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Arkivsak-dok. 18/13313-1 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 24.01.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 24.01.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkallingen godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 18/13313-2 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 24.01.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møtet 29.11.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møtet 29.11.2018 godkjennes. 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll Tvedestrand kontrollutvalg 29.11.2018 
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Møteprotokoll  
 

Tvedestrand kontrollutvalg 

 
Dato: 29.11.2018 kl. 9:00 
Sted: Møterommet 3. etg 
Arkivsak: 18/00114 
  
Til stede:  Svein Hansen (leder), Birger Eggen, Gregert Gliddi, Liv Damsgård Tomter, 

Linn Zwilgmeyer 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
 

  
Forfall:   
  
Andre: Hovedrevisor Merete Knutson 

Forvaltningsrevisor Camilla Eriksrud 

Rådmann Jarle Bjørn Hanken 

Rådgiver Emma Smeland Nygårdseter (sak 27/18) 

Økonomisjef Beate Petterson (sak 28/18) 

Enhetsleder Helene Tveide (sak 29/18) 

 

 
  
Protokollfører: Agnes Gullingsrud Fjeldstad, Temark 
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Møteinnkalling 

5/18 18/00114-29 Godkjenning av møteinnkalling 29.11.2018 3 

Møteprotokoll 

5/18 18/00114-30 Godkjenning av protokoll fra møtet 27.09.2018 4 

 

Saker til behandling 
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for kompensasjon fra staten 
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Status for skolebygg ved grendeskolene vedrørende universell 

utforming 
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Tvedestrand, 29.11.2018 

 

 

Svein Hansen       Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

Kontrollutvalgsleder      Sekretær 
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Møteinnkalling 

5/18 Godkjenning av møteinnkalling 29.11.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 29.11.2018 5/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteinnkallingen godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Møteinnkallingen godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

5/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 27.09.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 29.11.2018 5/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møtet 27.09.2018 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Protokoll fra møtet 27.09.2018 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

27/18 Oppfølging vedrørende offentlige anskaffelser 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 29.11.2018 27/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar saken til orientering, og bestiller en tilsvarende gjennomgang fra 

revisjonen om et år. 

 

 

Møtebehandling 

Rådmann Jarle Bjørn Hanken og Rådgiver Emma Smeland Nygårdseter orienterte om saken 

og svarte på kontrollutvalgets spørsmål.  

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar saken til orientering, og bestiller en tilsvarende gjennomgang fra 

revisjonen om et år. 

 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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28/18 Økonomisk situasjon pr 2. tertial 2018 og rådmannens 

budsjettinnstilling for 2019. 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 29.11.2018 28/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Rådmann Jarle Bjørn Hanken og Økonomisjef Beate Petterson orienterte kort om den 

økonomiske situasjonen pr 2. tertial og budsjettutsiktene for 2019, og svarte på 

kontrollutvalgets spørsmål. Økonomisjef forventer et merforbruk på enhetene i 2018, men 

kommunen forventer ikke et underskudd grunnet fondsavsetninger. 

 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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29/18 Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag 

for kompensasjon fra staten 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 29.11.2018 29/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Møtebehandling 

Rådmann Jarle Bjørn Hanken og enhetsleder Helene Tveide orienterte om saken og svarte på 

kontrollutvalgets spørsmål. Orienteringen forklarer økningen av antall psykisk 

utviklingshemmede i kommunen, og administrasjonen beskriver kontrollrutiner. 

Kontrollutvalget er beroliget og finner ikke grunnlag for ytterligere undersøkelser.  

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Saken tas til orientering.  

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering.  

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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30/18 Status for skolebygg ved grendeskolene vedrørende universell 

utforming 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 29.11.2018 30/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. Kontrollutvalget velger å ikke gå videre med saken siden den er til 

politisk behandling.  

 

 

Møtebehandling 

Rådmann Jarle Bjørn Hanken og Arne Thorvald Aanonsen orienterte om saken og svarte på 

kontrollutvalgets spørsmål. 

 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. Kontrollutvalget velger å ikke gå videre med saken siden den er til 

politisk behandling.  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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31/18 Møte- og arbeidsplan 2019 Tvedestrand kontrollutvalg 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 29.11.2018 31/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møte og arbeidsplan 2019 for Tvedestrand kontrollutvalg godkjennes. 

 

Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og 

avholde de møter utvalget ønsker. 

 

Møtedatoer 2019 Torsdager kl. 09.00:  

24.01 

28.03 

02.05 

12.09 

05.12 

 

Saken oversendes kommunestyret til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Møte og arbeidsplan 2019 for Tvedestrand kontrollutvalg godkjennes med de endringene som 

fremkom i møtet. 

 

Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og 

avholde de møter utvalget ønsker. 

 

Møtedatoer 2019 Torsdager kl. 09.00:  

24.01 

28.03 

02.05 

12.09 

05.12 

 

Saken oversendes kommunestyret til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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32/18 Orientering fra revisor 29.11.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 29.11.2018 32/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Hovedrevisor Merete Knutson orienterte om det løpende revisjonsarbeidet og svarte på 

spørsmål fra kontrollutvalget. 
 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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33/18 Eventuelt 29.11.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 29.11.2018 33/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

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

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

 

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

verv i kommunestyre sak 87/18 

 

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

og omsorgstjenesten 

 

2. Sentrale konferanser for kontrollutvalg 2019: NKRF på Gardermoen 30.-31. Januar, FKT 

4.-5. Juni i Kristiansand. 

 

3. Neste møte blir 24.01.2018 kl. 09.00. 

 

4. Følgende saker ble tatt opp under eventuelt: 

a. Henvendelse/spørsmål om forvaltningsrevisjonsrapport angående saksbehandling i 

pleie og omsorgstjenesten i Tvedestrand kommune. Revisjonen redegjorde skriftlig for 

henvendelsen. Sekretariatet sender svar til Torleif Haugland.  

 

b. Toalett- og garderobeforholdene (herunder dusj) ved Tvedestrand skole: 

Kontrollutvalgsleder spør om det har skjedd et brudd på regelverket. Kontrollutvalget 

ber administrasjonen svare på dette neste møte.  

 

c. Høstkonferanse og representantskapsmøte i Bø. Kontrollutvalgsleder ber om å få 

tilsendt referat og presentasjoner fra konferansen hvis dette finnes. 

 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 18/13328-1 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 24.01.2019 

 

 

 

   

 

 

Revisors egenvurdering av uavhengighet 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Tvedestrand kontrollutvalg tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim Bakkes vurdering 

av egen uavhengighet til orientering. Tvedestrand kontrollutvalg tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor 

Ketil Raknes vurdering av egen uavhengighet til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Krav til revisors uavhengighet og objektivitet ved gjennomføring av oppgavene fremgår av 

kommunelovens §79. Det må ikke foreligge særegne forhold, eller forekomme at revisor har en slik 

tilknytning til oppdraget, dens ansatte eller tillitsmenn, som gjør at revisors uavhengighet og objektivitet 

svekkes. I forskrift om revisjon §15, 1 ledd er det bestemmelse om dokumentasjon av revisors 

uavhengighet i forhold til revisjonsoppdraget: 

Den som foretar revisjon skal løpende vurdere sin uavhengighet. Oppdragsansvarlig revisor skal hvert 

år, og ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget.  

