
Meeting Book: Vegårshei kontrollutvalg (22.11.2018) 

Vegårshei kontrollutvalg 

Date: 2018-11-22T09:00:00 

Location: Vegårshei kommunehus, Møterom 2 

Note: 

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

 

Vara møter bare etter eget varsel. 

 

I tillegg møter følgende: 

Rådmann Ole Petter Skjævestad, sak 24-26/18 kl. 09:00 

Økonomisjef Ole Tom Kroken, sak 24-25/18  kl. 09:00 
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Arkivsak-dok. 18/00136-23 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Vegårshei kontrollutvalg 22.11.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 22.11.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Innkalling til møte 22.11.2018 godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 18/00136-22 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Vegårshei kontrollutvalg 22.11.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møte 6.9.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 6.9.2018 godkjennes. 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll Vegårshei kontrollutvalg 06.09.2018 
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Møteprotokoll  
 

Vegårshei kontrollutvalg 

 
Dato: 06.09.2018 kl. 9:00 – 10:40 
Sted: Vegårshei kommunehus, Møterom 2 
Arkivsak: 18/00136 
  
Til stede:  Helge Haugenes (leder), Bjørn Saga (nestleder) 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
John Peder Madsen (varamedlem for Venke Anny Nes) 

  
Forfall:  Venke Anny Nes 
  
Andre: Rådmann Ole Petter Skjævestad, sak 18/18 

Hovedrevisor Ivar Aanonsen 
  
Protokollfører: Benedikte Muruvik Vonen (Temark) 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

3/18 18/00136-15 Godkjenning av innkalling 6.9.2018 3 

Møteprotokoll 

3/18 18/00136-16 Godkjenning av protokoll fra møte 26.4.2018 4 

Saker til behandling 

18/18 18/08252-1 Orientering om håndtering av henvendelse fra innbygger Vegårshei 5 

19/18 18/08235-1 Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2019 Vegårshei 6 

20/18 18/08208-2 Overordnet revisjonsstrategi 2018 Vegårshei 7 
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21/18 18/00142-5 Orienteringer fra revisor 6.9.2018 8 

22/18 18/00148-5 Referatsaker 6.9.2018 9 

23/18 18/00154-5 Eventuelt 6.9.2018 10 

    

 

 
Vegårshei, 06.09.2018 

 

 

Helge Haugenes      Benedikte Muruvik Vonen 

Kontrollutvalgsleder      Sekretær 
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Møteinnkalling 

3/18 Godkjenning av innkalling 6.9.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Vegårshei kontrollutvalg 06.09.2018 3/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Innkalling til møte 6.9.2018 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Innkalling til møte 6.9.2018 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

3/18 Godkjenning av protokoll fra møte 26.4.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Vegårshei kontrollutvalg 06.09.2018 3/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møte 26.4.2018 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Protokoll fra møte 26.4.2018 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

18/18 Orientering om håndtering av henvendelse fra innbygger Vegårshei 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Vegårshei kontrollutvalg 06.09.2018 18/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Kontrollutvalget vedtok lukking av møtet med hjemmel i kommuneloven § 31-3, jf. off.loven 

§ 13, forv.l. § 13 pkt. 1). 

 

Rådmann Ole Petter Skjævestad orienterte i saken og svarte på spørsmål. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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19/18 Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2019 Vegårshei 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Vegårshei kontrollutvalg 06.09.2018 19/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 

 

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

kommune med en ramme på kr 563 000. 

 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via 

formannskapet. 

 

 

Møtebehandling 

Sekretær redegjorde for forslag til budsjett og svarte på spørsmål. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 

 

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

kommune med en ramme på kr 563 000. 

 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via 

formannskapet. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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20/18 Overordnet revisjonsstrategi 2018 Vegårshei 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Vegårshei kontrollutvalg 06.09.2018 20/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Overordnet revisjonsstrategi 2018 for Vegårshei kommune tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Hovedrevisor Ivar Aanonsen la frem overordnet revisjonsstrategi og svarte på spørsmål. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Overordnet revisjonsstrategi 2018 for Vegårshei kommune tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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21/18 Orienteringer fra revisor 6.9.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Vegårshei kontrollutvalg 06.09.2018 21/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Ingen saker utover egen sak om overordnet revisjonsstrategi. Kort drøfting av gjenværende 

forvaltningsrevisjoner. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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22/18 Referatsaker 6.9.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Vegårshei kontrollutvalg 06.09.2018 22/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

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

a. 22.05.2018: 

i. PS 32/18 Kommuneregnskap 2017 

ii. PS 33/18 Årsberetning 2017 

b. 19.06.2018:  

i. PS 46/18 Tertialrapport 1. tertial drift 2018 

c. 04.09.2018: 

i. PS 59/18 Suppleringsvalg – kommunestyret og kontrollutvalg 

ii. PS 60/18 Suppleringsvalg kontrollutvalget 

2. Høstkonferanse i regi av Temark 14.11.2018 i Bø. Invitasjon med informasjon om påmelding 

kommer. 

