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Arkivsak-dok. 18/00114-29 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 29.11.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 29.11.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkallingen godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 18/00114-30 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

 

Tvedestrand kontrollutvalg 29.11.2018 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møtet 27.09.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møtet 27.09.2018 godkjennes. 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll Tvedestrand kontrollutvalg 27.09.2018 
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Møteprotokoll  
 

Tvedestrand kontrollutvalg 

 
Dato: 27.09.2018 kl. 9:00 
Sted: Møterommet 3. etg 
Arkivsak: 18/00114 
  
Til stede:  Svein Hansen (Leder), Birger Eggen, Gregert Gliddi 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
 

  
Forfall:  Liv Damsgård Tomter, Vibeke Salvesen 
  
Andre: Hovedrevisor Merete Knutson 

Forvaltningsrevisor Camilla Eriksrud 

Ordfører Jan Dukene 

Rådmann Jarle Bjørn Hanken 

Rådgiver Elias Lien (sak 18/18) 
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Enhetsleder Liv Siljan (sak 22/18) 

Fagleder Kristine Kvamme (sak 22/18) 

Sykepleier Hanne Karin Aasbø (sak 22/18) 

Rådgiver Temark Sander Haga Ask 
  
Protokollfører:  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

4/18 18/00114-22 Godkjenning av møteinnkalling 27.09.2018 3 
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Tvedestrand, 27.09.2018 
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Kontrollutvalgsleder      Sekretær 
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Møteinnkalling 

4/18 Godkjenning av møteinnkalling 27.09.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 27.09.2018 4/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteinnkallingen godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Møteinnkallingen godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

4/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 21.06.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 27.09.2018 4/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møtet 21.06.2018 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak  

Protokoll fra møtet 21.06.2018 godkjennes 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

18/18 Praksis for innkalling, protokoll og kunngjøring av politiske møter 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 27.09.2018 18/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Møtebehandling 

Rådmann Jarle Bjørn Hanken og rådgiver Elias Lien fremla en skriftlig orientering samt 

orienterte muntlig om budsjettseminaret og kommunens praksis for innkalling, protokoll og 

kunngjøring av politiske møter. De svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Tidspunkt for 

budsjettseminarene står opplyst i den politiske møteplanen, men innkalling og sakspapirer ved 

en glipp ikke publisert på hjemmesiden ifm. budsjettseminaret 28.08.2018.  

  

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Orienteringen tas til orientering og kommunen har en god praksis.  

Rådmannen innrømte at det hadde skjedd en glipp ved det konkrete møtet i august.  

 

Votering 

Forslaget til vedtak fremsatt i møtet ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak  

Orienteringen tas til orientering og kommunen har en god praksis.  

Rådmannen innrømte at det hadde skjedd en glipp ved det konkrete møtet i august. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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19/18 Orientering om brøyting av kommunale veier 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 27.09.2018 19/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Enhetsleder for tekniske drift Anton Thomassen orienterte om saken og svarte på spørsmål fra 

kontrollutvalget. Kommunen har selv ansvar for både brøyting og strøing, men når 

kommunen ikke rekker strøing må andre leies inn til arbeidet. Det vil bli lagt inn GPS-logging 

av brøytebiler i neste anbudsrunde.  

 

Ordfører orienterte om at det er mest fylkesveinettet som det har blitt klaget mest på.  

 

 

Votering 

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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20/18 Universell utforming av skoler i Tvedestrand kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 27.09.2018 20/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Møtebehandling 

Enhetsleder for skole Elisabet Christiansen orienterte om saken og svarte på spørsmål fra 

kontrollutvalget.   

 

Teknisk etat har laget en rapport som går på grendeskolene, vedlikeholdsbehov og utbedring 

sett i et 20-30-årsperspektiv. Det er ikke utarbeidet rapport på andre skoler. Rapporten legges 

frem i neste møte.  

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Saken tas til orientering. De rapporter for status for skolebygg som pr d.d. er laget fra teknisk 

drift fremlegges i neste møte. 

 

Votering 

Forslaget til vedtak fremsatt i møtet ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. De rapporter for status for skolebygg som pr d.d. er laget fra teknisk 

drift fremlegges i neste møte. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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21/18 Orientering om tilbudet og organiseringen av skolefritidsordningen i 

Tvedestrand kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 27.09.2018 21/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Enhetsleder Elisabet Christiansen orienterte om saken og svarte på spørsmål fra 

kontrollutvalget. 

Det har blitt et godt samarbeid mellom SFO og biblioteket. Det er ingen på venteliste, og alle 

som ønsker å få plass får dette. Søskenmoderasjon er i tillegg innført.  

 

Votering 

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

  



5/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 27.09.2018 - 18/00114-30 Godkjenning av protokoll fra møtet 27.09.2018 : Protokoll Tvedestrand kontrollutvalg 27.09.2018

 

 11  

 

22/18 Forvaltningsrevisjonsrapport Saksbehandlingen i Pleie og 

omsorgstjenesten 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 27.09.2018 22/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og er fornøyd med at kommunen har gode rutiner 

og arbeidsmetoder, samt et godt utarbeidet system for saksbehandlingen. Rapporten 

oversendes til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Forvaltningsrevisor Camilla Eriksrud presenterte forvaltningsrevisjonsrapporten og svarte på 

spørsmål.  

 

 

Votering 

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og er fornøyd med at kommunen har gode rutiner 

og arbeidsmetoder, samt et godt utarbeidet system for saksbehandlingen. Rapporten 

oversendes til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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23/18 Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2018 Tvedestrand 

kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 27.09.2018 23/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar den overordnede revisjonsstrategien for 2018 til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Hovedrevisor Merete Knutson redegjorde for overordnet revisjonsstrategi 2018 for 

Tvedestrand kommune.  

 

Votering 

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar den overordnede revisjonsstrategien for 2018 til orientering 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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24/18 Budsjett kontroll, tilsyn og revisjon 2019 Tvedestrand kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 27.09.2018 24/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 

 

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

Tvedestrand kommune med en ramme på kr 971 000. 

 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via 

formannskapet. 

 

 

Møtebehandling 

Sekretariatet gikk kort gjennom forslag til budsjett.  

 

Votering 

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 

 

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

Tvedestrand kommune med en ramme på kr 971 000. 

 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via 

formannskapet 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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25/18 Orientering fra revisor 27.09.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 27.09.2018 25/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

1. Hovedrevisor Merete Knutson og Camilla Eriksrud hadde en redegjørelse for 

regelverket rundt offentlige anskaffelser og spesifikt på Aust-Agder Revisjon IKS sin 

gjennomgang av anskaffelser over terskelverdi 100 000,- i Tvedestrand kommune. I 

gjennomgangen så de på 10 tilfeldige anskaffelser med utbetalinger over 100 000,-. 

Resultater viser: 

- I 8 av 10 anskaffelser foreligger det ikke protokoll.  

- I 8 av 10 utvalgte innkjøp foreligger det ikke dokumenterbar konkurranse.  

I enkelte av disse tilfellene har flere enhetsledere kjøpt inn varer eller tjenester fra 

samme leverandør, noe som har ført til at kommunen som helhet har kommet over 

terskelverdi. I andre tilfeller har tilbud fra flere leverandører blitt innhentet muntlig 

uten at dette har blitt skriftliggjort i protokoll. Rådmannen orienterte at det er iverksatt 

tiltak og har fokus på dette fremover. 

 

 

2. Hovedrevisor Merete Knutson orienterte om utført kontroll av transaksjoner mellom 

nærstående i kommunen. Kommunens rutiner er generelt godt kjent og den blir fulgt i 

hele kommunen bortsett fra enkelte tilfeller i skoleenheten. Revisor har kontrollert de 

aktuelle transaksjonene i skoleenheten og funnet dem i orden. Rådmannen vil ha fokus 

på at rutinene for anvisning og attesteres følges. 

