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Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 28.03.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 28.03.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkallingen godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 18/13313-9 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 28.03.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møtet 24.01.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møtet 24.01.2019 godkjennes. 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll Tvedestrand kontrollutvalg 24.01.2019. 
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Møteprotokoll  
 

Tvedestrand kontrollutvalg 

 
Dato: 24.01.2019 kl. 9:00 
Sted: Møterommet 3. etg 
Arkivsak: 18/13313 
  
Til stede: Svein Hansen (leder), Birger Eggen, Gregert Gliddi. 

 

  
Møtende 

varamedlemmer: 
Ellen Janne Broms (vara for Linn Zwilgmeyer). 

  
Forfall:  Linn Zwilgmeyer og Liv Damsgård Tomter (vara ikke innkalt). 
  
Andre:   Fungerende ordfører June Marcussen 

Rådmann Jarle Bjørn Hanken  

Avdelingsingeniør Arne Th. Aanonsen (sak 2/19) 

Hovedrevisor Merete Knutson  
 

  
Protokollfører: Agnes Gullingsrud Fjeldstad, Temark  
   

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

1/19 18/13313-1 Godkjenning av møteinnkalling 24.01.2018 3 

Møteprotokoll 

1/19 18/13313-2 Godkjenning av protokoll fra møtet 29.11.2018 4 

Saker til behandling 

1/19 18/13328-1 Revisors egenvurdering av uavhengighet 5 

2/19 18/13318-1 Toalett- og garderobeforhold ved Tvedestrand skole 6 
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3/19 19/02280-1 Virksomhetsbesøk i Tvedestrand i 2019 7 

4/19 18/13315-1 Orientering fra revisor 24.01.2018 8 

5/19 18/13316-1 Eventuelt 24.01.2019 9 

    

 

 
Sted, 24.01.2019 

 

 

Svein Hansen       Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

Kontrollutvalgsleder      Sekretær 
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Møteinnkalling 

1/19 Godkjenning av møteinnkalling 24.01.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

Tvedestrand kontrollutvalg 24.01.2019 1/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteinnkallingen godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Møteinnkallingen godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

1/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 29.11.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 24.01.2019 1/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møtet 29.11.2018 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak.  

 

Vedtak  

Protokoll fra møtet 29.11.2018 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

1/19 Revisors egenvurdering av uavhengighet 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 24.01.2019 1/19 

 

 

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. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

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. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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2/19 Toalett- og garderobeforhold ved Tvedestrand skole 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 24.01.2019 2/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak.  

 

 

Møtebehandling 

Rådmann Jarle Bjørn Hanken og avd.ing. Arne Th. Aanonsen kom med en muntlig 

redegjørelse og svarte på kontrollutvalgets spørsmål. 

 

Det ble orientert om anlegget Tvedestrand skole. Kommunelegens kontroll viste noen avvik 

som kommunen har fått frist til 1. Mai med å svare på. Kontrollutvalget ber om å få 

kommunelegens rapport og resultater av målinger av luftkvaliteten når denne er gjennomført. 

Det ble også orientert om kontroll fra Arbeidstilsynet. Kontrollutvalget har bedt om å få 

rapporten fra Arbeidstilsynet når denne kommer.  

 

Foresatte vil bli orientert. 

 

Saken tas opp på første møte etter sommerferien. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til foreløpig orientering.  

 

Kontrollutvalget forventer at kommunelegens avvik blir lukket innenfor kommunelegens 

frister.  

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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3/19 Virksomhetsbesøk i Tvedestrand i 2019 

 
Behandlet av Møtedato  Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 24.01.2019  3/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken fremlegges uten forslag til vedtak. 

 

 

Møtebehandling 

Kontrollutvalget er positive til å invitere de heleide selskapene til å komme med en kortere 

muntlig orientering i møte 28. Mars.  

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget inviterer de heleide selskapene til å komme med en kortere muntlig 

orientering i møte 28. Mars. Kontrollutvalget vurderer da om de ønsker å delta på 

virksomhetsbesøk hos Hestmyr avfallsanlegg sammen med de andre kommunene 6. Juni 

2019. 

  

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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4/19 Orientering fra revisor 24.01.2018 

 
Behandlet av Møtedato  Saksnr  

Tvedestrand kontrollutvalg 24.01.2019   4/19  

  

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 
Hovedrevisor Merete Knutson orienterte om det løpende revisjonsarbeidet og svarte på spørsmål 

fra kontrollutvalget. Revisor har i tillegg kontrollert at rutiner angående transaksjoner mellom 

nærstående blir fulgt. Det ble ikke avdekket feil.  
 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak.  

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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5/19 Eventuelt 24.01.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 24.01.2019 5/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

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. 

Rådmann orienterte om at regnskapsansvarlig går ut i svangerskapspermisjon. Omrokkering i 

staben vil midlertidig få konsekvenser for administrasjonens ressurser innen enkelte områder. 

 

Rådmannen orienterte også om at endring i eiendomsskatten vil få økonomiske konsekvenser 

for Tvedestrand kommune. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 19/02280-6 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 28.03.2019 

 

 

 

   

 

 

Virksomhetspresentasjon av heleide aksjeselskaper i Tvedestrand. 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Virksomhetsbesøk ble tatt opp som tema 24.01.2019 i sak 3/19 virksomhetsbesøk i Tvedestrand i 2019, 

der følgende vedtak ble fattet: 

«Kontrollutvalget inviterer de heleide selskapene til å komme med en kortere muntlig orientering i møte 

28. Mars. Kontrollutvalget vurderer da om de ønsker å delta på virksomhetsbesøk hos Hestmyr 

avfallsanlegg sammen med de andre kommunene 6. Juni 2019.» 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget får en orientering om følgende virksomheter: 

- Tvedestrand Vekst AS 

- Grenstøl Industribygg AS (heleid datterselskap av Tvedestrand vekst) 

- Hagefjorden Brygge AS 

- Tvedestrand kommunehus AS 

 

Virksomheten Tvedestrand kommunehus AS vil bli presentert av Styreleder Solveig Anette Røvik, mens 

de andre tre virksomhetene vil bli presentert av Styreleder Morten Lindvik. Orienteringene er kun ment 

som kortere orienteringer på totalt 70-80 minutter til sammen, og vil inneholde generell informasjon. 

Hensikten med orienteringene er at kontrollutvalget skal bli bedre kjent med selskapene. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Kontrollutvalgssekretariatet ser frem til å lære mer om selskapene. 

 



7/19 Fylkesmannens tilsyn med oppfølging av barn med psykiske vansker - 19/03664-3 Fylkesmannens tilsyn med oppfølging av barn med psykiske vansker : Fylkesmannens tilsyn med oppfølging av barn med psykiske vansker

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 19/03664-3 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 28.03.2019 

 

 

 

   

 

 

Fylkesmannens tilsyn med oppfølging av barn med psykiske vansker 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering og ber om ny orientering i saken når Tvedestrand 

kommune har levert fremdriftsplan til fylkesmannen. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med Tvedestrand kommune og besøkte i den forbindelse Familiehuset 

03.-05.12.2018. Det ble da undersøkt om Tvedestrand kommune sørger for at barn 7-12 år med psykiske 

vansker får en oppfølging med fokus på tverrfaglighet og samhandling i samsvar med aktuelle lovkrav. 

Utkast til rapport ble sendt Tvedestrand kommune datert 20.12.2018, og Tvedestrand kommune sendte 

kommentarer og innsigelser til faktagrunnlaget i utkastet datert 09.01.2019. Endelig rapport fra tilsyn ble 

sendt kommunen datert 14.02.2018. Endelig rapport ligger vedlagt, mens utkast og 

kommentarer/innsigelser kan sendes ut på forespørsel. 

 

Det ble funnet lovbrudd ved tilsynet: 

 Kommunen sikrer ikke at det i alle saker legges til rette for systematisk samhandling rundt barn 

og unge 7-12 år med psykiske vansker. Manglende samhandling kan føre til manglende faglig 

forsvarlighet i tjenestene. 

 

Dette er brudd på Helse- og omsorgstjenesteloven §3-4;  

«Kommunens ansvar etter § 3-1 første ledd innebærer 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 omfattet av loven her. 

Kommunen skal samarbeide med fylkeskommune, regionalt helseforetak og stat, slik at helse- og 

omsorgstjenesten i landet best mulig kan virke som en enhet.» 

 

Saksopplysninger: 
I tilsynsrapporten punkt fire vurderes faktagrunnlaget opp mot aktuelt lovgrunnlag. Det påpekes da blant 

annet følgende forhold: 

 Vedr. kommunens tjenestetilbud Hol §3-1 «den enkelte bruker skal ha et helhetlig og 

koordinert tjenestetilbud». Det er i liten grad etablert faste samarbeidsteam rundt det enkelte 

barn og det er ikke definert en ansvarlig person. Bare få har koordinator. Hvem som får tilbud om 

oppfølging fra helsesøster og hvilken oppfølging som gis, fremstår som tilfeldig. Det er ikke 

rutiner som beskriver tjenestetilbudet eller samhandlingen mellom disse. Oppfølgingsenheten 
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oppfattes ikke som en del av kommunens tjenestetilbud til barn i barneskolealder med psykiske 

vansker. 

 Vedr. samarbeid Hol §3-4 «kommunens plikt til samhandling og samarbeid». Kommunen 

har til en viss grad et organisert samarbeid på tvers for denne gruppa gjennom ressursteamene på 

skolen. Disse teamene ivaretar imidlertid ikke i tilstrekkelig grad helsetjenestene til barna. Det er 

opp til rektor om helsesøster deltar og fastlegene er sjelden involvert. Teamene fungerer ulikt og 

informasjon om ressursteamene er lite tilgjengelig. Det er ikke etablert faste arenaer for intern 

tverrfaglig samarbeid på tjenestenivå (utover ressursteam). Av de 10 barna som fylkesmannen 

gjennomgikk fant de lite spor av aktive ansvarsgrupper. Fylkesmannen fant ikke spor av 

fastlegenes koordineringsansvar jf fastlegeforskriften §19. Det er gjensidig frustrasjon over 

manglende/for sen informasjonsutveksling mellom fastleger og barnevern. Det er ikke etablert 

noe system som sikrer at barn som blir avvist hos ABUP blir fanget opp, og heller ikke noe 

system for oppfølging av ABUP-drop-in-samtalene. Rapporten påpeker også at 

oppfølgingsenheten ikke er en del av tilbudet til denne gruppa, selv om de selv mener at de er det. 