3. Neste møte 22.11.2018 

4. Oppdatert møte- og arbeidsplan pr. 5.9.2018 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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23/18 Eventuelt 6.9.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Vegårshei kontrollutvalg 06.09.2018 23/18 

 

 

  

 

Møtebehandling 

Ingen saker. 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 18/12701-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Vegårshei kontrollutvalg 22.11.2018 

 

 

 

   

 

 

Orientering om økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2018 Vegårshei 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget behandler ikke tertialrapportene fra rådmannen, bare årsregnskapet. Som et ledd i å sikre 

egenkontrollen knyttet til at kommunens økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende 

bestemmelser og vedtak mv. (kommuneloven § 77 punkt 4), vil det likevel være naturlig at 

kontrollutvalget holder seg oppdatert om den økonomiske situasjonen og utfordringer gjennom året. 

 

Det gjøres oppmerksom på at tertialrapporten ikke sendes ut til medlemmene i forbindelse med saken. 

 

Økonomisjef Ole Tom Kroken og rådmann Ole Petter Skjævestad stiller i møtet for å orientere i saken 
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Arkivsak-dok. 18/12702-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Vegårshei kontrollutvalg 22.11.2018 

 

 

 

   

 

 

Orientering om budsjett 2019 Vegårshei kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget skal ikke behandle forslag til budsjett verken fra rådmannen eller formannskapet, men 

har selvstendig innstillingsrett overfor kommunestyret når det gjelder den delen av budsjettet som gjelder 

kontroll, tilsyn og revisjon. Dette har kontrollutvalget oversendt til kommunen, og det skal følge 

budsjettsaken via formannskapet til kommunestyret. 

 

Det har likevel stor verdi for kontrollutvalget å få en orientering om hvordan budsjettsituasjonen for 2019 

er for kommunen, som et ledd i kontrollutvalgets ansvar for å påse at det føres kontroll med at den 

økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, jf. kommuneloven § 

77 nr. 4. 

 

Rådmann Ole Petter Skjævestad og økonomisjef Ole Tom Kroken vil orientere om budsjettsituasjonen 

2019 for Vegårshei kommune i møtet. 
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Arkivsak-dok. 18/12695-2 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Vegårshei kontrollutvalg 22.11.2018 

 

 

 

   

 

 

Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag 

for kompensasjon fra staten - Vegårshei 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Helt siden media (ref. VG 14.10.18) i begynnelsen av oktober avslørte at tre brødre uten å vite om det var 

registrert som psykisk utviklingshemmede av Tolga kommune, har det vært søkelys på hvordan systemet 

med registrering av psykisk utviklingshemmede fungerer. Mange har spurt seg om dette har skjedd i 

andre kommuner også. I tillegg har det kommet frem at noen kommuner har kjøpt bistand fra konsulenter 

i arbeidet med å registrere psykisk utviklingshemmede i kommunen. 

 

Det har kommet frem i media at Vegårshei kommune hadde 1649 innbyggere over 16 år i 2017. Av disse 

var 8 registrert som psykisk utviklingshemmet, noe som tilsvarer 4,9 personer pr. 1000 innbyggere over 

16 år. For ti år siden var dette tallet 3,4. Vegårshei kommune er trukket frem som en av kommunene som 

hadde særlig stor prosentvis vekst på dette området. Det er imidlertid viktig å merke seg at kommunen har 

hatt et svært lavt antall psykisk utviklingshemmede, slik at selv små endringer vil gi store utslag i 

andelen.  

