finner at praksis ikke er god nok vil vi forsøke å gi 

forklaringer på hva som er årsaken.   

Formålet med prosjektet er å bidra til styringsinformasjon til kommunen samt å øke fokuset 

på gjennomføring av undersøkelser og barnevernets oppfølging av barn som mottar tiltak.  
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2. Problemstilling/vinkling  

Vi foreslår følgende problemstillinger: 

- I hvilken grad har barnevernet en forsvarlig organisering av tjenestene? 

Revisjonskriterier: 

Barnevernet skal: 

 beskrive hvordan barnevernet er organisert, samt barnevernets hovedoppgaver og mål, herunder mål 

for forbedringsarbeidet. Det skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt, 

 sikre at arbeidstakerne har tilgang til og kunnskap om aktuelle lover og forskrifter som gjelder for 

barnevernet, 

 sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor fagområdet, samt om 

barnevernets internkontroll, 

 sørge for at arbeidstakerne og oppdragstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring 

utnyttes,  

 gjøre bruk av erfaringer fra barn og foreldre til forbedring av barnevernet, 

 skaffe oversikt over områder i barnevernet hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av 

myndighetskrav, 

 utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller 

andre tiltak for å avdekke, rette opp overtredelse av barnevernlovgivningen og  

 foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som 

forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i barnevernet. 

 

- I hvilken grad håndterer barnevernet undersøkelser i samsvar med barnevernloven? 

Revisjonskriterier: 

 Barnevernet skal ha skriftlige rutiner for undersøkelser som er dekkende for barnevernlovens krav til 

gjennomføring av undersøkelser.  

 Rutinene skal være tilgjengelig for og kjent av de ansatte i barnevernet.  

 Rutinene skal systematisk følges opp, evalueres og om nødvendig forbedres. 

 Undersøkelse etter barnevernloven skal være ferdig innen tre (eventuelt seks) måneder etter at 

barnevernet har truffet avgjørelse om å iverksette undersøkelse. 

 Dersom undersøkelsesfristen på tre måneder ikke overholdes, skal foreldrene orienteres om dette.  

 Barn over 7 år skal være hørt før barnevernet treffer vedtak etter barnevernloven.  

 Dersom melding kommer fra offentlig instans eller yrkesutøvere av lover vist til i § 6-2, skal 

barnevernet senest innen tre uker informere om hvorvidt undersøkelsen fører til vedtak eller 

henleggelse. 
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- I hvilken grad får barn med tiltak en forsvarlig oppfølging av barnevernet? 

Revisjonskriterier: 

Barn med hjelpetiltak:  

 Barnevernet skal ha skriftlige rutiner for evaluering som er dekkende for barnevernlovens krav til 

evaluering av hjelpetiltak.  

 Rutinene skal være tilgjengelig for og kjent av de ansatte i barnevernet.  

 Rutinene skal systematisk følges opp, evalueres og om nødvendig forbedres. 

 Barnevernet skal sørge for at det er utarbeidet tiltaksplaner i alle saker der det er truffet vedtak om 

hjelpetiltak. Tiltaksplaner skal være tidsavgrenset. 

 Tiltaksplanen skal inneholde mål og tiltak for videre oppfølging, evalueringstidspunkt og 

evalueringsmåte.  

 Det skal være sporbart at barnevernet har vurdert om hjelpen eller tiltaket er tjenlig for barnet og 

foreldrene 

 Tiltaksplanen skal evalueres innen tre måneder. 

Barn i fosterhjem  

 Det skal foreligge permanent omsorgsplan senest to år etter fylkesnemndas vedtak.  

 Det skal foreligge dokumentasjon for alle fosterhjemsbesøk som omsorgskommunen har foretatt. Det 

bør være minst fire besøk i året, dersom ikke annet er avtalt. 

 Alle barn plassert i fosterhjem skal ha en løpende tiltaksplan. 

 

3. Avgrensning  

Vi vil ikke undersøke meldeplikt og barnevernets samhandling med andre instanser i 

kommunen.  

 

4. Kilder for revisjonskriterier/revisjonskriterier  

Revisjonskriteriene hentes hovedsakelig fra følgende kilder: 

 Barnevernslova  

 Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om 

barneverntjenester  

 Forskrift om fosterhjem 
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5. Metode 

Vi tenker å bruke følgende metoder i dette prosjektet: 

 Gjennomgå relevante dokumenter og rutiner 

 Undersøke barnevernsmapper   

 Intervjue barnevernsleder   

 Gjennomføre en spørreundersøkelse blant ansette i barnevernet 

 

6. Oppstart og leveranse  

Oppstart i slutten av september. Levering i begynnelsen av 2019 og avtales nærmere med 

kontrollutvalget.    
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Overordnet revisjonsstrategi 2018 Kragerø 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Overordnet revisjonsstrategi 2018 for Kragerø 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.  Telemark kommunerevisjon IKS er valgt som revisor for Kragerø 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 gi 

kontrollutvalget informasjon om de overordnede vurderingene og hensynene som revisor har lagt vekt på 

i planleggingen av revisjonsarbeidet. Revisjonsstandarden «Planlegging av revisjon av et regnskap» 

ligger til grunn for vedlagte dokument. 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 oppfylle 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. 

 

Oppdragsrevisor Marianne Rogn vil redegjøre for 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 regnskapsrevisjon 2018 Kragerø kommune 
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Om Telemark kommunerevisjon IKS og
overordnet revisjonsstrategi

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

I tillegg til regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon for kommunen og kommunale

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

kommunen. Dette er uttalelser og attestasjoner som tilskuddsgivere krever for

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

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

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

utføre selskapskontroll knyttet til selskap der kommunen har eierinteresser.

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

Du kan finne alle våre forvaltningsrapporter og annen informasjon på vårt nettsted
www.tekomrev.no.
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i Innledning
Kommunens revisor skal følge lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i

revisjonsarbeidet.’

Revisjon av kommunen består av to hovedoppgaver; regnskapsrevisjon og

forvaltningsrevisjon. Telemark kommunerevisjon IKS (1KR) er valgt som revisor og har

avtale om å levere disse tjenestene for kommunen.

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

rapportene har direkte betydning for arbeidet med regnskapsrevisjon.

Overordnet revisjonsstrategi er det overordnede planleggingsdokumentet for

gjennomføring av regnskapsrevisjon. Formålet med overordnet revisjonsstrategi er å gi

kontrollutvalget informasjon om de overotdnede vurderingene og hensynene som

revisor har lagt vekt på i planleggingen av revisjonsarbeidet. Revisjonsstandarden

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

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

kontrollutvalgets tilsyns- og påseansvar av revisor.

