
Meeting Book: Kragerø kontrollutvalg (10.12.2018) 

Kragerø kontrollutvalg 

Date: 2018-12-10T16:00:00 

Location: Rådhuset, Formannskapssalen 3. etasje 

Note: 

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

 

Vara møter bare etter eget varsel. 

 

I tillegg møter følgende: 

Ordfører Jone Blikra, sak 39/18           kl. 16:00 

Rådmann Inger Lysa (/den hun sender i sitt sted), sak 40/18 ca. kl. 16:20 

Kommunalsjef helse og omsorg Alv Dag Brandal, sak 41/18 ca. kl. 16:50 
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Arkivsak-dok. 18/00134-45 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Kragerø kontrollutvalg 10.12.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 10.12.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Innkalling til møte 10.12.2018 godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 18/00134-46 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Kragerø kontrollutvalg 10.12.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll 29.10.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 29.10.2018 godkjennes. 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll Kragerø kontrollutvalg 29.10.2018 
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Møteprotokoll  
 

Kragerø kontrollutvalg 

 
Dato: 29.10.2018 kl. 15:00 fellesmøte med Telemark kontrollutvalg 

29.10.2018 ca. kl. 16:00 – 17:45 Kragerø kontrollutvalg 
Sted: Rådhuset, Kommunestyresalen 3. etasje 
Arkivsak: 18/00134 
  
Til stede:  Iver Juel (leder), Unn Kristin Nygaard (nestleder), Bjørn Vidar Bråthen 

(medlem), Arne Kristiansen (medlem), Nina Haugland (medlem),  
  
Møtende 

varamedlemmer: 
- 

  
Forfall:  - 
  
Andre: Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kirsti Torbjørnson, sak 29/18 

Forvaltningsrevisor Anne Sæterdal, sak 29/18 

Rådmann Inger Lysa, sak 31-34/18 

Oppdragsrevisor Marianne Rogn 

 

Til stede i tillegg i fellesmøte med Telemark kontrollutvalg i forkant av 

kontrollutvalgsmøtet, hvor rapporten Kragerø Fjordbåtselskap ble lagt frem: 

Telemark KU: Per Lykke (leiar), Einfrid Daghild Halvorsen (nestleiar). 

Telemark kommunerevisjon: oppdragsrevisor Birgitte Holmberg. 

Sekretariat Telemark KU: Ingebjørg Liland (Temark) 
  
Protokollfører: Benedikte Muruvik Vonen (Temark) 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

6/18 18/00134-37 Godkjenning av innkalling 29.10.2018 3 

Møteprotokoll 

6/18 18/00134-36 Godkjenning av protokoll fra møte 17.9.2018 4 
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Saker til behandling 

29/18 17/13334-27 Rapport fra selskapskontroll Kragerø Fjordbåtselskap IKS 5 

30/18 18/11576-4 Henvendelse vedr. uttalelse fra ordfører 7 

31/18 18/12145-3 Prosess rundt anskaffelse av nye kontorlokaler Kragerø kommune 8 

32/18 18/11825-5 Økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2018 Kragerø 9 

33/18 18/11372-5 Orientering om HMS-melding 2018 Kragerø 10 

34/18 17/02599-20 
Oppfølging av selskapskontroll Føringer for eierskap og opplæring 

av eierrepresentanter 
11 

35/18 18/11823-4 Møte- og arbeidsplan 2019 Kragerø kontrollutvalg 12 

36/18 18/00140-9 Orienteringer fra revisor 29.10.2018 13 

37/18 18/00146-9 Referatsaker 29.10.2018 14 

38/18 18/00152-11 Eventuelt 29.10.2018 15 

    

 

 
Kragerø, 29.10.2018 

 

 

Iver A. Juel       Benedikte Muruvik Vonen 

Kontrollutvalgsleder      Sekretær 
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Møteinnkalling 

6/18 Godkjenning av innkalling 29.10.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 29.10.2018 6/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Innkalling til møte 29.10.2018 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Innkalling til møte 29.10.2018 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

6/18 Godkjenning av protokoll fra møte 17.9.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 29.10.2018 6/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møte 17.9.2018 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Protokoll fra møte 17.9.2018 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

29/18 Rapport fra selskapskontroll Kragerø Fjordbåtselskap IKS 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 29.10.2018 29/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Kontrollutvalget tar rapporten «Kragerø Fjordbåtselskap IKS» til orientering. 
 

Innstilling til kommunestyret:  

Kommunestyret tar rapporten til orientering og ber Kragerø kommune sørge for å: 

 følge opp anbefalingen fra KS om å påse at selskapenes etiske retningslinjer blir jevnlig 

revidert.  

 
Kommunestyret ber selskapet sørge for å:  

 treffe tiltak for å sikre at reglene om offentlige anskaffelser følges, f.eks. ved å etablere rutiner 

og retningslinjer for anskaffelser og kontrollere om gjeldende avtaler er anskaffet i samsvar 

med reglene,  

 iverksette tiltak for å sikre at habilitetsreglene håndteres av styre og administrasjon,  

 følge opp styrevedtaket om å revidere de etiske retningslinjene og sikre at dette blir gjort 

jevnlig, og 

 justere prosedyrene for varsling og klage slik at de er i tråd med krav og anbefalinger som er 

gitt, og sikrer involvering av de ansatte. 

 

Kommunestyret ber om at rådmannen og styreleder i Kragerø Fjordbåtselskap IKS kommer tilbake til 

kontrollutvalget i løpet av våren 2019 med en kortfattet skriftlig og i tillegg muntlig tilbakemelding i 

møte om hvordan vedtaket er fulgt opp. 

 

 

Møtebehandling 

Forvaltningsrevisor Anne Sæterdal og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kirsti 

Torbjørnson la frem rapport fra forvaltningsrevisjon i Kragerø Fjordbåtselskap IKS og svarte 

på spørsmål i fellesmøte med Telemark kontrollutvalg før møtet ble satt. 

 

Tilleggsforslag fremsatt i møtet (etter første setning): 

Kontrollutvalget vil fremheve styrets ansvar i saken og for at lovverket følges. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak med tilleggsforslag fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalget tar rapporten «Kragerø Fjordbåtselskap IKS» til orientering. 
 
Kontrollutvalget vil fremheve styrets ansvar i saken og for at lovverket følges. 
 

Innstilling til kommunestyret:  

Kommunestyret tar rapporten til orientering og ber Kragerø kommune sørge for å: 
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 følge opp anbefalingen fra KS om å påse at selskapenes etiske retningslinjer blir jevnlig 

revidert.  

 
Kommunestyret ber selskapet sørge for å:  

 treffe tiltak for å sikre at reglene om offentlige anskaffelser følges, f.eks. ved å etablere rutiner 

og retningslinjer for anskaffelser og kontrollere om gjeldende avtaler er anskaffet i samsvar 

med reglene,  

 iverksette tiltak for å sikre at habilitetsreglene håndteres av styre og administrasjon,  

 følge opp styrevedtaket om å revidere de etiske retningslinjene og sikre at dette blir gjort 

jevnlig, og 

 justere prosedyrene for varsling og klage slik at de er i tråd med krav og anbefalinger som er 

gitt, og sikrer involvering av de ansatte. 

 

Kommunestyret ber om at rådmannen og styreleder i Kragerø Fjordbåtselskap IKS kommer tilbake til 

kontrollutvalget i løpet av våren 2019 med en kortfattet skriftlig og i tillegg muntlig tilbakemelding i 

møte om hvordan vedtaket er fulgt opp. 
 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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30/18 Henvendelse vedr. uttalelse fra ordfører 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 29.10.2018 30/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Ordfører kunne ikke møte. 

 

Forslag fremsatt i møtet: 

Saken utsatt. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Saken utsatt. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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31/18 Prosess rundt anskaffelse av nye kontorlokaler Kragerø kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 29.10.2018 31/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Rådmann Inger Lysa orienterte om prosessen og svarte på spørsmål. 

 

Leder Iver Juel orienterte om at han har gått gjennom dokumentene i saken og ikke funnet noe 

kritikkverdig i prosessen. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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32/18 Økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2018 Kragerø 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 29.10.2018 32/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Rådmann Inger Lysa orienterte i saken og svarte på spørsmål. Utfordrende med høy vekst i 

variabel lønn innen omsorgstjenestene, pga. behovsendringer hos brukerne. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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33/18 Orientering om HMS-melding 2018 Kragerø 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 29.10.2018 33/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Rådmann Inger Lysa orienterte i saken og svarte på spørsmål. 

 

Tilleggsforslag fremsatt i møtet: 

Kontrollutvalget ber om å få tiltaksplan vedr. vold og trusler overfor ansatte i skole, når denne 

er ferdigstilt. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak med tilleggsforslag fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget ber om å få tiltaksplan vedr. vold og trusler 

overfor ansatte i skole, når denne er ferdigstilt. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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34/18 Oppfølging av selskapskontroll Føringer for eierskap og opplæring av 

eierrepresentanter 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 29.10.2018 34/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Forslag til vedtak legges frem i møtet. 

 

 

Møtebehandling 

Rådmann Inger Lysa orienterte om hva som er gjort etter selskapskontrollen og svarte på 

spørsmål. Rådmannen oversendte en kortfattet skriftlig orientering i møtet, som ble oversendt 

medlemmene fra sekretariatet. 

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering og ber om en ny oppsummering av tiltak som 

er gjennomført på bakgrunn av revisjonsrapporten, i etterkant av kommunestyrevalget høsten 

2019, dvs. i løpet av våren 2020. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering og ber om en ny oppsummering av tiltak som 

er gjennomført på bakgrunn av revisjonsrapporten, i etterkant av kommunestyrevalget høsten 

2019, dvs. i løpet av våren 2020. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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35/18 Møte- og arbeidsplan 2019 Kragerø kontrollutvalg 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 29.10.2018 35/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møte- og arbeidsplan 2019 for Kragerø 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: Mandager kl. 16:00. 

4.2.2019 – 18.3.2019 – 6.5.2019 – 2.9.2019 – xx.11.2019 – 2.12.2019. 

 

Vedtaket oversendes kommunestyret til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Sekretær viste til utsendt forslag til møte- og arbeidsplan og svarte på spørsmål. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Møte- og arbeidsplan 2019 for Kragerø 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: Mandager kl. 16:00. 

4.2.2019 – 18.3.2019 – 6.5.2019 – 2.9.2019 – xx.11.2019 – 2.12.2019. 