Her mangler det tydelighet om rollen, tilbudet de kan gi og styringen av det helhetlige tilbudet i 

kommunen. Det sikres ikke at barns stemme blir hørt i saker som angår dem. 

 Vedr. Styring, Forskrift om Ledelse og kvalitetsforbedring i Helse- og omsorgstjenesten §4. 

jf. §6 til §9. «Det skal blant annet sikres god og tydelig ansvarsfordeling og det skal gå klart 

frem hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt.» Rapporten påpeker her at 

kommunen har et avvikssystem (QM+), men dette blir i liten grad brukt. Avvik benyttes ikke i 

kommunens systematiske forbedringsarbeid innenfor tilsynsområdet. Det fremgår at det finnes 

rutiner som i noen grad styrer praksis innenfor enkelte tjenester, men disse er ikke kjent for andre 

deler av virksomheten. Det mangler rutiner for samarbeid på tvers for å sikre at tjenestene til 

denne gruppa er samordnet og koordinert. Rutinene er ikke implementert i kommunens 

internkontrollsystem QM+. Tilsynet har vist at kommunens ledelse i liten grad har fulgt med på at 

styringen av tjenestene til barn og unge med psykiske vansker fungerer som forutsatt og er 

tilstrekkelige for å gi forsvarlige tjenester.  

 

Fylkesmannen ber Tvedestrand kommune om å: 

 

Gjøre en egen vurdering av hvilke forhold som påvirker og bidrar til lovbruddet, basert på 

kommunens kjennskap til egen virksomhet. 

De ber videre om at kommunen utarbeider en plan for å rette lovbruddet. En slik plan vil normalt 

inneholde: 

 Tiltak som må iverksettes for å rette lovbruddet. 

 Hvordan ledelsen vil følge med på og kontrollere at tiltakene er iverksatt. 

 Hvordan ledelsen vil følge med på om tiltakene har virket som planlagt, etter at de har fått virket 

en stund. 

 Virksomhetens egne frister for å sikre fremdrift. 

 

Fylkesmannen ber om å motta fremdriftsplanen innen 01. mai 2019. 

 

Enhetsleder på familiehuset, Kristin de Lange Johannessen, vil møte i kontrollutvalget og orientere om 

saken. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Gjennom å holde seg oppdatert på statlige tilsyn utført i Tvedestrand kommune, vil kontrollutvalget få 

innspill til egen risikoanalyse som grunnlag for forvaltningsrevisjoner og andre undersøkelser. 

Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget ser alvorlig på det som fremkommer i fylkesmannen rapport, og 

anbefaler at kontrollutvalget ber om ny orientering i saken når Tvedestrand kommune har levert 

fremdriftsplan til fylkesmannen. 
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Vedlegg:  

-Rapport fra tilsyn «oppfølging og samhandling rundt barn med psykiske vansker 7-12 år, Tvedestrand 

kommune.» 

 



7/19 Fylkesmannens tilsyn med oppfølging av barn med psykiske vansker - 19/03664-3 Fylkesmannens tilsyn med oppfølging av barn med psykiske vansker : Endelig rapport fra tilsyn

       
       
E-postadresse: 
fmagpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 788 Stoa,  
4809 Arendal 

 Besøksadresse Arendal: 
Ragnvald Blakstads vei 1 
Besøksadresse Kristiansand: 
Tordenskjoldsgate 65 
 

 Telefon: 37 01 75 00 
www.fylkesmannen.no/ag 
 
Org.nr. 974 762 994 

  Vår dato:  Vår ref.: 

  14.02.2019  2018/8166 
     

  Deres dato:  Deres ref.: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Helene Frydenberg, 37 01 75 04 
  
 
 
  

Tvedestrand kommune 
 
Postboks 38 
4901 TVEDESTRAND 
 
 

  
 

Rapport fra tilsyn «Oppfølging og samhandling rundt barn med 
psykiske vansker 7- 12 år, Tvedestrand kommune» 
 
Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med Tvedestrand kommune og besøkte i den forbindelse 
Familiehuset, 03.12.2018 til 05.12.2018. Vi undersøkte om Tvedestrand kommune sørger for at barn 
7-12 år med psykiske vansker får en oppfølging med fokus på tverrfaglighet og samhandling i 
samsvar med aktuelle lovkrav slik at barna får trygge og gode tjenester. 
 
Tilsynet ble gjennomført som del av årets planlagte tilsyn initiert av Fylkesmannen. 
 
Det ble funnet lovbrudd ved tilsynet 

 Kommunen sikrer ikke at det i alle saker legges til rette for systematisk samhandling rundt 
barn og unge 7 – 12 år med psykiske vansker. Manglende samhandling kan føre til 
manglende faglig forsvarlighet i tjenestene. 

 
Dette er brudd på: 
Hol § 3-4 Kommunens plikt til samhandling og samarbeid 
Kommunens ansvar etter § 3-1 første ledd innebærer 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 omfattet av loven her. 
Jf Hol § 4-1 Helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes etter loven her skal være forsvarlige.  
  
Forskrift om helsestasjon og skolehelsetjenesten § 4 
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1.  Tilsynets tema og omfang 
 
 
Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon med Tvedestrand kommune i perioden 2. desember 
2018 – (dato for endelig rapport). Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte 
tilsynsvirksomhet i inneværende år. Bakgrunn for tilsynet er en økende bekymring knyttet til barn og 
unge som er i ferd med å utvikle psykiske vansker. Erfaringer fra andre områder viser at selv om 
enkelttjenester kan være gode hver for seg, kan det svikte når det gjelder samhandling.  
 
Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med kommunens helse-, omsorgs- og sosialtjenester 
i medhold av lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (khol) § 12-3. 
  
Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen 
gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om: 
 Hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av 

lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter. 
 Tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres.  
 Tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes. 

 
En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre 
undersøkelser. 
 
Tema for tilsynet er kommunale helse og omsorgstjenester til barn og unge 7 – 12 år med psykiske 
vansker.  
Vi har avgrenset tilsynet til å gjelde barn i aldersgruppen 7 – 12 år. Det har vært fokus på tidlig 
innsats gjennom flere år, og barnehagealderen har fått stor oppmerksomhet. Både barnehage og 
helsestasjon er tett på barna og familiene. Barnas utfordringer får ofte et tydeligere språk når de 
kommer i ungdomsskolen. Gruppa vi retter vårt tilsyn mot, barneskolealderen, er den som minst 
«sier fra». Voksentettheten er en annen i skole enn i barnehage, med større fare for ikke å se, og 
skolehelsetjenesten har ikke samme tette kontakt med barn og familier som helsestasjonstjenesten. 
 
Fylkesmannen har valgt å bruke begrepet psykiske vansker. Begrepet psykiske vansker refererer til 
en psykisk symptombelastning som ikke nødvendigvis kvalifiserer til en diagnose. Det er viktig at 
barn og unge med psykiske vansker får hjelp og oppfølging tidlig, for å forebygge videre utvikling til 
en psykisk lidelse. I Helsedirektoratets veileder om «Psykisk helsearbeid for barn og unge i 
kommunene» fra 2007 er begrepet psykiske vansker definert som følger:  
Psykiske vansker refererer til symptombelastning som for eksempel grad av angst, depresjon, 
søvnvansker osv. Vanskene vil, avhengig av type og omfang av symptomer, i ulik grad påvirke daglig 
fungering i forhold til mestring, trivsel og relasjon til andre mennesker. Symptombelastningen behøver ikke 
å være så stor at det kan stilles diagnose. Psykiske vansker kan være normale reaksjoner forbundet med 
en vanskelig livssituasjon.  
 
I nasjonal faglige retningslinje for skolehelsetjenesten 2018 er begrepene psykiske plager og 
psykiske lidelser brukt. 
Psykiske plager viser til tilstander som er plagsomme og som i noen grad går utover normal 
fungering og læring. 
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Psykiske lidelser viser til tilstander som er så intense, varige eller funksjonsnedsettende at de 
krever tiltak i spesialisthelsetjenesten. 
 
Vi har undersøkt hvilke rutiner og systemer Tvedestrand kommune har for å sikre helhetlige og 
koordinerte tjenester for barn 7 – 12 år som har, eller er i ferd med å utvikle, psykiske vansker. Vi har 
tatt utgangspunkt i barn som er henvist ABUP og sett på forløpene forut for henvisningen til 
spesialisthelsetjenesten og etter, når saken er avvist eller avsluttet i ABUP. Det er samhandlingen 
internt i Tvedestrand kommune som har vært fokus for tilsynet. Vi har sett på kommunenes 
helsetjenester, hvordan samhandlingen er mellom disse tjenestene og også hvordan tjenestene 
samhandler med andre kommunale tjenester som skole, PP-tjeneste og barnevern. 
 
Vi har hjemmel for å føre tilsyn med helsetjenestene, men vi har også beskrevet enkelte funn knyttet 
til utdanning- og barnevernsektoren fordi de kan ha betydning for kommunens helhetlige tjenester 
til barna. 
 
Rapporten omhandler de funn som er avdekket under revisjonen innenfor et avgrenset tema, og gir 
derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet 
omfattet.  
 
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. 
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. 

 
Barnekonvensjonen om «barns beste, samarbeid og barns rett til å bli hørt: 
Barnekonvensjonen artikkel 3 punkt 1 lyder som følger: 
Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private 
velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal 
barnets beste være et grunnleggende hensyn. 
 
Det følger indirekte av flere artikler i barnekonvensjonen at det er en forutsetning for at barns 
rettigheter knyttet til skole, helse, beskyttelse og sosiale forhold ivaretas, at ansvarlige for tilbudene 
samarbeider. Artikkel 24 punkt 1 er et eksempel på dette, ved at det understrekes at «partene skal 
bestrebe seg på å sikre at ingen barn fratas sin rett til adgang til slike helsetjenester». 
 
Artikkel 12 om barns rett til å bli hørt:  
1. Partene skal garantere et barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk 
for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, og tillegge barnets synspunkter behørig vekt i 
samsvar med dets alder og modenhet. 
 