 

 

Saksopplysninger: 
Disse vurderingene skal skje løpende, men minimum en gang hvert år, og ellers behov. Uavhengighet og 

objektivitet er grunnleggende for at revisor skal kunne utøve sin funksjon. Revisor må derfor selv 

identifisere forhold som kan medføre en risiko i forhold til uavhengighet og objektivitet. Dersom det 

oppstår tilfeller der det stilles spørsmål knyttet til uavhengighet skal den oppdragsansvarlige revisoren gi 

melding om dette til kontrollutvalget. I slike tilfeller vil det være rimelig at revisor avgir en ny 

egenvurdering. 

 

Uavhengighetserklæringer er avgitt av hhv. oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes (datert 

3.1.2019) og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim Bakke (datert 7.1.2019). 

Uavhengighetserklæringene viser hvilke vurderinger som skal gjøres, og deres vurderinger i forhold til de 

enkelte punktene. Egenvurderingene konkluderer med at oppdragsansvarlig revisor oppfyller kravene til 

uavhengighet og objektivitet i kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften §§ 13-15. Egenvurderingene 

følger vedlagt. 
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Vurdering fra sekretariatet: 
Etter kontrollutvalgssekretariatets syn er det ikke noe i vedlagte vurdering som tilsier at Kristian 

Fjellheim Bakke og Ketil Raknes ikke skal være i stand til å utføre revisjonsarbeidet overfor Tvedestrand 

kommune på en objektiv og forsvarlig måte. 

 

 

Vedlegg:  
Vedlegg 1: Egenvurdering av uavhengighet 2019 - Regnskapsrevisor 

Vedlegg 2: Egenvurdering av uavhengighet 2019 - Forvaltningsrevisjon 
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Arkivsak-dok. 18/13318-1 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 24.01.2019 

 

 

 

   

 

 

Toalett- og garderobeforhold ved Tvedestrand skole 

 

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

 

 

Bakgrunn for saken: 
Tvedestrand kontrollutvalg tok i sak 33/18 opp følgende sak under eventuelt punkt 4b: «Toalett- og 

garderobeforholdene (herunder dusj) ved Tvedestrand skole: Kontrollutvalgsleder spør om det har skjedd 

et brudd på regelverket. Kontrollutvalget ber administrasjonen svare på dette neste møte.» 

 

Media har tidligere tatt opp standarden på blant annet toaletter ved Tvedestrand skole, og kontrollutvalget 

har derfor stilt spørsmål ved om forholdene er innenfor regelverket. 

 

Saksopplysninger: 
Lov om grunnskolen og den vidaregåandre opplæringa (opplæringslova) sier følgende i §9 A-7 om det 

fysiske miljøet:   

«Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til tryggleiken, 

helsa, trivselen og læringa til elevane. 

Det fysiske miljøet i skolen skal vere i samsvar med dei faglege normene som fagmyndigheitene til 

kvar tid tilrår. Dersom enkelte miljøtilhøve avvik frå desse normene, må skolen kunne dokumentere at 

miljøet likevel har tilfredsstillande verknad for helsa, trivselen og læringa til elevane. 

Alle elevar har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa behova deira. Skolen skal innreiast slik at det 

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

Dersom ein elev eller forelder eller eit av råda eller utvala ved skolen der desse er representerte, 

ber om tiltak for å rette på fysiske miljøtilhøve, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane 

om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det 

likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningsloven som om det var gjort enkeltvedtak.» 

 

Rådmann Jarle Bjørn Hanken og avd.ing. Arne Th. Aanonsen vil komme med en muntlig redegjørelse.  
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Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet velger å legge frem saken uten forslag til vedtak i påvente av rådmannens orientering.  
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Arkivsak-dok. 19/02280-1 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 24.01.2019 

 

 

 

   

 

 

Virksomhetsbesøk i Tvedestrand i 2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken fremlegges uten forslag til vedtak. 

 

 

Saksopplysninger: 
Et virksomhetsbesøk er et møte mellom kontrollutvalget og en besøkt virksomhet. Deltakere fra 

virksomheten orienterer om enheten – og kontrollutvalgets medlemmer har anledning til å stille spørsmål 

underveis. Noen ganger vil også kontrollutvalget tas med på en omvisning i kontorlokaler og anlegg som 

den besøkte virksomheten disponerer.  

Kontrollutvalget har – i henhold til kommuneloven – et ansvar når det gjelder «--- å påse at det føres 

kontroll med kommunens interesser i selskaper m.m.» (kommuneloven §77 nr 5). Kommunens løpende 

kontroll med eierinteresser i selskapet skjer etter reglene for selskapskontroll. Virksomhetsbesøket er ikke 

å regne som en selskapskontroll.  

Kontrollutvalgets rett til innsyn i selskaper reguleres av kommunelovens §80. Her begrenses 

innsynsretten til å gjelde interkommunale selskaper og aksjeselskaper der kommunen alene eller sammen 

med andre kommuner eller fylkeskommuner eier samtlige aksjer – og heleide datterselskaper til slike 

selskaper. Tvedestrand kommune er (med-)eier i 9 slike selskap.  

 

I henhold til plan for selskapskontroll Tvedestrand kommune 2016-2019 har Tvedestrand kommune 

eierinteresser i følgende interkommunale selskaper/samarbeid (her er aksjeselskaper/andre selskaper som 

også har private eierinteresser utelatt grunnet mangel på innsynsrett): 

 

Heleide aksjeselskaper: 

 Tvedestrand Vekst AS 

 Hagefjorden Brygge AS 

 Tvedestrand Kommunehus AS 

 

Aksjeselskaper med kun offentlige eierinteresser: 

 Risør og Tvedestrand Avfallsselskap AS (RTA AS) 

 Lisand Industrier AS 

 Returkraft AS 

 

Interkommunale selskaper/samarbeid: 

 Aust-Agder Revisjon IKS 
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 Aust-Agder museum og arkiv IKS 

 Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS 

 

I valg av virksomhet eller etat/enhet er det nyttig å vite hvor det tidligere har vært gjennomført 

selskapskontroll og hvilke områder det har vært gjennomført forvaltningsrevisjon på. 

 

Det har vært gjennomført selskapskontroll de siste årene i følgende virksomheter: 

2010 og 2018: Lisand industrier AS 

2011: Returkraft AS 

2015: Risør og Tvedestrand Avfallsselskap AS 

 

Det har vært gjennomført forvaltningsrevisjon på følgende områder de siste årene: 

2015: Offentlige anskaffelser 

2017: Barnevernstjenesten Øst i Agder 

2018: Saksbehandling i helse og omsorg 

 

Det har i tillegg vært gjennomført bl.a. følgende tilsyn: 

2017: FMAV – Helse og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming 

2018: FMAV – Tjenester til personer med samtidig rus- og psykisk helseproblematikk 

2018: FMAV – Inspeksjon ved Hestmyr avfallsanlegg - RTA AS 

 

For mer informasjon henvises det til plan for selskapskontroll 2016-2019. 