 

Vedtaket oversendes kommunestyret til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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36/18 Orienteringer fra revisor 29.10.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 29.10.2018 36/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Oppdragsrevisor Marianne Rogn meldte fra forvaltningsrevisor om at forvaltningsrevisjonen 

Barnevernet i Kragerø er påbegynt og ser ut for å gå etter planen. 

 

Revisor orienterte så om løpende revisjonsoppgaver og svarte på spørsmål. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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37/18 Referatsaker 29.10.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 29.10.2018 37/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

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

a. 04.10.2018: 

i. PS 63/18 Rapport – forvaltningsrevisjonen Boplikt i Kragerø kommune 

ii. PS 71/18 Kragerø kommunes forventede økonomiske situasjon for 2019-2022 

iii. PS 72/18 Økonomisk situasjon 

iv. PS 74/18 2. tertialrapport 2018 drift 

v. PS 75/18 Tertialrapport investeringer 2. tertial 2018 

2. Sannidal skole – vedtak om godkjenning iht. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 

skoler mv. 

3. Rømerverven barnehage – rapport etter tilsyn iht. forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler mv. 

4. Post inn/ut 

a. Svar på henvendelse fra KKH Båtforening ved Trond Kilnes 

b. Trekanten barnehage – rapport etter tilsyn i henhold til forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler mv. 

5. Høstkonferanse Temark 14.11.2018 

6. Neste møte 10.12.2018 

7. Leder Iver Juel orienterte om sak om fradeling og salg av tomt fra privatperson på Stabbestad. 

Han har som KU-leder tatt initiativ overfor rådmannen vedr. krav om konsesjon. 

8. KU-konferansen til NKRF 30.-31.1.2019 

9. FKT fagkonferanse Kristiansand 4.-5.6.2018 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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38/18 Eventuelt 29.10.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 29.10.2018 38/18 

 

 

  

 

Møtebehandling 

Ingen saker. 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 18/11576-4 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Kragerø kontrollutvalg 29.10.2018 

 

 

 

   

 

 

Henvendelse vedr. uttalelse fra ordfører 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kragerø kontrollutvalg har mottatt en henvendelse datert 27.9.2018 fra formannskapsmedlem Reidar 

Skoglund i Kragerø kommune. Han ønsker at kontrollutvalget vurderer en skriftlig uttalelse fra ordfører 

Jone Blikra i forhold til prinsippene om at politiske uttalelser på vegne av Kragerø kommune skal skje på 

bakgrunn av demokratisk behandling og politiske vedtak. 

 

Saksopplysninger: 
Reidar Skoglund viser til en søknad fra Sørsmolt AS av 16.1.2017 til Fiskeridirektoratet, om 

visningstillatelse – Sørsmolt Visningssenter, som han hevder er blitt kjent for det politiske miljøet i 

forbindelse med behandlingen av kommuneplanen for 2018-2030. Han viser til ordførers skriftlige 

uttalelse datert 29.11.2016 vedr. denne søknaden, der ordfører bl.a. uttaler at Kragerø kommune er svært 

positive til planene om et Visningssenter for akvakultur, og at kommunen ønsker å legge til rette for 

denne typen etablering, ved å raskt behandle nødvendige søknader og gjøre det som er mulig for å kunne 

legge til rette for et Visningssenter på Kjølebrønd. 

 

Reidar Skoglund hevder at det ikke hadde vært noen politisk sak til behandling, om Kragerø kommune 

skulle legge ved en uttalelse til søknaden fra Sørsmolt AS. Han hevder at ordfører har skrevet denne 

uttalelsen helt på egenhånd, uten formell forankring og politisk vedtak i Kragerø kommune. Han viser 

videre til at saken er tett knyttet til formannskapets behandling av forslag i kommuneplanen om «Havbruk 

i Stølefjorden» i møtene 27.2.2018 og 26.9.2018. 

 

Skoglund har ut fra dette bedt kontrollutvalget vurdere ordførers handling i forhold til prinsippene om at 

politiske uttalelser på vegne av Kragerø kommune, skal skje på bakgrunn av demokratisk behandling og 

politiske vedtak. 

 

Ordfører Jone Blikra stiller i kontrollutvalgets møte for å orientere i saken. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget avgjør selv om de ønsker å behandle henvendelser fra andre enn kommunestyret. I denne 

saken er det naturlig at ordfører får anledning til kontradiksjon, før kontrollutvalget vurderer om de 

ønsker å gå videre med saken. 
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Vedlegg:  

Brev til Kontrollutvalget i Kragerø kommune 

Konsesjonssøknad fra Sørsmolt 
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Fra: Stine Myra Olsen <Stine.M.Olsen@kragero.kommune.no> på vegne av 
Post <post@kragero.kommune.no> 

Sendt: 28. september 2018 14:03 
Til: Benedikte Vonen 
Emne: VS: Brev til Kontrollutvalget i Kragerø Kommune 
Vedlegg: Konsesjonssøknad fra Sørsmolt.pdf; Uttalelse fra Ordfører, Jone 

Blikra..docx 
 

Fra: Reidar Skoglund  
Sendt: torsdag 27. september 2018 00:29 
Til: Post  
Kopi: Iver Albert Juel  
Emne: Brev til Kontrollutvalget i Kragerø Kommune 
Til Kontrollutvalget i Kragerø Kommune, 

Jeg viser til Kragerø Kommunes behandling av komuneplan for perioden 2018-2030, og ønsker 
kontrollutvalgets vurdering av følgende problemstilling: 
 
 
Saken det dreier seg om, er en søknad fra Sørsmolt AS fra 160117, om konsesjon for 
«Visningstillatelse for matfiskanlegg i sjø», i Stølefjorden, og opprettelse av «Visningssenter» ved 
settefiskanlegget i Kjølebrønd, som er blitt kjent for det politiske miljøet i forbindelse med 
behandlingen av kommuneplanen for 2018-2030. 

I forbindelse med søknaden fra Sørsmolt AS, har Ordfører i Kragerø Kommune, Jone Blikra, lagt ved 
en uttalelse til søknaden, hvor han på vegne av Kragerø Kommune uttaler følgende: 
 
«Kragerø Kommune er svært positive til Sørsmolt sine planer om å utvikle et visningssenter for 
akvakultur. Kommunen ønsker å legge til rette for denne type etablering, ved å raskt behandle 
nødvendige søknader, og gjøre det som er mulig for å kunne legge til rette for et Visningssenter i 
Kjølebrønd. Kommunen vil også kunne benytte seg av visningssenteret sine tilbud og fasiliteter for å 
øke kunnskapen om næringen, og for å kunne bidra til utviklingen av havbruksnæringen i 
kommunen. Visningssenteret passer godt inn i kommunens planer for satsingen på 
sjømatproduksjon, og ønsker å samarbeide om den faglige utvikling av et fremtidig senter». 
Det har ikke vært noen politisk sak til behandling, om Kragerø Kommune skal legge ved en uttalelse 
til søknaden fra Sørsmolt AS. Det betyr at Ordfører, Jone Blikra, har skrevet denne uttalelsen helt på 
egenhånd, uten formell forankring og politisk vedtak i Kragerø Kommune. Dette i en sak som er tett 
knyttet opp til forslaget i kommuneplanen, om «Havbruk i Stølefjorden», som ble behandlet i 
Formannskapet den 270218, og den 260918, hvor det politiske miljøet er sterkt splittet i saken og 
hvor innbyggerne i Kragerø Kommune har mange og sterke meninger.  
Jeg ber derfor Kontrollutvalget om å vurdere Ordførerens handling, i forhold til prinsippene om at 
politiske uttalelser på vegne av Kragerø Kommune, skal skje på bakgrunn av demokratisk behandling 
og politiske vedtak. 
Vedlegg 1: Konsesjonssøknad fra Sørsmolt. 
Vedlegg 2: Uttalelse fra Ordfører, Jone Blikra. 

Med hilsen 
Reidar Skoglund 
Medlem i Formannskap og Kommunestyre 
Gruppleder i Høyre 
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Saksprotokoll 
 

 
Arkivsak-dok. 18/11576 
Arkivkode  
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 

Handsama av Møtedato Saknr 

1 Kragerø kontrollutvalg 29.10.2018 30/18 

 

 

 

Henvendelse vedr. uttalelse fra ordfører 

 

 

Kragerø kontrollutvalg har handsama saken i møte 29.10.2018 sak 30/18 

 

Møtebehandling 

Ordfører kunne ikke møte. 

 

Forslag fremsatt i møtet: 

Saken utsatt. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Saken utsatt. 
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Arkivsak-dok. 18/13076-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Kragerø kontrollutvalg 10.12.2018 

 

 

 

   

 

 

Orientering om budsjett 2019 Kragerø kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

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

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

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

budsjettsaken via formannskapet til kommunestyret. 

 

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

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

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

77 4. 

 

Rådmannen vil orientere om rådmannens forslag til budsjett for 2019 og videre behandling av dette i 

møtet. 

 

 



41/18 Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag for kompensasjon fra staten - Kragerø - 18/12803-2 Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag for kompensasjon fra staten - Kragerø : Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag for kompensasjon fra staten - Kragerø

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 18/12803-2 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Kragerø kontrollutvalg 10.12.2018 

 

 

 

   

 

 

Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag 

for kompensasjon fra staten - Kragerø 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Redegjørelsen tas til orientering 

 

 

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

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

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

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

i arbeidet med å registrere psykisk utviklingshemmede i kommunen. 

 

Det har kommet frem i media at Kragerø kommune hadde 8 900 innbyggere over 16 år i 2017. Av disse 

var 55 registrert som psykisk utviklingshemmet, noe som tilsvarer 6,2 personer pr. 1000 innbyggere over 

16 år. For ti år siden var dette tallet 6. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

rapporteringsrutinene for registreringen. 

 

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

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

kommuner som har hatt stor økning i antall psykisk utviklingshemmede. Det ser ut til å være naturlige 

forklaringer på denne økningen. Ut fra det KS vet i dag, mener de derfor ikke grunn til å tro at dette er et 

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

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

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

vegne av KMD. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

personer med psykisk utviklingshemming: 

 

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

 

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

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

og Cornelia de Langes syndrom), eller  

 

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

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

ICD-10 og diagnosekode P85 i IPCP-2  

 

2. er fylt 16 år pr. 1.1.2018  

 

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

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

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

 

Unntak: 

Kommunen skal ikkje registrere personar som:  

a. bur i ein av Landsbystiftelsen sine bukollektiv eller landsbyar  

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

vertskommunetilskot i vedlegg nr. 1»  

 

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

 

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

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

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

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

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

 

Rådmannen/kommunalsjef helse og omsorg Alv Dag Brandal stiller i møtet og orienterer om rutinene 

som gjelder for dette området i Kragerø kommune. 