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 
§ 3-1 Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester 
Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og 
omsorgstjenester. 
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§ 4-1 Forsvarlighet  
Helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes etter loven her skal være forsvarlige.  
Kommunen skal tilrettelegge tjenestene slik at: 
a. den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig og koordinert helse- og 
omsorgstjenestetilbud,  
b. den enkelte pasient eller bruker gis et verdig tjenestetilbud, 
c. helse- og omsorgstjenesten og personell som utfører tjenestene blir i stand til å overholde sine 
lovpålagte plikter og  
d. tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenestene 
 
Samarbeid 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-4 inneholder en generell bestemmelse om kommunens plikt til 
samhandling og samarbeid. Denne innebærer 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 omfattet av loven, og en plikt til å samarbeide med fylkeskommune, regionalt helseforetak 
og stat, slik at helse- og omsorgstjenesten i landet best mulig kan virke som en enhet. En normal 
språklig forståelse av begrepet "deltjenester innad i kommunen" viser til andre tjenester/sektorer 
som kommunen har ansvar for, for eksempel kommunalt barnevern, sosiale tjenester i NAV, 
grunnskole mv., slik at kommunen har et ansvar for å sørge for at helse- og omsorgstjenestene 
samhandler med andre kommunale tjenester/sektorer som ikke omfattes av loven. 
 
Med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven er det gitt enkelte forskrifter som også inneholder 
bestemmelser om samarbeid på systemnivå. Dette gjelder særlig forskrift om helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten, som i § 2-1 tredje ledd inneholder en bestemmelse om tjenestens ansvar for 
samarbeid på systemnivå. Bestemmelsen presiserer at helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal ha 
rutiner for samarbeid med fastlegene, med andre kommunale tjenester, med tannhelsetjenesten, 
med fylkeskommunen og med spesialisthelsetjenesten, i tillegg til pasienter, brukere og deres 
pårørende.  
 
Det er i tillegg gitt en bestemmelse i fastlegeforskriften § 8 som pålegger kommunene et ansvar for å 
tilrettelegge for samarbeid mellom fastlegene og andre tjenesteytere, og sikre en hensiktsmessig og 
god integrering av fastlegeordningen i kommunens øvrige helse- og omsorgstjenestetilbud. 
 
Meldeplikt 
Helsepersonell har meldeplikt til barneverntjenesten i samsvar med reglene i helsepersonelloven § 
33. Tilsvarende bestemmelser finner også i andre særlover og i barnevernloven § 6-4, der det står; 
«enhver som utfører tjeneste eller arbeid for forvaltningen» har tilsvarende meldeplikt». 
 
Styring 
Kravet til ledelse, organisering og styring er et viktig element i kommunens ansvar for å tilby og yte 
forsvarlige tjenester. Kommunens ansvar innebærer en plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere 
og korrigere virksomheten, slik at tjenestenes omfang og innhold er i tråd med lov og forskrift. 
Forskrift om Ledelse og kvalitetsforbedring i helse – og omsorgstjenesten § 4. jf. § 6 til § 9.  
I Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, 
skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom, er dette presisert. Det skal blant annet sikres god og 
tydelig ansvarsfordeling og det skal gå klart frem hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt. 
I tillegg skal ledelsen sikre tilstrekkelig fagkompetanse og arbeide systematisk med kvalitet og 
pasientsikkerhet blant annet med å ha innsikt i hva som fungerer bra og hva som bør forbedres og 
at det innad i virksomheten etableres en felles forståelse rundt hva som er virksomhetens 
hovedoppgaver og mål.  
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I dette tilsynet er virksomheten vurdert mot følgende krav til ledelse og kvaIitetsforbedring: 

 Kommunen skal sørge for innarbeidede rutiner for: 
o Samhandling mellom ulike tjenester innad i kommunen og med andre tjenesteytere, 

herunder fastleger og spesialisthelsetjenesten 
o Oversikt over og følge med på brukerens situasjon og mulige tjenestebehov 
o Samordning av tjenester - samarbeid og plan for tjenesteyting 

 
Koordinering 
Av helse- og omsorgstjenesteloven § 7-3 fremgår at kommunen skal ha en koordinerende enhet for 
habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet, og at enheten skal ha overordnet ansvar for arbeidet 
med individuell plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer. Av helse- og 
omsorgstjenesteloven § 7-1 fremgår at kommunen skal utarbeide individuell plan for brukere med 
behov for langvarige og koordinerte tjenester, og samarbeide med andre tjenesteytere om planen 
for å bidra til et helhetlig tilbud for den enkelte. For brukere med behov for langvarige og 
koordinerte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven skal kommunen også tilby koordinator 
etter § 7-2. Koordinatoren skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte bruker, sikre 
samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan.  
 
Fastlegene skal ifølge fastlegeforskriften § 19 «ivareta en medisinskfaglig koordineringsrolle og 
samarbeide med andre relevante tjenesteytere om egne listeinnbyggere». 
 
Barns rett til medvirkning 
I følge pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1 har «pasient eller bruker rett til å medvirke ved 
gjennomføring av helse- og omsorgstjenester» Og «…barn som er i stand til å danne seg egne 
synspunkter, skal gis informasjon og høres. Det skal legges vekt på hva barnet mener, i samsvar med 
barnets alder og modenhet». 
I «styringskapittelet» til nasjonal faglig retningslinje, er brukermedvirkning i disse tjenestene særlig 
nevnt. Her står det at tjenestene skal sikre at barn og ungdom blir hørt, involvert og får innflytelse i 
kontakt med tjenestene, både på system- og individnivå. På individnivå betyr brukermedvirkning å 
lytte til det barnet og ungdommen sier og ta dem med på råd i saker som angår dem selv. 
 
Forsvarlighetskravet er det lovmessige minstekravet som stilles til tjenestene. Det vil si at ikke 
ethvert avvik fra god praksis i seg selv tilsier uforsvarlighet. Hva som er faglig forsvarlig endrer seg i 
takt med utviklingen av fagkunnskap og endringer i verdioppfatning, og bestemmes av normer 
utenfor loven, som anerkjent fagkunnskap, faglige retningslinjer og allmenngyldige samfunnsetiske 
normer. 
 
Faglige retningslinjer og veiledere kan være et av flere bidrag til å gi forsvarlighetskravet et innhold. 
Anbefalinger i faglige retningslinjer er ikke rettslig bindende, men retningsgivende og et uttrykk for 
hva som kan kalles god praksis. Kommunen bør ha som mål å yte tjenester som er i tråd med slike 
retningslinjer, men kommunen har et handlingsrom hvor tjenestene vil kunne være forsvarlige selv 
om praksis avviker noe fra gitte anbefalinger. 
 
Kommunen har videre stor frihet til å organisere virksomhetene og tjenestene ut fra lokale 
forutsetninger og behov, så lenge kravet til faglig forsvarlighet overholdes. Det er en helse- og 
sosialfaglig vurdering av den enkeltes behov som er avgjørende for hva kommunen plikter å tilby av 
tjenester i det enkelte tilfellet. 
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3.  Beskrivelse av faktagrunnlaget 
Tvedestrand er en kystkommune øst i Aust-Agder. Kommunen ligger mellom Arendal i vest og Risør i 
øst. Kommunen grenser også til Froland, Åmli og Vegårshei. I kommunen bor det rundt 6 000 
innbyggere. 
 
Kommunen har en to-nivåmodell, med rådmann, assisterende rådmann og ni enheter med 
enhetsledere. I tillegg er det administrative støtteenheter og rådmannens fagstab, der blant andre 
kommuneoverlegen sitter. 
 
Tradisjonelt har Tvedestrand hatt en skolestruktur med mange småskoler. Kommunen har i dag fem 
barneskoler: Vestre Sandøya barneskole hører inn under Tvedestrand barneskole, i tillegg er det 
Dypvåg skole, Holt skole og Songe skole. 
 
Kommunen har interkommunal PP-tjeneste med nabokommunene Risør, Gjerstad og Vegårshei 
med Risør som vertskommune. 
Kommunen har også interkommunal barneverntjeneste. Barneverntjenesten Øst i Agder består av 
kommunene Risør, Gjerstad Vegårshei og Åmli, med Gjerstad som vertskommune. 
 
De kommunale enhetene som er aktuelle for vårt tilsyn er Familiehuset og Oppfølgingsenheten. 
 
Beskrivelse av tjenestene 
 
Familiehuset ledes av enhetsleder Kristin de Lange Johannessen med økonomi- og personalansvar 
og består av følgende underenheter:  

 Tjenna legekontor  
 Legevakt, interkommunal i Arendal 
 Helsestasjon (som inkluderer skolehelse og barnefysioterapeut)  
 Koordinerende enhet  

Oppfølgingsenheten ledes av enhetsleder Helene Tveide, og har følgende tre avdelinger:   
 Psykisk helse, rus og avhengighet 
 Tjenester for utviklingshemmede 
 Dagsenter med ulike aktivitets og arbeidstreningstilbud 

 
På kommunens hjemmeside står det følgende om avdeling for psykisk helse, rus og avhengighet: ”Vi 
er en del av kommunens skolehelsetjeneste på ungdomskolen og i videregående.” 
Kommunen har et SLT team som arbeider på system og individnivå, hovedsakelig for barn > 12 år. 
Oppfølgingsenheten har ønsker om at dette også skal implementeres på barn < 12 år 
 
Helsestasjonen 
Ledende helsesøster har fagansvar for helstasjonstjenesten. Det er ansatt fire helsesøstre, to har 
ansvar for barneskolene. I tillegg er det jordmor og helsesekretær. Lege for helsestasjon- og 
skolehelsetjeneste er til stede en ukedag hver, og barnefysioterapeut ved behov. Alle skoler i 
Tvedestrand har en skolehelsetjeneste med helsesøster som tilbyr samtaler, veiledning, 
helseundersøkelser, vaksinering og oppfølging. 
 
ABUP Drop in er et tilbud til barn og unge, og deres foresatte. To psykologspesialister er på plass 
hver andre torsdag (ikke i ferier) og tilbyr drop- in konsultasjon rettet mot barn og unge på 
Familiehuset i Tvedestrand. 
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Koordinerende enhet 
Koordinerende enhet har ansvar for samordning og koordinering av tjenestetilbudet og skal følge 
opp arbeidet med koordinator og individuell plan i kommunen. I praksis er dette en koordinerende 
funksjon, som enhetsleder for Familiehuset innehar. 
 
Kommuneoverlegen: har en rådgivende og administrativ rolle innen helse- og 
legetjenester. Tvedestrand og Risør har felles kommuneoverlege, i til sammen 60 % stilling. 
Tjenestested er Risør, men han er en dag pr uke i Tvedestrand. Han har kontor på Familiehuset.  
 