 

Arendal revisjonsdistrikt IKS gjennomført i 2015 en selskapskontroll i Risør og Tvedestrandregionens 

Avfallsselskap AS, og Tvedestrand kommune fikk da følgende anbefalinger: 

1. Kommunen bør iverksette egen opplæring av eierrepresentanter. 

2. Kommunen bør utarbeide en eierskapsmelding i tråd med anbefalinger fra KS med styringsregler 

for hvordan eierskapet skal ivaretas i tråd med etablerte normer for god eierstyring og 

selskapsledelse. 

 

I 2018 har Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder gjennomført et tilsyn ved det samme selskapet. 

Tilsynsrapport fra inspeksjon ved Hestmyr avfallsanlegg i Risør og Tvedestrandregionens avfallsselskap 

– (RTA AS) ligger vedlagt. Fylkesmannen skriver i rapporten at det er avdekket 2 avvik og 3 

anmerkninger under inspeksjonen:   

 

Avvik: 

 Farlig avfall var ikke lagret på en tilfredsstillende måte. 

 Virksomhetens skriftlige risikoanalyse for ytre miljø ved mottaksanlegg for farlig avfall var 

mangelfull. 

 

Anmerkninger: 

 Virksomheten kunne ikke dokumentere at det var gjennomført periodisk tilstandskontroll for 

lukket kum i gulv i lagerhall for farlig avfall. 

 Virksomheten bør ha bedre kontroll på at farlig avfall blir viderelevert til mottaker med tillatelse 

til håndtering av farlig avfall. 

 Virksomheten bør revidere sin beredskapsplan. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget bør begrense sine virksomhetsbesøk til de selskapene hvor kontrollutvalget har rett til 

innsyn, eventuelt at kontrollutvalget velger å besøke kommunens egne etater/enheter (etatsbesøk). 

Selskaper uten innsynsrett er derfor utelatt fra oversikten.  
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Grunnet den nyeste tilsynsrapporten ved Hestmyr avfallsanlegg kan Risør og Tvedestrandregionens 

avfallsselskap AS være interessant for et virksomhetsbesøk. Det anbefales at alle de 4 eierkommunene får 

tilbud om å arrangere dette virksomhetsbesøket sammen; Tvedestrand, Gjerstad, Risør og Vegårshei.  

 

Av hensyn til kontrollutvalgets medlemmer og bedriftene som skal besøkes anbefales det at tidspunktet 

for bedriftsbesøk settes så tidlig som mulig. 6 Juni foreslås her som et alternativ. Grunnet få saker kan 

marsmøtet eventuelt kanselleres og flyttes til Juni slik at det ikke blir flere enn 5 møter i løpet av 2019.  

 

 

Vedlegg:  
Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Hestemyr avfallsanlegg - RTA AS - mottak og sortering 
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Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 
 

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal 
Besøksadresse: Fylkeshuset, Ragnvald Blakstadsvei 1 / Tordenskjoldsgate 65 Telefon: 37 01 75 00 Org. nr.: 974 
762 994  
E-post: fmavpost@fylkesmannen.no Internett: www.fylkesmannen.no/Aust--og-Vest-Agder 

 
RISØR TVEDESTRAND REGIONENS AVFALLSSELSKAP RTA 
AS 

Arendal / Kristiansand, 30. november 
2018 

Hestemyrveien 21   
4950 Risør  
 
 

 

  
Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): 
Tor Georg Hagane 2016/13971 
 Saksbehandler: 
 Ole Martin Aanonsen 
    
 
 

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Hestemyr 
avfallsanlegg - RTA AS - mottak og sortering  
Kontrollnummer: 2018.059.I.FMAV  
 
Kontaktpersoner ved inspeksjonen: 
Fra virksomheten: 
Tor Georg Hagane  
 
Andre deltagere fra virksomheten:  
Gunnar Fløystad 
Ronny Gundersen 
Ole Ragnar Imset 
Ola Håkon Berger  

Fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder: 
Ole Martin Aanonsen  
 
Andre deltagere fra Fylkesmannen i Aust- 
og Vest-Agder: 
Martin Eie 
Ildikó Nordensvan   

Resultater fra inspeksjonen 
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Risør- og 
Tvedestrandregionens avfallsselskap RTA AS (RTA) sitt mottaksanlegg på Hestemyr den 
28.02.2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om 
faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt. 
 
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder avdekket 2 avvik og ga 3 anmerkninger under 
inspeksjonen.   
 
Avvik: 

 Farlig avfall var ikke lagret på en tilfredsstillende måte. 
 Virksomhetens skriftlige risikoanalyse for ytre miljø ved mottaksanlegg for farlig 

avfall var mangelfull. 
 
Anmerkninger: 

 Virksomheten kunne ikke dokumentere at det var gjennomført periodisk  
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tilstandskontroll for lukket kum i gulv i lagerhall for farlig avfall. 
 Virksomheten bør ha bedre kontroll på at farlig avfall blir viderelevert til mottaker 

med tillatelse til håndtering av farlig avfall.  
 Virksomheten bør revidere sin beredskapsplan. 

 
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.  
 
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3. 
 

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift 
 
30. november 2018 Ole Martin Aanonsen Ildikó Nordensvan 
dato kontrollør  seniorrådgiver 
 Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 
 
 
Kopi av rapporten sendes til: 

 Risør kommune 
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten 
 
Ansvarlig enhet 

Navn: RISØR TVEDESTRAND REGIONENS AVFALLSSELSKAP RTA AS  

Organisasjonsnr.: 977548683  Eies av: 877540332  

Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall  

 
Kontrollert enhet 

Navn:   Hestemyr avfallsanlegg - RTA AS - mottak og 
sortering 

Anleggsnr.:  0901.0048.02 

Kommune: Risør  Fylke: Aust-Agder  

Anleggsaktivitet: Avfall - mottak, mellomlagring og sortering   

Tillatelse gitt: 27. april 2009  Sist endret:   
 

2. Bakgrunn for inspeksjonen 
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i 
medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Fylkesmannens aksjon 
for mottaksanlegg for farlig avfall. 
 
Inspeksjonstema

 Internkontroll 
 Utslipp til luft 
 Utslipp til vann 

 Avfall 
 Kjemikalier    

 
Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og 
gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. 
 
Definisjoner 
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. 
 
Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta 
ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. 
 
Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for 
virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema 
som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.  

3. Oppfølging etter inspeksjonen 
RTA AS plikter å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. Fylkesmannen 
ber om en skriftlig tilbakemelding fra RTA AS innen 11. januar 2018 hvor virksomheten 
viser hvordan avviket er rettet opp, og hvordan anmerkningene er fulgt opp.  
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Fylkesmannen forutsetter at forholdene rettes opp slik at virksomheten drives i samsvar 
med krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven. 
 