 

Saksopplysninger: 
Som følge av saken i Tolga kommune har flere kontroll- og tilsynsaktører kommet på banen, og 

regjeringen har bedt om en helhetlig gjennomgang av alle deler av den såkalte Tolga-saken. Kommunal- 

og moderniseringsdepartementet (KMD) har fått en redegjørelse fra Fylkesmannen i Hedmark, hvor de 

har anbefalt en uhildet gjennomgang av saken. Det har resultert i at de etablerte tilsynsmyndighetene 

Helsetilsynet, Statens sivilrettsforvaltning og Fylkesmannen i Hordaland skal gå gjennom de ulike delene 

av saken. Fylkesmannen i Hordaland har i denne forbindelse fått i oppgave å koordinere en helhetlig 

gjennomgang og vurdering av saksbehandlingen i saken. Fylkesmannen i Hedmark skal gjennomføre en 

lovlighetskontroll av Tolga kommunes avgjørelser. Helsedirektoratet skal på sin side gjennomgå 

rapporteringsrutinene for registreringen. 

 

Fylkesmannen skal i tillegg gjennomføre stikkprøver i andre kommuner. KS-leder Gunn Marit Helgesen 

har i denne forbindelse uttalt til Kommunal Rapport 22.10.2018 at KS har gjennomført stikkprøver i 

kommuner som har hatt stor økning i antall psykisk utviklingshemmede. Det ser ut til å være naturlige 
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forklaringer på denne økningen. Ut fra det KS vet i dag, mener de derfor ikke grunn til å tro at dette er et 

omfattende problem. 

 

Antall personer med psykisk utviklingshemming som er 16 år eller eldre er et kriterium som inngår i 

inntektssystemet, som avgjør hva den enkelte kommune får i rammetilskudd fra staten. Kommunene 

innrapporterer selv via Altinn antall personer til helsedirektoratet, som forestår datainnsamlingen på 

vegne av KMD. 

 

Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har vært i et møte med kommunal- og moderniseringsminister 

Monica Mæland, der de la frem deres syn på hvordan systemet fungerer. Hovedkonklusjonen til NKRF er 

at systemet ikke er komplisert, og at det ikke er vanskelig å gjøre dette på en riktig måte. Likevel vil 

NKRF se på opplegget og komme med innspill til forbedringer i det arbeidet som gjøres nå. 

 

Ett av spørsmålene som har dukket opp i forbindelse med Tolga-saken er revisors ansvar, og det igjen er 

relevant for kontrollutvalget å kjenne til med tanke på påseansvaret kontrollutvalget har overfor revisor 

(jf. kontrollutvalgsforskriften § 4). Revisors ansvar begrenses til å sjekke at kriteriene fra 

Helsedirektoratets rundskriv (Rundskriv IS-3/2018) er oppfylt. Det er kommunen som har det øverste 

ansvaret for at de registreringer som sendes inn til Helsedirektoratet er korrekte, og at ingen blir registrert 

som psykisk utviklingshemmet uten å ha fått en slik diagnose av kvalifisert personell. I sitt 

attestasjonsarbeid sjekker revisor at de registreringer kommunen har gjort, er i henhold til kriterier fastsatt 

i rundskrivet fra Helsedirektoratet. Ett av disse kriteriene er at det skal foreligge en diagnose. Men 

revisorer er ikke leger, og de kan ikke – og skal ikke – gå inn i selve diagnosene og vurdere dem. Det er 

helsevesenets ansvar. Se også vedlagte orientering til kontrollutvalget fra Aust-Agder Revisjon IKS. 

 

Rundskriv IS-3/2018 har satt følgende kriterier for utregning av rammetildeling i inntektssystemet mht. 

personer med psykisk utviklingshemming: 

 

1. a) har diagnostisert psykisk utviklingshemming eller Downs syndrom, eller  

 

b) har ein diagnostisert sjeldan tilstand/kromosomlidelse som medfører psykisk 

utviklingshemming (dei vanlegaste er Retts syndrom, Angelmans syndrom, Cri du Chat syndrom 

og Cornelia de Langes syndrom), eller  

 

c) har skriftleg stadfesting frå lege eller psykolog på at tilstanden til vedkommande oppfyller 

diagnosekriteriene for psykisk utviklingshemming, slik desse går fram av diagnosekode F70-F79 i 

ICD-10 og diagnosekode P85 i IPCP-2  

 

2. er fylt 16 år pr. 1.1.2018  

 