 

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Saken tas til foreløpig orientering. 

Kontrollutvalget ber om å få en sak på offentlige anskaffelser til neste møte. 

Kontrollutvalget ber om at revisor kontrollerer at rutiner angående transaksjoner mellom 

nærstående blir fulgt i hele kommunen før første møte i 2019. 

 

 

Votering 

Forslaget til vedtak fremsatt i møtet ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak  

Saken tas til foreløpig orientering. 

Kontrollutvalget ber om å få en sak på offentlige anskaffelser til neste møte. 

Kontrollutvalget ber om at revisor kontrollerer at rutiner angående transaksjoner mellom 

nærstående blir fulgt i hele kommunen før første møte i 2019. 
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[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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26/18 Eventuelt 27.09.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 27.09.2018 26/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

1. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret. 

a. Ingen saker. 

2. Neste møte blir 29.11.2018 kl. 09.00. 

3. Eventuelt 

a. Henvendelse fra Yngve Monrad datert 04.07.2018 – Brukerstyrt personlig 

assistanse. 

Kontrollutvalget diskuterte henvendelsen og viser til den gjennomførte 

forvaltningsrevisjonen. Utvalget vurderer at det ikke er behov for ytterligere 

undersøkelser. Sekretariatet bes svare på henvendelsen. 

b. Høstkonferanse i Temark arrangeres i Bø i Telemark 14. November. Invitasjon 

sendes direkte til medlemmene. 

c. Ny fast sekretær for kontrollutvalget er Agnes Gullingsrud Fjeldstad. Leder for 

kontrollutvalget takket for det gode samarbeidet med Sander Haga Ask og 

ønsket ham lykke til i sitt videre arbeid. Videre ses det frem til et godt 

samarbeid med Agnes Gullingsrud Fjeldstad. 

 

 

Votering 

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 18/11938-1 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 29.11.2018 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging vedrørende offentlige anskaffelser 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering, og bestiller en tilsvarende gjennomgang fra revisjonen om et år. 

 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kommunestyret behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser i sak 114/15 i 

kommunestyret 08.09.2015. Følgende vedtak ble fattet:  

 

«Kommunestyret tar rapporten «Offentlige anskaffelser» til orientering. 

 

På bakgrunn av revisjonens funn og anbefalinger i rapporten foretar kommunen en helhetlig 

gjennomgang av sine rutiner på anskaffelsesområdet for å undersøke hvordan man kan sikre at 

anskaffelsesprosessene blir gjennomført i henhold til regelverket. I dette bør det vurderes iverksetting av 

nødvendige grep i forhold til ansvarsdeling og kompetansebygging blant innkjøpsaktørene. 

 

Det skal lages en plan for gjennomføring av tiltak, som følges opp av kontrollutvalget, første gang senest 

i november møtet 2015.» 

 

Problemstillingene i forvaltningsrevisjonsrapporten var: 

1. I hvilken grad tilfredsstiller Tvedestrand kommune lov om offentlige anskaffelser når det gjelder 

krav til konkurranse ved kjøp under nasjonal terskelverdi? 

2. I hvilken grad tilfredsstiller Tvedestrand kommune kravene til kunngjøring ved anskaffelser over 

nasjonal og internasjonal terskelverdi? 

3. I hvilken grad tilfredsstiller Tvedestrand kommune kravene til protokollføring ved anskaffelser 

over kr. 100 000? 

 

Rapporten konkluderte med at Tvedestrand kommune ved flere tilfeller ikke overholdt reglene om 

offentlige innkjøp. Dette inkluderte manglende dokumentasjon på flere prosjekter, blant annet manglende 

protokollføring, og ikke tilfredsstillende kunngjøring. Gjennomgående var avtaler foretatt i samarbeid 

med OFA gjort i henhold til regelverket. 
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I rapporten konkluderte revisjonen etter gjennomgangen med at Tvedestrand kommune, i et overordnet 

perspektiv, ikke håndterte anskaffelser over nasjonal terskelverdi på en tilfredsstillende måte i henhold til 

lov og forskrift om offentlige anskaffelser.  

 

Revisjonen vurderte i rapporten at kommunen heller ikke hadde en tilstrekkelig praksis for å sikre at 

grunnleggende krav til konkurranse og protokollføring ved anskaffelser under nasjonal terskelverdi ble 

håndtert i henhold til regelverket. 

 

På bakgrunn av dette kom revisjonen med anbefaling om følgende tiltak: 

Kommunen bør foreta en helhetlig gjennomgang av sine rutiner på anskaffelsesområdet for å undersøke 

hvordan man best kan sikre at anskaffelsesprosesser blir gjennomført i henhold til regelverket. I dette bør 

det vurderes iverksetting av nødvendig grep i forhold til ansvarsfordeling og kompetansebygging blant 

innkjøpsaktørene. 

 

Kontrollutvalget fulgte opp rapporten i møtet 25.11.2015 sak 29/15. I møtet orienterte assisterende 

rådmann Øyvind Johannesen kontrollutvalget om arbeidet med å følge opp rapporten og kommunestyrets 

vedtak. Kontrollutvalget hadde en ny orientering i møtet 10.11.2016 hvor rådmann og assisterende 

rådmann orienterte om oppfølgingen av rapporten basert på et internt notat. Det ble orientert om 

rammeavtaler, opplæring av ansatte og opprettelse av en stilling som 

prosjektøkonom/controller/innkjøpskoordinator. Kontrollutvalget vedtok å følge opp med en ny 

orientering i september 2017. 

 

Administrasjonen utarbeidet en rapport til kontrollutvalget sitt møte september 2017 hvor det ble grundig 

redegjort for gjennomførte tiltak og videre plan for aktiviteter som skulle sikre at kommunen overholdt 

regelverket om offentlige anskaffelser. Gjennomførte tiltak var blant annet opplæring av ansatte om 

endringene i lov om offentlige anskaffelser, økt fokus på regelverket, ledermøter med besøk fra OFA 

(Offentlige innkjøp på Agder), deltakelse i rammeavtaler utarbeidet av OFA, innkjøpskoordinator, 

møterunder med alle enheter, kartlegging av behovet for nye innkjøpsavtaler, økonomireglement, og 

arkivering av dokumentasjon ved anskaffelser. I møtet fattet kontrollutvalget følgende vedtak: 

«Kontrollutvalget tar rapporten om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen om offentlige anskaffelser til 

etterretning og ber om å bli orientert om gjenværende tiltak våren 2018.» 

 

I tråd med kontrollutvalgets vedtak leverte administrasjonen en skriftlig tilbakemelding på arbeidet gjort i 

2018 for å følge opp rapporten om offentlige anskaffelser jfr sak 14/18. I rapporten beskrev 

administrasjonen hvordan de ulike punktene var blitt fulgt opp i 2018.  

 

Sekretariatet gikk gjennom administrasjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonen og mente at 

rapportens anbefalinger var blitt fulgt opp på en god måte. Av de tiltakene som gjenstod ved orienteringen 

i september 2017 var samtlige av tiltakene fulgt opp innen møtet våren 2018. Det fremgikk riktignok at 

det ikke var ferdigstilt et administrativt økonomireglement, men at dette var utsatt grunnet stor 

arbeidsmengde med innføringen av nytt økonomisystem, ny hjemmeside og nytt sak og arkivsystem. 

Sekretariatet anså uansett at tiltakene totalt sett hadde blitt fulgt godt opp og anbefalte kontrollutvalget å 

avslutte oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen om offentlige anskaffelser. Saken ble avsluttet 

21.06.2018 med vedtak «kontrollutvalget er fornøyd med oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen og 

avslutter med dette saken.» 

 

Tidligere saksfremlegg kan fås ved etterspørsel. 