Vi ber om at dere stiler svarbrevet til Fylkesmannen i Aust- og Vest- Agder v/Ole Martin 
Aanonsen eller sender epost til fmavpost@fylkesmannen.no. 
 
 
4. Vedtak om gebyr 
Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 23. 
februar 2018.  Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i 
samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med 
forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av 
virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 
39-8. 
 
På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil RTA AS bli ilagt et gebyr på kr 
22 800,- for inspeksjonen, jamfør forurensningsforskriften §§ 39-7. Dette tilsvarer 
gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura 
fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til 
forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr 
til statskassen. 
 
Klageadgang 
Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. 
Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men 
sendes via Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Fylkesmannen vil vurdere endring av 
vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell 
klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. 
Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.  
 
 
5. Offentlighet i forvaltningen 
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til 
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder (jf. offentleglova).  
 
 
6. Avvik  
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen: 
 
Avvik 1 
Farlig avfall var ikke lagret på en tilfredsstillende måte. 
 
Avvik fra:  
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-5. 
 
Kommentarer: 
Virksomheten lagret i hovedsak farlig avfall i eget bygg, med tilfredsstillende merking, 
sortering og oppbevaring. Impregnert materiale ble imidlertid lagret utendørs og ikke 
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under tak. Avrenningen fra arealene avfallet ble lagret på gikk til kum hvor sigevann fra 
deponiet også ble samlet opp. Virksomheten kunne ikke framlegge en risikovurdering av 
lagringen som viste til at lagringen ikke medførte fare for forurensning. 
 
Avfallsforskriften § 11-5 påpeker at farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte, 
og den som oppbevarer avfallet skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for 
forurensning eller skade på mennesker eller dyr. Farlig avfall skal som hovedregel lagres 
på tett dekke under tak for at forskriftens krav skal anses som oppfylt. Dersom det er 
gjennomført en risikovurdering som viser at annen form for lagring ikke medfører økt 
fare for forurensning, kan forurensningsmyndigheten akseptere dette. En slik vurdering 
må foreligge skriftlig, jamfør internkontrollforskriften § 5, 2. ledd nummer 6. 
 
Virksomheten må lagre farlig avfall i henhold til avfallsforskriften § 11-5 eller vise til en 
skriftlig risikovurdering som dokumenterer at lagringsmetoden ikke medfører økt fare for 
forurensning. 
 
Avvik 2 
Virksomhetens skriftlige risikoanalyse for ytre miljø var mangelfull. 
 
Avvik fra:  
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(internkontrollforskriften) § 5, 2. ledd nummer 6 
 
Kommentarer: 
Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd nummer 6 påpeker virksomhetens plikt til å 
kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko for virksomhetens 
aktiviteter. Virksomhetens dokumenter for internkontroll skal være oppdatert og 
representative for virksomhetens aktivitet, jamfør internkontrollforskriften § 5, 2. ledd 
nummer 8.  
 
Ved tilsynstidspunktet kunne ikke virksomheten framlegge en oppdatert 
miljørisikovurdering for mottak og mellomlagring av farlig avfall. Dokumentasjonen som 
ble framvist var av eldre dato, og virket å være utarbeidet med fokus på avfallsdeponiet. 
 
Selv om enkelte punkter i risikoanalysen for ytre miljø var representative også for mottak 
og mellomlagring for farlig avfall, så vurderer Fylkesmannen dokumentasjonen som 
mangelfull og utdatert.  
 
 
7. Anmerkninger 
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen: 
 
Anmerkning 1 
Virksomheten bør ha dokumentert periodisk tilstandskontroll for lukket kum i gulv i 
lagerhall for farlig avfall. 
 
Kommentarer: 
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Det var lukket kum for oppsamling av væske i gulvet i hallen hvor farlig avfall ble lagret 
var det. Virksomheten plikter å ha rutiner for kontroll av tilstanden til denne typen 
anlegg for å sikre at de fungerer som de skal. 
 
Anmerkning 2 
Virksomheten bør ha bedre kontroll på at farlig avfall blir viderelevert til mottaker med 
tillatelse til håndtering av farlig avfall. 
 
Kommentarer: 
Ved viderelevering av farlig avfall, skal virksomheten ha rutiner for å kunne dokumentere 
at mottaker er godkjent for håndtering av farlig avfall, jamfør internkontrollforskriften § 
5, 2. ledd nummer 7 og avfallsforskriften § 11-6. Virksomheten kunne ikke framlegge 
skriftlig dokumentasjon for dette ved tilsynstidspunktet. 
 
Anmerkning 3 
Virksomheten bør revidere sin beredskapsplan.. 
 
Kommentarer: 
Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd nummer 7 viser til at virksomheten skal ha rutiner 
for å avdekke, rette opp og forebygge krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. 
Kommunale mottak har plikt til å ha vurdert hvilken beredskap og hvilket 
beredskapsutstyr som er nødvendig for egen lokalitet og aktivitet, samt å sørge for at 
beredskapen er tilpasset sannsynligheten for akutt forurensning. 
 
Ved tilsynstidspunktet kunne ikke virksomheten framlegge en utfyllende, skriftlig 
beredskapsplan for anlegget på Hestemyr avfallsmottak, men viste til at det ble gjort en 
vurdering fra sak til sak. 
 
Virksomheten bør utarbeide en utfyllende beredskapsplan for anlegget på Hestemyr. 
 
 
8. Andre kommentarer 
Fylkesmannen finner det hensiktsmessig å gi følgende kommentar etter inspeksjonen: 
 
Kommentar 1 
Virksomheten hadde installert oljeutskiller med sluk i bakken inne på anleggsområdet på 
Hestemyr. Virksomheten kunne imidlertid ikke dokumentere hvor stort oljeinnhold det 
var i vannet som ble sluppet fra oljeutskiller til kommunalt nett.  
 
Det er kommunen som er forurensningsmyndighet for oljeutskillere dersom ikke annet er 
spesifisert i utslippstillatelsen fra Fylkesmannen. 
 
 
9. Dokumentunderlag 
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var: 
 

 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med 
underliggende forskrifter 

 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 
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 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 
 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften) 
 Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen 

 
 
 
 
10. Informasjon til virksomheten 
Regelverk som det ble informert om: 

 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 
 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 
 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 
 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften) 
 
Brosjyrer/infoark utdelt: 

 Avfallsdeklarering.no (M421/2015) 
 Gebyr ved kontroll (TA-2608)  
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Arkivsak-dok. 18/13315-1 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 24.01.2019 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra revisor 24.01.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

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

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

gjennom året. 
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Arkivsak-dok. 18/13316-1 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 24.01.2019 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 24.01.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

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

a. 11.12.2018 sak PS 113/18 Økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019 

b. 11.12.2018 sak PS 116/18 Politisk organisering i Tvedestrand kommune – 

kommunestyreperioden 2019-2022 

c. 11.12.2018 sak PS 122/18 Møteplan – politiske møter 2019 

 

2. Tilsyn: 

a. Tilsyn med tjenester til personer med samtidig rus- og psykisk helseproblematikk. 

