Meeting Book: Notodden kontrollutvalg (28.11.2018)

Notodden kontrollutvalg
Date: 2018-11-28T09:00:00
Location: Notodden kommunehus, Formannskapssalen
Note:
Dato:

28.11.2018 kl. 9:00 – 13:00

Møtested:

Notodden kommunehus, Formannskapssalen

Arkivsak:

18/00017

Arkivkode:

033

Forfall meldes til marianne.lundeberg@temark.no eller pr. tlf 90 11 45 43
Innkalles:
Sak 36/18 Daglig leder Vannfronten AS Terje Veseth og styreleder Thorolf Kasin
Sak 37/18 økonomisjef Håkon Sørby

kl: 09:00

kl: 10:00

Sak 38/11 Kommunalsjef helse og omsorg Anne Grete Rønningsdalen og leder for tildelingskontroet
Thale Rolstad

kl: 11:00

Saksliste
Møteinnkalling
7/18 Godkjenning av møteinnkalling 28.11.2018

3

Møteprotokoll
7/18 Godkjenning av protokoll 16.10.2018

4

Saker til behandling
36/18 Orientering om Vannfronten eiendom AS

16

37/18 Orientering fra økonomisjef 28.11.2018

17

38/18 Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag for kompensasjon fra staten Notodden kommune

18

39/18 Orientering fra revisor 28.11.2018

23
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7/18 Godkjenning av møteinnkalling 28.11.2018 - 18/00017-56 Godkjenning av møteinnkalling 28.11.2018 : Godkjenning av møteinnkalling 28.11.2018

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/00017-56
Marianne Lundeberg

Saksgang

Møtedato

Notodden kontrollutvalg

28.11.2018

Godkjenning av møteinnkalling 28.11.2018
Forslag fra sekretariatet:
Møteinnkalling 28.11.2018 godkjennes.

Saksopplysninger:
Møteinnkalling 28.11.2018 legges frem for godkjenning.

Vedlegg:
-møteinnkalling 28.11.2018
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/00017-61
Marianne Lundeberg

Saksgang

Møtedato

Notodden kontrollutvalg

28.11.2018

Godkjenning av protokoll 16.10.2018
Forslag fra sekretariatet:
Protokoll 16.10.2018 godkjennes.

Saksopplysninger:
Protokoll 16.10.2018 legges frem for godkjenning.

Vedlegg:
- Protokoll 16.10.2018
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Møteprotokoll
Notodden kontrollutvalg
Dato:
Sted:
Arkivsak:

16.10.2018 kl. 9:00 – 13:00
Notodden kommunehus, Formannskapssalen
18/00017

Til stede:

Nestleder Odd-Arne Thorbjørnsen, medlem Bjarne Bakken, medlem Sveinung
Hesjedal, sekretær Marianne Lundeberg, oppdragsrevisor Elizabeth Kasin.

Møtende
varamedlemmer:

Magne Gravningen

Forfall:

-angående leder - Kommunestyret har ikke valgt nytt kontrollutvalg pr.dato
-medlem Anne Solberg,

Andre:

Konstituert rådmann Jan Erik Søhol, Stabsleder Tom Hjorth virksomhetsleder
for eiendom og utedrift John Aanjesen,
virksomhetsleder helse og omsorg Thale Rollstad og virksomhetsleder rus og
psykiatri Ivar Fjelle,
Telemark kommunerevisjon IKS v/ Gerd Smedsrud

Protokollfører:

Marianne Lundeberg

Sakskart

Side
Møteinnkalling

6/18

18/00017-48

Godkjenning av møteinnkalling 16.10.2018

3
Møteprotokoll

6/18

18/00017-52

Godkjenning av protokoll 26.09.2018

4
Saker til behandling
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30/18

18/11480-1

Avtale mellom Notodden kommune og Snøgg Fotballklubb

5

31/18

17/03377-15

Tilbakemelding - Forvaltningsrevisjonsprosjekt "rus og psykiatri" Notodden kommune