 

 

Saksopplysninger: 
 

Lov om offentlige anskaffelser §1 beskriver formålet; «Loven skal fremme effektiv bruk av samfunnets 

ressurser. Den skal også bidra til at det offentlige opptrer med integritet, slik at allmennheten har tillit til 

at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.» 
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Loven gjelder når oppdragsgivere inngår vare-, tjeneste- eller bygge- og anleggskontrakter, herunder 

konsesjonskontrakter, eller gjennomfører plan- og designkonkurranser, med en anslått verdi som er lik 

eller overstiger 100 000 kroner ekskl. merverdiavgift jfr anskaffelsesloven §2. 

 

Regelverket er basert på 5 prinsipper som det offentlige skal opptre i sansvar med: «Oppdragsgiveren 

skal opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, 

etterprøvbarhet og forholdsmessighet» (anskaffelsesloven §4). 

 

I forskriften er det angitt 3 ulike terskelverdier som regulerer hvilke deler av forskriften som gjelder: 

 

1. Terskelverdi 1 er på 100.000 kroner eks. mva. Anskaffelser under denne terskelverdien er 

unntatt fra både anskaffelsesloven og anskaffelsesforskriften. 

2. Terskelverdi 2 er den nasjonale terskelverdien, på 1,3 millioner kroner eks. mva. Anskaffelser 

med en verdi som er lik eller overstiger denne verdien (men som ikke overstiger EØS-

terskelverdiene), skal i hovedsak følge forskriftens del II. 

3. Terskelverdi 3 er EØS-terskelverdier. Forskriften har angitt ulike EØS-terskelverdier for ulike 

type anskaffelser, jfr. anskaffelsesforskriften § 5-3. 

 

Kontrollutvalget fikk 27.09.2018 under sak 25/18 en redegjørelse av hovedrevisor Merete Knutson og 

Camilla Eriksrud for regelverket rundt offentlige anskaffelser og spesifikt på Aust-Agder Revisjon IKS 

sin gjennomgang av anskaffelser over terskelverdi 100 000,- i Tvedestrand kommune. I gjennomgangen 

så de på 10 tilfeldige anskaffelser gjennomført i 2017 med utbetalinger over 100 000,-.  

 

Resultater viser:  

- I 8 av 10 anskaffelser foreligger det ikke protokoll.  

- I 8 av 10 utvalgte innkjøp foreligger det ikke dokumenterbar konkurranse.  

 

I enkelte av disse tilfellene har flere enhetsledere kjøpt inn varer eller tjenester fra samme leverandør, noe 

som har ført til at kommunen som helhet har kommet over terskelverdi. I andre tilfeller har tilbud fra flere 

leverandører blitt innhentet muntlig uten at dette har blitt skriftliggjort i protokoll.  

 

Det vedlagte notatet fra rådmannen har følgende oppsummering: 

 

Undersøkelsen fra 2017 viser at det ble foretatt anskaffelser som ikke var i tråd med regelverket, det er 

beklagelig. Som det fremgår over har en inngått mange rammeavtaler i 2017 og til nå. Etablering og 

oppfølging av avtaler er løpende arbeid, som både er komplisert og resurskrevende. Den nedre 

beløpsgrensen på 100.000 kroner for at kjøp må konkurranseutsettes er en utfordring, og rådmannen 

håper den blir økt. 

 

De siste årene har rådmannen hatt stort fokus på oppfølging av regelverket om offentlige anskaffelser, 

både ved gjennomføring av konkurranser og angående kommunens samfunnsansvar. Rådmannen mener 

situasjonen er blitt mye bedre, men en må fortsatt ha fokus på og arbeide med innkjøpsavtaler.   

 

Rådmann orienterer i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Det gjøres oppmerksom på at de 10 innkjøpene som det var sett på var gjort i 2017. Etter dette tidspunktet 

har Tvedestrand kommune ifølge rapporten sak 14/18 innført flere tiltak. Det har blant annet blitt inngått 

rammeavtaler fortløpende, de har hatt fokus på å forsterke kultur og holdninger til å følge regelverket, 

ferdigstilt rutiner for arkivering i forbindelse med innkjøpskonkurranser i april 2018, kommunen har tatt i 

bruk et elektronisk program for konkurranser (KGV) fra Januar 2018, samt at det har vært avholdt 

møterunder med alle enheter med fokus på innkjøp.  

 

Til tross for innføring av mange tiltak vil det kunne ta tid før nye rutiner er helt innarbeidet i hele 

kommunen. Sekretariatet vurderer det derfor dithen at det fortsatt er viktig å holde et lite øye med 
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innkjøpsrutinene fremover, og anbefaler kontrollutvalget å bestille en tilsvarende gjennomgang fra 

revisjonen om et år.  

 
Vedlegg:  

- Notat til kontrollutvalget om innkjøp 

- Brev fra Tvedestrand kommune til Aust-Agder revisjon IKS 
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Notat fra rådmannen, november 2018 
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Bakgrunn for notatet 
I kontrollutvalgets møte 27.9.2018 orienterte revisor om en stikkprøve-kontroll på innkjøp 
over 100.000 kroner i 2017. Revisor hadde plukket ut 10 leverandører der kommunalt kjøp 
ble gjennomgått. Revisors konklusjon var at i åtte av 10 anskaffelser forelå det ikke anskaf-
felsesprotokoll og i åtte av 10 utvalgte innkjøp forelå det ikke noen dokumenterbar konkur-
ranse. Med bakgrunn i dette ba kontrollutvalget om å få en sak på offentlige anskaffelser i sitt 
møte i november 2018. Kontrollutvalgssekretariatet har bedt rådmannen om å orientere om 
saken.  
 
Kontrollutvalgets sekretær har også antydet at utvalget kunne være interessert i å vite om de 
rammeavtaler kommunen har inngått. Det informeres om dette også. 
 
Kort om regelverket for offentlige anskaffelser 
Lov og forskrift om offentlige anskaffelser gir en rekke bestemmelser rundt kommunale 
innkjøp. I tillegg er det egne forskrifter for forsyningssektoren, det omfatter blant annet vann 
og avløp. Disse forskriftene bygger på lov om offentlige anskaffelser, men har litt andre 
bestemmelser enn for de øvrige vare- og tjenesteområdene. I omtalen under er det de 
generelle reglene det tas utgangspunkt i. I noen tilfeller er det unntak fra hovedreglene, de 
kommer en heller ikke inn på. 
 
Dersom kommunen i løpet av fire år kjøper en type vare eller tjeneste for 0,1 mill. kroner eller 
mer, må det gjennomføres en konkurranse. Det presiseres at det er kommunens samlede kjøp 
som skal summeres. Når det gjelder varer og tjenester til løpende drift (som strøm, forsik-
ringer, renholdsartikler, medisiner, mat osv.) er det vanlig å inngå rammeavtaler med en 
varighet på inntil fire år. Ved større enkeltkjøp som ved investeringsprosjekter gjennomføres 
det egne konkurranser knyttet til den aktuelle anskaffelsen. 
 
I alle konkurranser må en først lage en nøyaktig beskrivelse av hva en skal anskaffe, 
eventuelle krav for å delta, retningslinjer for konkurransen og kriterier som skal brukes når 
konkurransen skal avgjøres. Disse distribueres til potensielle tilbydere. I konkurransefasen 
kan det komme spørsmål og merknader fra de mulige tilbyderne. Eventuelle spørsmål og svar 
må gjøres kjent for alle. Når tilbudsfristen er utløpt, må en vurdere de innkomne tilbudene. 
Dersom demonstrasjon av varene inngår i utlysningen må det gjennomføres. Vinner av 
konkurransen er den som scorer best ut fra tildelingskriteriene som er fastsatt i utlysningen av 
konkurransen. Eventuelle klager på kommunens avgjørelser må håndteres. Etter dette kan det 
inngås kontrakt, samt etableres kundeforhold med vinneren. Det må skrives en anskaffelses-
protokoll for konkurransens forløp, og alle arkivverdige dokumentere må arkiveres. 
 
