
Meeting Book: Risør kontrollutvalg (06.12.2018) 

Risør kontrollutvalg 

Date: 2018-12-06T12:30:00 

Location: Kommunehuset, møterom Stemmen 

Note: 

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

 

Vara møter bare etter eget varsel. 

 

I tillegg møter følgende: 

Økonomisjef Halvor Halvorsen, sak 30/18           kl. 12:30 

Rådmann Trond Aslaksen/den han sender i sitt sted, sak 31-35/18 ca. kl. 13:00 
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Arkivsak-dok. 18/00135-27 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Risør kontrollutvalg 06.12.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 6.12.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Innkalling til møte 6.12.2018 godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 18/00135-26 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Risør kontrollutvalg 06.12.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møte 1.11.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 1.11.2018 godkjennes. 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll Risør kontrollutvalg 01.11.2018 
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Møteprotokoll  
 

Risør kontrollutvalg 

 
Dato: 01.11.2018 kl. 12:30 – 16:00 
Sted: Kommunehuset, møterom Stemmen 
Arkivsak: 18/00135 
  
Til stede:  Per Anders Østerholt (leder), Rune Hansen (nestleder), Anlaug Stenersen 

(medlem), Per Søderlind (medlem),  
  
Møtende 

varamedlemmer: 
Kjell Skarheim (varamedlem for Randi Gunsteinsen) 

  
Forfall:  Randi Gunsteinsen (medlem) 
  
Andre: Kommunalsjef Inger Bømark Lunde, sak 19/18 

Organisasjonssjef Geir Steen-Tveit, sak 20/18 

Økonomisjef Halvor Halvorsen, sak 21/18 

Daglig leder Aust-Agder Revisjon IKS Kristian Fjellheim Bakke t.o.m. sak 

27/18 (unntatt sak 26/18) 

Hovedrevisor Bente Tobiassen t.o.m. sak 27/18 (unntatt sak 26/18) 
  
Protokollfører: Benedikte Muruvik Vonen (Temark) 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

3/18 18/00135-19 Godkjenning av innkalling 1.11.2018 3 

Møteprotokoll 

3/18 18/00135-16 Godkjenning av protokoll 3.5.2018 4 

Saker til behandling 

18/18 18/11341-1 Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2019 Risør 5 
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19/18 16/12784-32 
Oppfølging av forvaltningsrevisjon Ressursbruk på 

barnehageområdet 
6 

20/18 18/11343-1 Kvalitetssystemet QM+ i Risør kommune 7 

21/18 18/11929-2 Økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2018 8 

22/18 18/05485-2 Forum for kontroll og tilsyn - medlemskap 9 

23/18 18/11345-1 
Bestilling av prosjektplan for forvaltningsrevisjonen Sosialtjenesten 

NAV 
10 

24/18 18/11346-1 
Bestilling av prosjektplan for generell selskapskontroll: Kommunens 

eierskap og eierstyring 
11 

25/18 18/11205-2 Overordnet revisjonsstrategi 2018 Risør 12 

26/18 18/11826-3 Møte- og arbeidsplan 2019 Risør kontrollutvalg 13 

27/18 18/00141-5 Orienteringer fra revisor 01.11.2018 14 

28/18 18/00147-5 Referatsaker 01.11.2018 15 

29/18 18/00153-5 Eventuelt 01.11.2018 16 

    

 

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 

18-26/18, 27/18, 26/18, 28-29/18 

Innspill protokollført i sak 29/18 fremkom likevel etter sak 19/18. 

 

 
Risør, 01.11.2018 

 

 

Per Anders Østerholt      Benedikte Muruvik Vonen 

Kontrollutvalgsleder      Sekretær 
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Møteinnkalling 

3/18 Godkjenning av innkalling 1.11.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 01.11.2018 3/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Innkalling til møte 1.11.2018 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Innkalling til møte 1.11.2018 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

3/18 Godkjenning av protokoll 3.5.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 01.11.2018 3/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møte 3.5.2018 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Protokoll fra møte 3.5.2018 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

18/18 Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2019 Risør 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 01.11.2018 18/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget innstiller på følgende budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2019 til 

bystyret: 

 

Bystyret vedtar forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i Risør kommune med en 

ramme på kr 1 165 000. 

 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til bystyret via formannskapet. 

 

 

Møtebehandling 

Leder Per Anders Østerholt foreslo at det legges in en pott i budsjettet for hendelsesbasert 

kontroll i tillegg til planlagte undersøkelser. Sekretær svarte på spørsmål vedr. forslaget til 

budsjett. 

 

Endringsforslag fremsatt i møtet: 

…en ramme på kr 1 215 000. Tillegg i forhold til beløp i saksfremlegget settes av til 

undersøkelser som kontrollutvalget mener det er behov for å gjennomføre utover vedtatt Plan 

for forvaltningsrevisjon. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget innstiller på følgende budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2019 til 

bystyret: 

 

Bystyret vedtar forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i Risør kommune med en 

ramme på kr 1 215 000. Tillegg i forhold til beløp i saksfremlegget settes av til undersøkelser 

som kontrollutvalget mener det er behov for å gjennomføre utover vedtatt Plan for 

forvaltningsrevisjon. 

 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til bystyret via formannskapet. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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19/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Ressursbruk på 

barnehageområdet 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 01.11.2018 19/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Forslag til vedtak vil bli fremlagt i møtet. 

 

 

Møtebehandling 

Kommunalsjef Inger Bømark Lunde hadde oversendt på forhånd skriftlig orientering om 

hvordan forvaltningsrevisjonen Ressursbruk på barnehageområdet er fulgt opp, og svar på 

spørsmål fra kontrollutvalgets leder. Hun svarte på spørsmål og viste til dagens arbeid med å 

utvikle gode relasjoner mellom private og kommunale barnehager og kommunens 

administrasjon. 

 

Kontrollutvalget pekte på at det hadde tatt lang tid å få nødvendige avklaringer fra rådmannen 

i saken. 

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget ber om at fremtidige forespørsler fra 

revisjon og kontrollutvalg/kontrollutvalgssekretariat blir besvart innen rimelig tid og gitte 

frister. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget ber om at fremtidige forespørsler fra 

revisjon og kontrollutvalg/kontrollutvalgssekretariat blir besvart innen rimelig tid og gitte 

frister. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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20/18 Kvalitetssystemet QM+ i Risør kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 01.11.2018 20/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Organisasjonssjef Geir Steen-Tveit orienterte om dagens bruk av QM+ og svarte på spørsmål. 

Han viste eksempler på bruk av systemet. Risør kommune har lagt alle rutiner, prosedyrer og 

skjema inn i QM+. Hver enhet har egen «superbruker». Organisasjonssjef og 

hovedverneombud følger opp alle hendelser i fellesskap månedlig. 

 

Tilleggsforslag fremsatt i møtet: 

Kontrollutvalget ber om å få en orientering om hvordan enheter konkret bruker statistikker fra 

QM+ til forbedring av praksis i et senere møte. Kontrollutvalget ønsker i tillegg 

tilbakemelding på hvordan en konkret sak er behandlet i QM+ som en stikkprøvekontroll.  

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak med tilleggsforslag fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

Kontrollutvalget ber om å få en orientering om hvordan enheter konkret bruker statistikker fra 

QM+ til forbedring av praksis i et senere møte. 

 

Kontrollutvalget ønsker i tillegg tilbakemelding på hvordan en konkret sak er behandlet i 

QM+ som en stikkprøvekontroll. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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21/18 Økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 01.11.2018 21/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Økonomisjef Halvor Halvorsen orienterte om økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2018 og svarte 

på spørsmål. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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22/18 Forum for kontroll og tilsyn - medlemskap 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 01.11.2018 22/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Legges frem uten forslag. 

 

 

Møtebehandling 

Sekretær svarte på spørsmål i saken. Medlemsavgift p.t. kr 6 000 pr. år. 

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

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

Medlemsavgiften dekkes over kontrollutvalgets budsjett. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

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

Medlemsavgiften dekkes over kontrollutvalgets budsjett. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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23/18 Bestilling av prosjektplan for forvaltningsrevisjonen Sosialtjenesten 

NAV 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 01.11.2018 23/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget bestiller prosjektplan for forvaltningsrevisjonen Sosialtjenesten NAV fra 

Aust-Agder Revisjon IKS, i tråd med vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019. Planen 

forventes å bli lagt frem til behandling i neste møte. 

 

 

Møtebehandling 

Kontrollutvalget drøftet om det fortsatt var ønskelig å gjennomføre dette prosjektet i 

inneværende periode. Forvaltningsrevisjonen Sosialtjenester NAV utsettes til fordel for 

forvaltningsrevisjon av Sandnes Ressurssenter. 

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Kontrollutvalget bestiller prosjektplan for forvaltningsrevisjon av Sandnes Ressurssenter i 

tråd med kontrollutvalgets innspill i møtet. Planen forventes å bli lagt frem til behandling i 

neste møte. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget bestiller prosjektplan for forvaltningsrevisjon av Sandnes Ressurssenter i 

tråd med kontrollutvalgets innspill i møtet. Planen forventes å bli lagt frem til behandling i 

neste møte. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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24/18 Bestilling av prosjektplan for generell selskapskontroll: Kommunens 

eierskap og eierstyring 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 01.11.2018 24/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget bestiller prosjektplan for generell selskapskontroll: Kommunens eierskap og 

eierstyring fra Aust-Agder Revisjon IKS, i tråd med vedtatt Plan for selskapskontroll 2016-

2019. Planen forventes fremlagt til behandling i neste møte. 

 

 

Møtebehandling 

Kontrollutvalget drøftet behovet for denne generelle selskapskontrollen nå. Den generelle 

selskapskontrollen nedprioriteres til fordel for forvaltningsrevisjonen Sandnes Ressurssenter. 