6

32/18

18/05417-7

Forvaltningsrevisjonsrapport Etikk og varsling - Notodden
kommune

7

33/18

18/11518-1

Vannfronten eiendom AS -orientering

8

34/18

18/00025-5

Orientering fra revisor - 16.10.2018

10

35/18

18/00043-9

Eventuelt 16.10.2018

11

Notodden, 16.10.2018

Kontrollutvalgets nestleder

Sekretær

Odd-Arne Thorbjørnsen

Marianne Lundeberg
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Møteinnkalling

6/18 Godkjenning av møteinnkalling 16.10.2018
Handsama av
1 Notodden kontrollutvalg

Møtedato
16.10.2018

Forslag fra sekretariatet:
Møteinnkalling 16.10.2018 godkjennes.
Møtehandsaming
Møteinnkalling 16.10.2018 ble lagt frem for godkjenning.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Møteinnkalling 16.10.2018 godkjennes
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Saknr
6/18
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Møteprotokoll

6/18 Godkjenning av protokoll 26.09.2018
Handsama av
1 Notodden kontrollutvalg

Møtedato
16.10.2018

Saknr
6/18

Forslag fra sekretariatet:
Protokoll 26.09.2018 godkjennes.
Møtehandsaming
Protokoll 26.09.2018 ble lagt frem for godkjenning.
I sak 29/18 i møtet 26.09.2018 var følgende punkt manglende i vedtaket:
-å dokumentere kostnader for levering av selvkosttjenesten for hver kommune, og fastsette
avgiftene med bakgrunn i den enkelte kommunes selvkost.
Dette ble lagt fram av leder i kommunestyret.
Dette punktet ble erstattet av et nytt kulepunkt.
Ordfører Gry Fuglestveit Bløchlinger (AP) foreslo følgende nytt kulepunkt under Kommunestyret
ber selskapet sørge for:
å bruke spisskompetanse i gjennomgang av selvkost, med mål om å komme fram til den mest
rettferdige løsningen for abonnentene
Odd-Arne Thorbjørnsen (H) (også nestleder i Kontrollutvalget) påpekte at siste kulepunkt var falt
ut av Kontrollutvalgets innstilling under Kommunestyret ber selskapet sørge for:
og foreslo dette tatt inn som følger:
å dokumentere kostnader for levering av selvkosttjenesten for hver kommune, og fastsette
avgiftene med bakgrunn i den enkelte kommunes selvkost

Kommunestyretsak 65/18 i møtet 04.10.2018
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Ordførerens forslag til nytt kulepunkt under Kommunestyret ber selskapet sørge for:
ble vedtatt med 40 mot 1 stemme som ble avgitt for Odd-Arne Thorbjørnsens forslag.

Votering
Enstemmig.
Vedtak
Protokoll 26.09.2018 godkjennes med merknad som nevnt i møtebehandling i denne saken.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Saker til behandling

30/18 Avtale mellom Notodden kommune og Snøgg Fotballklubb
Handsama av
1 Notodden kontrollutvalg

Møtedato
16.10.2018

Saknr
30/18

Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget ber Notodden kommune ta kontakt med Snøgg Fotballklubb for å
reforhandle eller gjennomgå avtalen og bruken av kunstgressbanen.
Møtehandsaming
Rådmann Jan Erik Søhol, Stabsleder Tom Hjorth og virksomhetsleder for eiendom og utedrift
John Aanjesen. Møtte og ga en muntlig redegjørelse i saken.
Kontrollutvalget ba om en orientering om avtalen mellom Notodden kommune og Snøgg
fotballklubb.
Følgende punkter er innspilt og ønskes besvart:
-overholdes bruken av kunstgressbanen i henhold til avtale
-foreligger det andre avtaler rundt Notodden kommunes bruk av kunstgressbanen og området
rundt dette.
-hvem har ansvar for forsikringsavtale
-gir Notodden kommune noen støtte til Snøgg fotball og i tilfelle innebærer disse midlene
noen klausul og er de vedtatt i noen av kommunens organer/utvalg
- har fotballklubben bedt om revidering/reforhandling av avtalen
Avtalen ble gjennomgått punkt for punkt. Med kommentarer og spørsmål mellom
kontrollutvalget og administrasjonen.
Sveinung Hesjedal har stilt spørsmål ved sin habilitet i saken, til sekretariatet. Sekretariatet har vurdert
han habil etter FVL § 6 Kontrollutvalget tok dette opp til vurdering i møtet. Kontrollutvalget mener
han er habil i saken.