Ved planlegging av revisjonsoppdraget skal revisor vurdere kontrollmiljøet i

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

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

regnskapsføring og endringer av økonomisystem mv. Vurdering av risiko og

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

ressursene vi planlegger å bruke på revisjon av oppdraget.

Regnskapsrevisjon og attestasjoner gjennomføres løpende. Årsoppgjørsrevisjonen

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

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

årsregnskapet, senest 15. april.

I tillegg til oppgavene nevnt over, reviderer 1KR også andre regnskaper med nær

tilknytning til kommunen. Dette er for eksempel regnskaper for legater/stiftelser,

kirkelig fellesråd, menighetsråd og andre regnskaper. For revisjon av disse

regnskapene utarbeides det egne revisjonsstrategier og —planer. For disse enhetene

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

revisjon av disse enhetene.

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

Internasjonale revisjonsstandarder (International standards on auditing — SA)
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2 Regnskapsrevisjon
Formålet med regnskapsrevisjonen er å bekrefte at årsregnskapet et i samsvar med

lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk. Vår revisjon er utført i samsvar med

god kommunal revisjonsskikk som bygger på internasjonale revisjonsstandarder. Disse

krever at vi etterlever etiske krav og utfører arbeidet på en måte som skal gi

betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

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

uttaler oss om følgende fire temaer:

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

regnskapsskikk i Norge

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

budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett

• opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med

årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter

• registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger er i

samsvar med lov og god bokføtingsskikk i Norge.

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

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

nærmere bakgrunn for merknaden, såkalt nummerert brev fra revisor.

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

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

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

tas med i revisjonsberetningen. Eventuelle metknader gitt i revisjonsberetningen

utdypes også, da revisjonsberetningen er forholdsvis standardisert.

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

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

rapporteringen til kontrollutvalget være skriftlig.

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

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

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

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

regnskapsrapportering og underslag av eiendeler. Dersom revisor konstaterer

misligheter, skal det straks sendes en skriftlig foreløpig innberetning til

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

Rådmann skal ha kopi av innberetningene.
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3 Risikovurdering

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

Revisor utfører risikoanalyser av kommunen for å kartlegge eventuelle områder hvor

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

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

omfanget og valget av aktuelle revisjonshandlinger.

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

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

av statlige overføringer og skatteinntekter. Den kommunale virksomheten må forholde

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

være en viss risiko for at ikke alle regler etterleves.

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

kommunens handlingsplan og økonomiplan, som vedtas for en fireårsperiode.

Kommunen har en visjon om trivsel og vekst, jf. Kommuneplanens samfunnsdel for

2014 — 2026. Det er vedtatt 4 fokusområder. Fokusområdene er gitt med

utgangspunkt i kommunens samfunnsoppdrag. Fokusområdene er: samfunn, brukere,

ansatte og økonomi. Når kommunen foreslår nye mål, iverksetter tiltak for å nå

målene og evaluerer disse, skal det være med bakgrunn i disse perspektivene. For

Kragerøsamfunnet er det beskrevet to hovedutfordringer. Det er levekår og

klima/miljø. Under disse to utfordringene er det vedtatt en rekke satsningsområder.

Kommunen har hatt en stram økonomi i flere år. På grunn av kommunens høye gjeld

vil utviklingen i rentenivået få direkte betydning for kommunens driftsrammer

framover. En negativ befolkningsvekst og en stadig eldre befolkning vil også slå ut

økonomisk. Det påvirker både kommunens inntekter og kostnader, blant annet ved

lavere rammeinntekter og økende press på tjenestene innenfor helse og omsorg. God

budsjettstyring og gode prioriteringer vil være viktig.

Ny kommunelov legger opp til at kommunestyret må vedta finansielle måltall i

økonomistyringen. Det er opp til kommunestyret selv å velge hvilke måltall og

størrelsen på disse som kommunen skal styre etter. Bestemmelsen må sees i

sammenheng med at kommunene skal forvalte sïn økonomi slik at den økonomiske

handleevnen blir ivaretatt over tid.

5
Telemark kommunerevisjon IKS



25/18 Overordnet revisjonsstrategi 2018 Kragerø - 18/10596-2 Overordnet revisjonsstrategi 2018 Kragerø : Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2018 Kragerø kommune

Overordnet revisjonsstrategi — revisjonsåret 201$ — Kragerø kommune

Drift:

Driftsresultatet for 2017 viste et mindreforbruk på 3,5 millioner kroner. Det er vedtatt

avsatt til disposisjonsfond, hvorav kr $00 000 kan brukes til spesifikke formål. Det gode

resultatet bygger i stor grad på merinntekter/mindrekostnader som kommunen ikke

styrer. Driften på kommunalområdene har de siste årene hovedsakelig vært i balanse.

I ny kommunelov er måten å beregne minimumsavdrag skjerpet ved at kun en modell

kan benyttes. Det betyr høyere avdrag enn dagens praksis. Kommunal- og

moderniseringsdepartementet mener at det ikke er behov for overgangsregler knyttet

til denne innskjerpingen. For Kragerø kommunes del vil det bety at avdragene må økes

10 — 15 millioner kroner når ny lov trer i kraft, sannsynligvis fra 2020. Økningen er

varslet verbalt i budsjettdokumentet for 2018, men er ikke lagt inn i budsjettet for

økonomiplan-perioden. Kommunalsjef for stab og støtte sier at dette vil bli endret når

kommunestyret skal behandle budsjettet for 2019.

Kommunens høye lånegjeld gjør kommunen sårbar for renteøkninger. Kommunens

finansreglement har lagt til grunn at durasjon skal ligge mellom 1 — 3 år. Ved årsskiftet

2017/2018 var denne 2,4 år. Det innebærer at renterisiko var innenfor et akseptabelt

nivå i forhold til finansreglementet. I følge Norges banks pengepolitiske rapport

2/2018 vil styringsrenten trolig settes opp ï år og prognosen for renteutviklingen er at

renten heves gradvis til noe over 2 prosent fram mot 2021. Det vil kunne få stor

betydning for Kragerø kommune.

Rammene for kommunalområdene har økt med ca. 2,7 % fra opprinnelig budsjett

2017. I budsjettet for 2018 utgjør netto driftsresultat 0,85 %. Det viser at kommunen

er sårbar for utforutsette hendelser og endringer i budsjettforutsetningen. En

kommunes netto resultatgrad2 bør ligge på 1,75 % over tid etter Teknisk

beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) anbefaling.