3. pr. 1.1.2018 har vedtak om tenester etter helse- og omsorgstenestelova § 3-2 første ledd nr. 6, 

herunder BPA etter § 3-8, eller får omsorg av ein person som er tildelt avlastning eller 

omsorgsstønad for dette etter helse- og omsorgstenestelova § 3-6 nr. 2 eller 3  

 

Unntak: 

Kommunen skal ikkje registrere personar som:  

a. bur i ein av Landsbystiftelsen sine bukollektiv eller landsbyar  

b. personar som det vert gitt vertskommunetilskot for; sjå oversikt over kommunar som får 

vertskommunetilskot i vedlegg nr. 1»  

 

Kommunene registrerer selv inn tallet i Altinn. Når det gjelder kontroll står det følgende: 

 

«Kontroll av registrering  
Kommunen har sjølv ansvaret for at registreringa er korrekt. Kommunens revisor skal kontrollere at 

registreringa er gjort slik det står i rundskrivet. Revisor og rådmann signerer på skjemaet vedlegg 2 til 

rundskrivet. Skjemaet skal oppbevarast i kommunen for evt. seinare kontroll.» 
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For at kontrollutvalget skal få innsikt i om kommunen etterkommer de føringene som gis i Rundskriv IS-

3/2018 og følger kriteriene for utregning av rammetildeling i inntektssystemet mht. personer med psykisk 

utviklingshemming, er rådmannen invitert til møtet for å redegjøre i saken.  

 

Rådmann Ole Petter Skjævestad eller enhetsleder NAV Maja Jørgensen stiller i møtet og orienterer om 

rutinene som gjelder for dette området i Vegårshei kommune. 

 

Revisor vil også orientere om sin del av arbeidet, jf. vedlagt orientering til kontrollutvalget. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Etter sekretariatets vurdering ivaretar kontrollutvalget sin kontrolloppgave ved å rette fokus på 

kommunens registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag for kompensasjon fra staten, og ved 

å stille spørsmål om hvilke kvalitetssikrings- og godkjenningsrutiner som ligger til grunn for 

utbetalingsanmodningen til Helsedirektoratet (som godkjennes av rådmann og revisor).  

 

 

Vedlegg:  

Orientering til KU – antall PU-klienter 

Rundskriv IS-3-2018 

Vedlegg 2 til rundskriv IS-3-2018 
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ORIENTERING TIL KONTROLLUTVALGET OM ORDNINGEN MED 

RAPPORTERING AV ANTALL PERSONER MED PSYKISK 

UTVIKLINGSHEMMING I KOMMUNEN 

 

 

Bakgrunn 

Antall psykisk utviklingshemmede (PU) i kommunen, med vedtak på pleie og omsorg pr. 1. 

januar 201x, er med på å danne grunnlag for beregning av kommunens rammetilskudd det 

etterfølgende år. Kommunen skal rapportere dette antallet årlig innen 15. april. 

 

Som grunnlag for rapporteringen, sendes det årlig ut et rundskriv (IS-3/201X) til kommunene. 

Dette rundskrivet setter kriteriene for hvilke klienter kommunen kan ta med i rapporteringen. 

Helsedirektoratet har forenklet rundskrivet de siste årene, og tidligere detaljert instruks til 

revisor er tatt ut. 

 

Som vedlegg 2 til rundskrivet, følger «Skjema for revisorattestasjon». Vedlegg 1 er en 

oversikt over kommuner med vertskommunetilskudd (ikke aktuelt i Aust-Agder). 

 

 

Rapportering 

Kommunens innrapportering av antall klienter til Helsedirektoratet, gjøres elektronisk i 

Altinn-portalen. Revisor er ikke involvert i denne endelige rapporteringen. 

 

Revisor og rådmann skal signere vedlegg 2 til rundskrivet. I vedlegget framgår antallet PU-

klienter som kommunen og revisor mener er korrekt antall basert på de kriteriene som er satt i 

rundskrivet. Skjemaet sendes ikke inn til Helsedirektoratet, men skal oppbevares av 

kommunen for evt. senere kontroll. 

 

 

Kommunens ansvar 

Rundskrivet påpeker at det er kommunen som er ansvarlig for at de klientene som rapporteres 

inn i Altinn-portalen, tilfredsstiller de kriteriene som fremgår av rundskrivet.  