 

Revisor vil også orientere om sin del av arbeidet. 

 

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

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

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

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

 

Vedlegg:  

Rundskriv IS-3-2018 

Vedlegg 2 til 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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Arkivsak-dok. 16/05309-11 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Kragerø kontrollutvalg 10.12.2018 

 

 

 

   

 

 

Vurderinger omkring Plan for selskapskontroll mot slutten av 

planperioden 

 

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

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalgets ansvar for å gjennomføre selskapskontroller er hjemlet i kommuneloven § 77 nr. 5: 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens 

interesser i selskaper mm. 

 

Som grunnlag for valget av selskapskontroller skal det foreligge en analyse og plan for selskapskontroll. 

Planen skal vedtas innen årets slutt året etter kommunestyrevalget. Analyse ble utarbeidet av Telemark 

kommunerevisjon IKS og lagt frem for kontrollutvalget til behandling i møtet 25.4.2016, sammen med 

revisjonens forslag til plan for selskapskontroll. Planen ble endelig vedtatt av kommunestyret 19.5.2016, 

og består av følgende prosjekter for perioden 2016-2019: 

 

1. Gjennomføring av virksomhet – eierstyring/måloppnåelse i Kragerø kunstskole AS. Anbefales 

som forvaltningsrevisjon i selskap. Kan gjennomføres når som helst. 

2. Føringer for eierskap og opplæring av eierrepresentanter. Anbefales som generell oppfølging 

av føringer og tidligere anbefalinger. Anbefales som eierskapskontroll og kan gjennomføres 

når som helst. 

3. Samordning av føringer for eierskap. Anbefales som generell kontroll, eventuelt se på dette 

for Vekst i Grenland IKS. Anbefales som eierskapskontroll, som bør gjøres felles med andre 

der det er aktuelt. Kan gjennomføres når som helst. 

4. Samfunnsansvar og etikk i Kragerø Fjordbåtselskap IKS, kan omfatte flere selskap. Anbefales 

som forvaltningsrevisjon i selskap – bør eventuelt gjøres sammen med andre eiere. Kan 

gjennomføres når som helst. 

5. Gjennomføring av virksomhet – måloppnåelse i Vekst i Grenland IKS og/eller Kragerø 

Fjordbåtselskap IKS. Anbefales som forvaltningsrevisjon i fellesskap med andre eiere. Kan 

gjennomføres når som helst. 

 

Kontrollutvalget fikk fullmakt til å endre planen i planperioden. 

 

Så langt i perioden har kontrollutvalget behandlet følgende prosjekter: 
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1. Rammer for eierstyring – opplæring, representasjon, avklaring og rapportering (behandlet 

30.10.2017) 

2. Kragerø Fjordbåtselskap IKS (behandlet 29.10.2018) 

Kontrollutvalget har i tillegg brukt en del ressurser på å vurdere å bestille selskapskontroll i Kragerø 

kunstskole AS i tråd med prosjekt 1 i planen. Etter nærmere vurderinger og oppdatert informasjon om 

selskapet, valgte kontrollutvalget å gjøre følgende vedtak: 

 

Det blir ikke bestilt selskapskontroll i Kragerø Kunstskole AS nå, da selskapet per definisjon er insolvent. 

Kontrollutvalget mener de har nok informasjon om selskapets drift og økonomi til å oversende følgende 

melding til kommunestyret: 

 

Kontrollutvalget har i forbindelse med en vurdering av å bestille selskapskontroll i Kragerø Kunstskole 

AS, avdekket at Kragerø kommunes egenkapital i selskapet Kragerø Kunstskole AS er tapt, og ber 

kommunen sette i verk nødvendige tiltak i forhold til dette, som eksempelvis å utrede andre muligheter og 

driftsformer for videre drift av Kragerø Kunstskole AS.  

 

Saksopplysninger: 
Når vi nå er kommet så langt i planperioden, er det viktig å vurdere om de gjenstående prosjektene 

fortsatt er de mest aktuelle prosjektene kontrollutvalget kan gjennomføre, og i så fall hvilket prosjekt som 

er mest aktuelt nå. 

 

Samordning av føringer for eierskap (prosjekt 3 i planen) er en generell selskapskontroll på tvers av 

selskaper. Dersom utvalget heller ønsker å gjennomføre en selskapskontroll i ett selskap til, er prosjekt 5 i 

planen måloppnåelse i Vekst i Grenland IKS (Kragerø Fjordbåtselskap er gjennomført som egen 

selskapskontroll). Dersom kontrollutvalget velger å gjennomføre forvaltningsrevisjon i Vekst i Grenland 

nå, er det formålstjenlig å gjennomføre prosjektet i fellesskap mellom eierne. 

 

Det kan også være aktuelt å be revisjonen foreta en enkel analyse av kommunens selskaper nå, for å 

kunne avdekke mulige risikoområder. Gjeldende Plan for selskapskontroll 2016-2019 følger vedlagt. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet legger frem saken uten forslag til vedtak, da det er opp til kontrollutvalget å gjøre de aktuelle 

vurderingene i saken.  

 

Vedlegg:  

Plan for selskapskontroll 2016-2019 Kragerø 
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Forslag til plan for selskapskontroll 2016 - 2019 
Kragerø kommune 
 
2016 :: 415 005 
Ferdigstilt 08.04.16 
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Om Telemark kommunerevisjon IKS 
 
Telemark kommunerevisjon IKS er et av landets største interkommunale 
revisjonsselskaper. Alle de 18 kommunene i Telemark, kommunene Larvik og Lardal i 
Vestfold og Telemark fylkeskommune er eiere av selskapet. Vi utfører revisjon og 
andre tjenester for våre eiere og andre kommunale/fylkeskommunale aktører. 
 
Fra 2015 samarbeider vi faglig og administrativt med de interkommunale 
revisjonsordningene Buskerud kommunerevisjon IKS, Vestfold kommunerevisjon og 
Sandefjord distriktsrevisjon.  
 
Telemark kommunerevisjon IKS har bred erfaring med selskapskontroll og gjør 
forvaltningsrevisjon innenfor en rekke områder, og med forskjellige innfallsvinkler. 
Våre ansatte har samfunnsfaglig, økonomisk og juridisk utdanning på mastergradsnivå, 
og har god kompetanse innen offentlig forvaltning.  
 
 
 
Du kan lese mer på vårt nettsted www.tekomrev.no. 
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1 Innledning 
1.1 Bakgrunn 
Kommunen kan engasjere seg i virksomheter og legge ulike oppgaver til fristilte 

organisasjonsformer som interkommunalt samarbeid, interkommunale selskaper, 

aksjeselskaper o.l. Kommunestyret står i stor grad fritt til å velge hva slags 

organisasjonsform slik virksomhet skal ha. Hvilken organisasjonsform kommunestyret 

velger, har avgjørende betydning for kommunestyrets styringsmuligheter. Ulike 

selskapsformer har egne styringsorganer, og er regulert av særskilt lovgivning, som 

bl.a. fastsetter forholdet mellom eierne (kommunen) og selskapets styringsorgan.  

 

En evaluering av offenleglova1 viser at det er lav kunnskap om loven i selvstendige 

offentlige rettssubjekter. Videre viser evalueringen at mange offentlige selskap, selv 

om de forvalter til dels svært store offentlige verdier, får få innsynsbegjæringer. 

Mange mener at ressursbruken på å etablere rutiner, systemer og kompetanse i 

organisasjonen er urimelig i forhold til det lave antallet inn-synsbegjæringer de mottar.  

 

Viktige betingelser for folkevalgt styring er åpenhet, etikk og kontroll. NIBR har 

undersøkt hvordan norske kommuner ivaretar hensynet til god folkevalgt styring over 

den delen av kommunens virksomhet som er organisert i selskap.2 De fleste som ble 

spurt i undersøkelsen, mener at kommunestyret ikke får nok informasjon og ikke er 

godt nok orientert, og at kontrollrutinene ikke er tilstrekkelige. Dette gir utfordringer 

når det gjelder demokratisk, folkevalgt styring, innsyn og kontroll med virksomheten.  

 

 

1.2 Kontrollutvalgets ansvar for planlegging av selskapskontroll 
Kommuneloven § 77 nr. 5 og kontrollutvalgsforskriften § 13 slår fast at kontrollutvalget 

skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 

m.m. Kontrollutvalget skal påse at det utarbeides en plan for gjennomføring av 

selskapskontroll. Planen skal bygge på en overordnet analyse av kommunens eierskap 

ut fra vurderinger av risiko- og vesentlighet. Planen skal vedtas av kommunestyret, 

senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. 

 

                                                        
1 Gjennomført av Oxford research i 2015 på oppdrag fra Justisdepartementet 

(http://www.oxfordresearch.no/media/270943/evaluering_av_offentleglova_oxford_research.pdf ) 
2 Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR) på oppdrag fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 2015:1 (www.nibr.no)  
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Kontrollutvalget i Kragerø har bedt Telemark kommunerevisjon IKS om å utarbeide 

analyse og forslag til plan for selskapskontroll. Vårt forslag viser aktuelle tema for 

selskapskontroll i Kragerø kommune basert på en vurdering av risiko og vesentlighet. 

Det er kommunestyret som bevilger ressurser til selskapskontroll, og dermed 

bestemmer i hvilket omfang planen skal gjennomføres.  

 

Kommunens eierskap i Telemark kommunerevisjon IKS og Telemark 

kontrollutvalgssekretariat framgår av oversikten i vedlegget. Telemark 

kommunerevisjon IKS er ikke uavhengige i forhold til disse to selskapene, og vi har 

derfor ikke vurdert behovet for selskapskontroll for disse.  

 

 

1.3 Hvem kan bli kontrollert? 
Reglene om selskapskontroll gjelder kommunalt eierskap i interkommunale selskap 

(IKS), aksjeselskap (AS) og interkommunale samarbeid etter kommuneloven § 27 når 

disse er selvstendige rettssubjekt. Kontrollen kan også gjelde datterselskap til disse 

organene.  

 

Selskapskontroll gjelder ikke for stiftelser og kommunale foretak. 

 

 

1.4 Selskapskontroll - innhold og begrepsbruk 
Begrepet selskapskontroll dekker to former for kontroll: 

 

- Eierskapskontroll: Kontroll med hvordan kommunen ivaretar sitt eierskap i 

selskap – forholdet mellom kommunestyret og eierorganet 

- Forvaltningsrevisjon i selskap: Kontroll med hvordan selskapene styres og 

drives 
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En eierskapskontroll er i hovedsak rettet mot kommunen. Hovedspørsmålet i en 

eierskapskontroll er om kommunen har retningslinjer for utøvelse av eierskap, og om 

disse er i samsvar med gjeldende regler og anbefalinger for godt eierskap. Videre 

undersøker en om eierskap utøves i samsvar med gjeldende regler og kommunestyrets 

vedtak og forutsetninger. 

