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Møteinnkalling 

5/18 Godkjenning av møteinnkalling 29.11.2018 

 
Arkivsak-dok.  18/00114-29 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 29.11.2018 5/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Møteinnkallingen godkjennes. 

 

  



 

 4  

Møteprotokoll 

5/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 27.09.2018 

 
Arkivsak-dok.  18/00114-30 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 29.11.2018 5/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Protokoll fra møtet 27.09.2018 godkjennes. 

 

 

 
Vedlegg:  

Protokoll Tvedestrand kontrollutvalg 27.09.2018 

 

 

Vedlegg til sak 
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Saker til behandling 

27/18 Oppfølging vedrørende offentlige anskaffelser 

 
Arkivsak-dok.  18/11938-1 

Arkivkode.  601  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato  Saksnr  

1 Tvedestrand kontrollutvalg 29.11.2018 27/18 

 

 

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. 
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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.» 

 

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 anskaf-

felser, 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. 
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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 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 
 

 

Vedlegg til sak 
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28/18 Økonomisk situasjon pr 2. tertial 2018 og rådmannens 

budsjettinnstilling for 2019. 

 
Arkivsak-dok.  18/12231-1 

Arkivkode.  150  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 29.11.2018 28/18 

 

 

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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29/18 Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag for 

kompensasjon fra staten 

 
Arkivsak-dok.  18/12423-1 

Arkivkode.  049  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 29.11.2018 29/18 

 

 

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 

moderniseringsdepartementet (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 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. 
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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 

moderniseringsminister 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 

 

 

Vedlegg til sak 
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30/18 Status for skolebygg ved grendeskolene vedrørende universell 

utforming 

 
Arkivsak-dok.  18/10714-5 

Arkivkode.  610  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 29.11.2018 30/18 

 

 

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». 

 

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 
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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». 

 

 

Vedlegg til sak 
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31/18 Møte- og arbeidsplan 2019 Tvedestrand kontrollutvalg 

 
Arkivsak-dok.  18/11990-1 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 29.11.2018 31/18 

 

 

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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32/18 Orientering fra revisor 29.11.2018 

 
Arkivsak-dok.  18/00120-8 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 29.11.2018 32/18 

 

 

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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33/18 Eventuelt 29.11.2018 

 
Arkivsak-dok.  18/00121-9 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 29.11.2018 33/18 

 

 

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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