Legetjenesten: I Tvedestrand er det 7 leger fordelt på 2 legekontor. Tjenna legekontor er 
kommunalt og har fire legehjemler. En av dem har ansvar som skolelege. I tillegg er det 
Tvedestrand legesenter, som er privat, og har tre fastlegehjemler. 
 
Ressursteam  
Hver skole har et ressursteam. De har ulik sammensetning og prosedyrer. Faste medlemmer er 
skole, PPT, barnevern. Helsesøster er fast medlem i ressursteam på Tvedestrand barneskole. 
Ressursteam avholdes en gang pr mnd.  
  
De fleste vi intervjuet nevnte følgende aktører i kommunens oppfølgingstilbud: helsesøster, ABUP 
Drop in, og privat praktiserende barne – og ungdomspsykiater Bodil Solberg. Verken fastlegene selv 
eller andre, nevnte at fastlegene er en del av helsetjenesten til barn og unge som strever psykisk.  
 
Foreldre vi intervjuet opplevde ikke at kommunen hadde en psykiske helsetjeneste til denne 
gruppen. Mange hadde kjennskap til at helsesøstre kunne samtale med barn, men ingen av de vi 
snakket med hadde et pågående oppfølgingstilbud fra helsesøster. Noen av barna hadde hatt 
samtaler med helsesøster, men dette var av ulike grunner avsluttet, og barna ble ikke nødvendigvis 
fulgt opp på annet vis. Et barn sa det hadde vært ubehagelig når helsesøster hentet han ut fra 
klassen for samtale. 
 
Samtalene med helsesøster ble journalført, men helsesøster lager ikke noen oppsummering etter at 
de har fulgt et barn over tid.  Heller ikke fant vi konkrete planer eller mål for oppfølgingssamtalene.  
 
Oppfølgingsenheten kan gi støttesamtaler og andre tilbud til barn 7-12 år etter vedtak. Ingen fra de 
andre enhetene nevnte oppfølgingsenheten i kommunen som et aktuelt psykisk helsetjenestetilbud 
til denne gruppa. Ikke alle fastlegene kjente til ABUP Drop In tilbudet. 
 
Samarbeid 
Ressursteam er beskrevet som en sentral arena for tverrfaglig samarbeid. 
Det er ressursteam på alle skolene og de har møte en gang i måneden. Vi fant at det er ulik praksis i 
de ulike teamene ift 

– Hvem som er faste medlemmer  
• Skolelegen er fast på U-skolen, men ikke på barneskolene.  
• Helsesøster er ikke fast medlem på alle barneskolene 

– Forskjellige og knappe rutiner  
– Om foreldre regelmessig kalles inn, og om barnet blir informert i forkant 
– Om og hvem som skriver referat og hvem som får kopi av referat  
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Ressursteamene brukes til å diskutere enkeltsaker, ikke til å drøfte generelle problemstillinger 
knyttet til samarbeid. Når barn skal henvises PP-tjenesten er det et krav at saken først behandles i 
ressursteam.  
Det er ikke noe relevant informasjon om ressursteamene på kommunens hjemmeside, og  heller 
ikke på skolenes hjemmesider. Fastlegene kjente lite til hva som drøftes i ressursteam.  
Det er ikke krav til formell rapportering oppover i helselinja om ressursteamenes arbeid.  
 
Det var ikke systematiske samarbeidsmøter mellom skolehelsetjenesten og fastleger, 
barneverntjeneste, PPT eller skole. Flere uttalte at etablering av interkommunale løsninger for 
barnevern og PPT hadde ført til mindre samarbeid. 
 
Det mangler rutiner for samarbeid. Helsestasjonen har en del skriftlige rutiner for sitt arbeid. Selv 
om noen av disse har «samhandling» som overskrift, er det helsestasjonens aktiviteter som 
beskrives. De prosedyrene som finnes er ikke nødvendigvis kjent for andre aktører.  
 
Få av de vi snakket med kjente til rutinen «Prosedyre for sikring av opplysninger til fastlege fra 
helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom». Ingen av fastlegene kjente til denne 
prosedyren.  
 
Kommuneoverlegen hadde ingen rolle i tjenestetilbudet som gjaldt barn og unges psykiske helse. 
Informasjon om tjenestetilbudet til barn i skolealder har ikke vært tema på de regelmessige 
allmennlegemøtene som kommuneoverlegen holder. De fleste ansatte vi snakket med kjente til 
koordinerende enhet/funksjon – der det kunne søkes om koordinator og IP. Fastlegene gjorde det 
ikke 
 
Det er få søknader om koordinator/IP - 4 siste år, og bare 1 gjaldt barn 7-12 år. Koordinatorer for 
barn 7-12 år er helsesøstre (ikke skole/PPT/BV). 
 
Ved gjennomgang av journal og samtaler finner vi lite spor av ansvarsgrupper eller tilsvarende 
samarbeidsgrupper.  Det er uklart om noen av de 10 barna vi har gjennomgått journalene til har en 
aktiv ansvarsgruppe eller ikke. I den grad det var etablert slik samarbeidsgruppe knyttet til ett enkelt 
barn var det samarbeid skole/PPT. Det varierte hvorvidt fastlege inviteres, og hvis de gjør det om de 
faktisk møter. Få har en person som er utpekt til å ha en koordinerende rolle når flere aktører er 
inne i bildet.  
 
Det er ansatt en ungdomskontakt som presenteres som en viktig ressurs, bla annet som leder av SLT 
team. Oppfølgingsenheten har ønske om at ungdomskontakten skal sitte i barneskolenes 
ressursteam.  
 
Fastlegene opplever seg som «ekspeditører» av henvisninger. Andre må ta kontakt for å etablere et 
samarbeid, dersom de mener det er nødvendig. De sender ikke informasjon til eventuelle 
samarbeidende instanser som barnevern eller skolehelsetjeneste. 
 
Samarbeid med ABUP 
Når det henvises til ABUP blir ikke nødvendigvis andre aktører informert. Selv om helsesøster kjente 
de aktuelle barna, visste hun ikke at de var blitt henvist til ABUP (5/10). Når ABUP avslutter og/ el 
avslår blir ikke andre aktører informert om dette. Fastlege henviser og epikrisen går til fastlege og 
foreldre. Barnevernet erfarer at de ikke alltid får epikrise selv om det er de som har henvist. Vi fant 
flere eksempler på at tilbakemeldinger fra ABUP ikke når de aktuelle aktørene. Fastlegene oppfatter 
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det ikke som sitt ansvar, men regner med at foreldrene som får epikrisen, melder dette videre ved 
behov.  

- Ett eksempel der ABUP hadde tilrådd videre oppfølging i førstelinjetjenesten, og de som da 
fulgte opp barnet videre var PPT og lærer – ingen fra helse.  

- Ett eksempel på at ABUP hadde tilrådd barnefysioterapeut-oppfølging, men dette hadde ikke 
skjedd.  

ABUP Drop In er et tilbud som brukes av mange. Tilbudet gir ingen skriftlig tilbakemelding til evt 
henvisende instanser når de har gjort sin faglige vurdering – ev videre anbefalinger. 
 
Barnets rett til å bli hørt 
I sakene vi undersøkte i tilsynet var barnet stemme lite framtredende. De ble sjelden snakket med av 
fastlegen før henvisning til ABUP. De ble ikke regelmessig informert om at det skulle være et 
ressursteam-møte om dem. Det står heller ikke noe om barnets stemme i noen av rutinene for 
helsestasjonstjenesten, heller ikke i kommunens/skolenes prosedyrer om ressursteam.  
 
PPT, barnevern og helsesøstre snakker med barna. 
 
Styring 
Det foreligger en del prosedyrer og rutiner som skal sikre informasjon fra skolehelsetjenesten til 
andre samarbeidende aktører. Det foreligger en prosedyre for melding til Barnevern. Meldeplikten 
synes å være godt kjent. 
 
Kommunen har avvikssystem QM+, men dette blir i liten grad brukt. Vi fikk ikke tilsendt noen 
avviksmeldinger. Avvik blir ikke systematisk brukt i forbedringsarbeid. 
 
Familiehuset har gjennomført flere brukerundersøkelser, og vi fikk høre at funnene fra disse er blitt 
brukt inn i egen tjeneste. Kommunens ledelse kjente ikke til disse undersøkelsene.  
 
Det er tett kontakt mellom enhetsleder for Familiehuset, fagleder helsestasjon og de ansatte der 
både gjennom faste møtestrukturer og uformell kontakt. 
 
Enhetsleder rapporterer til rådmann i månedlige ledermøter (på drift, økonomi, fag), samt har mye 
uformell kontakt både på tvers av enheter og mellom enhetsleder/rådmann. Det var ikke faste 
samarbeidsmøter mellom enhetsleder for familiehuset og enhetsleder oppfølgingsenheten. 
 
Helsesøstre erfarer å ha nok tid til å følge opp barn med individuelle samtaler. Det er små forhold i 
kommunen, og flere rapporterer om godt ad hoc samarbeid og uformelt samarbeid. 
 
Helsesøstrene har en kompetanseplan som går fram til 2019. Vi så ikke noe tilsvarende for andre 
deler av tjenesten. De vi snakket med opplevde at de hadde god kompetanse og ved ønske om mer 
kompetanse, fikk de dra på kurs.  
 
4.  Vurdering av faktagrunnlaget opp mot aktuelt lovgrunnlag 
 
Kjennetegn på godt samarbeid: 

• tydelig og oversiktlig organisering av tjenestene og oppgavene, 
• møte- og rapporteringsstrukturer, 
• etablerte samarbeidsrutiner som også er kjent for ansatte i kommunen, og for familiene 
• henvisningsrutiner og tilbakemeldingsrutiner, 
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• opplæring, opplæringsplaner 
• ansvarsgrupper/samarbeidsmøter, 
• at tjenestene kjenner sin egen organisering, oppgavefordeling og samarbeidsordninger 

mellom tjenestene   
• at tjenestene kjenner de andre virksomhetenes ansvarsområder og funksjoner 
• at tjenestene bruker hverandre og samarbeider ved behov 
• at det foreligger gode rutiner for tjenestene, for samarbeidet dem mellom og for 

koordineringen rundt enkeltbarn med sammensatte behov.  
• at det er klart hvem som har hovedansvaret i den enkelte sak 
• at noen følger opp om vedtatte tiltak, rutiner, prosedyrer, strukturer m.v er implementert og 

tilstrekkelig i praksis. 
• det foretas systematisk gjennomgang og evaluering av saker. 
• det følges med på om tjenestene fanger opp behov for tjenester både fra eget 

ansvarsområde og tilstøtende ansvarsområder 
• det foreligger planer for kompetanse-/fagutvikling 
• det innhentes informasjon/erfaringer fra brukere av tjenesten – og dette brukes i 

forbedringsøyemed 
• kommunens ledelse følger med på at styringen av tjenestene fungerer som forutsatt og er 

tilstrekkelige for å gi forsvarlige tjenester 
 
Om kommunens tjenestetilbud, Hol § 3-1 
Den enkelte bruker skal ha et helhetlig og koordinert tjenestetilbud.  
 