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Generell selskapskontroll: Kommunens eierskap og eierstyring settes ikke i gang nå. Behovet 

tas inn i vurderinger omkring risiko og vesentlighet for neste kommunestyreperiode. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Generell selskapskontroll: Kommunens eierskap og eierstyring settes ikke i gang nå. Behovet 

tas inn i vurderinger omkring risiko og vesentlighet for neste kommunestyreperiode. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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25/18 Overordnet revisjonsstrategi 2018 Risør 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 01.11.2018 25/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Overordnet revisjonsstrategi 2018 for Risør kommune tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Hovedrevisor Bente Tobiassen la frem overordnet revisjonsstrategi 2018 for Risør kommune 

og svarte på spørsmål. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Overordnet revisjonsstrategi 2018 for Risør kommune tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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26/18 Møte- og arbeidsplan 2019 Risør kontrollutvalg 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 01.11.2018 26/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møte- og arbeidsplan 2019 for Risør 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. 12:30. 

14.3.2019 – 9.5.2019 – 6.6.2019 – 5.9.2019 – x.11.2019 (obligatorisk opplæring) – 

28.11.2019. 

 

Vedtaket oversendes bystyret til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Sekretær viste til vedlegg til saken og svarte på spørsmål. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Møte- og arbeidsplan 2019 for Risør 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. 12:30. 

14.3.2019 – 9.5.2019 – 6.6.2019 – 5.9.2019 – x.11.2019 (obligatorisk opplæring) – 

28.11.2019. 

 

Vedtaket oversendes bystyret til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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27/18 Orienteringer fra revisor 01.11.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 01.11.2018 27/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Hovedrevisor Bente Tobiassen orienterte om løpende revisjonssaker og svarte på spørsmål. 

Daglig leder Aust-Agder Revisjon IKS Kristian Fjellheim Bakke bistod i orienteringen og 

svarte også på spørsmål. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

  



4/18 Godkjenning av protokoll fra møte 1.11.2018 - 18/00135-26 Godkjenning av protokoll fra møte 1.11.2018 : Protokoll Risør kontrollutvalg 01.11.2018

 

 15  

 

28/18 Referatsaker 01.11.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 01.11.2018 28/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

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

a. 05.06.2018: 

i. PS 51/18 Regnskap og årsberetning 2017 

ii. PS 52/18 Felles personvernombud for kommunene i IKT Agder 

b. 21.06.2018: Ingen aktuelle saker. 

c. 06.09.2018: 

i. PS 70/18 Tertialrapport 1-2018 

d. 27.09.2018: Ingen aktuelle saker 

e. 25.10.2018: Ingen aktuelle saker 

2. Høstkonferanse Temark 14.11.2018 i Bø 

3. Neste møte 6.12.2018 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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29/18 Eventuelt 01.11.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 01.11.2018 29/18 

 

 

  

 

Møtebehandling 
- Varamedlem Kjell Skarheim viste til henvendelse han oversendte til kommunen i forbindelse 

med bystyrets behandling av Tilstandsrapport for grunnskolen 2017, og manglende svar på 

denne. Kommunalsjef Inger Bømark Lunde mente forespørselen var svart ut tidligere, og vil 

oversende kopi av denne til kontrollutvalget. Hun viste til at hun ikke er kjent med at noen 

elever eventuelt ikke deltar i nasjonale prøver i lesing og skriving, og vil undersøke dette.  

- Kontrollutvalget ønsker en orientering om tilstandsrapport for grunnskolen 2018 i neste møte. 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 18/12924-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Risør kontrollutvalg 06.12.2018 

 

 

 

   

 

 

Orientering om budsjett 2019 Risør kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken 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 4. 

 

Økonomisjef Halvor Halvorsen vil orientere om rådmannens forslag til budsjett for 2019 i møtet. 
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Innsynssak Risør 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Det er etterspurt en orientering i kontrollutvalget om en sak som var behandlet i klagenemnda 13.9.2018 

og omtalt i Aust-Agder Blad, første gang i nettutgaven 15.9.2018. Saken gjelder klage på kommunens 

hele eller delvise avslag på enkelte av en rekke innsynsbegjæringer fremmet av Karine Uppstad Mac 

Donald i perioden fra desember 2017 og frem til klagenemndas behandling 13.9.2018.  

 

Saksopplysninger: 
Kommunen har imøtekommet en del av innsynskravene fremsatt av Mac Donald, men har avvist deler av 

dem. Allmenhetens krav om innsyn er hjemlet i: 

- Grunnloven § 100 femte ledd: 

o Enhver har rett til innsyn i statens og kommunens dokumenter og til å følge 

forhandlingene i rettsmøter og folkevalgte organer. Det kan i lov fastsettes begrensninger 

i denne rett ut fra hensyn til personvern og av andre tungtveiende grunner. 

- Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova). Loven har som formål 

(offl. § 1): 

o å leggje til rette for at offentleg verksemd er open og gjennomsiktig, for slik å styrkje 

informasjons- og ytringsfridomen, den demokratiske deltakinga, rettstryggleiken til den 

enkelte, tilliten til det offentlege og kontrollen frå ålmenta. Lova skal òg leggje til rette 

for vidarebruk av offentleg informasjon. 

Hovedregelen om innsyn er som følger (offl. § 3): 

o Saksdokument, journalar og liknande register for organet er opne for innsyn dersom 

ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov. Alle kan krevje innsyn i 

saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande organ. 

 

Det gjelder en del unntak fra innsynsretten. Ved avslag på innsynsbegjæring, må hjemmel for avslaget 

gis. I sin vurdering av kommunens rettigheter og plikter etter offentleglova, har kommunen bl.a. innhentet 

råd fra ekstern advokat. Rådmannen viser til at det foreligger klage på (helt eller delvis) avslag om innsyn 

i 4 av de forespurte sakene. Rådmannen har i saken til klagenemnda hjemlet avslagene i hhv.: 

- At innsynsbegjæringen ikke er tilstrekkelig presis i angivelse av saken og at arbeidsbelastningen 

går ut over det som med rimelighet kan kreves 
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- At vilkårene om at opplysningene må være av en slik art, at en sammenstilling skal kunne gjøres 

med enkle fremgangsmåter (off.l. § 9), ikke er oppfylt 

- At rådmannen ikke har plikt til å utarbeide nye dokumenter/redegjørelser med bakgrunn i krav 

om innsyn. 

 

Klagesaken behandlet av klagenemnda 13.9.2018 er i sin helhet offentlig tilgjengelig på Risør kommunes 

hjemmeside, under politisk møtebehandling. Denne blir derfor ikke lagt ved saken. Klagen ble oversendt 

fylkesmannen etter behandlingen i klagenemnda. 

 

Fylkesmannen har i svar av 10.10.2018 opprettholdt kommunens avslag i to av sakene. De to andre 

sakene ble oversendt kommunen for ny behandling. 

- I det ene tilfellet viser fylkesmannen til at Risør kommune ikke har opplyst om hjemmel for 

avslaget om innsyn i alle dokumenter vedrørende Beyond Risør, og de opphever derfor avslaget 

og sender saken tilbake for ny behandling i Risør kommune. 

- I det andre tilfellet viser fylkesmannen til at de ikke har noen opplysninger om hvor mye arbeid 

sammenstillingen vedr. innsynskrav i bøter/forelegg som kommunen har fått fra 2010 til dato 

innebærer for kommunen. De opphever derfor kommunens avslag og sender saken tilbake for ny 

behandling. 

 

I følge Aust-Agder Blad 20.10.2018 har kommunen ved sin nye behandling av de to resterende sakene 

igjen gitt avslag på innsynsbegjæringene. 

 

Rådmannen vil orientere i saken i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Innsynsbegjæringene i seg selv skal ikke behandles i kontrollutvalget. Det som kan være av interesse for 

kontrollutvalget, er en orientering om hva saken dreier seg om, hvordan den er håndtert i kommunen, og 

om det eksempelvis er systemmessige begrensninger i kommunen som hindrer innsyn etter offentleglova. 

 

Vedlegg:  

Fylkesmannens behandling av klagesak dokumentinnsyn – Karine Mac Donald 
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Justis- og vergemålsavdelingen

   
 
RISØR KOMMUNE 
 
Postboks 158 
4952  RISØR 
 
 
 
 
Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 
2018/453  2018/4082 10.10.2018 
 
Risør kommune. Fylkesmannens behandling av klager over delvis avslag og 
avslag på begjæringer om innsyn, Karine Uppstad Mac Donald  
 
Fylkesmannen viser til kommunens oversendelse mottatt her 19. september 2018.  

Risør kommunes delvis avslag av 22. februar 2018 på innsynsbegjæring av 15. februar 
2018, og kommunens avslag på innsynsbegjæring av 27. mars 2018 opprettholdes.  
 
Risør kommunes delvis avslag av 20. mars 2018 på innsynsbegjæring av 19. februar 
2018, og kommunens avslag på innsynsbegjæring av 12. april 2018 oppheves. 
 
Sakens bakgrunn og Fylkesmannens myndighet  
Saken gjelder innsynsbegjæringer til Risør kommune fra Karine Uppstad Mac Donald:  
 

 Begjæring i e-post av 29. november 2017, presisert i e-post av 4. desember 2017 og 
15. og 17. januar 2018, om innsyn i korrespondanse mellom Brygga Restaurant og 
Pizza og Risør kommune.  

 Begjæring i e-post av 5. desember 2017 om innsyn i en oversikt over byggesøknader 
levert til kommunen fra 2010 til dato for innsynsbegjæring, samt kommunens 
saksbehandlingstid for byggesøknader.  

 Begjæring i e-post av 15. februar 2018 om innsyn i regnskapet for Kunstparken fra 
2010 til dato for innsynsbegjæring, samt oversikt over tiltak kommunen skal følge, med 
hensyn til varslinger om regelbrudd i kommunen.  