 

 

Revisors ansvar 

Revisors oppgave er å kontrollere at kommunens rapportering er i tråd med rundskrivet. Dette 

innebærer at kommunen kan dokumentere følgende for hver klient:  

- Diagnose for som angitt i rundskrivet (psykisk utviklingshemming) 

- Vedtak som er gyldig pr 1.1.201x, hvor det fremkommer at klienten er tildelt tjenester 

av kommunen hjemmel som angitt i rundskrivet 

- samt at klienten er over 16 år pr. 1.1.201x 
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Revisor er ikke gitt noen kontrolloppgave knyttet til den faktiske registreringen i Altinn-

portalen. Dette tilsier at kommunen kan innrapportere et annet antall enn det som 

fremkommer i vedlegg 2 til rundskrivet. 

 

 

Øvrige forhold 

Revisor har ikke kompetanse til å overprøve en diagnose eller et vedtak gjort av kommunen. 

Kontrollen er begrenset til å påse at det foreligger diagnose, samt gyldig vedtak pr 1. januar 

201X. 

 

Helsedirektoratet har antydet overfor Norges kommunerevisorforbund at revisor kan bruke 

skjønn ved sin kontroll. Dette innebærer kontroll av mindre enn totalt antall klienter i 

grunnlaget. Samtidig kan revisor bygge på tidligere kontroller knyttet til samme person mht. 

diagnose og evt. vedtak med gyldighet over ett år.   

 

Revisor har definert oppdraget fra Helsedirektoratet å være i tråd med ISRS 4400 – avtalte 

kontrollhandlinger. Dette er en standard som benyttes i tilfeller hvor revisor blir bedt om å 

utføre spesifikke og avtalte kontrollhandlinger for en tredje part. Basert på at det er den 

eksterne parten som legger føringer for hvilke handlinger som skal utføres av revisor, vil slike 

oppdrag ikke kunne defineres som revisjon i tråd med internasjonale revisjonsstandarder 

(ISA). 

 

 

Oppsummert 

Kommunen er ansvarlig for innrapporteringen av antall personer med psykisk 

utviklingshemming til Helsedirektoratet. Innrapporteringen skal være i tråd med det årlige 

rundskrivet. 

 

Revisor skal påse at kommunens rapportering er i tråd med rundskrivet. Dette omfatter ikke 

den faktiske rapporteringen i Altinn-portalen. 

 

 

 

 

Arendal, 8. november 2018 

 

 

Ketil Raknes 

Oppdragsansvarlig revisor 
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Til landets kommuner  
 
Rundskriv IS-3/2018 
 
Kriteriedata for inntektssystemet 2019  
 
Registrering av tal på personar med psykisk utviklingshemming i kommunane  
 
Dette rundskrivet erstattar rundskriv IS-3/2017.  
 
Tal på registrerte personar med psykisk utviklingshemming pr. 1.1.2018 er med og dannar grunnlag 
for utrekning av rammetildelinga i inntektssystemet for 2019. Som grunnlag for kriteriedata for 
inntektssystemet 2018, skal alle kommunane sende inn tal pr. 1.1.2018. 
 
Det vi ber kommunane å registrere og sende oss, er antall personar som: 
 

1. a) har diagnostisert psykisk utviklingshemming eller Downs syndrom, eller 

b) har ein diagnostisert sjeldan tilstand/kromosomlidelse som medfører psykisk 
utviklingshemming (dei vanlegaste er Retts syndrom, Angelmans syndrom, Cri du Chat 
syndrom og Cornelia de Langes syndrom), eller 

c) har skriftleg stadfesting frå lege eller psykolog på at tilstanden til vedkommande oppfyller 
diagnosekriteriene for psykisk utviklingshemming, slik desse går fram av diagnosekode F70-
F79 i ICD-10 og diagnosekode P85 i IPCP-2 

 
2. er fylt 16 år pr. 1.1.2018 

 

3. pr. 1.1.2018 har vedtak om tenester etter helse- og omsorgstenestelova § 3-2 første ledd nr. 
6, herunder BPA etter § 3-8, eller får omsorg av ein person som er tildelt avlastning eller 
omsorgsstønad for dette etter helse- og omsorgstenestelova § 3-6 nr. 2 eller 3 

 

 
Unntak  
Kommunen skal ikkje registrere personar som:  
a. bur i ein av Landsbystiftelsen sine bukollektiv eller landsbyar  

b. personar som det vert gitt vertskommunetilskot for; sjå oversikt over kommunar som får 
vertskommunetilskot i vedlegg nr. 1 
  
 
Nærare om registreringa  
Den kommunen der personen bur og får tenester (heimkommunen), og som pr. 1.1.2018 har det 
økonomiske ansvaret for tenestene til personen, skal registrere personen. Også der heimkommunen 
kjøper tenester til vedkommande i ein annan kommune eller frå private aktørar, skal 
heimkommunen registrere personen.  
 