Ressursteamene på skolen er tverrfaglig sammensatt, men det er skolen som vurderer hvem som 
skal delta. Det er i liten grad etablert faste samarbeidsteam rundt det enkelte barn og det er ikke 
definert en ansvarlig person. Bare få har koordinator. Hvem som får tilbud om oppfølging fra 
helsesøster og hvilken oppfølging som gis, fremstår som tilfeldig. 
 
Det er ikke rutiner som beskriver tjenestetilbudet eller samhandlingen mellom disse. 
Tjenesteytingen er i stor gras styrt av den enkelte ansatte. 
 
Oppfølgingsenheten oppfattes ikke som en del av kommunens tjenestetilbud til barn i 
barneskolealder med psykiske vansker. 
I praksis fremstår tjenestetilbudet som at det består av tre trinn: 1: Ressursteam, 2: PPT, 3: 
ABUP/HABU.  Det mangler et kommunalt oppfølgingstilbud til barn og unge 7-12 år som sliter 
psykisk og har behov for oppfølging på et lokalt nivå.  
 
Samarbeid Hol § 3-4 
Kommunen har til en viss grad et organisert samarbeid på tvers for denne gruppa gjennom 
ressursteamene på skolene. Disse teamene ivaretar imidlertid ikke i tilstrekkelig grad 
helsetjenestene til barna. Det er opp til rektor om helsesøster deltar og fastlegene er sjelden 
involvert. Teamene fungerer ulikt og informasjon om ressursteamene er lite tilgjengelig. 
 
Det er ikke etablert faste arenaer for internt tverrfaglig samarbeid på tjenestenivå (utover 
ressursteam). 
 
Av de 10 barna vi gjennomgikk, fant vi lite spor av aktive ansvarsgrupper. 
Fastlegen har en sentral rolle når det gjelder barnas psykiske helseutfordringer, men verken de selv 
eller kommunen for øvrig har tilrettelagt for at de skal kunne inneha denne rollen. Det er ikke 
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etablert samarbeidsarenaer og det synes heller ikke å ha vært bevissthet om behovet for dette. Vi 
fant ikke spor av fastlegenes koordineringsansvar jf. fastlegeforskriften § 19. 
Ingen av de helsesøstrene vi snakket med hadde sendt skriftlig informasjon til barns fastlege etter at 
de hadde fulgt opp barn. 
 
Det er gjensidig frustrasjon over manglende/for sen informasjonsutveksling mellom fastleger og 
barnevern. Skolelege og fastleger regner med at helsesøster som følger barn tar kontakt ved behov. 
 
Det er ikke etablert noe system som sikrer at barn som blir avvist hos ABUP blir fanget opp, og heller 
ikke noe system for oppføling av ABUP-drop-in samtalene.  
 
Oppfølgingsenheten er ikke en del av tilbudet til denne gruppa, selv om de selv mener at de er det. 
Her mangler det tydelighet om hvilken rolle de skal ha, hva slags tilbud de kan gi og en styring av det 
helhetlige tilbudet i kommunen. 
 
Det sikres ikke at barns stemme blir hørt i saker som angår dem. 
 
Styring  
Kommunen har et avvikssystem, men dette blir i liten grad brukt. Avvik benyttes ikke i kommunens 
systematiske forbedringsarbeid innfor tilsynsområdet. 
 
Det fremgår at det finnes rutiner som i noen grad styrer praksis innenfor enkelte tjenester, men 
disse er ikke kjent for andre deler av virksomheten. Det mangler rutiner for samarbeid på tvers for å 
sikre at tjenestene til denne gruppa er samordnet og koordinert. 
 
Rutinene er ikke implementert i kommunens internkontrollsystem QM+.   
 
Tilsynet har vist at kommunens ledelse i liten grad har fulgt med på at styringen av tjenestene til 
barn og unge med psykiske vansker, fungerer som forutsatt og er tilstrekkelige for å gi forsvarlige 
tjenester. Manglende styring gir en uakseptabel stor risiko for svikt i tjenestene til den enkelte og det 
sikres ikke likeverdig behandling og en god utnyttelse av kommunens ressurser. 
 
 
5.  Fylkesmannens konklusjon 

 
Fylkesmannens konklusjon: 

 Kommunen sikrer ikke at det i alle saker legges til rette for systematisk samhandling rundt 
barn og unge 7 – 12 år med psykiske vansker. Manglende samhandling kan føre til 
manglende faglig forsvarlighet i tjenestene. 

 
Dette er brudd på: 
Hol § 3-4 Kommunens plikt til samhandling og samarbeid 
Kommunens ansvar etter § 3-1 første ledd innebærer 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 omfattet av loven her. 
Jf Hol § 4-1 Helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes etter loven her skal være forsvarlige.  
  
Forskrift om helsestasjon og skolehelsetjenesten § 4 
Fastlegeforskriften § 8.  
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Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgsenheten § 3 
 
Det er ikke definert en samordnende funksjon gjennom praksis eller skriftlige rutiner som sikrer at 
tjenestene samarbeider til beste for barna. Selv om vi har sett mange flinke og dedikerte 
medarbeidere som ønsker å gjøre – og gjør – en god jobb til beste for barna de jobber med, er dette 
ikke i tilstrekkelig grad satt i system slik at kommunen sikrer at dette ikke er tilfeldig og opp til den 
enkelte medarbeider. 
 
 
 
6.  Oppfølging av påpekte lovbrudd 
 
Fylkesmannen har i dette tilsynet hatt fokus på samhandlingen internt i kommunen, og hvordan 
kommunen på en systematisk måte sørger for koordinerte og helhetlige tjenester til barn 7-12 år 
som har, eller er i ferd med å utvikle, psykiske vansker. Mange ulike instanser er sentrale når det 
gjelder å identifisere og hjelpe barn og familier som strever. For å få til god samhandling er det 
nødvendig at alle må vite hvem som har ansvar for hva – og hva de ulike tjenestene kan tilby.  
  
Dette er et område der både helse- og oppvekstsektoren har et gjensidig ansvar for å få samarbeidet 
til å fungere. Rutiner og avtaler for samarbeid på tvers må lages på overordnet nivå, og ikke være 
opp til den enkelte. 
 
Fylkesmannen ber Tvedestrand kommune om å:  
Gjøre en egen vurdering av hvilke forhold som påvirker og bidrar til lovbruddet, basert på 
kommunens kjennskap til egen virksomhet. 
 
Vi ber videre om at kommunen utarbeider en plan for å rette lovbruddet. En slik plan vil normalt 
inneholde: 

 Tiltak som må iverksettes for å rette lovbruddet 
 Hvordan ledelsen vil følge med på og kontrollere at tiltakene er iverksatt 
 Hvordan ledelsen vil følge med på om tiltakene har virket som planlagt, etter at de har fått 

virket en stund. 
 Virksomhetens egne frister for å sikre fremdrift. 

 
Fylkesmannen ber om slik fremdriftsplan innen 01. mai 2019. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Anne-Sofie Syvertsen ( e.f. ) 
fylkeslege 

  
 
Helene Frydenberg 
seniorrådgiver 
Helse- og sosialavdelingen 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Kopi til: 
Statens helsetilsyn  Postboks 231 Skøyen 0213 OSLO 

  



7/19 Fylkesmannens tilsyn med oppfølging av barn med psykiske vansker - 19/03664-3 Fylkesmannens tilsyn med oppfølging av barn med psykiske vansker : Endelig rapport fra tilsyn

  Side: 14/15 

Vedlegg: Gjennomføring av tilsynet 

I dette vedlegget omtaler vi hvordan tilsynet ble gjennomført, og hvem som deltok. 

 

Varsel om tilsynet ble sendt 28.09.2018. 
 
Forberedende møte med virksomheten ble gjennomført 06.11.2018.  
 
Det ble gjennomført intervjuer med 5 foreldre/foreldrepar, 4 barn og 6 fastleger 26. til 28. 
november. 
 
Tilsynsbesøket ble gjennomført ved Tvedestrand kommune, og innledet med et kort 
informasjonsmøte 03.12.2018. Oppsummerende møte med gjennomgang av funn ble avholdt 
05.12.2018. 
 
En del dokumenter var tilsendt og gjennomgått på forhånd, mens andre dokumenter ble mottatt og 
gjennomgått i løpet av tilsynsbesøket. Følgende dokumenter ble gjennomgått og vurdert som 
relevante for tilsynet: 
 

1 Organisasjonskart 
2 Om tverrfaglig samarbeid 
 Prinsipper for organisering av tverrfaglig samarbeid 
 Koordinator og individuell plan 
3 Samarbeid mellom barnevern og psykiske tjenester 
4 Handlingsveileder – barn i rusfamilier BTI 
5  Mal tiltakskort 
6 Henvisning til det psyk helsevernet 
 Prosedyrer 
7 Rutiner – prosedyrer 
8 ABUP dop-in 
9 Kompetanseplan – avvikshåndtering 

Ressursteam 
10 Veileder psykisk helse og læring 
11 SLT, kjernegruppe 

Ressursteam  
13 Henvisning mm PPT 
14 Bekymringsmelding til barneverntjenesten 
15 Barneverntjenesten - samarbeidsstruktur 

 
 
Det ble gjennomgått 10 journaler fra ABUP, fastlege og helsestasjon. 