 Begjæring i e-post av 18. januar 2018 om innsyn i regnskapet til Beyond Risør fra 2010 
til dato for innsynsbegjæring. Videre begjæring i e-post av 19. februar 2018, presisert i 
e-post av 20. mars 2018, om innsyn i alle dokumenter vedrørende Beyond Risør, samt 
en sammensetning av samtlige søknader om økonomisk stønad sendt til offentlige og 
private aktører. Innsynsbegjæringen gjelder også en oversikt over hvem som er 
ansvarlig for ansettelser i Beyond Risør, og hvor ansatte blir registrert. Det er i e-post 
av 28. mars 2018 begjært innsyn i en oversikt over alle prosjekter og workshoper 
gjennomført av «Beyond Risør» fra 2010 til dato for begjæring av innsyn. I e-post av 4. 
april 2018 er det i tillegg begjært innsyn i rapporter fra Beyond Risør sine store 
arrangementer. 

 Begjæring i e-post av 23. mars 2018 om innsyn i alle dokumenter i sak angående 
prikktildeling til Hukken Bar. Videre begjæring i e-post av 27. mars 2018 om innsyn i 
kommunens oppfølgning av reklame i strid med alkoholloven. 

 Begjæring i e-post av 12. april 2018 om innsyn i bøter/forelegg som kommunen har fått 
fra 2010 til dato for innsynsbegjæring, sortert på år, sum og hva kommunen er bøtelagt 
for.  

 Begjæring om innsyn i alle dokumenter knyttet til utbygging i Hasalen.  
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Risør kommune ga Karine Uppstad Mac Donald innsyn i flere av kravene. På enkelte punkter 
ble det imidlertid gitt delvis avslag og fullstendig avslag. Kommunens vedtak ble på disse 
punktene påklaget, og Fylkesmannen viser til:  
 

 Klage i e-post av 9. mars 2018 over delvis avslag på innsynsbegjæring av 15. februar 
2018. Klager mener at kommunen i e-post av 22. februar 2018 ga innsyn i regnskapet 
for Kunstparken, men ikke innsyn i en oversikt over tiltak kommunen skal følge med 
hensyn til varslinger om regelbrudd i kommunen.  

 Klage i e-post av 23. mars 2018 over delvis avslag på innsynsbegjæring av 19. 
februar. Kommunen ga i brev av 20. mars 2018 ikke innsyn i alle dokumenter 
vedrørende Beyond Risør, samt en sammenstilling av samtlige søknader om 
økonomisk stønad sendt til offentlige og private aktører. Det er også klaget over sen 
klagebehandling i e-post av 23. april 2018.  

 Klage i e-post av 12. april 2018 over manglende tilbakemelding på begjæring av 27. 
mars 2018 om innsyn i kommunens oppfølgning av reklame i strid med alkoholloven. 
Etter offentleglova (offl.) regnes manglende svar som avslag, jf. offl. § 32 andre avsnitt.  

 Klage i e-post av 23. april 2018 over manglende tilbakemelding på begjæring av 12. 
april 2018 om innsyn i bøter/forelegg som kommunen har fått fra 2010 til dato for 
innsynsbegjøring, sortert på år, sum og hva kommunen er bøtelagt for.  

 
Klagenemda i Risør kommune tok ikke klagene til følge i møte 13. september 2018. Saken ble 
deretter oversendt til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.  
 
Det følger av offl. § 32 første avsnitt at Fylkesmannen er klageinstans for avgjørelser av 
innsynskrav som fattes av kommunale eller fylkeskommunale organer. 
 
Vi kan prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. 
forvaltningsloven (fvl.) § 34 andre avsnitt første setning. Fylkesmannen kan treffe nytt vedtak i 
saken eller oppheve det og sende saken tilbake til kommunen til helt eller delvis ny 
behandling, jf. fvl. § 34 fjerde avsnitt. 
 
Fylkesmannens vurdering 
Fylkesmannen legger til grunn at Karine Uppstad Mac Donald har klagerett, og at klagene er 
rettidige, jf. fvl. §§ 28 og 29. 
 
Retten til innsyn i forvaltningens dokumenter fremgår av Grunnloven § 100 femte avsnitt, som 
slår fast at enhver har rett til innsyn i statens og kommunenes dokumenter, så fremt det ikke 
ved lov er fastsatt begrensninger ut fra hensynet til personvern eller andre tungtveiende 
grunner. Hovedregelen etter offl. § 3 er videre at forvaltningens dokumenter skal være åpne 
for innsyn dersom ikke annet følger av lov eller forskrift med hjemmel i lov.  
 
Etter offl. § 11 skal organet vurdere om innsyn kan gis helt eller delvis (merinnsyn), selv om 
det er anledning til å gjøre unntak. Det sistnevnte gjelder naturlig nok ikke for opplysninger der 
det foreligger plikt til å nekte innsyn, f.eks. taushetsplikt. 
 
Prøving av kommunens delvis avslag på innsynsbegjæring av 15. februar 2018 – innsyn i 
Kunstparken   
Klager anfører at det ikke er gitt en oversikt over tiltak kommunen skal følge med hensyn til 
varslinger om regelbrudd i kommunen, og mener derfor at oversendelsen av dokumenter ikke 
dekker innsynskravet i sin helhet.  
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Kommunen anfører at innsynsbegjæringen ikke er tilstrekkelig presis i angivelse av saken, og 
at arbeidsbelastningen går ut over det som med rimelighet kan kreves.  
 
Etter offl. § 28 andre avsnitt må innsynskravet gjelde «ei bestemt sak eller i rimeleg 
utstrekning saker av ein bestemt art.» 
 
Det følger av lovens forarbeider Ot.prp.nr.102 (2004-2005) s. 151 at det i dette ligger et krav 
om identifikasjon av saken eller dokumentet det bes om innsyn i. Videre heter det at 
begrensningen som ligger i at saker av en bestemt art bare kan kreves «i rimeleg 
utstrekning», tar sikte på den arbeidsbyrden forvaltningsorganet blir påført når det skal 
behandle kravet. Forvaltningen kan derfor avvise generelt formulerte innsynskrav der det vil 
være arbeidskrevende å identifisere hvilke saker eller dokumenter innsynskravet gjelder. 
Dersom organet ikke har teknologi til å finne frem i sakene automatisk, men må gjøre dette 
manuelt, kan det ikke kreves at et innsynskrav som gjelder innsyn i saker av en bestemt art 
blir tatt under behandling.  
 
Det er videre antatt at offl. § 28 kan gi grunnlag for å nekte innsyn i tilfeller der innsynskravet 
gjelder så mange dokumenter at arbeidsmengden som ville gått med til å behandle 
innsynskravet, er større enn det som «i rimeleg utstrekning» kan kreves, jf. lovavdelingens 
uttalelse av 21. oktober 2010 (JDLOV-2010-3295). I NOU 2003:30 punkt 17.4.2.3 s. 217 
fremgår det at:  
 

Utvalget mener også at det må ligge visse begrensninger på hvor mye det kan kreves innsyn i. 
Det bør for eksempel ikke være adgang til å kreve innsyn i hele databaser eller hele arkiver. 
Siden det vil være arbeidskrevende for den som krever innsyn å identifisere alle sakene i en 
database eller i et arkiv, representerer identifikasjonskravet i praksis et hinder mot slike 
omfattende innsynskrav. En plikt for forvaltningen til å imøtekomme svært omfattende krav, vil 
kunne medføre en stor arbeidsbelastning og dermed ramme forvaltningens øvrige oppgaver i 
urimelig grad. Utvalget mener derfor at forvaltningen bør ha hjemmel til å avvise slike krav. Et 
identifikasjonskrav vil også i noen grad være i allmennhetens interesse, fordi det fører til at den 
som krever innsyn blir mer bevisst på hva vedkommende ønsker innsyn i. 

 
Vi bemerker at kommunen har en alminnelig veiledningsplikt etter fvl. § 11 dersom den som 
ber om innsyn har problemer med å oppfylle kravet til identifikasjon, jf. offl. § 28 andre avsnitt.  
 
Fylkesmannen vurderer om innsyn i en oversikt over tiltak som kommunen skal følge med 
hensyn til varsling om regelbrudd i kommunen gjelder «i rimeleg utstrekning saker av ein 
bestemt art.», jf. offl. § 28 andre avsnitt.  
 
Fylkesmannen tolker innsynsbegjæringen av 15. februar 2018 slik at det kreves innsyn i en 
oversikt over alle tiltak som kommunen etter varsel om regelbrudd i kommunen beslutter å 
følge opp. Det er vår oppfatning at regelbrudd i kommunen kan relatere seg til forskjellige 
saksområder, og er av varierende alvorlighetsgrad. Vi mener derfor at et krav om innsyn i en 
oversikt over alle tiltak kommunen på bakgrunn av varsel om regelbrudd beslutter å følge opp 
er svært omfattende, og at det kreves en god del ressurser for å etterkomme innsynskravet. 
Det er dermed Fylkesmannens vurdering at innsynskravet er for generelt formulert, og at 
innsyn vil medføre en større arbeidsbelastning for kommunen enn det som «i rimeleg 
utstrekning» kan kreves etter offl.  
 
Vi viser til vurderingen over, og finner at innsynskravet ikke gjelder «i rimeleg utstrekning 
saker av ein bestemt art.», jf. offl. § 28 andre avsnitt. Risør kommunes delvis avslag av 22. 
februar 2018 på innsynsbegjæringen av 15. februar 2018 opprettholdes. Det vil si at Karine 
Uppstad Mac Donald ikke har fått medhold i denne klagen.  
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Prøving av kommunens delvis avslag på innsynsbegjæring av 19. februar 2018 – innsyn i 
Beyond Risør  
Klager viser til offl. § 9, og anfører at opplysningenes karakter og samfunnsmessige betydning 
må tillegges vekt i vurderingen av innsyn. Videre anfører klager at det skal mye til for å nekte 
innsyn i opplysninger som har stor samfunnsmessig interesse, og at opplysningene som er 
etterspurt ikke finnes samlet noe annet sted. Klager mener også at demokratihensyn tilsier at 
det skal gis innsyn. Det er i e-post av 23. april 2018 klaget over sen klagebehandling.  
 