 

Selskapets drift og aktiviteter kan en kontrollere gjennom en forvaltningsrevisjon, på 

samme måte som det gjøres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet. De fleste 

tema og vinklinger kan undersøkes gjennom en forvaltningsrevisjon. 

Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres i samsvar med god kommunal revisjonsskikk3, 

og er regulert i kommuneloven § 77 nr. 4, kontrollutvalgsforskriften og 

revisjonsforskriften. 

 

 

1.5 Gjennomføring og rapportering av kontrollen 

Iverksetting av selskapskontroll 
Kommunestyret skal vedta planen for selskapskontroll og skal stille ressurser til 

rådighet for gjennomføringen. Kontrollutvalget sørger for at eierskapskontroll eller 

forvaltningsrevisjon blir gjennomført. Det er vanlig og hensiktsmessig at 

kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å gjøre endringer i planen. 

 

                                                        
3 God kommunal revisjonsskikk for forvaltningsrevisjon er definert i RSK 001, fastsatt av Norges 

kommunerevisorforbund. 

Selskapskontroll
Kommuneloven § 77 nr 5 - kontrollutvalgets plikt til å påse at det blir utført selskapskontroll

Kommuneloven § 80 - rett til innsyn heleide kommunale selskap

Kontrollutvalgsforskriften kapittel 6

Eierskapskontroll 
Obligatorisk

Kontrollutvalgsforskriften § 14 første ledd

Forvaltningsrevisjon
Frivillig

Kontrollutvalgsforskriften § 14 andre ledd



42/18 Vurderinger omkring Plan for selskapskontroll mot slutten av planperioden - 16/05309-11 Vurderinger omkring Plan for selskapskontroll mot slutten av planperioden : Plan for selskapskontroll Kragerø

Plan for selskapskontroll 2016-2019 – Kragerø kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS  

 
 

6 

Avtalen kommunen har med Telemark kommunerevisjon IKS dekker ikke 

selskapskontroll. Gjeldende ordning er at kontrollutvalget ber om tilbud på en 

selskapskontroll, og vurderer bestillingen ut fra tilbudet de får.  

 

Gjennomføring av eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon 
Det er ikke stilt krav om kvalifikasjoner for den som skal gjennomføre 

eierskapskontroll. Det er heller ikke stilt metodiske krav til eierskapskontrollen. Det 

vanlige er at eierskapskontroll gjennomføres av revisor, eventuelt av kontrollutvalgets 

sekretariat.  

 

Forvaltningsrevisjon i selskap skal utføres av revisor i samsvar med god kommunal 

revisjonsskikk og gjeldende kvalifikasjonskrav for forvaltningsrevisjon.  

 

En eierskapskontroll er vanligvis mindre ressurskrevende enn en forvaltningsrevisjon. 

 

Innsynsrett 
Kommuneloven § 80 regulerer kontrollutvalgets og kommunens revisors innsynsrett i 

selskaper. Innsynsretten gjelder i interkommunale selskaper, interkommunalt 

samarbeid som er organisert som selvstendig rettssubjekt og aksjeselskaper med 

kommunale/fylkeskommunale eiere. 

 

Det er ikke innsynsrett i selskap som har private eller statlige medeiere. Her kan 

kontrollutvalgets innsynsrett reguleres i vedtektene. Hvis den ikke er regulert, må 

kontrollutvalget be styret om samtykke til innsyn, eventuelt etter avklaring med 

eierne.  

 

Rapportering om eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon 
Etter gjennomført eierskapskontroll eller forvaltningsrevisjon lager vi en rapport til 

kontrollutvalget for behandling. Kontrollutvalget skal rapportere sitt arbeid til 

kommunestyret. Denne rapporteringen skjer normalt ved at kontrollutvalget sender 

rapporten med sin innstilling til kommunestyret for behandling.   
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2 Eierskap i Kragerø kommune   
2.1 Eierskapsmelding 
Kommunestyret i Kragerø vedtok i 2016 (sak 6/16) eierstyringsprinsipper for 

kommunen. Innholdet i disse prinsippene er nærmere omtalt i kapittel 3. 

 

2.2 Kommunens eierskap 
Vi har hentet oversikt over kommunens eierskap fra kommunen og fra Proff.no og 

Brønnøysundregistrene.4 I den grad det ikke er samsvar mellom disse kildene, har vi 

bygget på de offentlige registrene. Vi kan ikke si med sikkerhet at kommunen ikke har 

annet eierskap enn det som framgår her.  

 

Oversikt og informasjon om selskapene framgår av vedlegg til rapporten. 

 

2.3 Tidligere selskapskontroller 

Kragerø kommune har i perioden 2012-2015 gjennomført følgende kontroller: 

Selskap Tema/anbefalinger 

Kragerø 

Fjordbåtselskap 

AS 

Selskapet ble anbefalt å innføre rutiner for å sikre at 

offentleglova følges og foreta en vurdering av selskapets 

skattemessig forhold og skatteplikt.  

Det ble også gitt anbefalinger til eierkommunene knyttet til 

eierstrategi, vedtekter og delegasjon. 

Delecto AS Selskapet ble anbefalt å avklare om de er omfattet av reglene 

om offentlige anskaffelser, sikre at journal føres i samsvar 

med regler i arkivloven og signering av styreprotokoll i tråd 

med lovkrav. 

Kragerø kommune ble anbefalt å sikre systematisk 

folkevalgtopplæring om eierstyring, fullføre arbeidet med 

eiermelding og oppdaterer delegasjonsreglementet. 

 

  

                                                        
4 Kommunen har gitt informasjon på forespørsel fra oss om hvilke aksjeselskap, interkommunale selskap 

og selvstendige interkommunale samarbeid som kommunen har eierandeler i eller deltar i pr 31.12.15. 
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3 Prioriteringer i planperioden 
3.1 Eierskapskontroll 
Vi foreslår at Kragerø kommune gjennomfører eierskapskontroll innenfor utvalgte 

tema. Prioriteringen av tema for eierskapskontroll bygger på en risiko- og 

vesentlighetsvurdering med bakgrunn i KS anbefalinger for godt eierskap, kommunens 

eiermelding og resultater av tidligere selskapskontroller. 

 

Føringer for eierskap og opplæring av eierrepresentanter (anbefaling 1 - 8) 
KS anbefaler at kommunene etablerer retningslinjer for utøvelsen av sitt eierskap. 

Kragerø kommune har som nevnt vedtatt eierstyringsprinsipper. Det er lagt til grunn at 

kommunen skal sette mål for selskapene og utarbeide eierstrategier.  

 

Ifølge eierstyringsprinsippene skal kommunestyret ha en total gjennomgang av 

eierpolitikken hvert fjerde år, senest ett år etter konstituering av det nye 

kommunestyret. Ajourførte eierstrategier skal behandles årlig. Kommunestyret skal 

vedta rutiner for samhandling med foretakene og for å sikre at kommunestyrets syn 

blir videreformidlet til eierrepresentanter i generalforsamling og representantskap.  

 

Det kan være aktuelt å undersøke hvordan disse og eventuelt andre tiltak kommune 

har truffet for å sikre at forvaltningen av eierskap er i samsvar med anbefalinger som 

er gitt er fulgt opp. Herunder hvilke tiltak kommunen har for å sikre 

folkevalgtopplæring i tråd med anbefalingene som er gitt av KS og i tidligere 

selskapskontroll. En slik kontroll vil være generell og rettet mot hele kommunens 

eierskap. Folkevalgtopplæring, fullmakter, avklaringer og rapportering til 

kommunestyret bør undersøkes. 

 

Styre - evaluering og valg (tilråding 9 - 14) 
Det er eiers ansvar å sørge for at styrets samlede kompetanse er tilpasset selskapets 

virksomhet. Kragerø kommune har lagt føringer for valg av styrerepresentanter og for 

styrearbeid i sine eierstyringsprinsipper. Føringer lagt i prinsippene er i tråd med de 

anbefalinger som er gitt. Det kan være aktuelt å undersøke hvordan kommunen har 

sikret at disse forventningen er formidlet til selskapene som kommunen har 

eierinteresser i og hvordan de er fulgt opp. 

 

Samordning av føringer for eierskap – flere eiere 
Kragerø kommune har eierinteresser i selskap sammen med andre kommuner. Det kan 

innebære at de forskjellige eierne gir hver sine føringer for eierskapsutøvelse, 
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målsetninger og styring av selskapene, og føringene kan til dels være motstridende. 

Kommunen har som ett av sine eierstyringsprinsipper at eierne i selskapene skal 

likebehandles. Her er det lagt til grunn at bruk av aksjonæravtaler, eiermøter og 

eierstrategier kan være tiltak for å sikre koordinering av eierinteresser. Det kan være 

aktuelt å undersøke hva Kragerø kommune gjør for å sikre samordning av føringer for 

eierskap. 

 

 

3.2 Forslag om forvaltningsrevisjon i selskap 

Samfunnsansvar og etikk (tilråding 15 - 19) 
Kommunen har gjennom eierstyringsprinsippene etablert forventninger til selskapene 

på dette området, blant annet at kommunens etiske retningslinjer skal ligge til grunn 

for virksomhet i selskap kommunen har eierinteresser i. Det er også forventet at 

selskapene er bevisst sitt samfunnsansvar og det er satt krav til arbeidsgiverpolitikken.  

 

Det kan være aktuelt å gjøre en forvaltningsrevisjon for å undersøke om dette er 

formidlet selskapene, men siden eierstyringsprinsippene nylig er vedtatt vil vi anbefale 

en slik kontroll først mot slutten av perioden. Tidligere selskapskontroller har gitt 

anbefalinger knyttet til oppfølging av reglene om offentlige anskaffelser, og 

kommunen har forventinger om at selskapene skal ha effektiv ressursbruk ved 

anskaffelser. Dette er derfor også et område som er aktuelt å undersøke. Kragerø 

Fjordbåtselskap IKS kan være et aktuelt selskap for en forvaltningsrevisjon med dette 

som tema, med vekt på oppfølging av reglene om offentlige anskaffelser. Dette kan 

også være aktuelt for Vekst i Grenland IKS. 