Anbefalingen gjelder for kommunesektoren samlet, men gir likevel en indikasjon på

hva som også er fornuftig i den enkelte kommune.

I første tertialrapport ble det også varslet om vesentlig budsjettavvik, hovedsakelig på

avdeling for Pleie og omsorg. I vår samtale med rådmann sier hun at avviket blir

analysert og at administrasjonen arbeider for å begrense avviket. Hun trodde ikke at

administrasjonen ville klare å lukke avviket helt.

Investeringer:

Kommunen har 201$ budsjettert med ca. kr 110 mill. i investeringer, hvorav kr 100

mill. skal finansieres med låneopptak. Det er blant annet budsjettert med utbedringer

2 Netto resultatgrad: netto driftsresultat/sum driftsinntekter i prosent
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på Sannidal barneskole med kr 13 mill., rehabilitering/ombygging Kragerø sykehus med

kr7 mill.

Gjeld og likviditet:

Evnen til å betjene lånegjelden kan vises ved å se andel lånegjeld i forhold til

driftsinntekter. I 2017 var langsiktig gjeld 110,4 % av brutto driftsinntekter. Deler av

den langsiktige gjelden vil være knyttet til forhold som ikke belaster kommune-

økonomien. Ved å ta hensyn til ulike forhold som rentekompensasjon,

seivkostregulerte tjenester og kommunens likviditet med videre, kan man regne ut

hvor stor andel av gjelden som er følsom for renteendringer. Fra kommune-

proposisjonen 2019 framgår det at netto renteeksponering i Kragerø kommune er 71,4

prosent, noe som er høyest i Telemark. Dette viser at kommunen er rentefølsom og at

kommunens evne til å betale gjelden er sårbar. Det anbefales at kommunen vedtar et

finansielt måltall for hva som er akseptabel gjeld sett i forhold til kommunens

d riftsi n ntekter.

Tabellene under viser utviklingen både i langsiktig gjeld og netto renteeksponering for

Kragerø kommune, Telemark og sammenhignbare kommuner.

Langsiktig gjeld ex pensjon i ¾ av brutto driftsinntekter 2015 2016 2017

Kragerø 112,6 110,1 110,4

Telemark 94,5 92,5 93,0
KOSTRA-gruppe 11 101,2 102,1 103,2

Netto renteeksponering i % av brutto driftsinntekter 2015 2016 2017

Kragerø 65,3 73,8 71,4

Telemark 31,5 34,6 32,9

KOSTRA-gruppe 11 44,6 48,9 49,7

Kommunens likviditet er fortsatt stram, men i en positiv trend. Ubrukte lånemidler er

redusert og var pr. 31.12.17 på kr 7,8 mill. Det utgjør ca. 8 % av kommunens kasse

/bankbeholdning. Både arbeidskapital eksklusive premieavvik og disposisjonsfond av

brutto driftsinntekter er med å gi et uttrykk for kommunens likviditet. Kostratallene for

kommunen i 2017 viser at arbeidskapitalen er 3,1 % av driftsinntektene. Tallene for

sammenlignbare kommuner og for Telemark er henholdsvis 16,4 % og 18,7 %.

Kommunens disposisjonsfond har samtidig økt med 13 millioner kroner. Kostratallene

for 2017 viser at fri egenkapital er 3,7 % for kommunen. Disposisjonsfondet ligget

likevel under anbefalingen på 4,5 % som er gitt av TBU. Anbefalingen er gitt med

bakgrunn i at kommunene bør ha en buffer til å møte uforutsette hendelser som enten

gir svikt i inntektene eller økte kostnader. Med bakgrunn i kommunens høye gjeld

mener vi at disposisjonsfondet bør være noe høyere enn anbefalingen.

Tabellen under viser utviklingen for Kragerø kommune, Telemark og sammenlignbare

kommuner.
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Fri egenkapital drift i % av brutto driftsinntekter 2015 2016 2017
Kragerø 0,4 2,4 3,7
Telemark 4,2 5,5 7,4
KOSTRA-gruppe 11 4,4 5,5 6,4

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

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

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

økonomisk internkontroll i form av formaliseringer, dokumenter og tutiner som

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

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

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

KS).

Den interne kontrollen kan deles i følgende komponenter:

• Kontrollmiljøet

• Kommunens risikovurderingsprosess

• Informasjonssystemet

• Kontrollaktiviteter

• Overvåking av kontroller

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

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

kommunens interne regelverk, regnskaps- og budsjettoppfølging og rutiner rundt

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

tilnærming til sine vurderinger av egne kontrollaktiviteter. Enkelte rutiner er kun

muntlige, og noen rutiner er hentet direkte fra veiledere for regnskaps- eller

lønnssystemet og noe er nedfelt i stillingsbeskrivelser. Det er vedtatt et

økonomireglement, men kontrollrutinene oppleves likevel fragmentert.

Nøkkelpersonell ved regnskaps- og lønnsavdelingen i Kragerø kommune har vært

stabilt. Det har etter vår vurdering vært medvirkende til at etablerte rutiner og

kontroller fungerer som forutsatt. Regnskapsavdelingens størrelse i forhold til

oppgaver vanskeliggjør en tilfredsstillende arbeidsdeling for avdelingens rutiner på alle

områder.

3.3 Kommunale foretak
Kragerø Havnevesen KF har ansvaret for å ivareta kommunens interesser som

havnemyndighet. Det er få ansatte i foretaket. Kragerø kommune er foretakets

regnskapsfører. Økonomien er stram, men foretaket har klart å drive med et lite
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overskudd de siste årene. Inntekter som er generett av havnedriften skal tilbakeføres

til havneformål.

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

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

overordnede revisjonsstrategien skal fastsette en vesentlighetsgrense for regnskapet

totalt sett.

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

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

identifisert feilinformasjon. Vesentlighetsgrensen brukes når revisor skal konkludere

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

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

avsnitt 2.

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

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

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

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

regnskapsskikk i Norge.

Vesentlighetsgrensen for regnskapet totalt sett fastsettes med bakgrunn i

risikoanalysen, revisots profesjonelle skjønn og den generelle kunnskapen revisor har

om kommunen. Vi vurderer blant annet følgende momenter:

- Kommunens investeringsaktivitet

- Bemanningssituasjonen og kompetansen innenfor økonomiavdelingen

- Økonomistyringen i kommunen

- Kommunens regnskaps- og budsjettoppfølging og økonomirapportering

- Størrelsen på de kommunale virksomhetene

- Politikernes og medias oppmerksomhet om kommunens økonomiske

disposisjoner

- Kommunens økonomi- og lønnssystem

- Oppfølging innenfor delegasjon og desentraliserte økonomiløsninger

- Skifte av nøkkelpersonell

- Kommunens interne regelverk

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

enkelt revisjonsoppdrag. Revisjonsplanene angir de enkelte revisjonshandlinger som
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revisor skal utføre. Revisjonsplanene er revisjonens interne arbeidspapirer og skal ikke

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

2018 med bakgrunn i risikovurderingen.