Kommunen viser til svar fra næringssjefen i brev av 20. mars 2018 hvor det ble gitt delvis 
avslag på innsyn. Når det gjelder kravet om innsyn i alle dokumenter vedrørende Beyond 
Risør, samt en sammensetning av samtlige søknader om økonomisk stønad sendt til offentlige 
og private aktører så heter det i brevet fra næringssjefen at det er svært mange dokumenter 
knyttet opp til prosjektet Beyond Risør. Videre viser kommunen til at de ikke har en 
programvare med funksjon som gjør at det enkelt kan gjøres uttrekk fra databasene. 
Kommunen anfører at vilkårene i offl. § 9 om at opplysningene må være av en slik art, at en 
sammenstilling skal gjøres med enkle fremgangsmåter, derfor ikke er oppfylt. 
 
Etter offl. § 9 kan alle kreve «innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra 
i databasane til organet dersom samanstillinga kan gjerast med enkle framgangsmåtar.» 
 
Det følger av lovens forarbeider Ot.prp.nr.102 (2004-2005) s. 128 at det etter offl. § 9 kan 
kreves at forvaltningen skal lage en sammenstilling av opplysninger som finnes elektronisk 
lagret i databasene til organet for å etterkomme et innsynskrav. Gjennom en slik 
sammenstilling vil det oppstå et nytt dokument som er underlagt reglene om innsyn og unntak 
fra innsyn etter offl. Det følger videre av forarbeidene at et vilkår for sammenstilling er at 
opplysningene finnes elektronisk lagret i databasene til organet. Kravet om at 
sammenstillingen må kunne gjøres med enkle fremgangsmåter, tar sikte på den 
arbeidsbyrden forvaltningsorganet blir påført ved å lage sammenstillingen. Det heter i Justis- 
og politidepartementets «Rettleiar til offentleglova» punkt 4.4.3 s. 43 at:  
 

Føresegna i § 9 vil til dømes vere aktuell hos organ som har databasar med statistisk 
informasjon, dersom organa har dataverktøy som kan setje saman informasjonen på ulike måtar. 
Eit anna døme som vil vere praktisk for dei fleste organ, er elektroniske sakshandsamingssystem 
som kan setje saman til dømes slike saksopplysningar som finst i journalane på ulike måtar, og 
mellom anna kan etablere såkalla sakskort. 

 
Fylkesmannen legger til grunn at et krav om innsyn i en sammensetning av samtlige søknader 
om økonomisk stønad fra Beyond Risør sendt til offentlige og private aktører ikke kan sies å 
være et krav om innsyn i en sammenstilling av utvalgte elementer i databasen etter offl. § 9, 
men derimot et krav om uttrekk av dokumenter fra kommunens arkiver. Innsynskravet 
reguleres derfor ikke av offl. § 9. Delvis avslag av 20. mars 2018 på krav om innsyn i en 
sammensetning av samtlige søknader om økonomisk stønad oppheves som ugyldig på grunn 
av en innholdsmangel. Kommunen må ved ny behandling av innsynskravet ta utgangspunkt i 
lovens hovedregel i offl. § 3, der det fremgår at forvaltningens dokumenter skal være åpne for 
innsyn dersom ikke annet følger av lov eller forskrift med hjemmel i lov.  
 
Når det gjelder krav om innsyn i alle dokumenter vedrørende Beyond Risør, så har kommunen 
i avslaget angitt at prosjektet omhandler svært mange dokumenter. I offl. § 31 første avsnitt 
andre setning er det slått fast at et avslag på et krav om innsyn alltid skal vise til den 
bestemmelsen som gir grunnlag for avslaget. Det fremgår av lovens forarbeider Ot.prp.nr.102 
(2004-2005) s. 152 at avslaget skal inneholde en helt presis hjemmelstilvisning, og at det ikke 
er nok å vise til en paragraf. Kravet til begrunnelse er viktig fordi det blant annet gir den som 
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ber om innsyn tilstrekkelig informasjon til å forstå forvaltningens avgjørelse, og muligheten til å 
vurdere om avslaget skal påklages.  
 
Risør kommune har ikke opplyst om hjemmel for avslaget på innsyn i alle dokumenter 
vedrørende Beyond Risør. Kommunens begrunnelse er følgelig i strid med kravene i offl. § 31 
første avsnitt andre setning. Det er ikke mulig for Fylkesmannen å utlede av avslaget hvorfor 
kommunen mener det er grunnlag for å nekte innsyn. Vi oppfatter også at kommunen blander 
sammen de ulike delene av innsynskravet framsatt 19. februar 2018. Delvis avslag på 
innsynsbegjæring av 19. februar 2018 om innsyn i alle dokumenter vedrørende Beyond Risør 
oppheves, og også denne delen av saken sendes tilbake til kommunen for ny behandling, jf. 
fvl. § 34 fjerde avsnitt.  
 
Når det gjelder klage over sen saksbehandling, så bemerker vi at det fremgår av offl. § 29 
første avsnitt andre setning at innsynskrav skal avgjøres «uten ugrunna opphald». Videre 
oppstiller loven også et krav om at klagesaker skal avgjøres «uten ugrunna opphald», jf. offl. § 
32 tredje avsnitt. Fylkesmannen vil påpeke at saksbehandlingstiden av klagene synes å være 
for lang.  
 
Prøving av kommunens avslag på innsynsbegjæring av 27. mars 2018 – innsyn i kommunens 
oppfølgning av reklame i strid med alkoholloven 
Det er fremsatt en klage over manglende svar (avslag) fra kommunen på krav om innsyn i 
kommunens oppfølgning av reklame i strid med alkoholloven.  
 
Kommunen anfører at eksisterende saksdokumenter er oversendt til klager. Videre anføres 
det at innsynsretten i utgangspunktet er avgrenset til å gjelde dokumenter som eksisterer på 
tidspunktet det blir krevd innsyn. Kommunen mener derfor at det ikke foreligger en plikt til å 
utarbeide nye dokumenter på bakgrunn av et innsynskrav.  
 
Som vist til over er hovedregel etter offl. § 3 at forvaltningens dokumenter skal være åpne for 
innsyn dersom ikke annet følger av lov eller forskrift med hjemmel i lov.  
 
Et dokument er «ei logisk avgrensa informasjonsmengd som er lagra på eit medium for 
seinare lesing, lytting, framsyning, overføring eller liknande», jf. offentleglova § 4 første avsnitt. 
For å være et saksdokument for organet, må det gjelde «ansvarsområdet eller verksemda» til 
organet, jf. offentleglova § 4 andre avsnitt.  
 
Det følger av Justis- og politidepartementets «Rettleiar til offentleglova» punkt 4.4.2.2 s. 35 at: 
 

Retten til innsyn er som den klare hovudregel avgrensa til å gjelde dokument som alt eksisterer 
når det blir kravd innsyn. Dette inneber at eit forvaltningsorgan som hovudregel ikkje har plikt til å 
utarbeide nye dokument på bakgrunn av eit innkome innsynskrav. Etter offentlegheitslova 1970 
gjaldt dette utan unntak, sjølv om slik utarbeiding kunne gjerast ganske lett. Etter offentleglova § 
9, som ikkje hadde nokon parallell i offentlegheitslova 1970, vil organet likevel ha plikt til å 
etablere et nytt dokument dersom dette er naudsynt for å etterkome eit innsynskrav, såframt 
dokumentet kan etablerast ved å lage ei samanstilling av opplysningar som er lagra i databasane 
til forvaltningsorganet, og samanstillinga kan lagast med enkle framgangsmåtar... 

 
Fylkesmannen legger til grunn at kommunen i e-post av 28. mars 2018 har oversendt 
eksisterende saksdokumenter til klager. Fylkesmannen er enig med kommunen om at det som 
et klart utgangspunkt ikke foreligger en plikt til å utarbeide nye dokumenter på bakgrunn av et 
innsynskrav. Videre er det vår vurdering at et krav om innsyn i kommunens oppfølgning av 
reklame i strid med alkoholloven ikke kan etterkommes gjennom å lage en sammenstilling av 
opplysninger som finnes elektronisk lagret i databasene til organet, og offl. § 9 kommer derfor 
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ikke til anvendelse. Kommunens avslag på innsynsbegjæringen av 27. mars 2018 
opprettholdes. Det vil si at Karine Uppstad Mac Donald ikke har fått medhold i klagen.  
 
Prøving av kommunens avslag på innsynsbegjæring av 12. april 2018 – innsyn i 
bøter/forelegg 
Det er fremsatt en klage over manglende svar (avslag) fra kommunen på krav om innsyn i 
bøter/forelegg som kommunen har fått fra 2010 til dato for innsynsbegjæring, sortert på år, 
sum og hva kommunen er bøtelagt for. 
 
Kommunen anfører at det ikke finnes en slik oversikt som klager har bedt om innsyn i. Videre 
anføres det at kravet kan avslås med hjemmel i offl. § 9, fordi vilkåret om at opplysningene må 
være av en slik art at en sammenstilling kan gjøres med enkle fremgangsmåter ikke er oppfylt.  
 
Etter offl. § 9 er det et vilkår for å kunne kreve at det utarbeides en sammenstilling, at 
sammenstillingen kan gjøres med «enkle framgangsmåtar».  
 