I forskrift om offentlige anskaffelser er det beløpsgrenser knyttet til anslått innkjøpsverdi i 
løpet av fire år. Hovedregelen er at større kjøp har strengere krav i forbindelse med konkur-
ransen enn mindre kjøp, dette gjelder mange områder. For innkjøp mellom 0,1 mill. kroner og 
1,3 mill. kroner kan en spørre tre tilbydere en selv velger. Dersom innkjøpsverdien er mellom 
1,3 mill. kroner og 2,0 mill. kroner (51,0 mill. kroner for bygge- og anleggskontrakter) må en 
lyse ut på den nasjonale kunngjøringsbasen Doffin. Ved større anskaffelser må en i tillegg 
kunngjøre konkurransen på den internasjonale basen Ted. For alle anskaffelser over 1,3 mill. 
kroner er det blant annet krav om bruk av elektronisk kommunikasjon. Det medfører at 
kommunen og tilbyderne må bruke et elektronisk system i gjennomføringen, det er ikke lov 
for tilbyderne å levere tilbud på papir eller e-post. Alle beløp over er angitt eksklusiv 
merverdiavgift. 
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Tidligere forvaltningsrevisjon og rapporter fra rådmannen 
I 2015 avla revisjonen en rapport om forvaltningsrevisjon angående offentlige anskaffelser. 
Rapporten viste at regelverket ikke var fulgt i noen av de undersøkte anskaffelsene, mens de 
var fulgt i andre anskaffelser. Blant annet med bakgrunn i denne rapporten har rådmannen 
iverksatt tiltak for å bedre oppfølgingen av regelverket. Kontrollutvalget har fått rapporter om 
arbeidet flere ganger, senest i sine møter i september 2017 og juni 2018. 
 
Rammeavtaler 
For å dekke innkjøpsområdene som er nødvendige for kommunens løpende drift brukes det 
rammeavtaler med leverandører. Slik avtaler kan inngås for inntil fire år. Større enkeltkjøp og 
investeringsprosjekter håndteres oftest med egne konkurranser. 
 
I rådmannens rapportering til kontrollutvalget er ett av tiltakene at kommunen skal være med 
på alle avtaler i regi av innkjøpssamarbeidet OFA som gjelder anskaffelser som er aktuelle for 
kommunen. OFA er en forkortelse for Innkjøpssentralen offentlige anskaffelser på Agder.  
 
Når dette notatet skrives har en følgende aktive OFA-avtaler som Tvedestrand er med på: 

 Billeasing 
 Maskinvare IT 
 Energi (strøm) 
 IT konsulenttjenester, rådgivning 
 IT konsulenttjenester, arkitektur 
 IT konsulenttjenester, prosjektledelse 
 IT konsulenttjenester, infrastruktur 
 IT konsulenttjenester, systemutvikling/integrasjon 
 IT konsulenttjenester, nettverk og sikkerhet 
 Multifunksjonsmaskiner (kopiskrivere mv.) 
 Kontorrekvisita, fritt skolemateriell og datarekvisita 
 Kopipapir 
 Legemidler og multidose 
 Medisinsk forbruksmateriell 
 Lyskilder, long-life og LED 
 Lyskilder, standard 
 Service og forvaltning av medisinsk-teknisk utstyr 
 Kontor-, skole- og barnehagemøbler og –inventar 
 Dagligvarer, egg og eggprodukter, mineralvann og vann, iskrem 
 Fisk og fiskeprodukter, fersk og fryst 
 Fiskefarseprodukter, ferskvare 
 Frukt, bær og grønt, fersk 
 Kaffe 
 Kjøtt, kjøttprodukter og helt slakt, ferskt 
 Matemballasje og service av matemballerings-/matpakkemaskiner 
 Meieriprodukter, fersk juice (kjølevare) og is-te 
 Non-food og catering 
 Konkurransegjennomførings- og kontraktadministrativt verktøy 
 Programvarelisenser 
 Renholdsprodukter, tørkepapir og hygiene etc. 
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 Flere rådgiveravtaler innen områdene rådgivende ingeniør, arkitekt, prosjekt- og 
byggeleder 

 Bøker og trykte læremidler til grunnskolen 
 Fasttelefoni og mobiltelefoni 
 Kjøp av mobiltelefoner 
 Vaskeritjenester 
 Asfalt 
 Type 2 ladestasjoner 
 Personforsikringer 
 Skadeforsikring 
 Ulykkesforsikring mv. 

 
Noen av avtalene blir mye brukt, mens andre ikke har vært brukt til nå. Det skyldes at det ikke 
har vært aktuelt med den type innkjøp. 
 
Nylig har OFA spurt kommunene om de vil være med på nye konkurranser i første kvartal 
2019. To av fire områder er aktuelle for Tvedestrand, og rådmannen har sagt at en vil være 
med på: 

 Serviceavtaler heis 
 Innkjøpsbistand 

 
Fra 2018 ble Tvedestrand med i IKT Agder. Det innebærer at mye innkjøp og avtaler som 
kommunen tidligere hadde selv er flyttet over til IKT Agder. IKT-samarbeidet har da ansvaret 
for at innkjøpene gjøres i tråd med regelverket. 
 
Tvedestrand er også med i et kommunesamarbeid på Agder når det gjelder velferdsteknologi, 
der det siste store kjøpet gjelder signalanlegg (trygghetsalarmer). Det ble gjennomført en 
felles konkurranse for alle kommunene på Agder, og avtale ble inngått med virkning fra 
januar 2018. Andre store anskaffelser innen velferdsteknologi vil gjennomføres i samarbeidet. 
 
I samarbeid med de andre Østre Agder-kommunene er det inngått en rammeavtale for 
vedlikehold av veilys. 
 
De siste årene har kommunen også inngått mange rammeavtaler selv. Det gjelder følgende 
områder: 

 Entreprenørtjenester, tømrer/snekker 
 Entreprenørtjenester, murer og flislegger 
 Entreprenørtjenester, elektro 
 Entreprenørtjenester, ventilasjon 
 Entreprenørtjenester, maler og gulvlegger 
 Entreprenørtjenester, systemvegger 
 Entreprenørtjenester, rørlegger (utenom vann- og avløpsområdet) 
 Rørlegger, vann- og avløpsområdet 
 Innleie av anleggsmaskiner og mannskap på timebasis 
 Institusjonsmøbler (senger og madrasser) 
 Helsemøbler (stoler, bord, sofa mv.) 
 Helsevikartjenester (sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere) 
 Advokattjenester (barnevernsrett og helse- og sosialrett), gjennomført med bistand fra 

OFA 
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 Advokattjenester (andre rettsområder), gjennomført med bistand fra OFA 
 Tolketjenester, gjennomført i samarbeid med Arendal kommune 
 Dagsentertilbud på Gården 
 Snøbrøyting 
 Sikkerhetsmakulering 

 
Da en gjennomførte konkurransene innen entreprenørtjenester lyste en også ut fagområdene 
blikkenslager og taktekking. Ingen leverte tilbud på disse områdene. 
 
Fire av avtalene er inngått før 2017, mens resten er inngått i 2017 og 2018. Når dette notatet 
skrives er en i gang med fagområdene byggevarer og serviceavtaler på brannvarslingsanlegg.  
 
Konkurranser ved enkeltkjøp og større prosjekter 
I mange sammenhenger må en ha egne konkurranser i forbindelse med enkeltkjøp og større 
prosjekter. Noen konkurranser gjennomføres kun ved egne ansatte, men i mange tilfeller må 
en kjøpe konsulenttjenester. Dette skyldes at kommunen selv hverken har nok kompetanse 
eller kapasitet. 
 