5.1 Generelt:

- Merverdiavgift og momskompensasjon er områder som medfører høy

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

om attestasjon av terminoppgaver for momskompensasjon. Revisor deltar

også i møter og bidrar med forskjellige vurderinger om momsspørsmål,

særlig innenfor investeringer, hvor det er et komplisert regelverk.

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

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

Kommunen bør derfor ha rutiner som fanger opp når kommunen eventuelt

kommer i en konkurransesituasjon.

- Rapportering og budsjettoppfølging

- Offentlige innkjøp.

- IT-revisjon

5.2 Drift:

- Kartlegge og kontrollere oppfølging av kundefordringer

- Kartlegge og kontrollere fakturering av gebyrer for oppmåling, plan- og

byggesa k

- Kontroll av inngående fakturaer — kontrollen gjelder også fakturaer med

tilknytning til kommunens investeringer.

- Kontroll av sosiale bidrag

- Kartlegge og kontrollere pensjon

- Kontroll av startlån

5.3 Investering:

- Oppfølging av investeringsbudsjettet — rapportering av

investeringsbudsjettet blir fulgt opp i den ordinære tertialrapporteringen.

- Kontroll av at ferdigstilte prosjekter lukkes i regnskapssystemet.

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

økonomi i kommunen.

5.4 Kragerø Havnevesen KF:

— Rapporteting og budsjettoppfølging

10
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Overordnet revsjonsstrategi — revisjonsåret 2018 — Kragerø kommune

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

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

kontroll som foreligger i kommunen.

Det videre arbeidet med regnskapsrevisjon kan avdekke forhold som kan medføre

endringer i revisjonsstrategien. Vesentlige endringer skal dokumenteres og

kontrollutvalget skal informeres om disse.

Skien, 30. august 2018
Telemark kom munerevisjon IKS

fl
Lisbet Fir(j
oppdragsansvarlig revisor Marianne Rogn

oppdragsrevisor

11
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Arkivsak-dok. 18/00140-7 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Kragerø kontrollutvalg 17.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Orienteringer fra revisor 17.9.2018 

 

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 eventuelle aktuelle saker i den løpende revisjonen og oppdrag den jobber med i 

Kragerø kommune. 
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Arkivsak-dok. 18/00146-7 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Kragerø kontrollutvalg 17.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 17.9.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
 

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

a. 14.06.2018: 

i. PS 56/18 Årsmelding, Årsregnskap og disponering av mindreforbruk Kragerø 

Havnevesen KF 2017 

ii. PS 57/18 Årsmelding, Årsregnskap og disponering av mindreforbruk Kragerø 

Havnevesen KF 2017 

iii. PS 58/18 Årsregnskap 2017 Kragerø kommune 

iv. PS 59/18 Årsberetning 2017 

v. PS 60/18 Tertialrapport drift 30.4.2018 

vi. PS 60/18 Tertialrapport investering 30.4.2018 

2. Avslutning av tilsyn elevmedvirkning 

3. Helle skole – rapport etter tilsyn 19.06.18 – Miljørettet helsevern 

4. Revisjonens oppfølging av vedtak i sakene 14/18 og 24/18 

5. Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Kragerø Fjordbåtselskap IKS 

6. Nytt administrasjonsbygg 

7. Post inn/ut 

a. Henvendelse fra KKH Båtforening ved Trond Kilnes 

8. Høstkonferanse Temark 

9. Neste møte 

 

 

 

Vedlegg:  

FM 180622 Avslutning av tilsyn elevmedvirkning 

Helle skole – rapport etter tilsyn 19.06.18 
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Saksbeh.:  Hendrik Knipmeijer, 35586347 

 

Vår dato 

21.06.2018 

Vår ref. 

2017/4030 

Deres dato 

26.04.2018 

Deres ref. 

 
 

    

    

    

Postadresse Besøksadresse Telefon E-post 

Postboks 2603 Gjerpensg. 14, Bygg F, Skien 35 58 61 00 fmtepost@fylkesmannen.no  

3702 Skien Organisasjonsnummer Telefaks Internett 

 974 762 684 35 52 85 90 www.fylkesmannen.no/telemark  

 

 

Kragerø kommune  

Postboks 128  

3791  KRAGERØ 

 

 
             

 

 

Avslutning av tilsyn 

 

Vi gjennomførte tilsyn med Kragerø kommune i perioden 27.september 2017 frem til i dag. I vårt 

vedtak av 9.mars 2018 ble dere pålagt å rette brudd på regelverket. 

 

Kommunen har sendt inn redegjørelse og erklæring om at påleggene er rettet. Tilbakemeldingen er 

levert innen fristen 14.mai 2018. 

 

Basert på kommunens redegjørelse og erklæring, legger vi til grunn at dere har rettet påleggene. Vi 

avslutter derfor tilsynet. 

 

Vi ber skolen formidle dette til elever og foreldre på en egnet måte. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Solrun Nistad Fleischer Hendrik Knipmeijer 

Utdanningsdirektør seniorrådgiver 

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift 
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Miljørettet helsevern  
i Grenland 

 

Postadresse Besøksadresse   
Porsgrunn kommune 
Postboks 128 
3901 Porsgrunn 

Storgate 153 
3915 Porsgrunn 
www.porsgrunn.kommune.no 
 

Telefon:  35 54 70 00 
Telefaks: 35 55 01 50 
Epost:postmottak@porsgrunn.kommune.no 
 

 

 

 
 
 
Helle skole 
Anette Alstrup 
Hasseldalsveien 1 A 
3790 HELLE 
anette.alstrup@kragero.kommune.no  
 

 

  

  
    
 
 
Deres ref. Vår ref.  Dato 
   18/07959-1  27.06.2018 
 
 
 
Helle skole - rapport etter tilsyn 19.06.18 
Bakgrunn og opplysninger 
Miljørettet helsevern i Grenland har gjennomført tilsyn ved Helle skole i Kragerø kommune iht. forskrift 
om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Tilsynet er gjennomført i tråd med Miljørettet 
helsevern i Grenland sin tilsynsplan for 2018. Hensikten med tilsynet er å bidra til at elevene sikres et 
godt fysisk og psykisk skolemiljø samt å vurdere om virksomheten tilfredsstiller de øvrige kravene i 
forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 
 
Tilsynet ble gjennomført 19.06.18. Deltakere på tilsynet var rektor Anette Alstrup, SFO-leder Heidi 
Solheim Brattli, inspektør og sosiallærer Rune Hauge, verneombud SFO Ann Jeanett Vibeto, 
verneombud skole Tone T. Olsen, driftsoperatør Tor Erik Moen, samt Kathrine Kværne og Marit Røsvik 
fra Miljørettet helsevern i Grenland. To representanter fra elevrådet deltok på befaringen.  
 