Votering
Enstemmig.
Vedtak
Kontrollutvalget ber Notodden kommune ta snarlig kontakt med Snøgg Fotballklubb for å
reforhandle eller gjennomgå avtalen og bruken av kunstgressbanen.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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31/18 Tilbakemelding - Forvaltningsrevisjonsprosjekt "rus og psykiatri" Notodden kommune
Handsama av
1 Notodden kontrollutvalg

Møtedato
16.10.2018

Saknr
31/18

Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til orientering.
Møtehandsaming
Rådmann Jan Erik Søhol, assisterende kommunalsjef helse og omsorg Thale Rollstad og
virksomhetsleder rus og psykiatri Ivar Fjelle møtte og ga en muntlig orientering for hvordan
Notodden kommune har fulgt opp vedtaket.
Kommunestyrets vedtak:
Kommunen bør:
 sørge for bedre dokumentasjon i fagsystemet,
 sørge for tilstrekkelig opplæring/informasjon om og oppfølging av egne rutiner/prosedyrer,
 utarbeide rutiner for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester for brukere med rett til, men
som ikke ønsker individuell plan eller koordinator,
 tydeliggjøre hva som ligger i kommunens «ettervern» etter rusbehandling og vurdere om det
er behov for flere tiltak,
 vurdere tiltak for å informere brukerne bedre om brukermedvirkning og sikre bedre
informasjon
 om pårørendes mulighet til å få informasjon, råd og veiledning.
 Samarbeidet mellom psykisk helse og rus og hjemmebaserte tjenester er viktig. Rådmannen
bes vurdere flere tiltak for å forbedre dette samarbeidet.
 Rådmannen bes vurdere tiltak som kan bedre samarbeidet mellom psykisk helse/rus og
fastlegene.
 Kommunen/rådmannen bes vurdere om kommunens ettervern trenger flere tiltak, herunder
rehabilitering med mål om tilbakeføring til arbeidslivet.
 Rådmannen må ha særlig oppmerksomhet rettet mot behandlingsplasser for rusavhengige
som selv ønsker hjelp til å komme ut av rusavhengighet. Avklaring av grensesnittet mellom
kommunale akuttplasser, plasser i spesialisthelsetjenesten og det kommunale ettervernet er
viktig i denne sammenheng
Rådmann møter i kontrollutvalget i utgangen av 2018 for å svare på hvordan kommunen har
fulgt opp vedtaket.

Votering
Enstemmig.
Vedtak
Kontrollutvalget ser seg fornøyd med oppfølgingen av anbefalingene fra rapporten og tar
saken til orientering.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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32/18 Forvaltningsrevisjonsrapport Etikk og varsling - Notodden kommune
Handsama av
1 Notodden kontrollutvalg

Møtedato
16.10.2018

Saknr
32/18

Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget tar rapporten «Etikk og varsling – Notodden kommune» til orientering.
Innstilling til kommunestyret:
kommunen bør:
 Sikre at alle medarbeidere for mulighet til å delta i dilemmatrening og etisk refleksjon


Vurdere tiltak for å sikre god kultur for varsling i kommunen

Rådmann bes møte i kontrollutvalget i løpet av 2019 for å svare for hvordan anbefalingene fra
rapporten er fulgt opp.

Møtehandsaming
Telemark kommunerevisjon IKS v/ Gerd Smedsrud la frem rapport «Etikk og varsling –
Notodden kommune».
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Kontrollutvalget tar rapporten «Etikk og varsling – Notodden kommune» til orientering.
Kontrollutvalget ber om at Telemark kommunerevisjon IKS v/ Gerd Smedsrud inviteres til å legge
fram rapporten i kommunestyret.