Kommentarer til funnene i revisors undersøkelse 
Revisor ba i mai 2018 om å få oversendt anskaffelsesprotokollen for anskaffelser fra ti ulike 
navngitte leverandører. Leverandører som har OFA-avtale var fjernet før uttrekket ble foretatt. 
Utvalget av leverandører ble så trukket på grunnlag av utbetalinger over 100.000 kroner i 
2017-regnskapet.  
 
Nedenfor følger en oversikt over leverandørene revisor hadde plukket ut, med konklusjon. 
 
Leverandør Beløp i 2017 Overholdes krav til konkurranse? 
AGA AS 231.133 Nei 
Gyldendal Norsk Forlag AS 178.713 Nei  
Ahlsell Norge AS 209.622 Nei 
SOS International AS 215.550 Nei 
Hagelia Byggservice AS 107.424 Nei 
Simonstad drift AS 1.196.650 Nei 
Erling Olsen AS 770.057 Ja 
EKT AS, Langedrag naturpark 143.345 Nei 
Guard automation AS 810.963 Nei 
Sødermann rådgivning AS 371.085 Ja 

 
Vedlagt følger brevet kommunen sendte revisjonen, med omtale til hver av leverandørene 
over. For leveranser fra tre av leverandørene over er det inngått rammeavtaler i siste halvdel 
av 2017. Det gjelder Ahlsell Norge AS (rørleggerdeler), SOS International AS (signalanlegg/ 
trygghetsalarmer) og Hagelia Byggservice AS (tømrer). Det var andre firmaer enn de som var 
med i revisors undersøkelse som vant konkurransen og det ble inngått avtale med.  
 
Hvorfor er det foretatt innkjøp som ikke oppfyller regelverkets krav og hva gjør 
rådmannen med det? 
Som det fremgår av rådmannens rapporteringer til kontrollutvalget har det de siste årene vært 
økt fokus på at regelverket skal holdes, og flere tiltak har vært gjennomført. Rapporten fra 
september 2017 og juni 2018 følger vedlagt. I den siste rapporten er følgende tema berørt: 
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 Delta i alle OFAs rammeavtaler som er formålstjenlig for kommunen 
 Opplæring 
 Forsterke kultur og holdninger til å følge regelverket 
 Arkivering 
 Arbeid med egne rammeavtaler 
 Ta i bruk elektronisk konkurransegjennomføringsverktøy 
 Utarbeide økonomireglement med punkt om innkjøp 
 Seriøsitetskrav overfor leverandørene  
 Årlig innkjøpsrunde med alle enhetene 
 Årlig besøk av OFA, legges til møte i ledergruppa 

 
Revisjonens undersøkelser viser at det foretas innkjøp der regelverket rundt offentlige anskaf-
felser ikke er fulgt. Etter rådmannens vurdering er årsaken til det sammensatt. Kommunen er 
en stor og kompleks organisasjon. Det er ikke enkelt for ansatte i én enhet å ha oversikt over 
innkjøp i andre enheter. I noen tilfeller vil det være slik at mange enheter kan kjøpe en type 
vare for små beløp, men samlet for kommunen kan innkjøpene overstige beløpsgrensene. 
Videre kan kunnskapen om regelverk og innkjøpsprosesser være for dårlige. Å gjennomføre 
innkjøpskonkurranser er ressurskrevende, så kapasitet kan også være en forklaring. Ingen av 
kommunens innkjøpere har innkjøp som sin hovedarbeidsoppgave, det er heller en «følge-
oppgave».  
 
Etter rådmannens oppfatning har situasjonen de siste årene blitt mye bedre. Kommunen deltar 
blant annet på flere OFA-avtaler enn tidligere, det er inngått flere rammeavtaler i egen regi, de 
kommunale enhetene er flinkere til å benytte inngåtte avtaler, det gjennomføres flere konkur-
ranser angående enkeltkjøp, og en merker en endret holdning blant kommunalt ansatte. 
 
Som en kan skjønne av regelverket om offentlige anskaffelser er det ressurskrevende å foreta 
alle anskaffelser på korrekt måte. Forbedringsarbeidet må derfor ta tid. Videre må en huske på 
at om en har inngått en rammeavtale et år, må en gjennom samme prosess fire år etterpå.  
 
I regi av OFA er det kjøpt inn konkurransegjennomføringsverktøyet EU Supply. Hittil har det 
blitt brukt i forbindelse med gjennomføring av konkurranser. Nå jobbes det i tillegg fra OFA 
sin side med å tilrettelegge dette som et oppslagssystem for kommunalt ansatte. Det innebærer 
at kommunen kan legge inn informasjon om egne inngåtte avtaler, i tillegg til OFA-avtalene. 
Da blir det lettere for kommunale innkjøpere å ha oversikt over aktuelle rammeavtaler. 
 
Kommunen har også et betydelig samfunnsansvar i forbindelse med gjennomføringen og 
oppfølgingen av avtaler. Spesielt i Mjåvann-prosjektet benyttes det mye ressurser på dette. I 
tillegg vises det til kommunestyresak 56/2018 «Offentlig anskaffelser og samfunnsansvar». 
Hovedpunktene i den saken omhandler at kommunen skal benytte seriøse leverandører, som 
har ordnede forhold overfor skattemyndighetene og ansatte, har ansatt lærlinger mv. 
 
Dilemmaer 
§ 1 «Formål» i lov om offentlige anskaffelser lyder slik: 

«Loven skal fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser. Den skal også bidra til at det 
offentlige opptrer med integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser 
skjer på en samfunnstjenlig måte.» 

 
Formålet omfatter både konkurranser rundt innkjøpene og oppfølgingen av inngåtte avtaler. 
Tidligere i dette notatet er forhold rundt innkjøpskonkurranser omtalt. Regelverket har i 



27/18 Oppfølging vedrørende offentlige anskaffelser - 18/11938-1 Oppfølging vedrørende offentlige anskaffelser : Notat til kontrollutvalget om innkjøp

6 
 

tillegg fokus på det offentliges samfunnsansvar. Det omfatter blant annet å sikre at ansatte hos 
leverandørene har lønns- og arbeidsvilkår i tråd med statlig regelverk, nasjonale avtaler mv. I 
tillegg stilles det krav om bruk av lærlinger innen en rekke fagområder. Kommunene har også 
ansvar for å arbeide mot arbeidslivskriminalitet og for å redusere skadelig miljøpåvirkning.   
 
Hensikten med bestemmelsene kan i en del tilfeller oppfattes som motstridende, samt gi 
kommunen som innkjøper en rekke dilemmaer. Ett eksempel er ved kjøp av møbler. Kom-
munen er med på en rammeavtale, og skal bruke den til slikt kjøp. Noen ganger kan en få 
tilbud om å kjøpe brukt fra andre til en mye rimeligere pris. Det vil både være en mer effektiv 
bruk av kommunens ressurser, og det vil være med miljøvennlig. Anskaffelsen vil likevel ikke 
være gjort i tråd med regelverket.  
 
Ved kjøp av varer kan behovet for kvalitet variere fra innkjøp til innkjøp. Type og omfang 
kan være vanskelig å forutse ved gjennomføringen av en konkurranse. Når det kommer til 
anskaffelse kan det være godt nok med lavere kvalitet enn forutsatt i avtalen. Skal en da kjøpe 
en dyrere vare enn nødvendig, eller skal en kjøpe et annet sted enn der en har avtale? 
 
Oppsummering 
Undersøkelsen fra 2017 viser at det ble foretatt anskaffelser som ikke var i tråd med regel-
verket, det er beklagelig. Som det fremgår over har en inngått mange rammeavtaler i 2017 og 
til nå. Etablering og oppfølging av avtaler er løpende arbeid, som både er komplisert og 
resurskrevende. Den nedre beløpsgrensen på 100.000 kroner for at kjøp må konkurranse-
utsettes er en utfordring, og rådmannen håper den blir økt. 
 