Helle skole ble bygget i 2009. Skolen har en flott beliggenhet med nærhet til naturområder, samt et stort 
og variert uteområde. Skolen leier idrettshallen av Helle I.F. og benytter denne i 
gymnastikkundervisningen. Helle skole er en barneskole med 226 elever og 40 ansatte. 
 
Hjemmel og dokumentunderlag 
Det følger av § 9 i lov om folkehelsearbeid at kommunen skal føre tilsyn med de faktorer og forhold i 
miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. 
 
Videre grunnlag for tilsynet er forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. samt 
helsedirektoratets veileder til forskriften "Miljø og helse i skolen" (IS-2073). 
 
Helle skole ble godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 18.05.2012.  
 
De enkelte paragrafer i forskriften, som tilsynsmyndigheten har merknader til, kommenteres 
fortløpende: 
§ 4. Internkontroll 
Leder av virksomheten har ansvar for å påse at bestemmelsene i eller i medhold av denne forskrift 
overholdes, og skal rette seg etter de pålegg, som kommunen til enhver tid gir. 
Virksomhetens eier skal påse at det er etablert et internkontrollsystem. 
 



27/18 Referatsaker 17.9.2018 - 18/00146-7 Referatsaker 17.9.2018 : Helle skole - rapport etter tilsyn 19.06.18

 

 2 

I internkontrollsystemet skal det være dokumentert hvordan ansvar og myndighet er fordelt i 
virksomheten, hva som skal gjøres for å etterleve regelverket, og hvordan de viktigste oppgavene skal 
løses.  
 
Rektor er kjent med forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler og tilhørende veileder Miljø 
og helse i skolen (IS-2073). Hun opplyste at skolen har en rekke rutiner og planer for å ivareta elevenes 
fysiske og sosiale miljø, men er usikker på om dette er tilstrekkelig for å ivareta kravene i forskriften. 
Internkontroll er en kontroll som skolen selv utfører, og som dokumenterer at regelverket etterleves på 
en systematisk måte. Internkontrollsystemet skal gjøre det enkelt å drive kontinuerlig forbedringsarbeid i 
skolen. Miljørettet helsevern i Grenland anbefaler derfor at skolen legger veilederen Miljø og helse i 
skolen til grunn for det videre internkontrollarbeidet. 
 
Under tilsynet ble vist til en rekke planer og rutiner som kan inngå i et internkontrollsystem. Det ble 
opplyst at rektor utarbeider en personalperm hvert år. Denne inneholder planer og oversikter over hva 
man skal jobbe med gjennom året. Alle lærerne får utdelt mappen.  
Skolen benytter Visma Flyt til kommunikasjon med foresatte. Dette er en digital tjeneste, som kan bidra 
til å gjøre kommunikasjonen med foresatte enklere. 
 
Rektor opplyste at det er gjennomført Ros-analyser og utarbeidet tiltakskort som viser hvilke tiltak som 
skal iverksettes for å redusere risikoen for at uønskede hendelser oppstå. Det er utarbeidet 
beredskapsplaner som viser hvordan skolen skal håndtere uønskede hendelser. Skolen har utarbeidet 
en plan for å forebygge mobbing og gjennomfører mobbe- og trivselsundersøkelser, det er plan for 
oppfølging av fravær samt aktivitetsplaner og ukeplaner. 
 
Skolen benytter QM+ ved uønskede hendelser og til å melde avvik. Systemet dekker både elever og 
personalet. Avvik meldes til og behandles fortrinnsvis av rektor.  
 
Vaktmester benytter Incit for å holde oversikt over daglige gjøremål. Driftsoperatøren opplyser at 
kommunen i løpet av året planlegger å ta i bruk et annet program. Eiendomsavdelingen utarbeider 
langsiktige vedlikeholdsplaner. Skolen melder vedlikeholdsbehov i Incit. Kostnadskrevende ting meldes i 
handlingsplanen og tas i budsjettbehandlingen.  
 
Kommunens renholdsavdeling har utarbeidet renholdsplan for skolen. 
 
§ 5. Opplysnings- og informasjonsplikt 
Leder av virksomheten plikter å legge frem de opplysninger som er nødvendige for 
at kommunen skal kunne gjennomføre sine oppgaver etter denne forskrift. 
Leder av virksomhetens skal, med de begrensninger som følger av taushetsplikten, 
sørge for at det uoppfordret gis relevant informasjon til foresatte og/eller elever om forhold ved 
virksomheten som kan ha negativ innvirkning på helsen. 
 
Denne paragrafen omhandler to ulike plikter: Opplysningsplikten (jf. folkehelseloven 
§ 12), som oppfylles ved at virksomheten legger frem informasjon som etterspørres, og 
informasjonsplikten som skal oppfylles på virksomhetens eget initiativ. Skolens leder er ansvarlig for at 
både tilsynsmyndighet, ansatte, foresatte og elever uoppfordret informeres om forhold som kan ha 
negativ innvirkning på helsen. Dette er i samsvar med § 9 a - 6 i opplæringsloven. Skolen må utarbeide 
rutiner for hvilke forhold dette kan gjelde. Eksempler kan være: 
 

 Klager på inneklima. 
 Ventilasjonsanlegg som ikke virker over tid. 
 Utilfredsstillende renhold. 
 Oppussingsarbeider som forårsaker støy, lukt, støv eller sikkerhetsmessige utfordringer. 
 Vannlekkasje. 
 Forhold som kan forårsake smitte blant elever og ansatte. 
 Utfordringer i det psykososiale miljøet. 
 Alvorlige skader eller hendelser elever har vært utsatt for. 
 Manglende godkjenning eller funn av avvik fra forskriften som er blitt avdekket etter tilsynsbesøk. 
 Skadedyr og skadedyrbekjempelse hvor det benyttes kjemiske bekjempelsesmidler. 
 Eksterne forhold som skolen selv ikke er ansvarlig for, f.eks. støyende anleggsarbeider på 

nabotomten. 
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Dersom skolen av ulike årsaker ikke informerer foresatte og eller elever tilstrekkelig, kan 
tilsynsmyndigheten pålegge skolen å gjøre det. Begrunnelsen er at foreldre/foresatte skal kunne gis 
mulighet til å ivareta miljøet til sine barn/ungdommer. 
 