Dersom ein person oppheld seg og får tenester i to ulike kommunar, og begge kommunane pr. 
1.1.2018 har fatta vedtak om tenester til personen, skal det føreligge ein avtale mellom kommunane 
om kva for ein kommune som registrerer personen.  
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Registreringa skjer i Altinn-skjemaet «Registrering av tall på personer med psykisk 
utviklingshemning». Kommunen (den personen som har fullmakt) fyller ut skjemaet, signerer og 
sender det inn til Helsedirektoratet gjennom Altinn. 
 
  
Kontroll av registrering  
Kommunen har sjølv ansvaret for at registreringa er korrekt. Kommunens revisor skal kontrollere at 
registreringa er gjort slik det står i rundskrivet. Revisor og rådmann signerer på skjemaet vedlegg 2 til 
rundskrivet. Skjemaet skal oppbevarast i kommunen for evt. seinare kontroll. 
 
 
Tidsfrist 
Frist for registrering og innsending i Altinn er 15. april 2018. 
 
 
Spørsmål 
Kontaktperson for spørsmål er Elin S. Kitmitto, tlf. 24 16 32 40, epost esk@helsedir.no  

   
 
 
 
KOPI: 
Den norske Revisorforening, post@revisorforeningen.no  
Norges Kommunerevisorforbund, post@nkrf.no  
Helse- og omsorgsdepartementet, postmottak@hod.dep.no  
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, postmottak@kmd.dep.no  
Landets fylkesmenn 
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Arkivsak-dok. 18/11838-2 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Vegårshei kontrollutvalg 22.11.2018 

 

 

 

   

 

 

Møte- og arbeidsplan 2019 Vegårshei kontrollutvalg 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møte- og arbeidsplan 2019 for Vegårshei kontrollutvalg godkjennes. 

 

Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og avholde de 

møter utvalget ønsker. 

 

Møtedatoer 2019: Torsdager kl. 09:00. 

14.2.2019 – 2.5.2019 – 19.9.2019 – xx.11.2019 (felles opplæring nye kontrollutvalg) – 5.12.2019. 

 

Vedtaket oversendes kommunestyret til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Det nærmer seg nytt år, og det er tid for å utarbeide en møte-/arbeidsplan for kontrollutvalget i Vegårshei 

kommune for kommende år. Møteplanen settes i utgangspunktet opp med 4 møter i 2019, i tråd med det 

som er avtalt med sekretariatet. Men kommunestyrevalg gir behov for opplæring av nytt kontrollutvalg. 

Dette vil trolig kreve ett ekstra møte, da det i tillegg til opplæring er viktig å komme i gang med det nye 

utvalget i 2019. Det er forsøkt tatt hensyn til kommunens plan for behandling av årsregnskap 2018 for 

Vegårshei kommune, men flytting av vårmøtet kan bli nødvendig for å tilpasse seg dette. 

 

Kontrollutvalget har p.t. møtene sine på torsdager kl. 09:00. Varigheten på møtet bestemmes av 

saksmengden til møtet og utvalgets behandling av sakene. Møte-/arbeidsplanen skal videre legges frem 

som orienteringssak i kommunestyret. 

 

Møte- og arbeidsplanen er ikke å forstå som en fullstendig presentasjon av alle de oppgaver/saker som 

kontrollutvalget vil behandle i løpet av året, men legger vekt på de oppgaver som utvalget etter egen 

forskrift (og etter hvert ny kommunelov) er pålagt å behandle. I tillegg har sekretariatet ført opp de saker 

som allerede er bestilt, og som forventes ut fra Plan for forvaltningsrevisjon og Plan for selskapskontroll. 