De siste årene har rådmannen hatt stort fokus på oppfølging av regelverket om offentlige 
anskaffelser, både ved gjennomføring av konkurranser og angående kommunens samfunns-
ansvar. Rådmannen mener situasjonen er blitt mye bedre, men en må fortsatt ha fokus på og 
arbeide med innkjøpsavtaler.   
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 
Brev fra Tvedestrand kommune til Aust-Agder revisjon IKS, datert 21.6.2018 (2017/2315-6) 
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Tvedestrand kommune 
Administrativ støtteenhet 

 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 
Postboks 38  37 19 95 00 2826 07 10003 
4901 Tvedestrand   Org.nr 
E-post: 
postmottak@tvedestrand.kommune.no 

www.tvedestrand.kommune.no  964965781 

Aust-Agder revisjon IKS v/Merete Songedal 
Knutson 
Postboks 63 
4801  ARENDAL 
 
 

 

 
Vår ref Deres ref:   Saksbehandler Dato 
2017/2315 6- 601  Beate Pettersson, 37 19 95 98 21.06.2018 

Protokoller offentlige anskaffelser - tilbakemelding fra Tvedestrand 
kommune 
Vi viser til e-post fra revisor 23.mai der det etterspørres etter protokollene for et utvalg 
av anskaffelser. Vedlagt følger kopi av anskaffelsesdokumenter på aktuelle 
anskaffelser.  I noen tilfeller har vi ikke slike, det finnes kun avtaler eller lignende. 
Nedenfor har vi kommentert alle anskaffelsene på de utvalgte firmaene etter beste 
evne. 
 
AGA AS 
Kjøpene fra AGA AS er i hovedsak knyttet opp mot vannverket og Strannasenteret (sykehjem). 
AGA eier gassrørene i bygningene/anleggene. På vannverket er det også en lagertank som 
AGA eier. Det er derfor naturlig at en kjøper gass fra samme leverandør som eier rørene. Det er 
ikke noen anskaffelsesprotokoll fra løpende kjøp av gass. 
 
Gyldendal Norsk forlag AS 
Gyldendal norsk forlag AS har flere leveranser til flere enheter. De største anskaffelsene er 
innen følgende fagfelt; e-læring, Sykepleierhåndboka, bøker til biblioteket og bøker til 
skolebibliotek.  
 
E-læring: Avtale (løpende abonnementsavtale) pr 10.12.16. Oppsigelse av abonnement pr 
08.02.19. Dette kan en finne i Eportesak 2017/11. 
 
Sykepleierhåndboka: I følge ass. rådmann finnes det en kontrakt/avtale (protokoll) fra tidligere. 
Denne avtalen er ikke sporet opp enda. Informasjon blir ettersendt. 
 
Bøker til biblioteket: Det finnes ikke anskaffelsesprotokoll fra disse innkjøpene. 
 
Til informasjon: Det er laget rammeavtale med BS undervisning AS for kjøp av skolebøker. 
 
Ahlsell Norge AS 
Fra Ahlsell AS er det kjøpt rørleggermateriell. Det finnes ingen anskaffelsesprotokoll angående 
Ahlsell AS. Som nevnt nedenfor ble det høsten 2017 inngått rammeavtale med Erling Olsen AS. 
Dette gjaldt både tjenester og materiell. 
 
 
 
 



27/18 Oppfølging vedrørende offentlige anskaffelser - 18/11938-1 Oppfølging vedrørende offentlige anskaffelser : Brev fra Tvedestrand kommune til Aust-Agder revisjon IKS

 Side 2 av 2 

SOS International AS 
Fra 1.7.2010 ble det inngått en avtale om trygghetsalarmer med 884 039 312 Hjelp 24 Nimi AS. 
Deretter har det skjedd mye når det gjelder fisjon, fusjon og navn. I følge www.brreg.no har en 
følgende: 

 21.10.2010 endrer 884 039 312 navn til Hjelp 24 AS. 
 10.9.2012 endrer 884 039 312 navn til Stamina Hot Helse AS. 
 10.12.2012 blir blant annet 999 238 424 Trygghetssentralen AS fisjonert fra 884 039 

312.  
 16.7.2014 blir Trygghetssentralen AS fusjonert inn i 986 616 500 SOS International AS. 
 19.5.2016 endrer 986 616 500 navn til Doro Care AS. 

 
Navnet er dessverre ikke endret i vårt leverandørregister i Agresso. Dette skyldes trolig at vi 
mottar fakturaer på EHF. Da er det kontroll på organisasjonsnummer og kontonummer, men 
ikke på navn. Det vil bli rettet opp. 
 
Avtalen som ble inngått i 2010 hadde en varighet til 1.7.2013, deretter opsjon på å forlenge 
1+1+1 år. Det betyr frem til 1.7.2016. 
 
Nesten alle kommunene på Agder hadde et fellesprosjekt med anskaffelse av velferdsteknologi, 
deriblant trygghetsalarmer. Framdriften var for dårlig til at avtalen var klar når vår avtale med 
Doro Care AS utløp. Avtalen med Doro Care AS ble derfor gjennom to omganger forlenget ut 
januar 2018. Da var ny avtale på plass, med Telenor som leverandør. 
 
Hagelia Byggservice AS 
Av beløpet gjelder i underkant av 13.000 kroner brøyting ved Grotten barnehage. Hagelia 
Byggservice hadde avtale om brøyting i denne barnehagen da den var privat, og kommunen 
bare videreførte avtalen da barnehagen ble kommunal. Det er ikke noen anskaffelsesprotokoll 
for dette. 
 
Øvrig kjøp fra firmaet gjelder bygningsmessige arbeider på to skoler i forbindelse med statlig 
vedlikeholdstilskudd. Fakturadato er i april. Det finnes ingen protokoll fra kjøpet fra Hagelia 
Byggservice, men før kjøpet ble flere lokale firmaer forespurt. 
 
I begynnelsen av mai 2017 kunngjorde kommunen en konkurranse om rammeavtaler innen 
entreprenørtjenester, deriblant tømrerfaget. Anskaffelsesprotokoll for den konkurransen ble 
signert i begynnelsen av juli 2017. Det ble inngått rammeavtaler med Multiflis AS og Bjarnes 
håndtverkstjenester AS. Hvis revisjonen ønsker en kopi er det bare å ta kontakt eller se i 
ePhorte i dokument 2017/903-17. 
 
Simonstad drift AS 
Kommunens kjøp gjaldt bortkjøring av slam fra sivbeddet ved renseanlegget i Tvedestrand. 
Enhetsleder har kommet med følgende kommentar til dette kjøpet: 
«Simonstad drift er ikke protokollført. Grunnen er at RTA hadde liten kapasitet for mottak av 
slam fra Sivbed. Arendal kommune hadde samme problem, og prisen var dobbel i forhold til 
Simonstad drift. Det ble derfor valgt å kjøre slammet til Simonstad.» 
 
Det vil si at det ikke foreligger noen anskaffelsesprotokoll på denne.  
 
Erling Olsen AS 
Kommunen har to avtaler med Erling Olsen AS. Den ene gjelder rørleggertjenester knyttet til 
bygninger, mens den andre er knyttet opp mot vann- og avløpssektoren. Anskaffelsesprotokoller 
følger vedlagt. Avtalen for entreprenørtjenester ble inngått rett før sommeren 2017, mens 
avtalen om rørleggertjenester ble inngått høsten 2017. 
 
 



27/18 Oppfølging vedrørende offentlige anskaffelser - 18/11938-1 Oppfølging vedrørende offentlige anskaffelser : Brev fra Tvedestrand kommune til Aust-Agder revisjon IKS

 Side 3 av 3 

EKT AS, Langedrag naturpark 
Leirskoleavtale er skrevet som omhandler godtgjøring, arbeidstid etc.. Denne er underskrevet av 
partene. Ellers finnes det nok ikke noen anskaffelsesprotokoll kun 
avtaler/bekreftelser/påmelding etc. Legger ved slik dokumentasjon.  
 