Innstilling til kommunestyret:
kommunen bør:
 Sikre at alle medarbeidere får mulighet til å delta i dilemmatrening og etisk refleksjon


Vurdere tiltak for å sikre god kultur for varsling i kommunen

Rådmann bes møte i kontrollutvalget i løpet av 2019 for å svare for hvordan anbefalingene fra
rapporten er fulgt opp.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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33/18 Vannfronten eiendom AS -orientering
Handsama av
1 Notodden kontrollutvalg

Møtedato
16.10.2018

Saknr
33/18

Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget ønsker en orientering fra styreleder og daglig leder i Vannfronten Eiendom
AS i møtet 28.11.2018 om følgende:


En generell orientering om
o Organisasjonen
o Driften



Møtehandsaming
Noen innspill var innsendt sekretariatet før møtet. Kontrollutvalget kom med innspill/spørsmål, de
ønsker orientering om i møtet. De spørsmål det ble enighet om i møtet ble lagt inn som bestilling i
vedtaket.
Forhånda innsendte innspill:
1. Har selskapet plan for næringsutvikling og er denne forankret i
NUAS strategiske næringsplan ?
2. I eierskapsmelding for NUAS fra 2015 er ikke Vannfronten Eiendom
AS oppført som et selskap NUAS eier eller har eierskap i. Er dette riktig også i 2018 ?
3. Hvem finansierer driften av Vannfronten Eiendom AS og hvor kan en
finne årsberetning, regnskap og budsjett ?

Votering
Enstemmig.
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Vedtak
Kontrollutvalget ønsker en orientering fra styreleder og daglig leder i Vannfronten Eiendom
AS i møtet 28.11.2018 om følgende:


En generell orientering om
o Organisasjonen
o Driften
o Overordnet Budsjett-og regnskapsorientering

Konkrete spørsmål:
o
o
o
o

Har selskapet plan for næringsutvikling og er denne forankret i
NUAS strategiske næringsplan ?
Hvem finansierer driften av Vannfronten Eiendom AS og hvor kan en
finne årsberetning, regnskap og budsjett
Hvilke rutiner har Vannfronten AS for å drive inn utestående fakturaer
hva er bakgrunnen for selskapets låneopptak

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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34/18 Orientering fra revisor - 16.10.2018
Handsama av
1 Notodden kontrollutvalg

Møtedato
16.10.2018

Saknr
34/18

Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til orientering.
Møtehandsaming
Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin orienterte om revisjonen sitt arbeid i Notodden kommune.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Saken tas til orientering.
Kontrollutvalget ønsker en orientering fra økonomisjef i neste møte om:
-organiseringen i avdelingen, generelt om hvordan økonomiavdelingen fungerer
-nytt økonomireglement
-nytt finansreglement
-samarbeidet med revisjonen
-overordnet orientering på hovedpunktene i budsjett 2019
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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35/18 Eventuelt 16.10.2018
Handsama av
1 Notodden kontrollutvalg

Møtedato
16.10.2018

Forslag fra sekretariatet:
Møtehandsaming
Votering
Vedtak
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Saknr
35/18

36/18 Orientering om Vannfronten eiendom AS - 18/11518-6 Orientering om Vannfronten eiendom AS : Orientering om Vannfronten eiendom AS

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/11518-6
Marianne Lundeberg

Saksgang
Notodden kontrollutvalg

Møtedato
28.11.2018

Orientering om Vannfronten eiendom AS
Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til orientering.

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget i møtet 16.10.2018 sak 33/18
Vedtak
Kontrollutvalget ønsker en orientering fra styreleder og daglig leder i Vannfronten Eiendom AS i
møtet 28.11.2018 om følgende:
En generell orientering om
Organisasjonen
Driften
Overordnet Budsjett- og regnskapsorientering

Konkrete spørsmål:
Har selskapet plan for næringsutvikling og er denne forankret i
NUAS strategiske næringsplan ?
Hvem finansierer driften av Vannfronten Eiendom AS og hvor kan en
finne årsberetning, regnskap og budsjett
Hvilke rutiner har Vannfronten AS for å drive inn utestående fakturaer
hva er bakgrunnen for selskapets låneopptak

Saksopplysninger:
Styreleder Torolf Kasin og daglig leder John Terje Veseth møter for å gi en orientering om Vannfronten
AS

Vurdering fra sekretariatet:
Sekretariatet legger frem forslag om å ta saken til orientering. Nytt forslag kan legges frem etter at
orienteringen er gitt i møtet.
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37/18 Orientering fra økonomisjef 28.11.2018 - 18/12098-1 Orientering fra økonomisjef 28.11.2018 : Orientering fra økonomisjef 28.11.2018

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/12098-1
Marianne Lundeberg

Saksgang

Møtedato

Notodden kontrollutvalg

28.11.2018

Orientering fra økonomisjef 28.11.2018
Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til orientering.