Av lovens forarbeider Ot.prp.nr.102 (2004-2005) s. 128 fremgår det at kravet referer til den til 
arbeidsbyrden forvaltningsorganet blir påført ved å lage sammenstillingen. Videre heter det at: 
 

… Der samanstillinga utelukkande kan gjerast ved hjelp av databaserte løysingar som kan setjast 
i gang ved hjelp av enkle kommandoar, vil vilkåret vere oppfylt. Dersom derimot samanstillinga 
krev meir tidkrevjande manuelle operasjonar, f.eks. der ein saksbehandlar sjølv må gå inn og 
vurdere kva opplysningar som skal samanstillast, vil ikkje dette vilkåret vere oppfylt. Paragrafen 
vil f.eks. kunne brukast i tilfeller der organet har databaserte løysingar som kan setje saman 
statistiske opplysningar frå dokument som finst i databasane til organet.  

 
Sivilombudsmannen har i sak 2013/2480 uttalt at det er prosessen frem til det er etablert et 
nytt dokument som skal vurderes. Videre at arbeid som gjøres etter at dokumentet er 
ferdigstilt ikke skal tas med i vurderingen av om sammenstillingen kan gjøres med enkle 
fremgangsmåter. Dette gjelder blant annet vurderingen av om noen av opplysningene er 
taushetsbelagt og må unntas innsyn, og arbeid knyttet til å gjøre dokumentet klart til 
utsendelse. Sivilombudsmannen har også uttalt at: 
 

… det må kunne forutsettes at den eller de som skal foreta den aktuelle sammenstillingen, har 
tilstrekkelig kompetanse til å hente ut informasjon fra databasen på enklest mulig måte. Kravet 
må altså forstås slik at sammenstillingen må kunne gjøres med «enkle fremgangsmåter» av 
personell som har tilstrekkelige fagkunnskaper til å sammenstille informasjon fra den aktuelle 
databasen. 

 
Sivilombudsmannen har lagt i sak 2014/1208 lagt til grunn at estimert tidsbruk på et halvt til ett 
dagsverk sammenholdt med opplysninger om manuelle operasjoner for å produsere det 
ferdigstilte dokumentet, faller utenfor det som må anses som enkle fremgangsmåter, jf. sak 
2016/2789.  
 
Fylkesmannen har ingen opplysninger om hvor mye arbeid sammenstillingen innebærer 
for kommunen. Vi har derfor ikke tilstrekkelig grunnlag for å fatte avgjørelsen i saken, jf. fvl. § 
17 første avsnitt. Fylkesmannen opphever dermed kommunens avslag, og sender saken 
tilbake for ny behandling. Ved ny behandling av saken må kommunen vurdere om en slik 
arbeidsbelastning ligger utenfor det som kan kreves etter offl. § 9. 
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Fylkesmannens vedtak  
Risør kommunes delvis avslag av 22. februar 2018 på innsynsbegjæring av 15. februar 
2018, og kommunens avslag på innsynsbegjæring av 27. mars 2018 opprettholdes. 
Klagene tas her ikke til følge.  
 
Risør kommunes delvis avslag av 20. mars 2018 på innsynsbegjæring av 19. februar 
2018, og kommunens avslag på innsynsbegjæring av 12. april 2018 oppheves under 
henvisning til begrunnelsen over og sendes tilbake til kommunen for ny behandling. 
 
Om klageadgang  
Fylkesmannens vedtak i klagesaken er endelig og kan ikke påklages til overordnet 
forvaltningsorgan jf. fvl. § 28. Med visse unntak har partene rett til å se sakens dokumenter, jf. 
fvl. §§ 18 og 19. Partene har fått informasjon om vedtaket ved kopi av dette brevet. 
 
 
 

Med hilsen 
 
 
 
Eva Jørlo (e.f.) Gro Stensæter  
direktør rådgiver 
 
 
 
Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
Saksbehandler: Gro Stensæter, tlf: 38 17 62 58 
 
 
 
Kopi til: 
Mac Donald Karine Uppstad  Almeveien 5 4950 Risør 
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Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag 

for kompensasjon fra staten - Risør 

 

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 Risør kommune hadde 5813 innbyggere over 16 år i 2017. Av disse var 

38 registrert som psykisk utviklingshemmet, noe som tilsvarer 6,5 personer pr. 1000 innbyggere over 16 

år. For ti år siden var dette tallet 6,2. 

 

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 

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. 
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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 Trond Aslaksen stiller i møtet og orienterer om rutinene som gjelder for dette området i Risør 

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. 18/11343-7 
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Kvalitetssystemet QM+: enhetenes bruk og nytte 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Risør kontrollutvalg behandlet i sitt møte 1.11.2018 sak 20/18 Kvalitetssystemet QM+ i Risør kommune. 

Organisasjonssjef Geir Steen-Tveit orienterte om dagens bruk av systemet og svarte på spørsmål. I 

behandlingen av saken vedtok kontrollutvalgets følgende bestilling: 

 

Kontrollutvalget ber om å få en orientering om hvordan enheter konkret bruker statistikker fra QM+ til 

forbedring av praksis. 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget har nå fått en liten oversikt over kvalitetssystemet som er innført i Risør kommune og 

hva det inneholder. Da er det aktuelt å gå videre med å få kunnskap om systemet brukes slik det er 

mulighet for, og om det har den ønskede nytteeffekt. Det er dermed interessant å få en orientering om 

hvordan enkelte enheter bruker systemet, både for oppfølging av avvik og ikke minst som grunnlag for å 

forbedre praksis i egen virksomhet. 

 

Rådmannen er utfordret til å la enkelte enhetsledere orientere om sin bruk og nytte av systemet i møtet. 
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Arkivsak-dok. 18/11343-8 
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Risør kontrollutvalg 06.12.2018 

 

 

 

   

 

 

Kvalitetssystemet QM+: stikkprøvekontroll av bruk 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Risør kontrollutvalg behandlet i sitt møte 1.11.2018 sak 20/18 Kvalitetssystemet QM+ i Risør kommune. 

Organisasjonssjef Geir Steen-Tveit orienterte om dagens bruk av systemet og svarte på spørsmål. I 

forbindelse med behandlingen av saken vedtok kontrollutvalgets følgende bestilling: 

 

Kontrollutvalget ønsker tilbakemelding på hvordan en konkret sak er behandlet i QM+ som en 

stikkprøvekontroll. 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget har nå fått en liten oversikt over kvalitetssystemet som er innført i Risør kommune og 

hva det inneholder. Da er det aktuelt å gå videre med å få kunnskap om systemet brukes slik det er 

mulighet for, og om det har den ønskede nytteeffekt. Det er dermed interessant å gjennomføre en 

stikkprøvekontroll av hvordan en bestemt sak er registrert, behandlet og fulgt opp i QM+. 

 

Saken som er valgt ut av kontrollutvalget, er en sak som ble omtalt av Aust-Agder Blad i papirutgaven 

deres 14.12.2017. Der fremkom at en ansatt i Risør kommune hadde levert en anmeldelse etter en 

hendelse vedkommende var blitt utsatt for i sin tjeneste for Risør kommune. Slike hendelser skal 

registreres i QM+ og behandles i tråd med lovverk og kommunens rutiner. Kontrollutvalget ønsker nå å få 

en orientering om hvordan den aktuelle hendelsen er behandlet i QM+. 

 

Rådmannen vil orientere i saken i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Behandlingen av saken kan bli lukket med hjemmel i kommuneloven § 31 punktene 2-4. 
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Orientering om tilstandsrapport for grunnskolen 2018 Risør 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Risør kontrollutvalg ba i sitt møte 1.11.2018 under sak 29/18 Eventuelt om å få en orientering om 

Tilstandsrapport for grunnskolen 2018. 

 

Saksopplysninger: 
Det fremgår av opplæringsloven § 13-10 at kommunens som skoleeier skal utarbeide en årlig rapport om 

tilstanden i grunnskoleopplæringen, knyttet til læringsresultat, frafall og læringsresultat. Den årlige 

rapporten skal drøftes av skoleeier, dvs. bystyret. Saken er satt opp til behandling i bystyret 29.11.2018. 

 

Tilstandsrapporten vil gi en del innspill om hvordan det ligger an med kvaliteten i grunnskolen i Risør 

kommune. Ut fra dette kan kontrollutvalget vurdere om det er områder i skolen hvor det er høy risiko, noe 

som kan gi innspill til analyser av risiko og vesentlighet knyttet til Plan for forvaltningsrevisjon. 

 

Selve rapporten følger ikke saken som vedlegg, men finnes på Risør kommunes hjemmesider under 

politisk møtebehandling og bystyret 29.11.2018. 

 

Rådmannen er kalt inn for å orientere i saken. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Det er bystyret selv som behandler selve tilstandsrapporten. For kontrollutvalget vil den være et innspill 

til vurderinger om risiko og vesentlighet knyttet til kommunens drift innen skoleområdet. 
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Bestilling av forvaltningsrevisjonen HMS og avvikshåndtering ved 

Sandnes ressurssenter 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonen HMS og avvikshåndtering ved Sandnes ressurssenter fra 

Aust-Agder Revisjon IKS i tråd med fremlagt plan. Rapport forventes fremlagt til kontrollutvalgets 

junimøte 2019. 

 

Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert om prosjektets fremdrift og eventuelle endringer underveis. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget gjorde i sitt møte 1.11.2018 sak 23/18 følgende vedtak: 

Kontrollutvalget bestiller prosjektplan for forvaltningsrevisjon av Sandnes Ressurssenter i tråd med 

kontrollutvalgets innspill i møtet. Planen forventes å bli lagt frem til behandling i neste møte. 

 

Saksopplysninger: 
Forvaltningsrevisjon av Sandnes ressurssenter var ikke med i vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon 2016-

2019 for Risør kommune, og saken representerer dermed en endring i vedtatt plan. Kontrollutvalget har 

fått fullmakt av Risør bystyre til å endre planen ved behov. I valget av prosjektet baserte kontrollutvalget 

seg på utfordringer omkring bl.a. økonomi og sykefravær over tid, som kunne tyde på at det er et område 

med potensiell risiko. 