   Kriteriet for utvelgelsen var at de var henvist ABUP siste året  
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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 

Knut Hagen Barnevernleder ☒ ☒ 
Jarle Bjørn Hanken Rådmann ☒ ☒ 
Siv Langerød-Eriksen Saksbehandler, barnevern ☒ ☒ 
Grete Øyen Fagleder, helsestasjonen ☒ ☒ 
Kristin Waland Helsesøster ☒ ☒ 
Helene Tveide Enhetsleder, 

oppfølgingsenheten 
☒ ☒ 

Barbro Gilje Gustavsen Rektor, Songe skole ☒ ☒ 
Kristin Johannessen Enhetsleder, familiehuset ☒ ☒ 
Senita Hjelmeland PPT ☒ ☒ 
Gro Ekeberg Leder PPT ☒ ☒ 
Vibeke Jacobsen Helsesøster ☐ ☒ 
Ellen M’Bon Helsesøster ☒ ☒ 
John H. Johansen Rektor, Tvedestrand skole ☒ ☐ 
Hans Tomter Kommuneoverlege ☒ ☐ 
Vivian Persen Skolelege ☒ ☐ 

 
 
 
Disse deltok fra tilsynsmyndigheten: 
Ass. fylkeslege, Aase Aamland, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, revisor    
Seniorrådgiver, Solveig Hervik, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, revisor    
Seniorrådgiver, Helene Frydenberg, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, revisjonsleder    
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Arkivsak-dok. 18/13318-6 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 28.03.2019 

 

 

 

   

 

 

Arbeidstilsynets og kommunelegens tilsyn med Tvedestrand 

barneskole 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til foreløpig orientering. Kontrollutvalget ber om ny orientering på første møte etter 

sommerferien. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Tvedestrand kontrollutvalg tok i sak 33/18 den 29.11.2018 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 hadde tidligere tatt opp standarden på blant annet toaletter ved Tvedestrand skole, og 

kontrollutvalget stilte derfor spørsmål ved om forholdene er innenfor regelverket. Saken ble tatt opp på 

nytt 24.01.2019, og kontrollutvalget fikk da en orientering av rådmann Jarle Bjørn Hanken og avd.ing. 

Arne Th. Aanonsen om kommunelegens og Arbeidstilsynets kontroller. Kontrollutvalget ba om å få 

begge rapporter når disse forelå, og gjorde følgende vedtak: «Saken tas til foreløpig orientering. 

Kontrollutvalget forventer at kommunelegens avvik blir lukket innenfor kommunelegens frister.» 

 

 

Saksopplysninger: 
Kommunelegens tilsyn 

Kommunelegen i Tvedestrand kommune foretok et tilsyn på Tvedestrand barneskole 14. Desember 2018. 

Tema for tilsynet var barneskolens oppfølging av forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 

m.v. Rapporten omfattet merknader og avvik i virksomheten.  

 

Avvik defineres som brudd på lov eller forskrift. Merknad defineres som forhold der det ikke er brudd på 

lov eller forskrift, men der det finnes grunn til å påpeke behov for forbedring. 

 

Kommunelegen rapporterte følgende merknader og avvik: 

 

Merknader: 

1. Trange garderobeforhold og nedslitte toaletter i C-bygget 

2. Mange av ventilasjonslukene i klasserommene var delvis tildekket. 
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3. Funksjonshemmedes behov blir ivaretatt, men i B- og C-bygget samt i gymsal kunne lokalene 

vært utformet og innredet slik at den funksjonshemmede enklere kan komme seg til/fra klasserom 

og toalett. 

4. Generelt er det et etterslep av det kontinuerlige vedlikeholdet, herunder vinduer som ikke lar seg 

lukke skikkelig, sprukne fliser på toaletter, vegger som trenger maling, skader på yttervegger i C-

bygget, skader på gjerde og skader på utendørs sittebenker. Synlig jordslag i tak/vegg i gymsalen 

og på guttedusjen i gymsalen. 

 

Avvik: 

1. Det er mangelfull internkontroll, jmf forskriftens §4. Leder av virksomheten har ansvar for å 

påse at bestemmelsene i eller i medhold av denne forskrift overholdes, og skal rette seg etter de 

pålegg som kommunen til enhver tid gir. Virksomhetens eier skal påse at det er etablert et 

internkontrollsystem. 

Det er ikke tilstrekkelige systematiske tiltak som sikrer og dokumenterer hvordan skolen drives i 

samsvar med forskriftens bestemmelser. De systematiske tiltakene skal være beskrevet i 

administrative prosedyrer. 

2. Vedlikeholdsplanen blir ikke oppdatert fordi feil og mangler som oppstår ikke blir meldt til 

vedlikeholdsansvarlig på en systematisk måte, jmf forskriftens §13. Teknisk anlegg blir 

vedlikeholdt etter behov og §7. Generelle krav. 

3. Jmf forskriftens §19 Inneklima/luftkvalitet, §20 Belysning og §21 Lydforhold skal barneskolen ha 

tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet, belysning og lydforhold og jmf §4. Ansvar. 

Internkontroll, skal det forefinnes systematiske tiltak som skal sikre og dokumentere at 

barneskolen har tilfredsstillende inneklima/luftkvalitet.  

Barneskolen kan ikke dokumentere et tilfredsstillende inneklima i aktuelle bygg gjennom nyere 

objektive målinger og har ingen plan for systematisk inneklimakartlegging. 

 

Den som er ansvarlig for drift av virksomheten har fått frist til å rette opp avvikene til 1. Mai 2019. 

 

Arbeidstilsynets tilsyn 

Arbeidstilsynet hadde tilsyn på Tvedestrand skole 10.01.2019. Hensikten med tilsynet var å føre tilsyn 

med de ansattes fysiske arbeidsmiljø etter at de hadde mottatt flere tips. Tvedestrand kommune mottok 

31.01.2019 et brev med varsel om pålegg, og 27.02.2019 mottok kommunen et vedtak om pålegg.  

 

Arbeidstilsynet har gitt følgende pålegg: 

 

1. Pålegg – Inneklima – Kartlegging og risikovurdering: 

Arbeidsgiver skal kartlegge og risikovurdere inneklima og luftkvalitet i arbeidslokalene i virksomheten. 

Verneombud/ansattes representant skal medvirke. 

 

2. Pålegg – Inneklima – tiltak og plan: 

Arbeidsgiver skal iverksette tiltak og/eller utarbeide plan for å fjerne eller redusere forhold som kan føre 

til helseproblemer på grunn av dårlig inneklima. Tiltak og/eller plan skal utarbeides i samarbeid med 

verneombudet/ansattes representant. 

 

3. Pålegg – Inneklima – fuktskader – rutine: 

Arbeidsgiver skal iverksette rutine for å avdekke og sanere fukt- og råteskader i arbeidslokalene. Rutinen 

skal utarbeides i samarbeid med verneombud/ansattes representant. 

 

4. Pålegg – Arbeidsplasser og arbeidslokaler – garderober: 

Arbeidsgiver skal sørge for tilfredsstillende garderober for kvinner og menn. Verneombud/ansattes 

representant skal medvirke. 
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5. Pålegg – Arbeidsplasser og arbeidslokaler – gulvareal: 

Arbeidsgiver skal sørge for at alle arbeidsplasser har et gulvareal som er så stort at det blir tilstrekkelig fri 

plass til gode og varierte arbeidsstillinger og bevegelser, og slik at arbeidet og bruk av arbeidsutstyr ikke 

medfører fare for sikkerhet og helse. 

 

6. Pålegg – HMS arbeid – avviksrutine: 

Arbeidsgiver skal iverksette rutine for avvikshåndtering. Verneombud/ansattes representant skal 

medvirke i å utarbeide rutinen. Arbeidstakerne skal gjøres kjent med rutinen. 

 

Informasjon om påleggene, hvilke forhold som ligger til grunn, hva Arbeidstilsynet må ha mottatt innen 

fristen 14.06.2019 samt informasjon om regelverket står beskrevet i vedlagte brev datert 27.02.2019. 

 

Rådmann Jarle Bjørn Hanken vil komme med en oppdatert tilbakemelding på hvor saken står i møtet. 

 

 

Vedlegg:  

- Brev fra Arbeidstilsynet datert 31.01.2019: Tilsyn – Tvedestrand kommune 

- Brev fra Arbeidstilsynet datert 27.02.2019: Tilsyn – Tvedestrand kommune 

- Tilsynsrapport fra kommunelegen datert 17.12.2018: Tilsynsrapport Tvedestrand barneskole 14. 

Desember 2018. 
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VÅR DATO VÅR REFERANSE
31.01.2019 2019/6031  

DERES REFERANSE

VÅR SAKSBEHANDLER
Kristin Eidem Pedersen, tlf. 90092907

POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR
Postboks 4720 Torgard post@arbeidstilsynet.no 73 19 97 00 974761211
7468 Trondheim INTERNETT
Norge www.arbeidstilsynet.no

TVEDESTRAND KOMMUNE 
Postboks 38
4901 TVEDESTRAND

Orgnr 964965781

TILSYN - TVEDESTRAND KOMMUNE | 964965781 

Vi viser til tilsyn den 10.01.2019 med deres virksomhet TVEDESTRAND SKOLE | orgnr. 975283151.

Hensikten med tilsynet
Hensikten med tilsynet var å føre tilsyn med de ansattes fysiske arbeidsmiljø etter at vi hadde mottatt 
flere tips. Sentrale tema i tilsynet var

 arbeidsrom og garderober

 inneklima og ventilasjon

 avviksrutiner

  tilknytning og samarbeid med godkjent bedriftshelsetjeneste

Oppsummering av tilsynet
Kontrollen ble utført på/ved: 
Arne Garborgs vei 11
4900 TVEDESTRAND

Til stede fra virksomheten: John H. Johansen (rektor), Anders Horve (verneombud), Hilde Marie Nistov 
(hovedverneombud) og Elisabet Christiansen (enhetsleder).
Til stede fra Arbeidstilsynet: Kristin Eidem Pedersen (senioringeniør) og Halvdan Jentoft (senioringeniør).

Tvedestrand skole er en barneskole med 56 ansatte, hvorav seks menn. Skolen består av flere bygg. 
Hovedbygget (A-bygget) fra 1860 er eldst. Gymsalbygget er fra 1880. Paviljongen (B-bygget) er et 
midlertidig brakkebygg fra 2010 og C-bygget er fra 1997. I tilsynet fikk vi opplyst at det for ca ti år siden 
ble vedtatt at skolen skal flyttes til nye bygg. Etter den tid har derfor vedlikehold av bygningene ikke 
blitt prioritert. Det ble forklart at dette har ført til et generelt forfall av alle bygg. Kun det mest 
nødvendige av vedlikehold har blitt gjennomført. Det foreligger pr i dag ingen konkrete planer med 
tidsfrist for flytting eller renovering av skolen. Det er Tvedestrand kommune som er byggeier, og 
enhetsleder forklarte at vaktmestrene er ansatt i Plan- og byggavdelingen i en vaktmesterpool. Vi fikk 
opplyst at kommunen har avtale med Yrkeshelse Sør som bedriftshelsetjeneste.