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget ba om i møtet 16.10.2018 sak 34/18,en orientering fra økonomisjef.
Vedtak
Saken tas til orientering.
Kontrollutvalget ønsker en orientering fra økonomisjef i neste møte om:
-organiseringen i avdelingen, generelt om hvordan økonomiavdelingen fungerer
-nytt økonomireglement
-nytt finansreglement
-samarbeidet med revisjonen
-overordnet orientering på hovedpunktene i budsjett 2019

Saksopplysninger:
Økonomisjef Hakon Sørby møter for å gi en orientering om:
-organiseringen i avdelingen, generelt om hvordan økonomiavdelingen fungerer
-nytt økonomireglement
-nytt finansreglement
-samarbeidet med revisjonen
-overordnet orientering på hovedpunktene i budsjett 2019

Vurdering fra sekretariatet:
Sekretariatet legger frem at saken tas til orientering, annet vedtak kan legges frem når orientering er gitt i
møtet.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/12552-1
Marianne Lundeberg

Saksgang

Møtedato

Notodden kontrollutvalg

28.11.2018

Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag
for kompensasjon fra staten - Notodden kommune
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.
Kontrollutvalget har bedt sekretariatet legge opp en sak med bakgrunn i «Tolgasaken» en sak som belyser
status for Notodden kommune (Kommunenes registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag for
kompensasjon fra staten).

Saksopplysninger:
Som følge av Tolga-saken har flere kontroll- og tilsynsaktører kommet på banen, og regjeringen har bedt
om en helhetlig gjennomgang av alle deler av den såkalte Tolga-saken. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har fått en redegjørelse fra Fylkesmannen i Hedmark, hvor de har anbefalt en
uhildet gjennomgang av saken. Det har resultert i at det er de etablerte tilsynsmyndighetene som nå skal
gå gjennom saken. Det betyr at Helsetilsynet, Statens sivilrettsforvaltning og Fylkesmannen i Hordaland
går gjennom de ulike delene av saken. Fylkesmannen i Hordaland har i denne forbindelse fått i oppgave å
koordinere en helhetlig gjennomgang og vurdering av saksbehandlingen i saken. Fylkesmannen i
Hedmark skal gjennomføre en lovlighetskontroll av Tolga kommunes avgjørelser. Helsedirektoratet skal
på sin side gjennomgå rapporteringsrutinene for registreringen.
Fylkesmannen skal i tillegg gjennomføre stikkprøver i andre kommuner. KS-leder Gunn Marit Helgesen
har i denne forbindelse uttalt til Kommunal Rapport 22.10.18 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.
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Antall personer med psykisk utviklingshemming som er 16 år eller eldre er et kriterium som inngår i
inntektssystemet, som avgjør hva den enkelte kommune får i rammetilskudd fra staten. Kommunene
innrapporterer selv via Altinn antall personer til helsedirektoratet, som forestår 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 bed rådmann til å møte for å redegjøre for saken.
Kontrollutvalget ber om en redegjørelse for følgende punkter:
- Status for Notodden kommune – Hvor mange med diagnosen psykisk utviklingshemmede er
registret i 2017? er det stor økning fra tidligere år?
- Hvilke kvalitetssikrings- og godkjenningsrutiner ligger til grunn for utbetalingsanmodningen til
Helsedirektoratet; som godkjennes av rådmann og revisor?
- Har kommunen kontrollrutiner for å sikre seg at de har korrekte vedtak – i så fall hvilke?
- Kjenner rådmann til konkrete brudd på regelverket og/eller god forvaltningspraksis?
- Har kommunen kjøpt bistand fra konsulenter i arbeidet med å registrere psykisk
utviklingshemmede?
Rådmann (eller den han sender i sitt sted) møter for å redegjøre i 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, og ved
å stille spørsmål til hvilke kvalitetssikrings- og godkjenningsrutiner som ligger til grunn for
utbetalingsanmodningen til Helsedirektoratet (som godkjennes av rådmann og revisor).
Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av rådmannens redegjørelse
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 F70F79 i ICD-10 og diagnosekode P85 i IPCP-2
2. er fylt 16 år pr. 1.1.2018
3. pr. 1.1.2018 har vedtak om tenester etter helse- og omsorgstenestelova § 3-2 første ledd nr.
6, herunder BPA etter § 3-8, eller får omsorg av ein person som er tildelt avlastning eller
omsorgsstønad for dette etter helse- og omsorgstenestelova § 3-6 nr. 2 eller 3