 

Gjennomføring av virksomhet - måloppnåelse 
Økonomistyring i selskap 

Kragerø kunstskole AS har gått med underskudd de senere årene, og det er en klar 

risiko for at selskapet ikke drives på en økonomisk forsvarlig måte. Det kan derfor være 

aktuelt med en forvaltningsrevisjon i selskapet der en både ser på økonomistyring og 

selskapets virksomhet, herunder eiers mål for virksomheten og hvordan selskapet 

sikrer måloppnåelse. 

 
Kollektivtransport 

Kragerø fjordbåtselskap IKS skal drive kollektivtransport i skjærgården i Kragerø. 

Selskapet var tidligere organisert som et aksjeselskap, og er nå organisert som et IKS. 

Denne endringen samt at selskapet er ansvarlig for tjenester som er viktig for 

kommunen, gjør at det kan være aktuelt med forvaltningsrevisjon i selskapet. En 
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tidligere kontroll ga anbefalinger knyttet til oppfølging av reglene om offentlighet og 

offentlige anskaffelser, og dette kan som nevnt tidligere også være aktuelt å 

undersøke. 

 

 

Næringsarbeid 

Vekst i Grenland IKS ivaretar eierkommunenes næringsarbeid. Selskapet var tidligere 

organisert som et aksjeselskap og er nå organisert som et interkommunalt selskap. 

Selskapet har fått ansvar for alt næringsarbeidet i eierkommunene, og den enkelte 

kommune har overført ansatte med ansvar for næringsarbeid i kommunen til 

selskapet. Det kan derfor være aktuelt å se nærmere på hvilke føringer kommunen har 

gitt selskapet og hvordan selskapet gjennomfører oppgavene de er tildelt. Her kan det 

også være risiko knyttet til samordning av føringer fra eierne og krav til offentlighet, 

anskaffelser og støtte som nevnt tidligere. 

 

Forventninger om utbytte  

Kragerø kommune har forventinger om årlig utbytte fra Kragerø Energi. Grunnet store 

investeringer hos selskapet er det ikke ventet utbytte før regnskapsåret 2017 er 

avsluttet. Det kan være aktuelt å undersøke nærmere hvorvidt kommunenes ønske om 

utbytte balanseres mot selskapets behov for å sikre egenkapital og nødvendige 

investeringer. Vi har imidlertid ikke prioritert å foreslå dette i denne perioden.  
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4 Plan for selskapskontroll 
 
Vi foreslår følgende selskapskontroller: 
 

Tema Generell/selskap Kontrollform Tidspunkt 

Gjennomføring av 
virksomhet – 
økonomistyring/ 
måloppnåelse 

Kragerø kunstskole 
AS 

Forvaltningsrevisjon i 
selskap 

Kan 
gjennomføres 
når som helst 

Føringer for eierskap 
og opplæring av 
eierrepresentanter 

Generell – 
oppfølging av 
føringer og tidligere 
anbefalinger 

Eierskap Kan 
gjennomføres 
når som helst 

Samordning av 
føringer for eierskap 

Generell – ev se på 
dette for Vekst i 
Grenland IKS 

Eierskap – kan ev 
gjøres sammen med 
andre eiere 

Kan 
gjennomføres 
når som helst 

Samfunnsansvar og 
etikk 

Kragerø 
Fjordbåtselskap IKS, 
kan omfatte flere 
selskap 

Forvaltningsrevisjon i 
selskap – bør ev. 
gjøres sammen med 
andre eiere 

Kan 
gjennomføres 
når som helst 

Gjennomføring av 
virksomhet - 
måloppnåelse 

Mulige selskap: 
Vekst i Grenland IKS 
og/eller 
Kragerø 
Fjordbåtselskap IKS 

Forvaltningsrevisjon i 
selskap – bør gjøres 
sammen med andre 
eiere. 

Kan 
gjennomføres 
når som helst 

 
 

 

Vedlegg 
 

 Oversikt over Kragerø kommunes eierinteresser i selskaper per 1.1.2016 og 
beskrivelse av selskapene 

 KS’ Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll5 
 
 

 
 
 

                                                        
5 Kommunenes sentralforbund 15. november 2015. 
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Oversikt over Kragerø kommunes eierinteresser i selskaper per 1.1.2016 og beskrivelse av selskapene 
Selskaper med full innsynsrett iht. koml. § 80: 
 

Interkommunale selskap 
(IKS) 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet (alle tall fra 2014) Kontorkommune  
og andre eierkommuner  

Kragerø Fjordbåtselskap 
IKS 

50 % Egenkapitalandel: 7,8 %     Egenkapital 3,537 mill. kr. 
Totalrentabiliet: 3,6 % 
Likviditetsgrad: 1,3              Gjeldsgrad: 11,3 
Selskapet ble etablert som et IKS i 2013. 
 

Formål: Formålet med selskapet er å tjene eiernes behov for å drive allmenn tilgjengelig 
kollektivtransport med fartøy i rute i skjærgården I Kragerø. Selskapet kan ikke drive 
rutegående virksomhet i andre geografiske områder. 

 

Annet: Det var selskapskontroll i 2011 da selskapet var et AS, med anbefalinger for både 
eierkommunene og selskapet. Det kan være aktuelt med en forvaltningsrevisjon mot slutten 
av perioden. 
 

Kontorkommune 
Kragerø 
 
50 % Telemark fylkesk. 

Gea Norvegica Geopark 
IKS 
 
 
 
 
 

2,29 % Årsregnskapet kan ikke finnes i offentlige kilder.  
Egenkapitalen i 2013 var 1 268 000 kr. Regnskapsmessig resultat var – 272 000 kr. 
Deltakeransvar lik eierprosent. 
 
Formål: Selskapet har som formål, gjennom en felles organisasjon, å tilrettelegge og forestå 
en god og informativ presentasjon av områdets geologiske naturarv. Dette omfatter også å 
vise sammenhenger mellom geologisk mangfold og betydningen dette har for menneskene i 
dag, i fortid og i framtid (herunder biologisk mangfold, miljøforhold, samfunnsutvikling, 
kultur, jordbruk, utnyttelse av geologiske naturressurser m.m.). Målsettingen er at selskapet 
skal bidra aktivt til: Utviklingen av det gode bosted. Dette omfatter tiltak som kan gi 
befolkningen økt innsikt i bostedet og derved styrke identitetsfølelsen. Undervisning i skoler 
og høyskoler gjennom tilrettelegging og utvikling av tilbud. I samarbeid med lokale aktører 
utvikle et grunnlag for kvalitetsturisme med utgangspunkt i den geologiske naturarven 
(geoturisme). Stimulere til lokal næringsutvikling med basis i muligheter som geologien i 
området gir. Bidra til markedsføring / "branding" av regionen internasjonalt.Selskapet skal 

Kontorkommune 
Porsgrunn 
 
34,4 % Vestfold 
fylkeskom.  
34,4 % Telemark 
fylkeskom.   
9,63 % Skien   
 6,42 % Porsgrunn   
 7,80 % Larvik   
 2,75 % Bamble   
1,38 % Nome   
 0,46 % Lardal   
 0,46 % Siljan   
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bidra til å samordne aktiviteter som utføres av ulike aktører, som for eksempel 
fylkesmennene, kommunene, næringsliv, interesseorganisasjoner og ideelle organisasjoner, 
ved forvaltning og drift av attraksjoner i geoparkområdet. Partene forutsetter at en del 
praktiske oppgaver knyttet til driften av geoparken best vil kunne løses ved at dette blir 
ivaretatt av de enkelte eierne. Dette gjelder bl.a. rydding, vedlikehold, skilting og kontakt 
med grunneiere. Fordelingen av de konkrete oppgaver mellom de deltagende kommuner og 
fylkeskommuner vil bli regulert nærmere i en egen avtale mellom disse. Selskapet vil arbeide 
for å oppnå status som en Europeisk Geopark godkjent av UNESCO og det europeiske 
geoparknettverket ("European Geopark Network"; EGN). Videre å bli deltaker av EGN og skal 
sørge for en drift i henhold til "EGN Charter". 
 
Annet: Telemark fylkeskommune har hatt eierskapskontroll i 2014. Selskapet ble anbefalt å 
sikre at egne styrerepresentanter ble registrert i styrevervregisteret, at revisor og 
kontrollutvalg ble varslet om generalforsamling og sikre instruks til styret og daglig leder. 
 

  

Agder og Telemark 
kontrollutvalgssekretariat 
IKS 
 
 

 3,3 % Egenkapitalandel: 16 %              Egenkapital kr 600 000  
Gjeldsgrad: 5,2 
 
Formål: Utføre den lovpålagte sekretærfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg. Selskapet 
kan utføre tilsvarende oppgaver for andre bestillere. 

 
Annet: Ikke hatt selskapskontroll. 

Kontorkommune Bø. 
 
Telemark 
fylkeskommune og 17 
kommuner i Telemark, 
Aus-Agder 
fylkeskommune og 10 
kommuner i Aust-Agder, 
Vest-Agder 
fylkeskommune og fire 
kommuner i Vest-Agder. 

Telemark 
kommunerevisjon IKS 
 
 

4,0 % Egenkapitalandel: 59,9 %             Egenkapital 6,1 mill. kr. 
Totalrentabilitet: 3,7 % 
Gjeldsgrad: 0,7 
 
Formål: Utføre lovpålagte revisjonsoppgaver samt andre revisjonsoppdrag og rådgivning for 
deltakerne. I tillegg å utføre revisjonsoppdrag og rådgivning for andre selskaper. Selskapet 
har ikke erverv til formål. 
 

Kontorkommune Skien. 
  
Larvik, Lardal, samtlige 
kommuner i Telemark og 
Telemark 
fylkeskommune 
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Annet: Ikke hatt selskapskontroll. 
 

Kragerø kommune opplyser at de nå er med i Interkommunalt arkiv for Buskerud Vestfold og Telemark IKS. Dette er ikke blitt oppdatert i offentlige 
registre. 

 
 

Heleide kommunale 
aksjeselskap (AS) 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet (alle tall fra 2014) Kontorkommune  
og andre eierkommuner  

Kragerø kunstskole AS 100 % Egenkapitalandel: - 335,1 %   Egenkapital – 2,915 mill. kr. 
Totalrentabilitet: - 103,7 % 
Gjeldsgrad: - 1,3 
 
Vi har sett på regnskapstall for perioden 2010 – 2014 og alle årene har hatt negativt 
driftsresultat. Selskapet hadde positiv egenkapital i 2010, men har etter det hatt negativ 
egenkapital. 
 