 

Det stilles stadig større krav og forventninger til kontrollutvalgets kompetanse, både fra det politiske 

miljø og kommunens innbyggere. Det vil derfor bli lagt til rette for opplæring og kursvirksomhet for 

medlemmene i kontrollutvalget. Denne kan skje regionalt (vår- og høstkonferanse i regi av Temark) 

og/eller gjennom sentrale tilbud. Temark anbefaler at alle medlemmer deltar på den årlige 

Kontrollutvalgskonferansen i regi av Norges Kommunerevisorforbund og/eller Fagkonferansen i regi av 
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Forum for Kontroll og Tilsyn. I stedet for ordinær høstkonferanse 2019, vil Temark arrangere obligatorisk 

opplæring for nye kontrollutvalg i november 2019. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet foreslår vedlagte veiledende møte-/arbeidsplan 2019 for Vegårshei kontrollutvalg: 

 

 

Vedlegg:  

Møte- og arbeidsplan 2019 Vegårshei kontrollutvalg 
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Vegårshei kontrollutvalg 
Møte-/arbeidsplan 2019 

 
(30.-31.1.2019: Kontrollutvalgskonferanse i regi av Norges Kommunerevisorforbund, Gardermoen) 

 
Torsdag 14.2.2019 kl. 09:00 – 12:00 

- Godkjenning av innkalling og protokoll 
- Rapport fra forvaltningsrevisjonen Spesialundervisning 
- Årsmelding 2018 fra kontrollutvalget 
- Revisors egenvurdering av uavhengighet 
- Orienteringer fra revisjonen 
- Referatsaker 
- Eventuelt 

 
(April 2019: Vårkonferanse i regi av Temark, Agder/Telemark) 
 
Torsdag 2.5.2019 kl. 09:00 – 12:00 

- Godkjenning av innkalling og protokoll 
- Årsregnskap og årsberetning 2018 for Vegårshei kommune 
- Årsrapport 2018 Kemneren i Vegårshei 
- Bestilling av prosjektplan forvaltningsrevisjonen Barneverntjenesten Øst i Agder (del 2) 
- Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurderinger forvaltningsrevisjon 
- Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurderinger eierskapskontroll 
- Samordnet kalender for statlig tilsyn og kommunal egenkontroll 
- Orienteringer fra revisjonen 
- Referatsaker 
- Eventuelt 

 
(4.-5.6.2019: Fagkonferanse i regi av Forum for kontroll og tilsyn, Kristiansand) 
 
Torsdag 19.9.2019 kl. 09:00 – 12:00 

- Godkjenning av innkalling og protokoll 
- Bestilling av forvaltningsrevisjonen Barneverntjenesten Øst i Agder (del 2) 
- Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2020 
- Overordnet revisjonsstrategi 2019 
- Innspill til analyse og plan for forvaltningsrevisjon 
- Innspill til analyse og plan for eierskapskontroll 
- Evaluering av kontrollutvalgets saker og arbeidsform  
- Orienteringer fra revisjonen 
- Referatsaker 
- Eventuelt 

 
November 2019: Obligatorisk opplæring nye kontrollutvalg i regi av Temark, Agder/Telemark 
 
Torsdag 5.12.2019 kl. 09:00 – 12:00 

- Godkjenning av innkalling og protokoll 
- Nytt kontrollutvalg 2019-2023 Vegårshei 
- Orientering om 2. tertial 
- Orientering om budsjett 2020 for Vegårshei kommune 
- Opplæring om og arbeid med analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 
- Opplæring om og arbeid med analyse og plan for eierskapskontroll 2020-2023 
- Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Spesialundervisning 
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- Møte-/arbeidsplan 2020 for kontrollutvalget 
- Orienteringer fra revisjonen 
- Referatsaker 
- Eventuelt 

 
 
Det kan være aktuelt å kalle inn rådmannen (/representanter fra administrasjonen) for å orientere om 
aktuelle saker/temaer utover de punktene som er nevnt i planen. Enkelte saker kan bli flyttet til et 
annet møte. 
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Arkivsak-dok. 18/00142-7 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Vegårshei kontrollutvalg 22.11.2018 

 

 

 

   

 

 

Orienteringer fra revisor 22.11.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

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

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

fortløpende gjennom året. 

 

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

kommune. 
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Saksgang Møtedato 

Vegårshei kontrollutvalg 22.11.2018 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 22.11.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
 

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

a. 09.10.2018: Ingen aktuelle saker. 

b. 06.11.2018: Ingen aktuelle saker. 

2. Kontrollutvalgskonferansen NKRF 30.-31.1.2019 Gardermoen 

3. Fagkonferansen FKT 4.-5.6.2019 Kristiansand 

4. Neste møte 
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Saksgang Møtedato 

Vegårshei kontrollutvalg 22.11.2018 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 22.11.2018 
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