Rapport fra fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. 

 

3. Neste møte blir 28.03.2019 kl. 09.00. 

4. Eventuelt 

 

 

Vedlegg:  

1. Rapport fra tilsyn i Tvedestrand kommune med tjenester til personer med samtidig rus- og 

psykisk helseproblematikk datert 07.06.2018 
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Tvedestrand kommune 
Postboks 38 
4901  TVEDESTRAND 
 
 
 
 
Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 
 2018/1410 07.06.2018 
 
Rapport fra tilsyn i Tvedestrand kommune med tjenester til personer med 
samtidig rus- og psykisk helseproblematikk 
 
Fylkesmannen i Aust- og Vest- Agder gjennomførte tilsyn med Tvedestrand kommune den 
16.04.- 17.04.2018. Vi undersøkte om virksomheten sørger for at tjenester til personer med 
rusmiddelproblematikk og psykisk lidelse (ROP- lidelser) blir utført i samsvar med aktuelle 
lovkrav slik at brukerne får trygge og gode tjenester. 
 
Tilsynet ble gjennomført som del av et landsomfattende tilsyn initiert av Statens helsetilsyn. 
Brukernes meninger om og erfaringer med tjenestetilbudet i kommunen er viktig informasjon 
for tilsynsmyndigheten, både når det gjelder kvaliteten på tjenestene og kommunens praksis 
når det gjelder brukerinvolvering. To brukere har derfor blitt intervjuet i forkant ved dette 
tilsynet.  
 
Tilsynet har hatt fokus på om kommunen ved helse- og omsorgstjenesten og sosiale tjenester 
i NAV: 
 

 kartlegger brukernes helhetlige situasjon og behov for tjenester 
 yter helsetjenester og oppfølging av rus-, psykiske- og somatiske helseproblemer 
 samarbeider slik at tjenestene brukerne mottar er helhetlige og koordinerte 
 tilbyr og yter tjenester for å mestre praktiske oppgaver ved å bo 
 ivaretar brukernes rett til å medvirke  

 
Fylkesmannen konkluderer med følgende: 
 
Det ble ikke avdekket lovbrudd under tilsynet. Tilsynet er derfor avsluttet. 
 
Det ble gitt en merknad: Fylkesmannen finner at Tvedestrand kommune har et 
forbedringspotensial når det gjelder skriftliggjøring av planer for tjenester til brukere med rus- 
og psykiske lidelser. 

Innhold 
 

1. Tilsynets tema og omfang 
2. Aktuelt lovgrunnlag for tilsynet  
3. Beskrivelse av faktagrunnlaget 



5/19 Eventuelt 24.01.2019 - 18/13316-1 Eventuelt 24.01.2019 : Rapport fra tilsyn i Tvedestrand kommune med tjenester til personer med ...

  Side 2 av 11 
 

4. Vurdering av faktagrunnlaget opp mot aktuelt lovgrunnlag 
5. Tilsynsmyndighetens konklusjon  
 
1 Tilsynets tema og omfang 

Tilsynet er rettet mot kommunens tjenester til voksne personer (> 18 år) som har samtidig 
rusmiddelproblem og psykisk lidelse som hver for seg eller samlet gjør at de har et 
funksjonstap som medfører behov for tjenester fra kommunen over tid. Tilsynet er gjennomført 
som systemrevisjon. 
 
Tilsynet inkluderer brukere uavhengig av hvilke rusmidler de benytter (alkohol, legemidler, 
illegale rusmidler) og uavhengig av om de har fått diagnostisert en ruslidelse. Tilsvarende 
gjelder for psykiske lidelser ved at tilsynet er rettet mot kommunens tjenester uavhengig av om 
personene har en psykiatrisk diagnose (bipolar lidelse, schizofreni, depresjon etc.). Det skilles 
heller ikke på om personene aktivt benytter rusmidler eller om de er i rehabilitering etter 
behandling for sitt rusmiddelbruk. 
 
Fylkesmannen har undersøkt om kommunen legger til rette for og følger opp at personer med 
samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse mottar individuelt tilpassede, samordnede og 
forsvarlige helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester.  
 
Vi har undersøkt om kommunen, ved helse- og omsorgstjenesten og sosiale tjenester i NAV: 
 

 Kartlegger brukernes helhetlige situasjon og behov for tjenester 
 Gir oppfølging av rus-, psykiske- og somatiske helseproblemer 
 Samarbeider slik at tjenestene brukerne mottar er helhetlige og koordinerte 
 Tilbyr og yter tjenester slik at brukerne kan mestre å bo i egen bolig 
 Ivaretar brukernes rett til å medvirke 

 
Vi har undersøkt om kommunen systematisk kartlegger viktige områder hos brukerne som: 
 

 rusmiddelbruk og psykisk helsesituasjon 
 somatisk helsesituasjon 
 hvilken hjelp bruker mottar fra kommunen, spesialisthelsetjenesten eller andre 

instanser (for eksempel private psykiatere/psykologer eller lavterskeltilbud) 
 bosituasjon og behov for tjenester for å mestre å bo i egen bolig  
 økonomi  
 familie og annet nettverk, særlig om brukeren har omsorg for barn 
 arbeid/aktivitet 

 
Videre har vi sett på om brukerne får nødvendig hjelp innenfor alle områder de trenger hjelp, 
og om kommunen har et system som sikrer at tjenestene samarbeider for å gi brukerne et 
helhetlig og koordinert tilbud. Når det gjelder samarbeid tenker vi både på internt samarbeid 
mellom kommunale tjenester, NAV og fastleger m.m, og med spesialisthelsetjenesten der det 
er aktuelt. 
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Kommunens ansvar for å medvirke til å skaffe varig bolig til vanskeligstilte har ikke vært 
omfattet av tilsynet.  
 
Tilsynet er gjennomført som en systemrevisjon. Dette innebærer at vi i tilsynet har undersøkt 
om kommunen gjennom god internkontroll sikrer forsvarlige tjenester. Spesielt når flere 
instanser er involvert i tjenesteyting, blir det viktig at overordnet ledelse legger til rette for og 
følger opp at nødvendig samhandling fungerer på tvers av organisatoriske enheter.  
 
Vi har i tilsynet undersøkt hvordan kommunens ledelse følger med på at styringen av 
tjenestene fungerer som forutsatt og er tilstrekkelige for å gi forsvarlige tjenester.  
 

2 Aktuelt lovgrunnlag for tilsynet  
 
Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med kommunal helse- og omsorgstjeneste, 
etter helse- og omsorgstjenesteloven (hol) § 12-3 og helsetilsynsloven § 2 og lov om sosiale 
tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sotjl) § 9. 
 
Et tilsyn er en kontroll av om virksomheten er i samsvar med lov- og forskriftsbestemmelser. Vi 
gir derfor her en oversikt over kravene som ble lagt til grunn i tilsynet. 
 