Formål: Drive kunstfaglig utdanning basert på offentlige godkjente lærerplaner. Skoledriften 
utøves av eget skolestyre som er underlagt AS'styret. Selskapet kan drive med 
næringsrelatert virke etter styrets nærmere bestemmelse. Eventuell næringsrelatert 
virksomhet skal ha til formål å være en styrke for selskapets identitet. Selskapet skal bidra til 
en positiv utvikling innen kunst og kultur i Kragerø kommune, Telemark fylke og i regionen. 
Selskapet skal ikke ha til formål å skaffe eieren økonomisk utbytte. Eventuelle overskudd 
skal forbli i selskapet og disponeres til formål som styrker skolens drift. 
 
Annet: Ikke hatt selskapskontroll. 
 

Kontorkommune 
Kragerø 
 
  

Delecto AS 
(Tidligere navn Kragerø 
industri og service AS) 

100 % Egenkapitalandel: 49,2 %   Egenkapital 6,784 mill. kr. 
Totalrentabilitet: 4,3 % 
Gjeldsgrad: 1 
 
Formål: Selskapet skal gi arbeidstilbud, arbeidstrening og bistand til personer med nedsatt 
arbeidsevne, som ønsker arbeid. Selskapet skal skape varige tilrettelagte arbeidsplasser for 
personer med nedsatt arbeidsevne som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre 

Kontorkommune 
Kragerø 
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arbeidstilbud. Arbeidet ved selskapet skal baseres på fremstilling av varer og tjenester for 
det ordinære marked. Arbeidet skal bidra til å kvalifisere og utvikle ressurser hos 
arbeidstakerne. Muligheten for yrkesrettet attføring må holdes åpen. Selskapet skal drive 
arbeidsutprøving og arbeidstrening til personer med usikre muligheter på arbeidsmarkedet. 
Selskapet skal gi bistand og oppfølging til personer med usikre muligheter på 
arbeidsmarkedet som ønsker arbeid på ordinære arbeidsplasser. Selskapet skal tilby 
avklaring, rådgiving og motivasjon til personer som av ulike grunner har falt ut av 
arbeidsmarkedet eller har problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet. Selskapet skal 
ikke ha til formål å skaffe eierne økonomisk utbytte, og eventuelle overskudd skal forbli i 
selskapet og komme selskapet og deltakerne til gode. 
 
Annet: Selskapskontroll i 2014 
 

Kragerø Energi Holding AS 100 % Egenkapitalandel: 37,3 %          Egenkapital 90,189 mill. kr. 
Totalrentabilitet: 6,2 % 
Gjeldsgrad: 1,7 
(Konsernregnskapstall) 
 

Formål: Å eie aksjer i andre selskap, investere i aksjer og andre verdipapirer, samt annen 
virksomhet som står i naturlig tilknytning til dette.  
 

Annet: Ikke hatt selskapskontroll. Opprettet i 2012 – Kragerø Energi As har hatt 
selskapskontroll. 

 

Kontorkommune 
Kragerø 
 
  

Kragerø Energi AS 100 % 
Datterselskap 
Kragerø Energi 
Holding AS 

Egenkapitalandel: 35,2 %       Egenkapital 79,45 mill. kr. 
Totalrentabilitet: 5,8 % 
Gjeldsgrad: 1,8 
 

Formål: Bygge og drive energinett i eget konsesjonsområde på en kostnadseffektiv måte 
med høy leveringskvalitet. Kragerø Energi AS skal i samarbeid med andre energileverandører 
omsette energi til lokale husholdninger og næringsliv, til konkurransedyktige priser og 
betingelser. Kragerø Energi AS skal kunne drive annen beslektet virksomhet som kan gi 
økonomisk lønnsomhet. Kragerø Energi AS skal legge til rette for og ivareta et godt 
arbeidsmiljø med mulighet for ansatte til personlig og faglig utvikling. 

Kontorkommune 
Kragerø 
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Annet: Selskapskontroll ble gjennomført høsten 2009, med anbefalinger både for 
kommunen og selskapet.   
 

Kragerø Energi Bredbånd 
AS 

100 % 
Datterselskap 
Kragerø Energi 
Holding AS 

Egenkapitalandel: 66,3  %          Egenkapital 14,1 mill. kr. 
Totalrentabilitet: 11 % 
Gjeldsgrad: 0,5 
 

Formål: Bygge og eie fiberoptiske kabelnett med tilhørende installasjoner samt levere 
tjenester knyttet til bredbånd i Kragerø Energi AS' konsesjonsområde samt virksomhet som 
naturlig faller innunder dette.  
Ikke hatt selskapskontroll. 
 

Kontorkommune 
Kragerø 
 
 

Kragerø Energi 
Installasjon AS 

100 % 
Datterselskap 
Kragerø Energi 
Holding AS 

Egenkapitalandel: 44,8 %          Egenkapital: 4,2 mill. kr. 
Totalrentabilitet: 10,5 % 
Gjeldsgrad: 1,2 
 

Formål: Installasjons- konsulent-, og handelsvirksomhet, høyspent installasjoner innenfor 
industri og nettselskaper, installasjon av utstyr til automatisering og prosesstyring, 
data/telekommunikasjon, og ENØK. Selskapet skal kunne drive annen beslektet virksomhet 
som kan gi økonomisk lønnsomhet. Selskapet skal legge til rette for og ivareta et godt 
arbeidsmiljø med mulighet for ansatte til personlig og faglig utvikling. 
 

Kontorkommune 
Kragerø 
 

Kragerø Kraft AS 100 % 
Datterselskap 
Kragerø Energi 
Holding AS 

Egenkapitalandel: 1,3  %          Egenkapital  kr 69 000 
Totalrentabilitet: -24,1 % 
Gjeldsgrad: 76 
 
Formål: Selskapet skal omsette kraft til husholdninger og næringslivet i og utenfor eget 
konsesjonsområde. Selskapet skal i samarbeid med kraftleverandører levere kraft til 
konkurransedyktige priser og betingelser. Selskapet skal kunne drive annen beslektet 
virksomhet som kan gi økonomisk lønnsomhet. Selskapet skal legge til rette for og 
ivareta et godt arbeidsmiljø med mulighet for ansatte til personlig og faglig utvikling. 
 

Kontorkommune 
Kragerø 
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Grenland Vestfold Biogass 
AS 

5,18 Egenkapital: 4,97 mill kr       Egenkapitalandel: 90 % 
Totalrentabilitet 0 % 
Gjeldsgrad 0,1 
 
Formål: Å ta ansvar for behandling av det våtorganiske avfallet (matavfall og slam) til 
selskapets aksjeeiere ved produksjon av biogass, biogjødsel og andre beslektede produkter, 
samt alt det som dermed står i forbindelse. 
 

Kontorkommune 
Tønsberg 
 
40,99 % VESAR AS 
21,82 % Tønsberg 
Renseanlegg IKS 
Flere kommuner i 
Telemark og Vestfold 

 
 
 
Selskaper uten innsynsrett: 

Deleide kommunale 
aksjeselskaper  

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet Kontorkommune  
og andre eierkommuner  

Langøybrua AS 
 

9,0 % Egenkapitalandel: 96,9 %                Egenkapital kr 31 000 
Totalrentabilitet: - 93,3 % 
Gjeldsgrad: 0 
(Alle tall fra 2014) 
 

Formål: Bygging og drift av bru til Langøy i Kragerø kommune, samt delta i bygging og drift 
av Langøyveien og fremtidig forbindelse til Gumøy. 
 

Kontorkommune Kragerø 
 
117 aksjonærer 
 
   

Visit Kragerø AS 5,57 % Egenkapitalandel: 41,6 %        Egenkapital  kr 288 000 
Totalrentabilitet: 31,6 % 
Gjeldsgrad: 1,4 
(Alle tall fra 2014) 
 

Formål: Selskapets virksomhet er: Produktutvikling, markedsføring og salg av aksjeeiernes 
reiselivsprodukter på oppdragsbasis. Andre serviceoppgaver overfor aksjeeierne på 
oppdragsbasis. Serviceoppgaver overfor kommunen på oppdragsbasis. Serviceoppgaver 
overfor andre samarbeidspartnere på oppdragsbasis, for eksempel for Kragerø 
Sentrumsforening. For øvrig alt som naturlig hører til for å fremme reiselivet i kommunen, 
herunder deltakelse i andre selskap.  
 

Kontorkommune Kragerø 
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Formler og forklaringer for nøkkeltall: 

 

Egenkapitaldel 
(Sum egenkapital/totalkapital)*100  
Egenkapitaldelen viser hvor mye av totalkapitalen som er egenkapital. Over 40 % regnes som svært godt.  

Totalrentabilitet 
(Resultat før skatt + finanskostnader)*100/gj.sn. totalkapital 
Totalrentabiliteten viser hvor lønnsom virksomheten er. Over 15 % regnes som svært godt.  

Gjeldsgrad 
Sum gjeld / Sum eigenkapital 
Gjeldsgraden viser hvor stor gjelden er i forhold til egenkapitalen. En gjeldsgrad på 1 vil si at bedriften har like stor gjeld som egenkapital.  

 
 



42/18 Vurderinger omkring Plan for selskapskontroll mot slutten av planperioden - 16/05309-11 Vurderinger omkring Plan for selskapskontroll mot slutten av planperioden : Plan for selskapskontroll Kragerø

Plan for selskapskontroll 2016-2019 – Kragerø kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS  

 
 

1 

KS’ Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll6 
 
ANBEFALING 1: OBLIGATORISK OPPLÆRING AV OG INFORMASJON TIL FOLKEVALGTE 
Kommunene bør som en del av sitt folkevalgtprogram gjennomføre obligatoriske kurs 
eller eierskapsseminarer. Den første opplæringen bør gjennomføres i løpet av de 
første 6 månedene av valgperioden. Det anbefales også at det nye kommunestyret 
tidlig i perioden får en oversikt over status for selskapene. 
 
 
ANBEFALING 2: VURDERING OG VALG AV SELSKAPSFORM 
Det er eiers ansvar å sikre en selskapsform som er tilpasset selskapets formål, 
eierstyringsbehov, samfunnsansvar, hensynet til innsyn, markedsforhold og det 
aktuelle lovverket. 
 
 
ANBEFALING 3: FYSISK SKILLE MELLOM MONOPOL OG KONKURRANSEVIRKSOMHET 
Selskaper som opererer i et marked i konkurranse med andre aktører i tillegg til 
monopolvirksomhet, bør som hovedregel skille ut den markedsrettede delen av 
virksomheten for å unngå rolleblanding og kryssubsidiering. 
 