Guard Automation AS 
Av kjøp i 2017 gjelder 200.000 kroner en pumpestasjon (avløp) på Vinterstø. Det ble innhentet 
tilbud, men ikke laget anskaffelsesprotokoll. 
 
Resterende del av kjøpet gjelder serviceavtaler på tekniske anlegg/systemer innen vann- og 
avløpssektoren. Tvedestrand kommune hadde anbud på SD-anlegg for vann- og avløpsanlegg 
ute i 2001. Valgt anbyder ble TS-Electro. TS-Electro fusjonerte med GUARD i 2016/17 og 
dermed overtok GUARD all videre oppfølging av SD-anleggene. Kommunen vurderer nytt 
anbud for videre oppfølging av SD-anlegg. Se vedlagte avtale.  
 
Sødermann rådgivning AS 
Det er laget anskaffelsesprotokoll pr 11.09.17. Denne legges ved. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Beate Pettersson 
Økonomisjef 
Vedlegg 
1 Protokoller offentlige anskaffelser - Gyldendal Norsk forlag AS 
2 Protokoller offentlige anskaffelser - SOS, kontrakt fra 2010 
3 Protokoller offentlige anskaffelser - SOS, anskaffelsesprotokoll med Hjelp 24 
4 Protokoller offentlige anskaffelser - SOS, utvidet Doro-avtale for jan 2018 
5 Protokoller offentlige anskaffelser - Erling Olsen AS, rammeavtale 

entreprenørtjenester 
6 Protokoller offentlige anskaffelser - Erling Olsen AS, protokoll 
7 Protokoller offentlige anskaffelser - Erling Olsen AS, kontraktsmøtereferat 
8 Protokoller offentlige anskaffelser - EKT AS, Langedrag 
9 Protokoller offentlige anskaffelser - Guard Automation AS 
10 Protokoller offentlige anskaffelser - Sødermann rådgivning AS 
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Arkivsak-dok. 18/12231-1 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 29.11.2018 

 

 

 

   

 

 

Orientering om økonomisk situasjon pr 2. tertial 2018 Tvedestrand 

kommune 

 

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. 

 

Vi gjør oppmerksom på at rådmannens tertialrapport ikke følger ved innkallingen da disse legges ut på 

kommunens hjemmeside. Saksfremlegget ligger i sakspapirene til kommunestyret 16.10.2018 sak PS 

92/18. 

 

Rådmann Jarle Bjørn Hanken eller den han utnevner vil stille i møtet for å orientere om den økonomiske 

situasjonen pr. 2. tertial og rådmannens budsjettinnstilling for 2019. 
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Arkivsak-dok. 18/12423-1 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 29.11.2018 

 

 

 

   

 

 

Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag 

for kompensasjon fra staten  

 

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

 

 

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. Og mange har spurt seg: Har dette skjedd i 

andre kommuner også? I tillegg har det kommet fram at noen kommuner har kjøpt bistand fra konsulenter 

i arbeidet med å registrere psykisk utviklingshemmede i kommunen. 

 

Det har kommet frem i media at Tvedestrand kommune i 2017 hadde 34 registrerte psykisk 

utviklingshemmede, noe som tilsvarte 6,8 personer pr 1000 innbyggere over 16 år. Dette tallet har økt de 

siste 10 årene, og er i tillegg litt høyere enn gjennomsnittet i Norge. Tvedestrand kontrollutvalg ønsker 

derfor en orientering i saken.  

 

 

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

regjeringen har bedt om en helhetlig gjennomgang av alle deler av saken. Kommunal- og moderniserings-

departementet (KMD) har fått en redegjørelse fra Fylkesmannen i Hedmark, hvor de har anbefalt en 

uhildet gjennomgang. Det har resultert i at det er de etablerte tilsynsmyndighetene som nå skal gå 

gjennom saken. Det betyr at de ulike delene av saken skal gjennomgås av Helsetilsynet, Statens 

sivilrettsforvaltning og Fylkesmannen i Hordaland. Fylkesmannen i Hordaland har i denne forbindelse 

fått i oppgave å koordinere en helhetlig gjennomgang og vurdering av saksbehandlingen. 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 22.10.18 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 den økningen. Ut fra det de vet i dag er det 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 innsamlingen på vegne av 

KMD. 

 

Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har også vært i møte med kommunal- og moderniserings-

minister Monica Mæland, der de la fram 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 ovenfor revisor 

ref. 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 utviklingshemmede 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 rundskriv fra Helsedirektoratet. Et 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.  

 

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 tallet selv inne 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 å sikre at 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, har 

kontrollutvalget invitert rådmann Jarle Bjørn Hanken til møte for å orientere om saken.  

 

 

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.  

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av rådmannens orientering.  

 

 

Vedlegg:  

- Rundskriv IS-3/2018 
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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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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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Arkivsak-dok. 18/10714-5 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 29.11.2018 

 

 

 

   

 

 

Status for skolebygg ved grendeskolene vedrørende universell 

utforming  

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. Kontrollutvalget velger å ikke gå videre med saken siden den er til politisk 

behandling.  

 

 

Bakgrunn for saken: 
Nestleder i kontrollutvalget Birger Eggen sendte inn en henvendelse der han ba om å få en sak i 

kontrollutvalget om universell utforming av skolene i Tvedestrand kommune. Det ble i henvendelsen 

også foreslått at kontrollutvalget skulle bestille en gjennomgang for å undersøke om kommunen oppfyller 

vilkårene både til loven og forskriften angående kravene til universell utforming. 

 

Kontrollutvalget behandlet i møte 27.09.2018 sak 20/18 Universell utforming av skoler i Tvedestrand 

kommune. Enhetsleder for skole Elisabeth Christiansen orienterte i møtet om universell utforming av 

skoler, og orienterte om at teknisk etat hadde laget en rapport på grendeskolene vedrørende 

vedlikeholdsbehov og utbedring sett i et 20-30 årsperspektiv. Kontrollutvalget ba om å få fremlagt 

rapporten i neste møte.  

 

Saksopplysninger: 

 
Universell utforming vil si å legge til rette for at alle mennesker uansett alder og funksjonsevne på en 

likeverdig måte skal kunne bruke de samme bygde omgivelsene. Universell utforming er som begrepet 

tilsier bredt og omfangsrikt og fordrer spisskompetanse på en rekke fagområder innen både lyd, lys, 

arkitektonisk konsept og detaljer. 

 

Det fremgår krav til utformingen av offentlige bygg av både Plan og bygningsloven, Lov om offentlige 

anskaffelser og Likestillings- og diskrimineringsloven. I Likestillings- og diskrimineringsloven §17 står 

det at: 

 

«Offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten har plikt til universell utforming av 

virksomhetens alminnelige funksjoner». 
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Av samme paragraf fremgår det også at plikten ikke gjelder ved utformingen eller tilrettelegging som 

innebærer en uforholdsmessig byrde for virksomheten. Ved vurdering av om det er en uforholdsmessig 

byrde skal det blant annet legges vekt på effektene av å fjerne barrierer, kostnader ved tilretteleggingen, 

virksomhetens ressurser og vernehensyn. Av §19 i den samme loven står det at offentlige virksomheter 

skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innen virksomheten. Videre står det i 

§21 at elever med funksjonsnedsettelse har rett til egnet individuell tilrettelegging av lærested, 

undervisning, læremidler og eksamen for å sikres et likeverdig opplærings- og utdanningstilbud. 

 

Av Opplæringsloven §9 A-7 fremgår følgende: 

«Alle elever har rett til ein arbeidsplass som er tilpasse behova deira. Skolen skal innreiast slik at det blir 

teke omsyn til dei elevane ved skolen som har funksjonshemmingar.» 