 

Ut fra drøftingen i kontrollutvalget i sak 23/18 ble det bestilt forslag til prosjektplan for en 

forvaltningsrevisjon om avvikshåndtering og arbeidsforhold ved Sandnes ressurssenter. Sandnes 

ressurssenter yter tjenester i ulike tilrettelagte bo- og avlastningstilbud for funksjonshemmede.  

 

Revisjonen foreslår at formålet med forvaltningsrevisjonen vil være å se nærmere på hvordan enheten har 

tilrettelagt for gode arbeidsforhold og å kartlegge de interne kontrollrutinene. Ut fra dette har revisjonen 

foreslått følgende problemstillinger: 

1. Jobbes det systematisk med HMS ved Sandnes ressurssenter i henhold til kravene i 

arbeidsmiljøloven? Og gjennomføres det tilfredsstillende risikovurderinger knyttet til de ansattes 

arbeidsforhold? 

2. Har Sandnes ressurssenter etablert tilfredsstillende rutiner for å avdekke, registrere, rapportere 

og håndtere avvik? 
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Som revisjonskriterier, er trukket frem aktuelt lovverk med forskrifter, relevant veileder, sentrale 

kommunale styringsdokumenter og COSO Internkontroll-rammeverk. Metoder som vil bli brukt, er 

dokumentanalyse, gjennomgang av innhold i QM+ og intervjuer av sentrale nøkkelpersoner. Prosjektet 

forventes ferdigstilt innen sommeren 2019. 

 

Forvaltningsrevisor Stine Norrøne Beck vil legge frem forslaget til prosjektplan i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget må vurdere om de finner revisjonens forslag til problemstillinger, metodebruk og 

avgrensninger dekkende for det de ønsker å få ut av prosjektet. 

 

Leveringstidspunkt for rapporten bør angis til juni- eller septembermøtet.  

 

Vedlegg:  

Prosjektplan Sandnes Ressurssenter i Risør kommune 

 



36/18 Bestilling av forvaltningsrevisjonen HMS og avvikshåndtering ved Sandnes ressurssenter - 18/12512-3 Bestilling av forvaltningsrevisjonen HMS og avvikshåndtering ved Sandnes ressurssenter : Prosjektplan Sandnes ressussenter i Risør kommune

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FOR KONTROLLUTVALGET I RISØR KOMMUNE  
PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET:  

HMS OG AVVIKSHÅNDTERING 
VED SANDNES RESSURSSENTER  
AUST-AGDER REVISJON IKS, DESEMBER 2018  
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INNLEDNING  

I henhold til RSK 001, standard for forvaltningsrevisjon, skal det for et hvert forvaltnings-

revisjonsprosjekt utarbeides en prosjektplan som beskriver innholdet i prosjektet. Planen skal 

redegjøre for prosjektets målsetning, problemstillinger, metodebruk og revisjonskriterier, eller 

grunnlaget for disse. Prosjektplanen skal også omfatte planlagt tids- og ressursbruk, inklusive 

bruk av eventuell ekstern bistand.  

Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Avvikshåndtering og arbeidsforhold ved Sandnes 

ressurssenter» i Risør kommune ble bestilt av kontrollutvalget 01.11.2018 gjennom sak 24/18. 

Bakgrunnen for bestillingen baserer seg på kontrollutvalgets beslutning om en omprioritering 

av prosjekter, da en forvaltningsrevisjon knyttet til Sandnes ressurssenter ble vurdert som et 

område med potensiell risiko. 

 

SANDNES RESSURSSENTER 

Sandnes ressurssenter er en av tre avdelinger i enhet for habiliteringstjenester i Risør 

kommune, og består av omsorgsboliger for funksjonshemmede med tilknytning til heldøgns 

helsepersonell. På senteret ytes det tjenester i ulike tilrettelagte botilbud for både barn og 

voksne, gjennom mindre separate boenheter. Enhetens avlastningstjeneste gir tilbud til 

hjemmeboende barn og voksne, i form av avlastningsboliger ved Sandnes ressurssenter til 

pårørende med tyngende omsorgsoppgaver. Enhet for habilitering yter for øvrig 

veiledningstjenester både internt og eksternt, samt salg av avlastning og heldøgns 

omsorgstjenester til andre kommuner. 

Brukere knyttet til Sandnes ressurssenter er mennesker som har behov for tjenester i en 

bestemt livsfase eller i et livslangt perspektiv, i aldersspennet fra førskolealder til personer 

over 70 år. Gruppen av brukere er i kontinuerlig endring med tanke på både alder, helse og 

kompleksitet i atferdsutfordringer. For enheten totalt (Sandnes og Orreveien ressurssenter) er 

det til sammen 28 brukere som mottar tjenester i leiligheter, bofellesskap og barneboliger, 

samt 8 brukere ved Sandnes ressurssenter som mottar avlastningstjenester. På Sandnes 

ressurssenter er det ifølge virksomhetsplanen for 2018 totalt 57,05 årsverk. Sandnes 

ressurssenter utgjør en stor del av enhet for habilitering i Risør kommune, med et resultat på 

34,3 mill. kr. i regnskapet for 2017 og et budsjett for 2018 på 30,7 mill. kr. Grunnet statlig 

refusjon av utgifter til ressurskrevende brukere, vil tallene være noe nyanserte. Slik det oppgis 

i kommunens årsberetning, kom det i 2017 inn brukere som hver krever en egenandel på 1,9 

mill. kroner, før kommunen får refundert 80 % av utgiftene fra staten. Dette vil komme som 

merforbruk, da enhetens budsjett ikke har handlingsrom for slike egenandeler.   

 

FORMÅL  

På bakgrunn av den ressurskrevende brukergruppen som tilhører tjenesten, utgjør Sandnes 

ressurssenter en stor enhet i Risør kommune med mange ansatte fordelt på 57 årsverk. I 2017 

måtte enheten sette inn ekstra ressurser som følge av høyt sykefravær, sykdom hos brukere og 

økt behov for oppfølging av brukere på avlastning.  
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Formålet med denne forvaltningsrevisjonen vil være å se nærmere på hvordan enheten har 

tilrettelagt for gode arbeidsforhold, sett hen til oppfølging av ansattes arbeidsmiljø, 

sykefravær, avvik og HMS-arbeid (helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid). Det vil videre være 

formålstjenlig å kartlegge de interne kontrollrutinene ved Sandnes ressurssenter, og hvordan 

disse er forankret hos de ansatte. Det vil herunder være hensiktsmessig å se på rutiner for 

avviksregistrering og avvikshåndtering, og hvordan internkontroll knyttet til dette håndteres i 

praksis hos leder og ansatte.  

  

PROBLEMSTILLINGER  

1) Jobbes det systematisk med HMS ved Sandnes ressurssenter i henhold til kravene i 

arbeidsmiljøloven? Og gjennomføres det tilfredsstillende risikovurderinger knyttet til 

de ansattes arbeidsforhold? 

 

2) Har Sandnes ressurssenter etablert tilfredsstillende rutiner for å avdekke, registrere, 

rapportere og håndtere avvik?  

 

 

REVISJONSKRITERIER  

Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller standarder som forvaltningsrevisjonsobjektet 

skal revideres og vurderes i forhold til. Revisjonskriteriene knyttet til dette 

forvaltningsrevisjonsprosjektet vil ta utgangspunkt i: 

 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) 

 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (Helse- og omsorgstjenesteloven) 

 Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 

 Veileder Helsedirektoratet. Internkontroll i sosial- og helsetjenesten «Hvordan holde 

orden i eget hus» 

 Kommunens årsberetninger, planer, strategidokumenter og andre relevante 

retningslinjer 

 COSO (2013) Internkontroll – et integrert rammeverk   

 

GJENNOMFØRING, METODE OG AVGRENSNING  

Prosjektet vil gjennomføres av Aust-Agder Revisjon IKS ved forvaltningsrevisor Stine 

Norrøne Beck, med Kristian Fjellheim Bakke som ansvarlig forvaltningsrevisor for prosjektet.  

Det metodiske arbeidet vil ta utgangspunkt i en kvalitativ dokumentanalyse av sentrale 

styringsdokumenter, rutinebeskrivelser og annen dokumentasjon av relevans for 

problemstillingene. Videre vil revisjonen se nærmere på kommunens avvikssystem QM+, og 

de avvik som knytter seg til Sandnes ressurssenter. Det vil i tillegg gjennomføres intervjuer 

med sentrale nøkkelpersoner for å best mulig belyse problemstillingene.  
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RESSURSER OG TIDSPLAN  

Prosjektet anslås å bli gjennomført og ferdigstilt innen sommer 2019. Tidsbruken anslås til 

omkring 300 timer.  

 

Arendal, 27. november 2018 

 

Kristian Fjellheim Bakke 

Ansvarlig forvaltningsrevisor  
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Overgang til nytt kontrollutvalg 2019-2023 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Sekretariatet jobber videre med tiltakene som skal lette overgangen til nytt kontrollutvalg. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalgets leder har bedt sekretariatet om en post i møtet 6.12.2018 om hvordan nytt 

kontrollutvalg skal komme raskt inn i sitt arbeid. 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalgets leder viser til artikkel skrevet av Alexander Etsy Jensen i Temark i Kommunerevisoren 

nr. 6/2018 – Hvordan sikre treffsikre prosjekter? Her gir Jensen noen eksempler på hvordan en god 

overgang mellom avtroppende og nytt kontrollutvalg kan sikre et godt arbeid med analyse- og 

planprosessen. Leder har bedt sekretariatet lage et forslag til plan for denne overgangen, med mål om at 

nytt kontrollutvalg skal komme raskere inn i sitt arbeid. 