§ 7. Generelle krav 
Virksomheter som omfattes av forskriften, skal være helsemessig tilfredsstillende. 
Virksomhetene skal planlegges, bygges, tilrettelegges og drives slik at forskriftens bestemmelser om 
trivsels-, helse-, hygiene- og sikkerhetsmessige forhold oppfylles på en allment akseptert måte. 
 
I henhold til forskriftens krav skal skolens eier og leder sørge for at det foreligger tilfredsstillende planer 
og rutiner for forvaltning, drift og vedlikehold av skolebygget.  
 
Eiendomsavdelingen i Kragerø kommune utarbeider som nevnt, årlige og langsiktige vedlikeholdsplaner 
for større, kostnadskrevende tiltak. Driftsoperatøren utfører løpende vedlikeholdsoppgaver. 
Driftsoperatør opplyste at det er god kommunikasjon mellom han og renholderne og at renholderne gir 
beskjed om feil og mangler som må rettes. 
 
Helle skole er en ny og moderne skole, og fremstår som godt vedlikeholdt. Det er ikke foretatt 
ombygginger ved skolen siden siste tilsyn i 2012. Siden siste tilsyn er det montert døråpnere på SFO-
avdelingen og montert dører mellom base 2 og 3 og 6 og 7 for å bedre lydforholdene der. I tillegg er 
uteområdet oppgradert bl.a. med asfaltbane (skøytebane på vinteren), sykkelløype og klatrestein. Deler 
av uteområdet har også blitt gjerdet inn for å ivareta sikkerheten til elevene.  
 
Det er to ventilasjonsanlegg ved skolen. De siste månedene har det vært en feil på anleggene som gjør 
at luftmengden i de ulike rommene ikke justeres. Det jobbes med å utbedre denne feilen. Dette har også 
medført at det har vært utfordrende å justere temperaturen i klasserommene. Noen rom oppleves kalde 
mens andre blir varme. Dette vil forhåpentlig bedres når feilen på ventilasjonsanlegget blir reparert. Det 
er vannbåren varme over hele skolen. På grunn av naturlig treghet i varmesystemet, tar det litt tid fra 
man justerer temperaturen til man merker endringen.  
 
§ 10. Muligheter for aktivitet og hvile mv.  
Virksomheten skal planlegges og drives slik at den dekker ulike behov for aktivitet og hvile.  
 
Skolen er kjent med de nasjonale anbefalingene for fysisk aktivitet. 
  
Skolen oppfordrer de elevene som har mulighet til det, til å gå eller sykle til skolen. Dette formidles også 
til foreldrene på foreldremøter. Skolen deltar i sykkelkampanjen «På farta til skolen» og arrangerer 
sykkelopplæring for elevene i 4. klasse med oppfølgingstime i 5. klasse.  
 
Helle skole har en flott beliggenhet med lett tilgang på skog og naturområder som benyttes i 
undervisningen. Skolens uteområde er kupert og variert og fint tilrettelagt for en rekke aktiviteter. 
Elevene har bl.a. tilgang på fotballbane, ballbinge, sykkelløype og akebakke på vinteren. Om vinteren 
tilrettelegges asfaltbanen til skøytebane. Det finnes en rekke ulike lekeapparater som husker, sklier og 
klatrestein. Det gjennomføres pauseaktiviteter og gymsalen benyttes ukentlig til organisert lek av skolen 
og SFO. Skogsområdene rundt skolen benyttes flittig. 
 
Helle skole er en av skolene som var med å starte opp prosjektet «Liv og røre i Telemark. Skolen inkl. 
SFO deltar også i Aktiv skole 365 og har 10 - 15 aktivitetsledere som planlegger, initierer og 
gjennomfører fysisk aktivitet for sine medelever. Skolen har eget lager for utstyr samt en utstyrskasse for 
aktiv 365 som kan brukes i undervisningen.  Undervisningen har den senere tid blitt lagt om slik at det er 
færre, men lengre friminutt. Alle elevene må ut i friminuttene. 
 
SFO-leder opplyste at det er utarbeidet en ukeplan for fysisk aktivitet. SFO benytter bl.a. skolens 
uteområde/nærområde aktivt og har utetid hver dag. En gang i uka benyttes gymsalen til lek og 
aktiviteter. SFO-avdelingen har noen voksne aktivitetsledere. 
 
§ 11. Måltid 
Det skal finnes egnede muligheter for bespisning som også ivaretar måltidets sosiale funksjoner. 
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Virksomheten skal i nødvendig utstrekning ha tilfredsstillende muligheter for lagring, tilberedning og 
servering av mat i samsvar med næringsmiddellovgivningen. 
 
Skolen inkl. SFO kjenner godt til Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen da den inngår i 
Liv og røre prosjektet.  
 
Elevene har med seg niste på skolen og kan abonnere på melk. Elevene har 20 minutters spisepause, 
de minste elevene får noe lengre tid. På alle klassetrinnene er det voksentilsyn. 
 
Det er fokus på sunn mat og skolen deltar i Fiskesprell. Skolen følger metodikken til Horten kommune. 
Ved oppstart om høsten sender skolen ut en Matpakkebrosjyre samt en oppskriftsbok til foreldrene. 
Skolen har etablert «Kokken» der en elevgruppe tilbereder og serverer mat en gang pr. uke. Ordningen 
rullerer på trinnene og hver klasse får servert mat hver 7. uke. Sanitetsforeningen arrangerer 
skolefrokoster et par ganger i året.  
 
SFO utarbeider ukeplan for 8 uker av gangen, denne ligger ute på skolens hjemmeside. Det serveres 
varm mat 1 -2 ganger pr. uke og halvparten av gangene serveres fisk. Det serveres knekkebrød, 
havregrøt, grovt brød, melk og vann. SFO tilbyr frukt og grønt hver dag. Alle ansatte ved SFO har deltatt 
på fiskesprell. 
 
Helle skole gjennomfører sammen med Telemark fylkeskommune kurs i Liv og røre for andre skoler i 
fylket.  
 