 

Vedlagte saksprotokoll viser at rådmannen i formannskapets møte den 12.6.2018 ble gitt i oppdrag å 

fremlegge en kostnadskalkyle for oppgradering av de 3 grendeskolene til en kvalitetsmessig god standard 

på bygg og anlegg med sikte på fortsatt drift i skolene over lang tid fremover. Tidshorisonten for 

vedlikehold og oppgraderingsbehov ble satt til 20-30 år, og et av temaene som det ble satt fokus på i 

kalkylen var sikkerhet og universell utforming.  

Saksprotokollen viser at grendeskolene har mangler med hensyn til universell utforming, men den viser 

også at universell utforming i grendeskolene er til politisk behandling, og at det blir arbeidet aktivt for å 

fremme universell utforming jfr Likestillings- og diskrimineringsloven.  

 

Rådmannen har blitt invitert til å komme med muntlig orientering i møtet.  

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Vedlagte saksprotokoll viser mangler innen universell utforming på skolebyggene, men også at det blir 

arbeidet aktivt for å løse disse utfordringene. Det gjøres oppmerksom på at kontrollutvalget ikke har fått 

tilbakemeldinger om elever som pr d.d. ikke får tilpasset arbeidsplassen til deres behov, jfr. 

Opplæringsloven §9 A-7. Om opplæringsloven faktisk blir brutt er derfor uavklart.  

 

Universell utforming i grendeskolene er for tiden til politisk behandling, og det gjøres oppmerksom på at 

kontrollutvalget ikke kan overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte 

organer eller vurdere hensiktsmessigheten av politiske vedtak. Kontrollutvalget kan imidlertid uttale seg 

dersom kommunestyret for eksempel har truffet, eller er i ferd med å treffe, et vedtak som vil være 

ulovlig. Sekretariatet anbefaler derfor at kontrollutvalget ikke går videre med saken.  

Det ble i henvendelsen foreslått at kontrollutvalget skulle bestille en gjennomgang for å undersøke om 

kommunen oppfyller vilkårene både til loven og forskriften angående kravene til universell utforming. 

Dersom kontrollutvalget velger å bestille en slik gjennomgang anbefales det at dette koordineres med 

behandlingen av den politisk saken i kommunestyret for å ikke risikere dobbeltarbeid. Sekretariatet 

anbefaler likevel at kontrollutvalget ikke går videre med saken siden denne allerede blir håndtert politisk.  

 

 

Vedlegg:  

Saksprotokoll i Formannskap 9.10.2018, saksnr 53/18 «Ny barneskole – alternativer og videre arbeid». 
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Arkivsak-dok. 18/11990-1 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 29.11.2018 

 

 

 

   

 

 

Møte- og arbeidsplan 2019 Tvedestrand kontrollutvalg 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møte og arbeidsplan 2019 for Tvedestrand 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:  

24.01 

28.03 

02.05 

12.09 

05.12 

 

Saken oversendes kommunestyret til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Sekretariatet legger med dette frem en egen sak om møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget. Saken skal 

videre legges frem til behandling 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 er pålagt å behandle. 

 

I tillegg til ordinære saker som blir lagt frem for kontrollutvalget gjennom året, vil det av erfaring fra 

tidligere år alltid dukke opp spørsmål som blir gjenstand for drøfting i utvalget. Enkelte saker er også av 

en slik karakter at de blir behandlet unntatt offentlighet. I spesielle saker er det direkte kontakt/drøftelser 

med berørte parter (eks. rådmann, revisor eller ordfører). 

 

Møte- og arbeidsplanen er en samlet plan som etter behandling i kommunestyret tilfredsstiller anbefaling 

i kontrollutvalgsboken. 

 

Sekretariatet legger frem forslag til følgende agenda for 2019: 
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Tvedestrand kommune 

Kontrollutvalget 

Møte- og arbeidsplan 2019 
 

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

 

Torsdag 24.01.2019 kl. 09.00 

- Godkjenning av protokoll og innkalling 

- Sak vedr. transaksjoner mellom nærstående 

- Revisor egenvurdering av uavhengighet 2019 

- Orientering fra revisjonen 

- Eventuelt 

 

 

Torsdag 28.03.2019 kl. 09.00 

- Godkjenning av protokoll og innkalling 

- Årsmelding kontrollutvalget 2018 

- Årsregnskap og årsmelding 2018 Tvedestrand kommune 

- Årsrapport 2018 Kemneren i Tvedestrand kommune 

- Orientering fra revisjonen 

- Eventuelt 

 

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

 

 

Torsdag 02.05.2019 kl. 09.00 

- Godkjenning av protokoll og innkalling 

- Orientering om 1. tertial 2019 

- Samordnet tilsynskalender for Tvedestrand kommune 2019 

- Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering forvaltningsrevisjon 

- Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering eierskapskontroll 

- Orientering fra revisjonen 

- Eventuelt 

 

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

 

 

Torsdag 12.09.2019 kl. 09.00 

- Godkjenning av protokoll og innkalling 

- Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2020 

- 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 

- Orientering fra revisjonen 

- Eventuelt 

 

(November 2019: Obligatorisk opplæring nytt kontrollutvalg i regi av Temark, Agder/Telemark) 
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Torsdag 05.12.2019 kl. 09.00 

- Godkjenning av protokoll og innkalling 

- Nytt kontrollutvalg 2019-2023 Tvedestrand 

- Orientering om andre tertialrapport 2019 og budsjettinnstilling for 2020 

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

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

- Møte og arbeidsplan kontrollutvalget 2020 

- Orientering fra revisjonen 

- Eventuelt 

 

 

Det kan være aktuelt å kalle inn representanter fra administrasjonen for å orientere om aktuelle 

saker/temaer utover de punktene som er nevnt ovenfor. 

 

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

miljø og kommunens innbyggere. Kunnskap om kontrollutvalgets rolle, oppgaver og lovverk er 

nødvendig for å utføre de oppgaver som fremgår av lov og forskrift. Kontrollutvalgssekretariatet Temark 

arrangerer derfor etter valget obligatorisk opplæring for alle medlemmer av kontrollutvalgene. Denne 

opplæringen vil antakelig gjennomføres i November 2019. Opplæring og kursvirksomhet kan i tillegg 

skje lokalt (høst og vårkonferanse i regi av Temark) og/eller gjennom sentrale tilbud. 

 

Kontrollutvalget inviteres i tillegg årlig til blant annet landskonferansen for kontrollutvalg i regi av 

Norges kommunerevisorforbund (NKRF) og/eller Forum for kontroll og Tilsyn (FKT). Dette er en viktig 

samling for å tilføre kontrollutvalgets medlemmer ny kunnskap, og det er en arena der 

kontrollutvalgsmedlemmer fra hele landet møtes og drøfter saker og arbeidsmetoder. 

 

Planen er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp saker og avholde de møter de ønsker. 
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Arkivsak-dok. 18/00120-8 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 29.11.2018 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra revisor 29.11.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget har et ansvar for å se til at det blir gjennomført revisjon i kommunen. For å holde 

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

gjennom året. 
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Arkivsak-dok. 18/00121-9 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 29.11.2018 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 29.11.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

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

a. 16.10.2018 Sak PS 92/18 Budsjettkontroll 2. tertial 2018 

b. 16.10.2018 Sak PS 96/18 Fortsettelse av suppleringsvalg etter fritak fra politiske verv i 

kommunestyre sak 87/18 

c. 16.10.2018 Sak PS 97/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Saksbehandlingen i Pleie og 

Omsorgstjenesten 

2. Sentrale konferanser for kontrollutvalg 2019 (NKRF og FKT) 

3. Neste møte blir 24.01.2018 kl. 09.00. 

4. Eventuelt 
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