Følgende forhold ble kontrollert:
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 Personalets arbeidsrom. Det er arbeidsrom for ansatte i hovedbygget og i 
paviljongen. Rommene er små og det er trangt. På noen rom er det kun ca 3 m2 gulvareal pr 
person. I tillegg blir yttertøy oppbevart på arbeidsrommene. Enkelte ansatte må sitte tett opptil 
gulvplasserte friskluftsventiler på grunn av plassmangel. Pålegg varsles. Se utdypende 
informasjon og begrunnelse i pålegget.

 Personalets garderober. I hovedbygget har ikke skolen personale garderober. Under tilsynet 
observerte vi kun en garderobe i Paviljongen og en liten vaktmestergarderobe i hovedbygget. 
Det vil si at de fleste ansatte ikke har tilgang til garderobe. Pålegg varsles. Se utdypende 
informasjon og begrunnelse i pålegget.

 Inneklima og ventilasjon. I tilsynet fikk vi opplyst at temperaturreguleringen er vanskelig i alle 
bygg. I hovedbygget svikter fyrkjelen i perioder. Når det gjelder ventilasjon, er det ikke 
ventilasjonsanlegg i gymsalen. I garderobeanlegget i gymsalbygget er det satt inn 
et Danthermanlegg, men dette var avslått under tilsynet. I de andre byggene er det ventilasjon, 
men det synes som innreguleringen ikke er i tråd med behovet. Oversendt innreguleringsrapport 
er fra 1998, så de verdiene som er oppgitt der er ikke gyldige lenger. Flere av tilluftsventilene er 
plassert på gulvet, og noen av dem er mer eller mindre innebygget på grunn av plassmangel i 
rom. I andre rom er personalet og elevene plassert tett inntil tilluftskanalene, noe som gir 
problemer med kald trekk. I kjelleren på C-bygget er det i flere rom ventilasjonsstøy. Dette 
gjelder spesielt rom C 106. Det kunne ikke legges frem målerapporter for CO2, temperatur og 
luftfuktighet. Det ble fremlagt en rapport etter måling av muggsoppsporer i gymsalen. 
Resultatene viste lite soppsporer i inneluften på måletidspunktet. Vi fikk opplyst at det har vokst 
muggsopp oppunder taket i gymsalen. På tilsynstidspunktet var denne vasket vekk og området 
overmalt, men spor etter muggsoppen var synlig. Det ble opplyst at det ikke er gjort noe for å få 
bukt med selve årsaken til at det er fukt i gymsalbygget. Det kunne heller ikke legges frem en 
plan for kartlegging og risikovurdering av skolebyggenes inneklima, og det er heller ikke plan for 
utbedring. Pålegg varsles. Se utdypende informasjon og begrunnelse i påleggene.

 Avviksbehandling. Under tilsynet fremkom det opplysninger om at kommunen ikke har et 
avvikssystem for melding av fysiske avvik. Kommunen har avvikssystemet QM+, men det ble 
forklart at dette brukes til å melde organisatoriske og personalmessige avvik. Fysiske avvik 
meldes pr e-post, og det er manglende tilbakemelding når avvik lukkes. En del meldte avvik blir 
ikke fulgt opp. Pålegg varsles. Se utdypende informasjon og begrunnelse i pålegget.

I etterkant av tilsynet fikk Arbeidstilsynet tilsendt kopi av vernerunderapporten fra 2018. Så vidt 
Arbeidstilsynet kan se, er de avvik som er anmerket der, ikke utbedret.

Arbeidstilsynet har også i etterkant av tilsynet fått oversendt kopi av kommunelegens rapport etter 
tilsyn i desember 2018.

Arbeidstilsynet vil informere om at vi har mulighet til å varsle ytterligere pålegg når vi ser resultatet av 
kartlegging og risikovurdering, samt kommunens tiltaksplan.

Varsel om pålegg
Dette er et varsel om at vi vurderer å gi pålegg til virksomheten. Hvis dere mener at beskrivelsen ikke er 
korrekt eller har kommentarer til de pålegg og frister som er varslet, ber vi om skriftlig tilbakemelding 
senest 21.02.2019. Dere vil etterpå motta et eget brev om den videre oppfølgingen.
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Pålegg - Inneklima - kartlegging og risikovurdering 
Arbeidsgiver skal kartlegge og risikovurdere inneklima og luftkvalitet i arbeidslokalene i virksomheten. 
Verneombud/ansattes representant skal medvirke.

Følgende forhold ligger til grunn:

Det ble i tilsynet opplyst om at temperaturreguleringen er vanskelig i alle bygg. I hovedbygget svikter 
fyrkjelen i perioder. I de andre byggene er oppvarmingen elektrisk.

Når det gjelder ventilasjon, er det ikke ventilasjonsanlegg i gymsalen. I garderobeanlegget i 
gymsalbygget er det satt inn et Danthermanlegg, men dette var avslått under tilsynet. I de andre 
byggene er det ventilasjon, men det synes som innreguleringen ikke er i tråd med behovet. Oversendt 
innreguleringsrapport er fra 1998, så de verdiene som er oppgitt der er ikke gyldige lenger. Flere av 
tilluftsventilene er plassert på gulvet, og noen av dem er mer eller mindre innebygget på grunn av 
plassmangel i rom. I andre rom er personalet og elevene plassert tett inntil innluftsventilene, noe som 
gir problemer med kald trekk. I kjelleren på C-bygget er flere rom plaget med ventilasjonsstøy. Dette 
gjelder spesielt rom C 106.

Det kunne ikke legges frem målerapporter for CO2, temperatur og luftfuktighet.

Det ble fremlagt en rapport etter måling av muggsoppsporer i gymsalen. Resultatene viste lite 
soppsporer i inneluften på måletidspunktet. Det ble opplyst at det har vokst muggsopp oppunder taket i 
gymsalen. På tilsynstidspunktet var denne vasket vekk og området overmalt, men spor etter 
muggsoppen var synlig. Det ble opplyst at det ikke er gjort noe for å få bukt med selve årsaken til at det 
er fukt i gymsalbygget.

Det kunne heller ikke legges frem en systematisk kartlegging og risikovurdering av skolebyggenes 
inneklima, og det er heller ikke plan for utbedring.

I og med at det foreligger lite skriftlig dokumentasjon på skolebyggenes inneklimatilstand, må dette 
kartlegges og risikovurderes slik at man får en oversikt over situasjonen. Det anbefales at den del av 
kartleggingen som innebærer målinger av inneklimaparametre, gjennomføres i den kalde årstiden, når 
dører og vinduer i hovedsak er lukket. Med inneklima menes temperatur, luftfuktighet, CO2, 
trekkproblematikk og forekomst av eventuell fuktskade som kan føre til groing av muggsopp. Der det er 
misktanke om skjulte fuktskader må dette også kartlegges. Det må benyttes sakkyndig kompetanse til 
kartlegging og risikovurdering.

Når det gjelder ventilasjonsanleggene, er det ikke dokumentasjon på at disse er innregulert siden 1998. 
Erfaringsmessig vet man at kapasiteten til et ventilasjonsanlegg i løpet av 20 år vil avta med ca 30 % 
avhengig av hvor godt vedlikeholdt anlegget er. Endret bruk av enkeltrom kan også ha medført at 
ventilasjonskapasiteten i de enkelte rom ikke er i tråd med dagens behov. Det må derfor kartlegges 
om ventilasjonskapasiteten er tilstrekkelig i de enkelte rom. Det må også kartlegges om varmen som 
tilføres i innluften reguleres etter varmebehovet i de enkelte rom, slik at det verken blir kaldtrekk eller 
for varm inneluft. Videre må årsaken til ventilasjonsstøy i C-bygget kartlegges. Det må benyttes 
sakkyndig kompetanse til kartlegging og risikovurdering.

Det er brudd på arbeidsmiljøloven § 3-1 andre ledd bokstav c, forskrift om organisering, ledelse og 
medvirkning § 7-1 og forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler 
(arbeidsplassforskriften) § 2-14 første ledd.

For å vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen 14.06.2019 ha mottatt:
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 Kopi av kartlegging av inneklimatilstand i alle skolens bygninger. Dette gjelder blant annet 
temperatur, trekk, luftfuktighet og CO2, samt forekomst av fuktskader.

 Kartlegging av ventilasjonsanleggets kapasitet i de enkelte rom inkludert kartlegging av 
ventilasjonsstøy.

 Kopi av risikovurdering av inneklimaforhold og luftkvalitet.

 Kopi av risikovurdering av ventilasjonskapasitet inkludert ventilasjonsstøy.

 Beskrivelse av hvordan sakkyndig bistand har blitt benyttet til kartlegging og risikovurdering.

 Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket

Om regelverket
Arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i 
vrksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen.

Arbeidslokaler skal være utformet og innredet slik at de enkelte arbeidsplasser, personalrom m.v. får 
tilfredsstillende klima med hensyn til temperatur, fuktighet, trekk, luftkvalitet og sjenerende lukt og 
beskyttelse mot giftige eller helsefarlige stoffer m.v. 

Ved vurdering av klima og luftkvalitet skal det om nødvendig tas hensyn til den fysiske belastningen som 
arbeidstakeren utsettes for. 

Arbeidsgiver skal kartlegge og om nødvendig måle hvordan inneklima kan påvirke arbeidstakernes 
fysiske eller psykiske helse og sikkerhet og på den bakgrunn vurdere risikoen. Risikovurderingen skal 
gjentas regelmessig og foretas i samarbeid med arbeidstakerne eller deres representanter. 

Risikovurderingen skal dokumenteres i den form som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, 
aktivitet, risikoforhold og størrelse og oppbevares slik at opplysningene kan anvendes på et senere 
tidspunkt. 

Pålegg - Inneklima - tiltak og plan 
Arbeidsgiver skal iverksette tiltak og/eller utarbeide plan for å fjerne eller redusere forhold som kan føre 
til helseproblemer på grunn av dårlig inneklima. Tiltak og/eller plan skal utarbeides i samarbeid med 
verneombudet/ansattes representant. 

Følgende forhold ligger til grunn:

Når det er gjennomført en kartlegging og risikovurdering av inneklima og ventilasjon, slik som beskrevet 
i påleggspunkt "Inneklima - kartlegging og risikovurdering," må forholdene utbedres innen den frist som 
er gitt og/eller det må utarbeides en plan med bindende tidsfrister for gjennomføring av tiltak som kan 
bringe forholdene i orden.