Forsvarlighetskravet 
 
Kravet om forsvarlighet, jf. hol § 4-1 og sotjl § 4 er forankret i anerkjent fagkunnskap, faglige 
retningslinjer og allmenngyldige samfunnsetiske normer.  
Forsvarlighetskravet er en rettslig minstestandard, og setter en nedre grense for hva som kan 
aksepteres før det må regnes som svikt i tjenestene. Kravet til forsvarlighet må gjelde 
tilgjengelighet, kvalitet, innhold og omfang 
 
Det er utarbeidet flere publikasjoner som gir innhold til hva som er faglig forsvarlig og som er 
aktuelle for dette tilsynet: 
 Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med 

samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser (IS-1948) utgitt av Helsedirektoratet 
(Heretter kalt ROP-retningslinjen).  

 Rundskriv til sosialtjenesteloven utgitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet i 2012 med 
senere endringer  

 Veileder til bruk ved økonomisk rådgivning. NAV September 2013. Sist endret april 2016. 

 Veileder til sosialtjenesteloven § 17 - utgitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet i 2014. 

Sammen om mestring. Veileder i psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. Et verktøy 
for kommuner og spesialisthelsetjenesten (IS-2076). Utgitt av Helsedirektoratet i 2014 

Plikten til systematisk styring 
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Kravet til ledelse, organisering og styring er et viktig element i kommunens ansvar for å tilby 
og yte forsvarlige tjenester. Lovverket fastslår at: 

 kommunen har plikt til å styre og lede for å sikre at virksomhet og tjenester etter 
kapittel 4 i sosialtjenesteloven er i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov 
eller forskrift, jf. sotjl. § 5 

 kommunens ansvar for å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester innebærer en 
plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at 
tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med lov og forskrift, jf. hol. § 3-1 tredje 
ledd. 

Brukermedvirkning  

Brukermedvirkning er en forutsetning for forsvarlig tjenesteyting ved NAV-kontoret og i helse- 
og omsorgstjenesten. Kravet om brukermedvirkning fremgår av følgende: 

 Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med tjenestemottaker, 
og det skal legges stor vekt på hva vedkommende mener, jf. sotjl. § 42.  

 Pasienter og brukere skal få mulighet til å medvirke ved utforming og gjennomføring av 
tjenester, jf. pasient-  og brukerrettighetsloven (pbrl.) § 3-1 første og annet ledd. Når 
tjenestetilbud utformes, skal det legges stor vekt på hva pasienten og brukeren mener 

      jf. pbrl. § 3-1 annet ledd annet punktum, jf. hol. § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a og b.  

 
Kravet om brukermedvirkning fremgår også av andre bestemmelser i lovverket, for eksempel i 
reglene om individuell plan i sotjl. § 28 og hol § 7-1 første ledd. 
 
Samarbeid for å koordinere tjenestene til bruker  
 
Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen og helse- og omsorgstjenesten er forpliktet til å 
samarbeide med andre deltjenester, tjenesteytere og sektorer. Kommunens plikt til å 
samarbeide er presisert i følgende bestemmelser: 
 

 NAV-kontorets plikt til å samarbeide med andre på individnivå fremgår av 
bestemmelsene om de sosiale tjenestene, som sotjl. § 17.  

 Kommunen har en plikt til å legge til rette for samhandling mellom ulike deltjenester 
innad i kommunen og med andre tjenesteytere, der dette er nødvendig for å tilby 
tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, jf. hol. § 3-4 

Krav til skriftlighet 
 
Det stilles krav om skriftlighet og begrunnelse ved tildeling av sosiale tjenester i NAV. Dette  
gjelder også vedtak om tjenester etter hol. § 3-2 første ledd nr. 6 bokstavene a til d, § 3-6 og § 
3-8, som forventes å vare lenger enn to uker. Videre må kommunen sørge for at NAV-kontoret 



5/19 Eventuelt 24.01.2019 - 18/13316-1 Eventuelt 24.01.2019 : Rapport fra tilsyn i Tvedestrand kommune med tjenester til personer med ...

  Side 5 av 11 
 

og helse- og omsorgstjenesten dokumenterer sentrale opplysninger om bruker skriftlig i den 
løpende tjenesteytingen. 
 
Det er presisert i hol. § 5-10 at kommunen skal sørge for at pasient- og 
informasjonssystemene som brukes er forsvarlige. Det er kommunens ansvar å opprette 
pasientjournalsystemer som gjør det mulig for de ansatte å overholde journalføringsplikten.  
 
Alle ansatte som yter helsehjelp har plikt til å føre pasientjournal, jf.  helsepersonelloven (hpl) 
§ 39. Pasientjournalen skal inneholde relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og 
helsehjelpen, jf. hpl. § 40. Hvilke opplysninger som skal journalføres er konkretisert i forskrift 
om pasientjournal (journalforskriften) § 8.   

3. Beskrivelse av faktagrunnlaget 
 
Beskrivelse av virksomhetens organisering: 
 
Tvedestrand kommune er en kystkommune i Aust-Agder med i overkant av 6000 innbyggere. 
Kommunen øverste administrative ledelse består av rådmann og assisterende rådmann. 
Kommunens tjenesteyting er organisert i 8 enheter ledet av hver sin enhetsleder.  
 
Helse-, omsorg-, og sosiale tjenester til ROP-pasienter ytes i hovedsak av avdeling psykisk 
helse, rus og avhengighet. Administrering og utlevering av LAR medikasjon ivaretas av 
ansatte ved denne avdelingen. Flere av brukerne i målgruppen har også tilbud om 
dagaktiviteter i regi av avdeling for aktivitet og arbeidstrening. For brukere med rus- og 
psykiske lidelser er det særlig Marthaloftet og Dalane Gård som benyttes. Begge avdelinger er 
organisert i Oppfølgingsenheten.  
 
Oppfølgingsteam i NAV har ansvar for inntektssikring, midlertidig bolig, råd og veiledning og 
arbeid, aktivitet og opplæring i arbeidsrettede løp for målgruppen.  
For å sikre samarbeid og samhandling internt og eksternt er det etablert en rekke faste 
møtepunkter.  
 
I psykisk helse, rus og avhengighet gjennomføres daglige møter ved vaktskiftene. Avdelingen 
har også fagmøter hver fjortende dag.  
 
Oppfølgingsenheten og NAV har faste møter en gang pr. mnd. for drøfting av enkeltsaker, 
samordning og koordinering av tjenester til felles brukere. 
 
Det er faste møter med Distriktspsykiatrisk senter og Avdeling for rus og 
avhengighetsbehandling ved Sørlandet sykehus HF og med fastlegene.  
 