Unntak
Kommunen skal ikkje registrere personar som:
a. bur i ein av Landsbystiftelsen sine bukollektiv eller landsbyar
b. personar som det vert gitt vertskommunetilskot for; sjå oversikt over kommunar som får
vertskommunetilskot i vedlegg nr. 1

Nærare om registreringa
Den kommunen der personen bur og får tenester (heimkommunen), og som pr. 1.1.2018 har det
økonomiske ansvaret for tenestene til personen, skal registrere personen. Også der heimkommunen
kjøper tenester til vedkommande i ein annan kommune eller frå private aktørar, skal
heimkommunen registrere personen.
Dersom ein person oppheld seg og får tenester i to ulike kommunar, og begge kommunane pr.
1.1.2018 har fatta vedtak om tenester til personen, skal det føreligge ein avtale mellom kommunane
om kva for ein kommune som registrerer personen.
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Registreringa skjer i Altinn-skjemaet «Registrering av tall på personer med psykisk
utviklingshemning». Kommunen (den personen som har fullmakt) fyller ut skjemaet, signerer og
sender det inn til Helsedirektoratet gjennom Altinn.

Kontroll av registrering
Kommunen har sjølv ansvaret for at registreringa er korrekt. Kommunens revisor skal kontrollere at
registreringa er gjort slik det står i rundskrivet. Revisor og rådmann signerer på skjemaet vedlegg 2 til
rundskrivet. Skjemaet skal oppbevarast i kommunen for evt. seinare kontroll.

Tidsfrist
Frist for registrering og innsending i Altinn er 15. april 2018.

Spørsmål
Kontaktperson for spørsmål er Elin S. Kitmitto, tlf. 24 16 32 40, epost esk@helsedir.no

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

18/00025-6
Marianne Lundeberg

Saksgang

Møtedato

Notodden kontrollutvalg

28.11.2018

Orientering fra revisor 28.11.2018
Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til orientering.

Saksopplysninger:
Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin orienterer om revisjonen sitt arbeid i Notodden kommune.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/11893-1
Marianne Lundeberg

Saksgang

Møtedato

Notodden kontrollutvalg

16.10.2018

Møte- og arbeidsplan 2019 for Notodden kontrollutvalg
Forslag fra sekretariatet:
Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2019 godkjennes.
Planen og møtedatoene er veiledende. Kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og holde de
møter utvalget ønsker.
Møtedatoer 2019: (Onsdager kl. 09:00)
13.02.2019 – 24.04.2019 – 12.06.2019 – 04.09.2019 – 23.10.2019 - 11.12.2019

Saksopplysninger:
Sekretariatet legger med dette frem en egen sak om møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget. Saken
legges videre frem som orienteringssak i kommunestyret.
Møte- og arbeidsplanen er ikke å forstå som en fullstendig presentasjon av alle 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. Det kan være aktuelt å kalle inn representanter fra administrasjonen for å
orientere om aktuelle saker/temaer utover de punktene som er nevnt nedenfor. Dette er en viktig del av
kontrollapparatet til kontrollutvalget.
Kontrollutvalget i Notodden kommune har seks møter i året, fordelt på tre møter på våren og tre møter på
høsten. Lengden på møtene avgjøres av antallet saker/typen saker som skal opp i møtet.
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. Det er nødvendig å legge til rette for opplæring
og kursvirksomhet for alle medlemmer av kontrollutvalget. Slik opplæring kan skje lokalt (høst- og
vårkonferanse i regi av Temark) eller gjennom sentrale tilbud.
Kontrollutvalget inviteres årlig blant annet til Norsk kommunerevisorforbund og Forum for kontroll og
tilsyn sine landskonferanser. Dette er viktige samlinger for å tilføre kontrollutvalgets medlemmer ny
kunnskap.