 
ANBEFALING 4: UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDINGER 
Kommunestyrene bør hvert år fastsette overordnede prinsipper for sitt eierskap ved 
å utarbeide en eierskapsmelding for alle sine selskaper. 
 
Eierskapsmeldingen bør minimum ha disse hovedpunktene: 
1. Oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selskaper og samarbeid. 
2. Politisk styringsgrunnlag gjennom kommunens prinsipper for eierstyring 
3. Juridisk styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskaps- og samarbeidsformene. 
4. Formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene, herunder 
styringsdokumentene. 
5. Selskapenes samfunnsansvar knyttet til miljø, likestilling, åpenhet, etikk osv. 
 
 
ANBEFALING 5: UTARBEIDELSE OG REVIDERING AV STYRINGSDOKUMENTER 
Kommunestyret skal utarbeide og bør jevnlig revidere styringsdokumentene og 
avtalene som regulerer styringen av selskapet. 
 
 
ANBEFALING 6: EIERMØTER 
KS anbefaler at det jevnlig gjennomføres eiermøter for å bidra til god eierstyring og 
kommunikasjon med selskapet. Et eiermøte er et møte mellom representanter fra 

                                                        
6 Kommunenes sentralforbund 15. november 2015. 
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kommunen som eier, styret og daglig leder for selskapet. 
 
 
ANBEFALING 7: EIERORGANETS SAMMENSETNING OG FUNKSJON 
Avhengig av selskapets formål, anbefales det som en hovedregel at kommunestyret 
oppnevner sentrale folkevalgte som selskapets eierrepresentanter i eierorganet. 
Eierstyring skal utøves innenfor rammen av kommunestyrets vedtak. 
 
 
ANBEFALING 8: GJENNOMFØRING AV GENERALFORSAMLINGER OG 
REPRESENTANTSKAPSMØTER 
De formelle eiermøtene er generalforsamling eller representantskap. Det er styret 
som innkaller. Bestemmelser om innkallingsfrist bør tas inn i vedtektene, slik at 
det tas hensyn til kommunens behov for å ha tid til å behandle aktuelle saker. 
 
 
ANBEFALING 9: SAMMENSETNINGEN AV STYRET 
Det er eiers ansvar å sørge for at styrets kompetanse samlet sett er tilpasset det 
enkelte selskaps virksomhet. Det anbefales at kommunen sikrer opplæring av 
styremedlemmene. 
 
 
ANBEFALING 10: VALGKOMITE OG STYREUTNEVNELSER 
Ved valg av styrer til kommunalt eide selskaper bør det vedtektsfestes bruk av 
valgkomite. 
 
 
ANBEFALING 11: KJØNNSMESSIG BALANSE I STYRENE 
Det anbefales at eierorganet uavhengig av organisasjonsform tilstreber balansert 
kjønnsrepresentasjon. Styremedlemmene behøver ikke være bosatt i kommunen. 
 
 
ANBEFALING 12: RUTINER FOR Å SIKRE RIKTIG KOMPETANSE I SELSKAPSSTYRENE 
Eier har ansvar for å sikre at styret har den nødvendige kompetansen for å nå 
selskapets mål. Eier bør også anbefale styret selv jevnlig å vurdere egen kompetanse ut 
fra eiernes formål med selskapet. Det er derfor anbefalt flere rutiner for å sikre 
nødvendig kompetanse. 
 
 
ANBEFALING 13: STYRESAMMENSETNING I KONSERNMODELL 
Styremedlemmer i morselskap bør ikke sitte i styret til datterselskap. 
Konserndirektøren kan være representert i datterselskapenes styrer. 
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ANBEFALING 14: OPPNEVNELSE AV VARAREPRESENTANTER 
Der det utpekes varamedlemmer til styret bør ordningen med numeriske 
varamedlemmer benyttes for å sikre kontinuitet og kompetanse i styret. 
 
 
ANBEFALING 15: HABILITETSVURDERINGER 
Det anbefales at styrene etablerer faste rutiner for å håndtere mulige 
habilitetskonflikter. Ordfører og rådmann bør ikke sitte i styrer i selskaper. 
 
 
ANBEFALING 16: GODTGJØRING AV STYREVERV 
Kommunen bør i forbindelse med utarbeidelse av eierskapsmelding ha en prinsipiell 
diskusjon om godtgjøring av styreverv. Denne bør danne grunnlag for eierorganets 
fastsetting av styrehonorar. 
 
 
ANBEFALING 17: REGISTRERING AV STYREVERV 
Alle som påtar seg styreverv for kommunale selskaper bør registrere vervene på  
www.styrevervregisteret.no 
 
 
ANBEFALING 18: ARBEIDSGIVERTILHØRIGHET I SELVSTENDIGE RETTSSUBJEKTER 
Det anbefales at selskapene søker medlemskap i en arbeidsgiverorganisasjon. KS 
Bedrift vil være et naturlig valg for mange av disse selskapene. 
 
 
ANBEFALING 19: UTARBEIDELSE AV ETISKE RETNINGSLINJER 
Eier bør påse at selskapsstyrene utarbeider, og jevnlig reviderer, etiske retningslinjer 
for selskapsdriften 
 
 
ANBEFALING 20: SÆRLIG OM ADMINISTRASJONSSJEFENS ROLLE I KOMMUNALE 
FORETAK 
Det anbefales at kommunestyrene ved opprettelse av kommunale foretak diskuterer 
administrasjonssjefens rolle og handlingsmuligheter overfor daglig leder. 
 
 
ANBEFALING 21: UTØVELSE AV TILSYN OG KONTROLL 
Kommunestyret har både et tilsyns og kontrollansvar for å sikre at kommunen når sine 
mål, at regelverket etterleves og at etiske hensyn ivaretas. Kontrollen utføres blant 
annet gjennom regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 
Kontrollansvaret gjelder også når virksomheten er skilt ut i egne selskaper. 
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Arkivsak-dok. 18/10794-7 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Kragerø kontrollutvalg 10.12.2018 

 

 

 

   

 

 

Status forvaltningsrevisjonen Barnevernet i Kragerø 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Statusrapporten om forvaltningsrevisjonen Barnevernet i Kragerø tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget bestilte i sitt møte 17.9.2018 sak 24/18 forvaltningsrevisjonen Barnevernet i Kragerø, 

gjennom følgende vedtak: 

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonen Barnevernet i Kragerø fra Telemark kommunerevisjon 

IKS i tråd med fremlagt prosjektplan, med følgende endring: 

- Forvaltningsrevisjonen utvides med undersøkelser også innen barnevernets håndtering av 

bekymringsmeldinger, og barnevernets samhandling med andre instanser i kommunen. 

- Problemstillingen «I hvilken grad får barn med tiltak en forsvarlig oppfølging av barnevernet?» 

trekkes da ut av prosjektet. 

Rapport fra prosjektet forventes fremlagt i kontrollutvalgets første ordinære møte i 2019. 

Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert om fremdriften og eventuelle endringer i prosjektet 

underveis. 

 

Saksopplysninger: 
Revisjonen har nå varslet at det ikke lar seg gjøre å levere rapporten til det første møtet i 2019. Vedlagt 

følger en statusoppdatering om hva som er gjennomført så langt i prosjektet, hvilke endringer i forhold til 

opprinnelig plan som følger av de endringer kontrollutvalget gjorde i sin bestilling, og hvilket 

tidsperspektiv revisjonen nå ser for seg. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Statusoppdateringen er i tråd med bestillingen fra kontrollutvalget. 

 

Vedlegg:  

Status barneverntjenesten Kragerø 

Saksutskrift sak 24-18 Bestilling av forvaltningsrevisjon Barnevernet i Kragerø 

Prosjektplan Barnevernet i Kragerø 
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Fra: Geir Kastet Dahle 
Sendt: 28. november 2018 15:20 
Til: Benedikte Vonen 
Kopi: Kirsti Torbjørnson 
Emne: Status barneverntjenesten Kragerø 
 
Hei!  
 
Viser til samtale og sender en status på forvaltningsrevisjon av Vestmar barneverntjeneste.  
 
I KU-møte 17.09.18, sak 24/18, vedtok kontrollutvalget å ta ut en av de foreslåtte problemstillingene 
i prosjektplanen (I hvilken grad får barn med tiltak en forsvarlig oppfølging av barnevernet?) og legge 
til to nye problemstillinger. Disse skulle være relatert til barnevernets håndtering av meldinger og 
barnevernets samhandling med andre instanser i kommunen.  
 
Vi har på bakgrunn av dette startet arbeidet med følgende fire problemstillinger: 

 I hvilken grad har barneverntjenesten en forsvarlig organisering av tjenestene? 

 I hvilken grad samarbeider barneverntjenesten systematisk med andre kommunale 
instanser? 

 I hvilken grad håndterer barneverntjenesten meldinger i samsvar med barnevernloven? 

 I hvilken grad håndterer barneverntjenesten undersøkelser i samsvar med barnevernloven? 
 
Vi har fram til nå innhentet en del skriftlige rutiner, avtaler og annen styrende dokumentasjon, hatt 
intervju av kommunalsjef og barnevernsleder og sendt ut spørreundersøkelse til ansvarlige ledere for 
skoler, barnehager og helsestasjon. Viktige milepæler fremover vil være å starte spørreundersøkelse 
blant ansatte i barneverntjenesten og foreta mappegjennomgang på saksbehandling av 
bekymringsmeldinger og undersøkelser. 
 
I vedtaket står det at prosjektet skal fremlegges i første ordinære KU-møte i 2019. Dette klarer vi 
dessverre ikke å gjennomføre, men vil levere rapporten til neste møte, trolig i mars måned. 
 
 
 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  

 

Med vennlig hilsen 

Geir Kastet Dahle 
Telemark kommunerevisjon IKS 

Forvaltningsrevisor 

Tlf / Mob: 35 91 70 43 / 958 53 195  

www.tekomrev.no  

________________________________________________  
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Saksutskrift 
 

 

Arkivsak-dok.  18/10794-2 

Arkivkode  217  

Saksbehandler  Benedikte Muruvik Vonen 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 17.09.2018 24/18 

 

 

Bestilling av forvaltningsrevisjon Barnevernet i Kragerø 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonen Barnevernet i Kragerø fra Telemark 

kommunerevisjon IKS i tråd med fremlagt prosjektplan. Rapport fra prosjektet forventes fremlagt i 

kontrollutvalgets første ordinære møte i 2019. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert om 

fremdriften og eventuelle endringer i prosjektet underveis. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Kragerø kontrollutvalg behandlet i sitt møte 5.6.2018 Rullering av Plan for forvaltningsrevisjon 

2016-2019, og det ble ut fra revidert risikobilde gjort vedtak om å bestille forvaltningsrevisjonen 

Barnevernet i Kragerø. 