Ansatte i de ulike avdelinger understreker at i tillegg til de faste møtene er det lav terskel og 
lett å komme i kontakt med de ulike instanser ved behov. Dette gjelder både interne og 
eksterne samarbeidspartnere. 
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Kartlegging av brukernes helhetlige situasjon og behov for tjenester 
 

 IPLOS- registrering gjennomføres rutinemessig. 
 Det er utarbeidet felles kartleggingsskjema for brukere av psykisk helse, rus og 

avhengighet og avdeling for aktivitet og arbeid ( AAT)   
 Journalgjennomgang viser at det er innhentet opplysninger om rus, psykisk helse, 

somatikk, bolig og om brukerne har barn.  
 Utredning eller evaluering er gjennomført for alle brukere i utvalget. 
 Det framkom i intervju at det gjennomføres førstegangssamtale med alle nye brukere. 
 Tjenestene medvirker til at bruker kommer i kontakt med rett enhet ved behov 
 Avdeling for psykisk helse, rus og avhengighet følger med på brukers situasjon og 

eventuelle endrede behov ved jevnlige møter.  
 Det framkom av intervju at drøftinger av enkeltbrukere nedtegnes i journal. 
 Avdelingsleder for rus og psykisk helse og avhengighet følger med på om behov 

vurderes og at tjenestene evalueres. 
 Kommunen har oversikt over ansattes kompetanse og har utarbeidet strategisk 

kompetanseplan (2016 - 2018) 
 Ledelsen gjennomfører kompetansehevende tiltak i tråd med enhetens behov og 

ansattes ønsker 
 Kommunen har innført QM+ som avvikssystem 
 Ansatte i avdeling psykisk helse, rus og avhengighet er kjent med og har fått opplæring 

i systemet 
 Ansatte på NAV melder avvik i elektronisk system i statlig styringslinje. Rådmann 

orienteres muntlig ved alvorlige avvik på NAV kontoret 
 QM+ benyttes hovedsakelig til å melde HMS avvik 
 Faglige avvik meldes/journalføres i kommunens fagsystem 
 Det tas ut rapporter på meldte avvik i forbindelse med rapportering 

 
Oppfølging av rus-, psykiske- og somatiske helseproblemer 
 

• Bakgrunnsopplysninger/ kartlegging av brukerens rusproblematikk, psykiske og 
somatiske helsevar nedtegnet 

• Risikoforhold/ akutte forverringer er omtalt i 3 av 14 journaler, men aktuelle tiltak er 
ikke journalført. 

• Det utarbeides ikke kriseplan i samarbeid med bruker. 
• Det framkom av intervjuer at det var klart for ansatte hvem som måtte kontaktes ved 

kriser 
• I journal og gjennom intervjuer fant vi at ROP- brukerne får helse- og omsorg og 

sosiale tjenester i tråd med vedtak. 
• Det er tilgang på tverrfaglig kompetanse for å følge opp brukerne 

 
 
Samarbeider slik at tjenestene brukerne mottar er helhetlige og koordinerte 
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 Kommunen har klar plassering av hvilke enheter som har ansvar for å yte de ulike 
tjenestene til brukergruppen 

 Det er kjent hvem som er brukers fastlege, dette er journalført i avdeling for psykisk 
helse, rus og avhengighet  

 Det framkom i intervju med brukere og ansatte at kommunen har faste 
samarbeidsmøter med fastlege og spesialisthelsetjenesten 

 Det er etablert faste samarbeidsmøter internt i kommunen.   
 Kommunen har samarbeidsavtale mellom NAV og avdeling for psykisk helse, rus og 

avhengighet. 
 Ved journalgjennomgang fant vi referater fra samarbeidsmøter.   
 Kommunen tar initiativ til samarbeid med fastlege, eller spesialisthelsetjenesten i 

samråd med bruker ved behov. 
 Helse,-  omsorg og sosiale tjenester samordnes i møter. 
 NAV har rutine for å utarbeide aktivitetsplaner. 
 Tjenesten har rutine for å tilby og utpeke koordinator og IP. 
 Ingen av brukerne i utvalget hadde individuell plan ( IP) eller tilsvarende plan for 

samordning av tjenestene 
 2 av 14 av brukerne har koordinator, men alle brukerne i utvalget har primærkontakt. 
 I intervju framkommer at primærkontakten i praksis ofte er de som samordner 

tjenestene. 
 Overordnet målsetting framgår av vedtak og tiltaksplaner. 
 Plan/ tiltak for å oppnå mål framgår ikke skriftlig. 
 Opplæring om IP/ koordinatorrollen er gjennomført i kommunen. 
 Ledelsen sikrer ikke at rutiner for IP / koordinator følges 

 
Tilbyr og yter tjenester slik at bruker kan mestre å bo i egen bolig 
 

 Det framgår av journalnotater ved NAV at det gis og fattes vedtak om opplysning, råd 
og veiledning etter sosialtjenesteloven § 17.  

 Det fattes vedtak om, og brukerne får praktisk bistand og opplæring 
 Det framgikk av intervju at NAV kontakter andre enheter ved behov 

 
Ivaretar brukernes rett til å medvirke 
 

 Av intervjuer med ansatte og brukere fremgår det at brukers ønsker og fremlagte 
behov er førende for utforming av tjenestetilbudet.  

 Kommunen har skjema for samtykke, disse gjenfinnes ved journalgjennomgang 
 Kommunen gjennomfører brukerundersøkelser annethvert år, neste gang er i 2019. 

Brukerundersøkelser ble gjennomførte i 2015 og i 2017. 
 

4. Vurdering av faktagrunnlaget opp mot aktuelt lovgrunnlag 

 
Kommunen har rutiner for å kartlegge alle viktige områder hos brukere med psykiske lidelser 
og rusmiddelproblematikk i tråd med anbefalinger i nasjonale retningslinjer. Alle brukerne vi 
undersøkte var kartlagt med IPLOS.  
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Kravet etter forvaltningsloven er at brukerens situasjon og tilstand skal være tilstrekkelig 
opplyst, før det blir fattet et vedtak eller besluttet hva slags tjeneste som vil være god nok hjelp 
for å dekke brukerens behov. Det var rutiner for dette i kommunen og kompetanse i 
kommunen til å utføre kartleggingen.  
 
Det framkommer i de undersøkte journalene at brukerne får oppfølging i henhold til vedtaket. 
Endringer og samordning av tjenestebehovet blir drøftet på fagmøtet i avdeling for psykisk 
helse, rus og avhengighet hver 14. dag i tillegg til daglige møter i enheten. Videre har 
avdelingen rutine for evaluering av vedtak hvert halvår som dokumenteres i journal. 
Brukerjournalene vi undersøkte hadde oppdaterte evalueringer av vedtak.  
 
Det framkom både i intervjuer med brukere og ansatte at brukerne var med i utforming av sine 
tjenester og at de ansatte var tilgjengelige for brukerne og ivaretar deres rett til medvirkning.  
Det var dokumentert at brukerne fikk hjelp til å rydde i økonomi og bistand til å søke om bolig 
og det ble fulgt med på brukerens behov for tjenester for å mestre å bo i de daglige 
overlappingsmøter og de månedlige fagmøtene. 
 
Kommunen har rutine på at alle som har sammensatte tjenester skal tilbys IP og koordinator 
og det er gjennomført opplæring på området. Ved journalgjennomgang fant vi ikke skriftlige 
planer for samordning av tjenestene eller kriseplaner. Ledelsen mangler kontrollrutiner på 
dette området. Skriftliggjøring av plan for samordning av tjenester og kriseplaner om blant 
annet voldsrisiko, overdose, og selvmordsrisiko, er et forbedringsområde.  
 