Sekretariatet foreslår følgende veiledende møte-/arbeidsplan 2019 for Notodden kontrollutvalg:
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Notodden kommune Kontrollutvalget
Møte- og arbeidsplan 2019
Onsdag 13. februar 2019 kl. 09:00
 Godkjenning av møteprotokoll og Innkalling
 Årsmelding for Notodden kontrollutvalg
 Årsrapport for skatteoppkreveren i Notodden kommune
 Orientering fra revisor
 Referat/Eventuelt
Onsdag 24. april 2019 kl. 09:00
 Godkjenning av møteprotokoll og Innkalling
 Notodden kommuneskoger KFs årsregnskap - kontrollutvalgets uttalelse
 Notodden kommunes regnskap for – kontrollutvalgets uttalelse
 Rapport fra revisor til kommuneregnskapet
 Referat/Eventuelt
Onsdag 12. juni 2019 kl. 09:00
 Godkjenning av møteprotokoll og Innkalling
 Orientering fra revisor
 Referat/Eventuelt
Onsdag 04. september 2019 kl. 09:00
 Godkjenning av møteprotokoll og Innkalling
 Budsjett for kontroll og tilsyn
 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon
 Vurdering av revisors selvstendighet
 Referat/Eventuelt
Onsdag 23 oktober 2019 kl. 09:00
 Godkjenning av møteprotokoll og Innkalling
 Orientering fra revisor
 Virksomhetsbesøk/orientering?
 Referat/Eventuelt
Onsdag 11. desember 2019 kl. 09:00
 Godkjenning av møteprotokoll og Innkalling
 Møte- og arbeidsplan
 Orientering om budsjettet for Notodden kommune (evt. Felles med kommunen)
 Orientering fra revisor
 Referat/Eventuelt
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Det kan være aktuelt å kalle inn representanter fra administrasjonen for å orientere om aktuelle
saker/temaer utover de punktene som er nevnt ovenfor. Bestilling, oppfølging og framlegging av
forvaltningsrapporter og selskapskontroller kommer fortløpende i løpet av året.
Det stilles stadig større krav og forventninger til kontrollutvalgets kompetanse, både fra det politiske
miljø og kommunens innbyggere. Endret regelverk gjør det nødvendig å legge til rette for opplæring og
kursvirksomhet for alle medlemmer av kontrollutvalget. Kunnskap om kontrollutvalgets rolle, oppgaver
og lovverk er nødvendig for å utføre de oppgaver som fremgår av lov og forskrift. Slik opplæring og
kursvirksomhet kan skje lokalt (høst og vårkonferanse i regi av Temark) eller gjennom sentrale tilbud.
Kontrollutvalget inviteres blant annet årlig til landskonferansen for kontrollutvalg i regi av Norges
kommunerevisorforbund (NKRF). Dette er en viktige samling for å tilføre kontrollutvalgets medlemmer
ny kunnskap, og det er en arena der kontrollutvalgsmedlemmer fra hele landet møtes og drøfter saker og
arbeidsmetoder.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/00034-9
Marianne Lundeberg

Saksgang

Møtedato

Notodden kontrollutvalg

28.11.2018

Referatsaker 28.11.2018.
Forslag fra sekretariatet:
Sakene tas til orientering.

Saksopplysninger:



Betrakninger fra Temark sin høstkonferanse 14.11.2018
Påmelding til NKRF sin kontrollutvalgskonferanse 30-31.01.2018 på Gardermoen
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/00043-10
Marianne Lundeberg

Saksgang

Møtedato

Notodden kontrollutvalg

28.11.2018

Eventuelt 28.11. 2018
Forslag fra sekretariatet:

Saksopplysninger:
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