 

I Møte- og arbeidsplan 2018 for Risør kontrollutvalg vedtatt i møtet 1.11.2018, fremgår det at følgende 

aktiviteter er planlagt gjennomført i 2019 for å sikre god overgang mellom avtroppende og nytt 

kontrollutvalg: 

 

Avtroppende KU: 

- Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering (= overordnet analyse) forvaltningsrevisjon (6.6.) 

- Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering eierskapskontroll (6.6.2019) 

- Innspill til analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 (5.9.2019) 

- Innspill til analyse og plan for eierskapskontroll 2020-2023 (5.9.2019) 

- Evaluering av kontrollutvalgets arbeidsform og saker (5.9.2019) 

Nytt KU: 

- Obligatorisk kontrollutvalgsopplæring (nov. 2019) 

- Nytt kontrollutvalg 2019-2023 Risør (28.11.2019) (vil inneholde «bli kjent», arbeidsform, saker, 

mm.) 

- Opplæring om og arbeid med analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 (28.11.2019) 

- Opplæring om og arbeid med analyse og plan for eierskapskontroll 2020-2023 (28.11.2019) 

 

Den obligatoriske kontrollutvalgsopplæringen i november 2019 vil inneholde grunnleggende kunnskap 

om det å inneha et verv som medlem i kontrollutvalg. Det vil også bli lagt til rette for opplæring knyttet til 

de enkelte typene saker etter hvert som disse blir aktuelle. 
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Det vil i tillegg bli lagt vekt på følgende aktiviteter i 2020: 

- Temarks vår- og høstkonferanse vil ha opplæring av nye kontrollutvalg som hovedfokus 

- NKRFs kontrollutvalgskonferanse – vil inneholde mye av stor nytte for nye KU-medlemmer 

- FKTs fagkonferanse – vil inneholde mye av stor nytte for nye KU-medlemmer 

 

Aktuelle tema for opplæring både sentralt og regionalt vil bl.a. være rollen som medlem av 

kontrollutvalg, saker som behandles i et kontrollutvalg, kontrollutvalgets verktøykasse, 

kommuneregnskap, bestillingskompetanse og revisjonens rolle og ansvarsområder. Det vil være en fordel 

om minst to fra utvalget deltar på ulike opplæringsaktiviteter, slik at kompetanse lettere kan overføres til 

resten av utvalget etter aktiviteten. Dette bør det gis rom for i møtene.  

 

Videre vil det bli gitt tilbud om opplæring for KU-ledere, enten av Temark eller en av de sentrale 

aktørene. 

 

Sekretariatet har gjennom denne planen for overgang til nytt kontrollutvalg forsøkt å ta høyde for at 

mange kan være ukjente med arbeidet i kontrollutvalg fra før. Det er imidlertid et godt utgangspunkt om 

bystyret også legger vekt på en viss kontinuitet i utvalget, dvs. at ikke alle medlemmene skiftes ut 

samtidig. Da slipper man å oppleve at revisjon og sekretariat er de eneste som har «hukommelse» fra 

utvalgets arbeid i forrige periode. Dette er imidlertid helt utenfor sekretariatets rammer å gjøre noe med, 

vi kan bare gi våre anbefalinger til valgnemndene i kommunene. 

 

Kontrollutvalgets medlemmer er valgt for den konkrete kommunestyreperioden, og vil ikke kunne ha 

direkte overlappende møter. 

 

Opplæringen vil naturligvis ha en kostnad, og det er det viktig at kontrollutvalget tar høyde for i 

budsjettsaken for 2020. 

 

Kontrollutvalget inviteres til å gi innspill til planen for overgang til nytt kontrollutvalg i møtet. 

 

 

Vedlegg:  

Møte- og arbeidsplan 2019 Risør kontrollutvalg (pr. nov. 2018) 
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Risør kontrollutvalg 
Møte-/arbeidsplan 2019 

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

 
Torsdag 14.3.2019 kl. 12:30 – 15:30 

- Godkjenning av innkalling og protokoll 
- Årsmelding 2018 fra kontrollutvalget 
- Revisors uavhengighet 2019 
- Orienteringer fra revisjonen 
- Referatsaker 
- Eventuelt 

 
(April 2019: Vårkonferanse i regi av Temark, Agder/Telemark) 

 
Torsdag 9.5.2019 kl. 12:30 – 15:30  

- Godkjenning av innkalling og protokoll 
- Årsrapport 2018 fra kemneren 
- Årsregnskap 2018 for Risør kommune 
- Orienteringer fra revisjonen 
- Referatsaker 
- Eventuelt 

 
(4.-5.6.2019: Fagkonferanse i regi av Forum for kontroll og tilsyn, Kristiansand) 

 
Torsdag 6.6.2019 kl. 12:30 – 15:30 

- Godkjenning av innkalling og protokoll 
- Økonomisk situasjon pr. 1. tertial 2019 
- Behandling av forvaltningsrevisjonsrapport Sandnes ressurssenter 
- Bestilling av prosjektplan for forvaltningsrevisjon Barnevernet del 2 
- Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering forvaltningsrevisjon 
- Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering eierskapskontroll 
- Orienteringer fra revisjonen 
- Referatsaker 
- Eventuelt 

 
Torsdag 5.9.2019 kl. 12:30 – 15:30 

- Godkjenning av innkalling og protokoll 
- Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2020 
- Bestilling av forvaltningsrevisjon Barnevernet del 2 
- Innspill til analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 
- Innspill til analyse og plan for eierskapskontroll 2020-2023 
- Overordnet revisjonsstrategi 2019  
- Evaluering av kontrollutvalgets arbeidsform og saker 
- Orienteringer fra revisjonen 
- Referatsaker 
- Eventuelt 

 
November 2019: 

- Obligatorisk kontrollutvalgsopplæring/høstkonferanse i regi av Temark, Agder/Telemark 
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Torsdag 28.11.2019 kl. 09:00 – 14:00 

- Godkjenning av innkalling og protokoll 
- Nytt kontrollutvalg 2019-2023 Risør 
- Orientering om budsjett 2020 for Risør 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 
- 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. Vi gjør oppmerksom på at planen er 
dynamisk, og at enkelte saker kan bli flyttet til et annet møte. 
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Arkivsak-dok. 18/00141-7 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Risør kontrollutvalg 06.12.2018 

 

 

 

   

 

 

Orienteringer fra revisor 6.12.2018 

 

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 Risør 

kommune. 
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Arkivsak-dok. 18/00147-7 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Risør kontrollutvalg 06.12.2018 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 6.12.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
 

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

a. 29.11.2018: 

i. PS 88/18 Tertialrapport 2-2018 

ii. PS 89/18 Tilstandsrapport grunnskolen 2018 

2. Gjerstad og Risør kommune – Rapport etter forvaltningskontroll – Nærings- og miljøtiltak i 

skogbruket 

3. Høstkonferanse Temark 14.11.2018 i Bø 

4. NKRF Kontrollutvalgskonferanse 30.-31.1.2019 

5. FKT Fagkonferanse 4.-5.6.2019 

6. Neste møte 

 

 

 

Vedlegg:  

Gjerstad og Risør kommune – Rapport etter forvaltningskontroll - NMSK 
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Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL, Telefon: 37 01 75 00 E-post: fmavpost@fylkesmannen.no 
Besøksadresse Arendal: Ragnvald Blakstadsv. 1, 4838 Arendal  Sikker melding via nettside: www.fylkesmannen.no  
Besøksadresse Kristiansand: Tordenskjoldsgate 65, 4614 Kristiansand Orgnr. 974762994 
  

Landbruksavdelingen

 
 
   
 
Gjerstad kommune 
Gjerstadveien 1335 
4980  GJERSTAD 
 
 
Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 
 2018/3149 15.08.2018 

 
 
Gjerstad og Risør kommune- Rapport etter forvaltningskontroll- NMSK 
 
 
Vi viser til gjennomført forvaltningskontroll 08.06.2018. Vedlagt ligger sluttrapporten. Det er 
ikke gitt noen avvik til kommunene. Kontrollen konkluderer med et par merknader som 
kommunen ikke behøver å gi tilbakemelding på, men anbefales å ta med i sitt videre arbeid.  
 
Dersom kommunen har innspill til selve gjennomføringen av forvaltningskontrollen eller andre 
kommentarer, tar vi gjerne imot dette. Dette er viktige for vårt arbeid internt, og i vår dialog 
med Landbruksdirektoratet og Landbruks- og matdepartementet.  
 
For øvrig takker vi for godt samarbeid vedrørende kontrollen. 
 
Kopi sendes også Risør kommune. 
 
 

Med hilsen 
 
 
 
Tore Haugum (e.f) Hans Bach-Evensen  
landbruksdirektør rådgiver 

 
 
 
Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
Saksbehandler: Hans Bach-Evensen, tlf: 38 17 61 86 
 
 
Kopi til: 
Risør kommune  Postboks 158 4952 RISØR 

 
 
Vedlegg 
1 Sluttrapoort Gjerstad 

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

Landbruksavdelingen

 
Sluttrapport fra kontroll av forvaltningen nærings- og miljøtiltak i 
skogbruket 
Kontrollert enhet Gjerstad og Risør 

kommune 
Kontrollpersoner 
fra Fylkesmannen 
i Aust- og Vest-
Agder 

Hans Bach-Evensen og 
Jens Arild Kroken   
 

  Kontrolldato 08.06.2018 
Kontrollomfang Tilskudd til 

nærings- og 
miljøtiltak i 
skogbruket 2017 

Dato for 
sluttrapport 

02.07.2018 

     
Deltakere fra kommunen  

Navn  Åpningsmøte Intervju Sluttmøte 
Frode Lindland Skogbruk X X X 

 
Rapportens innhold 
Rapporten er utarbeidet etter gjennomført forvaltningskontroll i Gjerstad og Risør kommune 
innen nærings – og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) Den beskriver eventuelle avvik og 
merknader som ble avdekket innen de kontrollerte områdene.  Det er utarbeidet 1 rapport som 
gjelder begge kommunene da forvaltningen av ordningen ligger til Gjerstad kommune. 
 