Det er imidlertid rutine for samarbeid om brukere mellom avdeling for psykisk helse, rus og 
avhengighet og NAV, og det ble bekreftet i intervjuer med ansatte at det var lav terskel for å ta 
kontakt mellom enhetene. De ansatte opplevde samarbeidet som godt og det var kjent hvem 
de kunne kontakte ved behov og akutte kriser. 
 
Det framkom videre i intervju at det var lik forståelse i bruk av avvikssystemet blant de ansatte, 
men at det var høy terskel for å melde avvik. Ledelsen var oppmerksom på dette og ønsket at 
avvikssystemet skulle tas mer rutinemessig i bruk. 
 

5 Tilsynsmyndighetens konklusjon  

Her presenterer vi konklusjonen av vår undersøkelse, basert på 
vurderingene i kapittel 4: 
 
Det er gjennomført tilsyn med tjenester til personer med rusmiddelproblematikk og psykisk 
lidelse (ROP- lidelser) i Tvedestrand kommune som er en del av et landsomfattende tilsyn. I 
oppsummeringen er det kommentert deler av tjenesten hvor det er rom for forbedring, men det 
ble ikke avdekket lovbrudd. Det ble gitt en merknad: Fylkesmannen finner at Tvedestrand 
kommune har et forbedringspotensial når det gjelder skriftliggjøring av planer for tjenester til 
brukere med rus- og psykiske lidelser. 

 
Tilsynet er med dette avsluttet. 
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Vedlegg: 
 
Gjennomføring av tilsynet: 
 
Varsel om tilsynet ble sendt 05.02.2018 
 
Forberedende møte med virksomheten ble gjennomført 04.04.2018 
 
Intervju med tre brukere ble gjennomført den 04.04.2018. 
 
Det ble sendt ut spørreskjema til alle fastleger i kommunen i forkant av tilsynet, og vi fikk inn 
svar fra to fastleger. 
 
Tilsynet ble gjennomført ved Tvedestrand  kommune og innledet med et åpningsmøte den 
16.04.2018. Intervjuer med ansatte ble gjennomført den 16.04.2018. Sluttmøte med 
gjennomgang av funn ble avholdt 17.04.2018. 
 
En del dokumenter var tilsendt og gjennomgått på forhånd, mens annen dokumentasjon ble 
gjennomgått i løpet av tilsynsbesøket. Følgende dokumenter ble gjennomgått og vurdert som 
relevante for tilsynet:  
 
Vi ba om å få oversendt følgende dokumentasjon fra kommunen, inkl. sosiale tjenester i NAV: 
 
1. Organisasjonskart/beskrivelse av kommunens/NAVs administrative og faglige oppbygging 

når det gjelder enheter som yter tjenester til personer med rus- og psykiske lidelser 
2. Oversikt over kommunens tjenestetilbud til brukere med samtidig psykisk lidelse og 

rusproblematikk 
3. Oversikt over / navn på ansatte i de ulike tjenestene som er involvert i kartlegging, 

vurdering av hjelpebehov, og som er ansvarlig for gjennomføring av tiltak overfor den 
aktuelle brukergruppen, hvor funksjon/ stilling/ plassering i organisasjon og 
stillingsstørrelse framgår. 

4. Rutiner/beskrivelse av hvordan brukernes rett til informasjon og medvirkning ivaretas 
5. Rutiner / prosedyrer for å kartlegge hjelpebehov og fatte vedtak etter Helse- og 

omsorgstjenesteloven (HOL) § 3-2 5, 6 a, b og sosialtjenesteloven (STL) § 17  
6. Rutiner for samhandling/samarbeid internt i kommunen (inkl. med NAV og fastleger) og 

med spesialisthelsetjenesten,  
7. Rutiner for innhenting av samtykke ved NAV og kommunen. 
8. Rutiner for bruk av Individuell plan (IP) eller liknende planer. 
9. Eventuelle kompetanseplan og oversikt gjennomførte opplæringstiltak fra 2015 til 

d.d. 
10. Resultat av aktuelle risiko- og sårbarhetsanalyser evt. BrukerPlan. 
11. Prosedyrer /praksis for avviksbehandling og oppfølging av avvik  
12. Resultat av eventuelle brukerundersøkelser gjennomført på området. 
13. Eventuelle årsmeldinger som gjelder på området. 
14. Eventuelt andre opplysninger/dokumenter som kan være relevante for dette tilsynet  
15. Relevante avviksmeldinger for 2016 og frem til d.d 
16. Nummerte liste/ ID-nummer over alle personer som kommunen definerer har ROP-lidelser, 

med navn og fødselsdato, hvor det framgår hva slags hjelp/ tjenester brukeren får/ har 
tilbud om. 
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 Etter at vi hadde fått liste over brukerne i plukket vi  ut et utvalg og så på elektronisk i 
kommunens journalsystem: 

a. Kopi av alle vedtak etter HOL § 3-2 punkt 5 og punkt 6 a, b og STL § 17 
b. Avslag på vedtak i 2016 og frem til d.d. etter HOL § 3-2 punkt 5 og punkt 6 a, b og  

STL § 17  

c. Fullstendig journal fra 01.01.2016 til d.d. herunder referat fra ansvarsgruppemøter, 
epikriser, henvisninger, IP. 

  
I tabellen under gir vi en oversikt over hvem som ble intervjuet, og hvem som deltok på 
oppsummerende møte ved tilsynsbesøket. 
  
Navn 
 

Funksjon/stilling 
 

Intervju Oppsummerende 
møte 
 

Bent Andreas Ekra Miljøterapeut, 
Avd.psykisk helse, rus 
og avhengighet 

x x 

Lillian Hunemo Fagarbeider, 
Avd.psykisk helse, rus 
og avhengighet 

x x 

Nina Hagane Sykepleier, dagsenter 
oppfølgingsenheten 

x x 

Grete Løvdal Moe Avdelingsleder, 
Avd.psykisk helse, rus 
og avhengighet 

x x 

Fredrik Sørvig Sosialkonsulent, NAV x x 
Camilla L. Myrslo Sosialkonsulent, NAV x x 
Åse Selaasdal Enhetsleder, NAV x x 
Helene Tveide Enhetsleder, 

oppfølgingsenheten 
x x 

Jarle Bjørn Hanken rådmann  x 
 
 
Disse deltok fra tilsynsmyndigheten:  

 Seniorrådgiver Bjørn Vidar Gundersen, Fylkesmannen i Aust- og Vest- Agder, revisor.  
 Seniorrådgiver Hanna Hurv Nielsen, Fylkesmannen i Aust- og Vest- Agder, revisor 
 Vivian Bentsen, fra brukerorganisasjonen proLAR, fagrevisor 
 Seniorrådgiver Eva Dolva, Fylkesmannen i Aust- og Vest- Agder, revisjonsleder 
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