§ 12. Psykososiale forhold 
Virksomheten skal fremme trivsel og gode psykososiale forhold. 
 
Trivsel på skolen er en av flere faktorer som påvirker elevenes motivasjon for å lære, og trivsel er viktig 
for å kunne mestre utfordringer i skolehverdagen. Opplevelse av mestring styrker barns selvtillit og 
psykiske helse. 
Et belastende eller stressende skolemiljø vil øke risikoen for psykiske helseproblemer. Mobbing, faglige 
vansker, negative forhold til lærere og manglende støtte fra elever og voksne gir økt risiko for 
skolefravær og psykiske helseplager. 
 
Tilsynsmyndigheten fikk under tilsynet inntrykk av at Helle skole jobber godt og systematisk for å sikre 
elevene et godt psykososialt miljø. 
 
Skolen har utarbeidet beredskapsplan for å håndtere alvorlige hendelser. Lærerne har brukernavn og 
passord til å logge seg på kriseportalen.no. 
 
Helle skole har etablert rutiner for å forebygge mobbing og krenkelser. 1. – 4. trinn deltar i Zippys 
venner. Fra høsten er det ønskelig å etablere et program for 5. – 7. trinn også hvor elementer fra PALS 
skal inngå. Dette skal sikre faste rutiner der alle gjør de samme tingene. PALS omfatter også hvordan 
man skal snakke med elevene, gi ris og ros osv. 
 
Skolen gjennomfører Elevundersøkelsen i 5. – 7. trinn. Det gjennomføres også en trivselsundersøkelse 
for elevene på 1. – 4. trinn. Undersøkelsene følges opp i trinnmøter og personalmøter. Det gjennomføres 
mobbeundersøkelse i vårsemesteret. Undersøkelsen fokuserer på trivsel og mobbing og skolen har 
utviklet en egen undersøkelse for akutte hendelser. 
 
Fra høsten 2018 starter Kragerø kommune opp et ressursteam der rektor og SFO-leder ved skolen, ppt 
og helsesøster skal delta. Teamet skal ha ukentlige møter. 
 
Skolen har fokus på riktig oppfølging til hver elev. Kragerø kommune har laget gode rutiner for å følge 
opp elevene iht § 9 a i opplæringsloven. Det er utarbeidet varslingsskjema og logg og skolen utarbeider 
aktivitetsplaner for elevene ved behov. 
 
Skolen opplyste at det jobbes mye med å opprette gode relasjoner mellom elevene og elev-lærer og ikke 
minst mellom skolen og foreldrene. Lærerne har gjennomført kurs i forhold til voksenrollen og 
holdninger. Rektor informerte om at klasseledelse og klassemiljø er satsingsområder til høsten. 
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§ 13. Rengjøring og vedlikehold 
De deler av virksomhetens innendørs arealer som er i daglig bruk, skal ha forsvarlig renhold etter 
hygienisk tilfredsstillende metoder. 
Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig i innendørs arealer. 
Uteområdet og tekniske anlegg skal vedlikeholdes og rengjøres etter behov. 
 
Skolen har en renholdsplan samt en plan for årlig hovedrenhold. Hovedrenhold gjennomføres på 
sommeren hvert år. Det er to faste renholdere ved Helle skole. Disse vasker også idrettshallen. Skolen 
er i hovedsak fornøyd med renholdet, men det er sårbart ved sykdom dersom det ikke settes inn vikarer. 
Lokalene vaskes til faste tider på morgenen. I idrettshallen opplevde man tidligere at det ikke var rengjort 
etter at hallen hadde vært i bruk på kvelden. Nå vaskes denne om morgenen før elevene kommer.  
 
Alle elever, lærere og besøkende ved skolen benytter innesko eller skoovertrekk. Likevel er det 
utfordringer med en del sand som trekkes inn. Elevene på 5. – 7. trinn har egne låsbare skap til 
oppbevaring av klær og utstyr, mens elevene i 1. – 4. har hyller. 
 
I rommet for mat og helse ble det observert mye støv og smuss på avtrekksventilene. Det ble opplyst at 
dette også var tilfelle på SFO. Miljørettet helsevern anbefaler at skolen gjennomgår rutiner for renhold av 
ventilasjonsristene og vurderer om det er behov for hyppigere renhold av disse ristene. Det ble også 
observert noe støv langs rekkverk i trappeoppganger. For øvrig fremsto skolen som ren og ryddig. 
 
§ 14. Sikkerhet og helsemessig beredskap 
Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. 
Virksomheten skal ha rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes og faresituasjoner. 
Rutinene og sikkerhetsutstyret skal være kjent for alle, herunder barn og elever. 
 
For å ivareta sikkerheten på skolen, gjennomføres blant annet årlige vernerunder.  
Apparater i gymsalen kontrolleres årlig av et eksternt firma og alle utvendige lekeapparat kontrolleres. 
 
Det er gjennomført ROS-analyser og skolen har laget en beredskapskoffert som inneholder vester, 
lommelykt, powerbank og diverse annet utstyr. I kofferten finnes også varslingsplan, evakueringsplan, 
tiltakskort og beredskapsplan. Skolen har callinganlegg som kan benyttes i en evt. krisesituasjon. 
PLIVO-situasjoner har vært tema i skolens beredskapsgruppe. 
 
Det gjennomføres inspeksjoner i alle friminutt og det er mange lærere ute. Fra høsten av skal tilsyn i 
korridorer og garderober bedres. Elever med spesielle behov har god oppfølging. Skolen har gode 
rutiner for å varsle foreldrene ved uønskede hendelser. 
 
Flere lærere har livredningskurs hvert skoleår og skolen har en hjertestarter. Skolen har også 
førstehjelpsutstyr tilgjengelig i administrasjonsavdelingen, SFO og i sekker til turer. Det er utarbeidet en 
felles rutine for førstehjelpsopplæring i Kragerø kommune hvert annet år, men det er ikke blitt utarbeidet 
en rulleringsplan som viser når de enkelte skal ha kurs. Som følge av dette gjennomføres det ikke 
jevnlige førstehjelpskurs ved skolen. Rektor vil etterspørre fremdrift på dette. Miljørettet helsevern i 
Grenland anbefaler at skolen etablerer rutiner for jevnlig førstehjelpskurs. 
 
§ 17. Smittevern 
Virksomheten skal planlegges og drives slik at risikoen for spredning av smittsomme sykdommer blir så 
liten som praktisk mulig. 
 