Når kontrollen avdekker mangler i kommunens forvaltning av ordningen, klassifiseres disse som 
avvik eller merknad.  
 
• Avvik er mangel på oppfyllelse av krav til forvaltningen av ordningen som er fastsatt i eller i 
henhold til  
o Reglement for økonomistyring i staten § 14 og § 15 andre ledd  
o styrende dokumenter  
o regelverket og/eller retningslinjene for ordningen  
 
• Merknad er forhold som ikke er i strid med krav, men der fylkesmannen finner grunn til å påpeke 
behov for forbedring.  
 
I noen tilfeller kan det i kontrollen avdekkes forhold som ikke direkte kan knyttes til 
klassifikasjonene som nevnt over eller forhold som omhandler regelverk som ligger utenfor 
hjemmelsgrunnlaget for kontrollen. Slike forhold kan likevel ha betydning for forvaltningen av 
ordningen og Fylkesmannen som Andre forhold. 
 
Bakgrunn for kontrollen 
Fylkesmannen har det regionale ansvar for å sikre at statlige midler brukes og forvaltes i 
samsvar med forutsetningene. Forvaltningskontrollen har hjemmelsgrunnlag i 
Økonomireglementet i staten (§ 15) og bakgrunn i fullmaktsbrev fra Landbruksdirektoratet for 
2018. Ved å avdekke eventuelle avvik og brudd på regelverk og rutiner vil dette kunne hjelpe 
kommunen fram mot en sikrere, bedre og mer effektiv forvaltning av tilskuddsordningene.  
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Gjennomføring og omfang 
Kontrollen ble gjennomført etter fastlagt plan som opplyst i varselbrevet om kontrollen. 
Kontrollen omfattet kommunenes forvaltning av tilskuddsordningen (NMSK i forhold til 
regelverk og retningslinjer) for 2017, både i Gjerstad kommune og i Risør kommune. Dette 
gjaldt bl.a. kommunens mottak og behandling av søknader, kontroll og godkjenning av arealer, 
gjennomføring av stikkprøvekontroller, kontroll av grunnvilkår og fatting av vedtak.  
 
Det ble også gjennomført befaring i 3 felt i Gjerstad kommune der ulike tiltak har fått tilskudd. 
 
Kontrollen hadde hovedfokus på det regelverket som er direkte knyttet til ordningen (forskrift 
om nærings og miljøtiltak i skogbruket) samt de rundskriv og retningslinjer som er gjelder 
denne. Enkelte deler av forvaltningsloven har også vært tema i kontrollen.  
Kontrollen er imidlertid ikke en fullstendig revisjon av alt relevant regelverk som har betydning 
for forvaltningen. Her kan nevnes at bl.a. har ikke kontrollen gått inn på regelverket rundt 
arkivering hvor Riksarkivaren har tilsynshjemmelen.  
 
 
Oppsummering av funn og faktiske forhold 
Forvaltningen av nærings- og miljøtiltakene gjennom 2017 er på generelt grunnlag godt 
ivaretatt. Kommunen har generelt god dokumentasjon på de ulike elementene som angår 
forvaltningen av NMSK og det er dokumentert en tilfredsstillende sporbarhet knyttet til 
saksbehandlingen av de enkelte søknadene. Kommunen har ved saksbehandler god faglig 
kompetanse i gjennomføringen av forvaltningen av tilskuddsordningen. 
 
Fylkesmannen befarte 3 felt som en del av kontrollen. Tiltakene som er gjennomført på disse 
og fått tilskudd gjennom NMSK i 2017 er alle innenfor det skogfaglige skjønn. 
 
Vi har gitt en merknad som kommunen bør se i sammenheng med hvordan praksis harmonerer 
med gjeldene retningslinjer for ordningen samtidig som de bør anses som forbedringspunkt.  
Merknaden gjelder dokumentasjon av utførte kontroller som skal føres i fagsystemene.  
 
Vi har også bemerket andre forhold som ikke er direkte knyttet til ordningen eller 
økonomireglementet, men som relateres til forvaltningsloven § 6 om håndtering av inhabilitet. 
Vi har utformet dette som en merknad siden det ikke var aktuelle saker for den kontrollerte 
perioden (2017) og anbefaler at kommunen gjennomgår rutinen på dette området for fremtiden. 
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Funn 1: Merknad 1: Konsekvent ta i bruk rutinen vedrørende dokumentasjon av 
kontroll i ØKS og WEBSKAS (Landbruksdirektoratets veileder, versjon 1.12.2017) 
 
Beskrivelse av merknad: Veilederen som angir hvordan dokumentasjon av utførte 
kontroller skal føres i fagsystemene må tas konsekvent i bruk slik at utførte kontroller og 
resultatene blir dokumentert i fagsystemet og dermed sporbart for forvaltningen. 
 
Faktiske forhold: Kommunen dokumenterer kontroll av tiltak gjennom en egen oversikt 
(Excel). I fagsystemene er det imidlertid vanskelig å se en gjenspeiling av dette fordi det 
ikke konsekvent har vært lagt inn. Dermed fremstår kommunen med mindre antall utførte 
kontroller enn det som faktisk er gjennomført. 
 
Krav/føringer: Dokumentasjon av kontroll i ØKS og WEBSKAS- Veileder for 
saksbehandling i kommunen ((Landbruksdirektoratets veileder, versjon 1.12.2017) 
 
 
Fylkesmannens vurdering: 

Kommunen kan dokumentere tilfredsstillende antall kontroller og resultatene av dem i 
sine interne oversikter.  

Hensikten med rutinen er fra Landbruksdirektoratet er å bedre dokumentasjonen av 
resultatene fra kontrollene av tiltak som har mottatt tilskudd eller refusjon fra skogfond.  
Rutinen har flere forhåndsdefinerte felt for informasjon noe som gjør det mulig å 
systematisk måle antall kontroller, hvilke tiltak det gjaldt, resultatene av dem og med 
hvilke momenter som inngår i tiltaket (areal, egen arbeidskraft, bonitet osv.).    

Manglende eller mangelfull føring i systemet vil gi et feil bilde av kontrollvirksomheten i 
kommunene. Ved konsekvent føring vil dette fremkomme rett, sørge for sporbarhet for 
øvrig forvaltning og sikre enhetlig dokumentasjon. 
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Funn 2: Andre forhold: Det bør gjøres en gjennomgang av rutinen for håndtering 
av inhabilitet. 
 
Beskrivelse av merknad: Saksbehandler eier skog i Risør kommune og vil være inhabil 
i egne saker vedrørende tilskudd innen NMSK. Rutinen er at en annen kommune 
tilrettelegger saken og utmåler tilskuddet. Tilskuddet vil imidlertid bli ført i kommunens 
eget fagsystem og anvist av saksbehandler. Dette vil kunne være i strid med 
forvaltningslovens § 6. Kontroll og oppfølging av tiltaket vil heller ikke være 
tilstrekkelig håndtert i rutinen. 
 
Faktiske forhold: Saksbehandler har ikke søkt tilskudd fra NMSK for tiltak på sin 
skogeiendom i Risør kommune i 2017 og merknaden er ikke relatert til en enkelt sak, 
men på forholdet til hvordan inhabilitet håndteres i saksbehandlingen.  Inhabiliteten er 
kjent og kommunen har lagt opp til at dette løses ved at skogbrukssjefen i Vegårshei og 
Tvedestrand kommune foretar vurderingen av søknaden. Vurderingen sendes så tilbake 
til Risør kommune for registrering og utbetaling. Imidlertid er det saksbehandler som vil 
foreta føringene i fagsystemet ØKS og anvise utbetalingen. 
 
Krav/føringer:  
Forvaltningslovens § 6 1 ledd 
En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å 
treffe avgjørelse i en forvaltningssak 
a) når han selv er part i saken 
 

 

Fylkesmannens vurdering.  
Kommunens praksis viser at problematikken med inhabilitet er kjent og dette er løst ved 
å sende sakene til en annen kommune (Vegårshei). Imidlertid vil den tekniske 
innrettingen på fagsystemet vanskeliggjøre en fullstendig saksbehandling av 
settekommunen ved innlegging av data og anvisning av utbetaling. Teknisk sett er det 
Risør/Gjerstad kommune ved saksbehandler som gjør vedtaket. Dette vedtaket går inn 
sammen med øvrige vedtak i kommunen når det skal gjøres oppfølging og uttrekk til 
kontroll. Dagens praksis medfører etter Fylkesmannens sin vurdering at det ikke er et 
tilstrekkelig kontrollsystem etter at tilsagn om tilskudd til saksbehandler. Det er også 
enkelte momenter i den tekniske innretningen som gjør at saksbehandler håndterer deler 
av forvaltningen/vedtak rundt eget tilskudd. 
 
Fylkesmannen vil presisere at det i 2017 (som var perioden som ble kontrollert), ikke er 
søkt om tilskudd fra saksbehandler og at det derfor ikke foreligger noe vedtak om 
tilskudd i denne perioden som omfatter inhabilitetsspørsmål.  Vi mener likevel at rutinen 
for å håndtere inhabilitet ikke er løst for fremtiden når saksbehandler i Risør kommune 
selv foretar anvisning og utbetaling i fagsystemet som utløser kommunes vedtak. 
Rutinen for tilfeller av inhabilitet må etter vår oppfatning gjennomgås og tilrettelegges 
på en annen måte for å sikre at dette blir ivaretatt. 
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Arkivsak-dok. 18/00153-7 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Risør kontrollutvalg 06.12.2018 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 6.12.2018 
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