 

Saksopplysninger: 

Bakgrunnen for valget av barnevern som område for periodens siste forvaltningsrevisjonsprosjekt 

var en kombinasjon av færre undersøkelser og redusert bruk av tiltaksplan for barn som mottar 

tiltak, reduksjon av antall barn med hjelpetiltak, høyt antall fristoverskridelser, manglende 

oppfølging av fosterhjemsbarn og nylig gjennomført omorganisering av tjenesten. 

 

Revisjonen beskriver at formålet med prosjektet er å bidra til styringsinformasjon til kommunen 

samt å øke fokuset på gjennomføring av undersøkelser og barnevernets oppfølging av barn som 

mottar tiltak. 

 

Revisjonen foreslår følgende problemstillinger: 
- I hvilken grad har barnevernet en forsvarlig organisering av tjenestene? 

- I hvilken grad håndterer barnevernet undersøkelser i samsvar med barnevernloven? 

- I hvilken grad får barn med tiltak en forsvarlig oppfølging av barnevernet? 

 

Revisjonskriteriene henter revisor hovedsakelig fra: 
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- Barnevernloven 

- Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester 

- Forskrift om fosterhjem 

 

Metodene revisor planlegger å bruke i prosjektet er 
- Gjennomgå relevante dokumenter og rutiner 

- Undersøke barnevernmapper 

- Intervjue barnevernleder 

- Gjennomføre en spørreundersøkelse blant ansatte i barnevernet. 

 

Forvaltningsrevisor Geir Kastet Dahle vil legge frem forslaget til prosjektplan i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget skal ta stilling til om de problemstillinger, revisjonskriterier og metoder som 

revisjonen skisserer, vil være egnet til å gi svar på de spørsmål kontrollutvalget mener er vesentlig 

vedr. situasjonen i barnevernet i Kragerø.  

 
Vedlegg:  

Prosjektplan Barnevernet i Kragerø 

 

Kragerø kontrollutvalg har behandlet saken i møte 17.09.2018 sak 24/18 

 

Møtebehandling 

Forvaltningsrevisor Geir Kastet Dahle la frem forslag til plan for forvaltningsrevisjonen 

Barnevernet i Kragerø, og svarte på spørsmål. 

 

Tilleggsforslag til vedtak fremsatt i møtet: 

«… i tråd med fremlagt prosjektplan, med følgende endring: 
- Forvaltningsrevisjonen utvides med undersøkelser også innen barnevernets håndtering av 

bekymringsmeldinger, og barnevernets samhandling med andre instanser i kommunen. 

- Problemstillingen «I hvilken grad får barn med tiltak en forsvarlig oppfølging av barnevernet?» 

trekkes da ut av prosjektet.» 

Siste to setninger beholdes. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak med tilleggsforslag fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonen Barnevernet i Kragerø fra Telemark 

kommunerevisjon IKS i tråd med fremlagt prosjektplan, med følgende endring: 
- Forvaltningsrevisjonen utvides med undersøkelser også innen barnevernets håndtering av 

bekymringsmeldinger, og barnevernets samhandling med andre instanser i kommunen. 

- Problemstillingen «I hvilken grad får barn med tiltak en forsvarlig oppfølging av barnevernet?» 

trekkes da ut av prosjektet. 

Rapport fra prosjektet forventes fremlagt i kontrollutvalgets første ordinære møte i 2019. 

Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert om fremdriften og eventuelle endringer i prosjektet 

underveis. 

 
 

RETT UTSKRIFT 

DATO 28.november.2018 
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Prosjektplan 

1. Bakgrunn, bestilling og formål  

Kontrollutvalget i Kragerø kommune har i møte 05.06.18, sak 25/18 bestilt prosjektplan for 

forvaltningsrevisjon av barnevernet.  

Ved rullering av plan for forvaltningsrevisjon så ble det i notat til KU (sak 15/18) gitt en kort 

statusbeskrivelse av barnevernet. Her fremkommer det at barnevernet i perioden 2015-2017 

har gjennomført færre undersøkelser og redusert bruk av tiltaksplan for barn som mottar 

tiltak. Antallet barn med hjelpetiltak er også redusert i perioden. Fylkesmannen i Telemark 

opplyser om at antall fristoverskridelser på undersøkelsessaker har økt og vært høy gjennom 

2017 og 2018. Fylkesmannen opplyser også om at barnevernet har rapportert at ikke alle 

fosterhjemsbarn får den oppfølging de har krav på.  

Fra 1. mars 2017 har Drangedal og Kragerø barneverntjeneste slått seg sammen til Vestmar 

barneverntjeneste. I en slik omstillingsprosess kan det være en risiko for at man ikke får 

ivaretatt oppgavene fullt ut.   

Vi foreslår å undersøke barnevernets ressurssituasjon, organisering og kompetanse og i 

hvilken grad de har en tilfredsstillende internkontroll. Vi foreslår også å se på tjenestekvalitet 

knyttet til gjennomføring av undersøkelser og oppfølging av barn som mottar hjelpetiltak 

eller som bor i fosterhjem. Dersom vi finner at praksis ikke er god nok vil vi forsøke å gi 

forklaringer på hva som er årsaken.   

Formålet med prosjektet er å bidra til styringsinformasjon til kommunen samt å øke fokuset 

på gjennomføring av undersøkelser og barnevernets oppfølging av barn som mottar tiltak.  
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2. Problemstilling/vinkling  

Vi foreslår følgende problemstillinger: 

- I hvilken grad har barnevernet en forsvarlig organisering av tjenestene? 

Revisjonskriterier: 

Barnevernet skal: 

 beskrive hvordan barnevernet er organisert, samt barnevernets hovedoppgaver og mål, herunder mål 

for forbedringsarbeidet. Det skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt, 

 sikre at arbeidstakerne har tilgang til og kunnskap om aktuelle lover og forskrifter som gjelder for 

barnevernet, 

 sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor fagområdet, samt om 

barnevernets internkontroll, 

 sørge for at arbeidstakerne og oppdragstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring 

utnyttes,  

 gjøre bruk av erfaringer fra barn og foreldre til forbedring av barnevernet, 

 skaffe oversikt over områder i barnevernet hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av 

myndighetskrav, 

 utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller 

andre tiltak for å avdekke, rette opp overtredelse av barnevernlovgivningen og  

 foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som 

forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i barnevernet. 

 

- I hvilken grad håndterer barnevernet undersøkelser i samsvar med barnevernloven? 

Revisjonskriterier: 

 Barnevernet skal ha skriftlige rutiner for undersøkelser som er dekkende for barnevernlovens krav til 

gjennomføring av undersøkelser.  

 Rutinene skal være tilgjengelig for og kjent av de ansatte i barnevernet.  

 Rutinene skal systematisk følges opp, evalueres og om nødvendig forbedres. 

 Undersøkelse etter barnevernloven skal være ferdig innen tre (eventuelt seks) måneder etter at 

barnevernet har truffet avgjørelse om å iverksette undersøkelse. 

 Dersom undersøkelsesfristen på tre måneder ikke overholdes, skal foreldrene orienteres om dette.  

 Barn over 7 år skal være hørt før barnevernet treffer vedtak etter barnevernloven.  

 Dersom melding kommer fra offentlig instans eller yrkesutøvere av lover vist til i § 6-2, skal 

barnevernet senest innen tre uker informere om hvorvidt undersøkelsen fører til vedtak eller 

henleggelse. 
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- I hvilken grad får barn med tiltak en forsvarlig oppfølging av barnevernet? 

Revisjonskriterier: 

Barn med hjelpetiltak:  

 Barnevernet skal ha skriftlige rutiner for evaluering som er dekkende for barnevernlovens krav til 

evaluering av hjelpetiltak.  

 Rutinene skal være tilgjengelig for og kjent av de ansatte i barnevernet.  

 Rutinene skal systematisk følges opp, evalueres og om nødvendig forbedres. 

 Barnevernet skal sørge for at det er utarbeidet tiltaksplaner i alle saker der det er truffet vedtak om 

hjelpetiltak. Tiltaksplaner skal være tidsavgrenset. 

 Tiltaksplanen skal inneholde mål og tiltak for videre oppfølging, evalueringstidspunkt og 

evalueringsmåte.  

 Det skal være sporbart at barnevernet har vurdert om hjelpen eller tiltaket er tjenlig for barnet og 

foreldrene 

 Tiltaksplanen skal evalueres innen tre måneder. 

Barn i fosterhjem  

 Det skal foreligge permanent omsorgsplan senest to år etter fylkesnemndas vedtak.  

 Det skal foreligge dokumentasjon for alle fosterhjemsbesøk som omsorgskommunen har foretatt. Det 

bør være minst fire besøk i året, dersom ikke annet er avtalt. 

 Alle barn plassert i fosterhjem skal ha en løpende tiltaksplan. 

 

3. Avgrensning  

Vi vil ikke undersøke meldeplikt og barnevernets samhandling med andre instanser i 

kommunen.  

 

4. Kilder for revisjonskriterier/revisjonskriterier  

Revisjonskriteriene hentes hovedsakelig fra følgende kilder: 

 Barnevernslova  

 Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om 

barneverntjenester  

 Forskrift om fosterhjem 
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5. Metode 

Vi tenker å bruke følgende metoder i dette prosjektet: 

 Gjennomgå relevante dokumenter og rutiner 

 Undersøke barnevernsmapper   

 Intervjue barnevernsleder   

 Gjennomføre en spørreundersøkelse blant ansette i barnevernet 

 

6. Oppstart og leveranse  

Oppstart i slutten av september. Levering i begynnelsen av 2019 og avtales nærmere med 

kontrollutvalget.    
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Orienteringer fra revisor 10.12.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

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

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

fortløpende gjennom året. 

 

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

Kragerø kommune. 
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Referatsaker 10.12.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
 

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

a. 08.11.2018: 

i. PS 88/18 Statusrapport kommunale selskaper 

2. Oppfølging av sak 33/18 Orientering om HMS-melding 2018 Kragerø 

3. Levangsheia – rapport etter tilsyn iht. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 

mv. 

4. Høstkonferanse Temark 14.11.2018 

5. Vårkonferanse Temark 26.4.2019 

6. NKRF kontrollutvalgskonferanse 30.-31.1.2019 

7. FKT fagkonferanse 4.-5.6.2019 

8. Neste møte 

 

 

Vedlegg:  

Levangsheia barnehage – rapport etter tilsyn iht. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 

m.v. 
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