Helle skole har rutiner for forebygging av oppvekst av Legionella i det interne vannfordelingsnettet. 
Rutinen gjelder både for dusjer i skolebygget og i idrettshallen. Driftsoperatøren gjennomspyler alle 
tappepunkt to ganger pr. år og temperaturen kontrolleres. Dusjhoder legges i klorvann. Driftsoperatøren 
dokumenterer dette i egen bok.  
 
Miljørettet helsevern i Grenland minner om at lite brukte tappepunkter med temperatur mellom 20-50 °C, 
er et typisk vekstområde for legionellabakterier. I veilederen står det at «Minst ukentlig gjennomspyling 
av ubrukte eller sjelden brukte tappepunkter kan begrense legionellavekst og spredning».  
 
I noen klasserom ble det under befaringen observert drikkekopper ved vasken. Rektor opplyste at 
koppene vaskes av og til, men hun kjente ikke til hyppigheten. Det bør etableres en rutine som sikrer at 
koppen vaskes en gang pr. uke. 
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§ 19. Inneklima/luftkvalitet 
Virksomheten skal ha tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet. 
Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområdet og årstidsvariasjoner. 
Den relative luftfuktighet i rommene må ligge på et slikt nivå at fare for muggdannelser ikke forekommer. 
Ioniserende stråling skal ikke overskride et allment akseptert nivå. 
 
Som nevnt tidligere opplyste driftstekniker at det er en feil på ventilasjonsanlegget som medfører at 
kommunikasjonen med SD-styringen ikke virker. Dette betyr at luftmengden i de enkelte rommene ikke 
justeres iht. CO2-innholdet i lufta, men står konstant på den luftmengden som var da feilen oppsto. Dette 
vil påvirke luftkvalitet og temperatur i undervisningsrommene. Det jobbes med å utbedre feilen. 
 
Under befaringen ble det observert hyller og andre gjenstander som er plassert tett opptil ventilene for 
lufttilførsel. Dette kan få konsekvenser for luftutskiftet i klasserommene og man bør unngå å plassere 
gjenstander opptil ventilene. I base 5 ble det observert en søppelbøtte som var festet til 
ventilasjonsristen. Denne må flyttes. 
 
Det er tidligere gjennomført radonmålinger ved skolen og disse viste verdier over tiltaksgrensen på 100 
Beq/m3. Driftsoperatør opplyste at det er gjennomført tiltak og at det skal kontrollmåles med sporfilm 
kommende vinter. Miljørettet helsevern i Grenland ønsker å bli orientert om måleresultatene. 
 
§ 20. Belysning 
Virksomhetens lokaler og uteområde skal ha en belysning som er tilfredsstillende i forhold til den bruk 
virksomheten er planlagt for. 
 
Skolen opplever belysningen som tilfredsstillende i undervisningsrom, korridorer og SFO. 
 
§ 21. Lydforhold 
Virksomhetens lokaler og uteområde skal ha tilfredsstillende lydforhold. 
 
Skolen opplever lydforholdene som tilfredsstillende. Skolen er bygd som en åpen baseskole. Dette 
skapte utfordringer da undervisningen i en klasse forstyrret undervisningen i en annen. Det er nå montert 
dører mellom base 2 og 3 og 6 og 7 og lydforholdene er blitt bra. 
 
§ 23. Sanitære forhold 
Virksomheten skal ha et tilstrekkelig antall tilgjengelige toaletter og vasker. 
Sanitære anlegg skal ha hygienisk tilfredsstillende utforming, kapasitet og standard. 
 
Skolen har to toalett i hver garderobe samt toaletter i korridorene og HK-toalett. For å forebygge lukt  og 
søl på toalettene oppfordres alle elevene til å sitte. 
 
Under befaringen ble det observert at spyleknappen mangler på ett av toalettene i skolebygget og det 
må monteres ny. I gymsalen er det 4 garderober som skolen benytter. Den ene av garderobene mangler 
muligheter for oppheng av håndklær i dusjrom. For å unngå mye vannsøl i garderoben anbefaler 
miljørettet helsevern at det monteres knagger til å henge håndklær på. 
 
Medisinskfaglig rådgivers vurdering 
Kommuneoverlegen i Kragerø har hatt rapporten til uttalelse. Han slutter seg til vurdering og konklusjon. 
 
Konklusjon 
Miljørettet helsevern fikk et godt inntrykk av driften ved Helle skole. Under tilsynet fikk vi en god 
beskrivelse av hvordan skolen jobber for å sikre elevene et godt fysisk og psykososialt miljø der det er 
stort fokus på trivsel og gode relasjoner. Skolen har mange planer og gode rutiner på plass, men har et 
forbedringspotensial mhp internkontrollsystematikk. Miljørettet helsevern anbefaler at skolen aktiv 
benytter Helsedirektoratets veileder Miljø og helse i skolen  (IS-2073) i det videre internkontrollarbeidet. 
Veilederen skal fremme enhetlig tolkning og etterlevelse av forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler i skolen, også i forbindelse med utøvelse av faglig skjønn.  
 
Tilsynsmyndigheten fikk inntrykk av at det gjennomføres godt renhold ved skolen, men som beskrevet 
under § 13 er det behov for å bedre renholdet av avtrekksventiler i rom for Mat og helse og SFO samt 
bedre støvtørking på rekkverk i trappeoppganger. Det er også behov for å etablere rutine for ukentlig 
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vask av drikkekopper. Videre bør det monteres nytt deksel på spyleknappen på toalett og knagger i 
garderoben slik det er beskrevet i § 23. 
 
For å sikre best mulig effekt av ventilasjonsanlegget bør gjenstander som står tett inntil ventilene flyttes. 
Miljørettet helsevern i Grenland ønsker å bli orientert om radonmålingene. 
 
Vi ber om at de påpekte forholdene følges opp. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Marit Røsvik 
Avdelingsleder 
 97563610  
 
Brevet er godkjent elektronisk.  
 
 
Kopi: Kragerø kommune v/ Alv Dag Brandal, Kommunalsjef, Kommunalområde Helse-         og omsorg 
         Kragerø kommune v/ Julius Finnsson, Virksomhetsleder byggdrift, Kommunalområde  
         Samfunn 
         Kragerø kommune v/ Torill Sandberg, Kommunalsjef, Kommunalområde Oppvekst 
         Kragerø kommune v/ Irene Tangen, Ledende helsesøster, Kommunalområde Helse-  
          og omsorg  
 
 
 
Antall vedlegg:    
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Mottaker Kontaktperson Adresse Postnummer Epost 
Helle skole Anette Alstrup Hasseldalsveien 1 A 3790 HELLE anette.alstrup@kragero.kommune.no 
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