Det er brudd på arbeidsmiljøloven § 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c, forskrift om utforming og 
innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) § 2-14 og forskrift om 
systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd 
nr. 6.

For å vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen 14.06.2019 ha mottatt:
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 Oversikt over gjennomførte tiltak og/eller plan med bindende frist for gjennomføring av tiltak 
når det gjelder inneklima og ventilasjon i alle skolebygg

 Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket

Om regelverket
Arbeidsgiver skal utarbeide planer og iverksette tiltak for å fjerne eller redusere forhold som kan føre til 
helseproblemer på grunn av ikke tilfredsstillende inneklima.

Tiltakene skal bygge på en gjennomført kartlegging og risikovurdering. Arbeidsgiver skal utarbeide 
tiltak/og eller plan i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. 

Arbeidslokaler skal være utformet og innredet slik at de enkelte arbeidsplasser, personalrom m.v. får 
tilfredstillende klima med hensyn til temperatur, fuktighet, trekk, luftkvalitet og sjenerende lukt, og 
beskyttelse mot giftige eller helsefarlige stoffer m.v. 

Ved vurdering av klima og luftkvalitet skal det om nødvendig tas hensyn til den fysiske belastningen som 
arbeidstakeren utsettes for.

Pålegg - Inneklima - fuktskader - rutine 
Arbeidsgiver skal iverksette rutine for å avdekke og sanere fukt- og råteskader i arbeidslokalene. Rutinen 
skal utarbeides i samarbeid med verneombud/ansattes representant.

Følgende forhold ligger til grunn:

I tilsynet tok Arbeidstilsynet opp problemstillingen rundt fukt og muggsopp basert på tips og avisartikkel 
i Tvedestrandposten 28.11.18. Det kom da frem at skolen periodevis har synlig muggsopp/svertesopp 
spesielt i gymsalbygget. Det ble i tilsynet opplyst at muggsoppen innimellom blir vasket bort og området 
blir overmalt, men årsaken til fuktproblemet har ikke blitt utbedret og underliggende fuktskader har ikke 
blitt renovert.

Det er viktig å drive et byggvedlikehold slik at fuktskader ikke oppstår, da fuktskader kan gi grobunn for 
muggsopp og andre fuktskader. Slike problemer kan videre gi helseplager for dem som oppholder seg i 
fuktskadede bygninger.

Opplysninger som kom frem i tilsynet tyder på at kommunen ikke har en rutine for å 
systematisk avdekke og sanere fukt- og råteskader. En slik rutine bør baseres på rådende faglige 
anbefalinger som blant annet kan finnes i Byggforskserien.

Det er brudd på arbeidsmiljøloven § 3-1 første ledd og andre ledd bokstav e, forskrift om utforming og 
innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) § 2-14 første ledd og forskrift om 
systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd 
nr. 7.

For å vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen 14.06.2019 ha mottatt:

 Kopi av rutinen

 Beskrivelse av hvordan rutinen er iverksatt

 Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket
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Om regelverket
Arbeidsgiver skal iverksette rutine for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av 
arbeidsmiljøloven.

Arbeidslokaler skal være utformet og innredet slik at de enkelte arbeidsplasser er beskyttet mot giftige 
eller helsefarlige stoffer. 

For å sikre at hensynet til arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver 
iverksette rutine for å avdekke og rette opp fukt- og råteskader. Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte skal 
medvirke i utarbeidelse av rutinen. 

Arbeidstakere i arbeidslokaler med fukt, råteskader eller mugglukt har økt risiko for luftveissymptomer, 
luftveisinfeksjoner og astma. Utbedring av fukt kan redusere sykdom og plager. Virksomheten er av en 
slik størrelse og art at det er nødvendig med en rutine for å avdekke og sanere fukt- og råteskader.

Pålegg - Arbeidsplasser og arbeidslokaler - garderober 
Arbeidsgiver skal sørge for tilfredsstillende garderober for kvinner og menn. Verneombud/ansattes 
representant skal medvirke.

Følgende forhold ligger til grunn:

I hovedbygget, hvor de fleste av skolens ansatte har arbeidsrom, har ikke skolens ansatte 
personalgarderober. Under tilsynet observerte vi kun en garderobe i Paviljongen og en liten 
vaktmestergarderobe i hovedbygget. Det vil si at de fleste ansatte ikke har tilgang til garderobe.

Alle arbeidsplasser skal som hovedregel ha atskilte garderober for kvinner og menn, jf. 
arbeidsplassforskriften § 3-4. Garderobe(r) betyr vanligvis et eget rom eller areal hvor ansatte skal kunne 
skifte klær o.l. uten innsyn, jf. kommentarer til § 3-4.

Se utdypende veiledning på Arbeidstilsynets nettside: 
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/byggesak/veiledning-til-dokumentasjonskrav-ved-soknad-om-
arbeidstilsynets-samtykke/krav-til-garderober-pa-arbeidsplassen/ 

Det er brudd på arbeidsmiljøloven §§ 3-1 første ledd og 4-4 første ledd og forskrift om utforming og 
innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) § 3-4.

For å vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen 14.06.2019 ha mottatt:

 Plan med tidsfrist for hvordan kommunen vil imøtekomme kravet om tilstrekkelig 
med garderober for kvinner og menn

 Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket

Om regelverket
Arbeidsgiver skal sørge for at det fysiske arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig.

Arbeidsplasser skal normalt ha atskilte garderober for kvinner og menn. Hver arbeidstaker skal ha 
tilstrekkelig plass for opphengning av tøy o.l og tilstrekkelig plass for å skifte. Arbeidstakerne og deres 
tillitsvalgte skal medvirke i planleggingen. 
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Pålegg - Arbeidsplasser og arbeidslokaler - gulvareal 
Arbeidsgiver skal sørge for at alle arbeidsplasser har et gulvareal som er så stort at det blir tilstrekkelig fri 
plass til gode og varierte arbeidsstillinger og bevegelser, og slik at arbeidet og bruk av arbeidsutstyr ikke 
medfører fare for sikkerhet og helse.   

Følgende forhold ligger til grunn:

Det er arbeidsrom for ansatte i hovedbygget og i paviljongen. På enkelte arbeidsrom er det ni 
arbeidsplasser. Rommene er små og det er trangt om plassen. På noen rom er det kun ca 3 m2 gulvareal 
pr person. I tillegg blir yttertøy oppbevart på arbeidsrommene. Enkelte ansatte må sitte tett opptil de 
gulvplasserte friskluftsventilene på grunn av plassmangel.

Ut fra opplysningene som fremkom i tilsynet, vurderer Arbeidstilsynet det slik at arbeidsrommene ikke 
tilfredsstiller dagens krav.

Følgende veiledning er hentet fra Arbeidstilsynets nettside:

Arbeidstilsynets forvaltningspraksis legger til grunn at hver arbeidsplass skal ha et gulvareal på minst 6 
m2. Kravet gjelder både enkeltkontor, felleskontor og åpent kontorlandskap. Kravet gjelder også 
lærerkontorarbeidsplasser.

Kravet er basert på erfaring med det arealet hver arbeidstaker minst må ha for å få «tilstrekkelig 
personlig rom» rundt seg, og dermed tilfredsstille grunnlaggende krav til arbeidsmiljøet. 

Gulvarealet skal være så stort at det gir tilstrekkelig fri plass til gode og varierte arbeidsstillinger og 
bevegelser. Plassen skal sikre at arbeidet og bruken av arbeidsutstyr ikke medfører fare for sikkerhet og 
helse, se kommentardelen til arbeidsplassforskriften § 2-1 andre ledd.

Dersom hver enkelt arbeidsplass har et gulvareal på minst 6 m2, vil Arbeidstilsynet som hovedregel 
vurdere løsningen som fullt forsvarlig.

Arealer for atkomst og fellesfunksjoner kommer i tillegg, jf. kommentarene til forskriften. Det betyr at 
gangareal, birom, møterom, stillerom, kopirom osv. ikke skal regnes med. Det er bare det faktiske arealet 
som er avsatt til kontorarbeidsplassen, som skal tas med i arealberegningen. I arbeidsrom med inntil 8 
arbeidsplasser kan gangarealet inne i rommet som hovedregel likevel regnes med.

Det er brudd på arbeidsmiljøloven § 4-4 første ledd og forskrift om utforming og innretning av 
arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) § 2-1 andre ledd.

For å vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen 14.06.2019 ha mottatt:

 Beskrivelse av hvordan kommunen vil ivareta kravet om at arbeidsplasser skal ha et gulvareal 
som gir tilstrekkelig fri plass til gode og varierte arbeidsstillinger og bevegelser.

Om regelverket
Arbeidsgiver skal sørge for at det fysiske arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig.

Gulvarealet skal være så stort at arbeidstakerne gis tilstrekkelig fri plass til gode og varierte 
arbeidsstillinger og bevegelse, og slik at arbeidet og bruk av arbeidsutstyr ikke medfører fare for 
sikkerhet og helse. 
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Pålegg - HMS arbeid - avviksrutine 
Arbeidsgiver skal iverksette rutine for avvikshåndtering. Verneombud/ansattes representant skal 
medvirke i å utarbeide rutinen. Arbeidstakerne skal gjøres kjent med rutinen.

Følgende forhold ligger til grunn:

Under tilsynet fremkom det opplysninger om at kommunen ikke har et avvikssystem for melding av 
fysiske avvik. Kommunen har avvikssystemet QM+, men det ble forklart at dette brukes til å melde 
organisatoriske og personalmessige avvik. Rektor melder fysiske avvik pr e-post. Det er manglende 
tilbakemelding om og når avvik lukkes. En del meldte avvik blir ikke fulgt opp. 

I etterkant av tilsynet fikk Arbeidstilsynet tilsendt kopi av vernerunderapporten fra 2018. Så vidt 
Arbeidstilsynet kan se, er de avvik som er anmerket der, ikke utbedret.

Arbeidsgiver skal iverksette rutine for å avdekke og rette opp avvik knyttet til arbeidsmiljøforhold. Avvik 
er en overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av arbeidsmiljøloven. Ut fra de opplysninger som 
fremkom i tilsynet, synes det ikke som kommunen har en avviksrutine for fysiske avvik, eventuelt er ikke 
rutinen i bruk.

Ytterligere veiledning finnes på Arbeidstilsynets nettside: https://www.arbeidstilsynet.no/hms/avvik-og-
avvikshandtering/  

Det er brudd på arbeidsmiljøloven § 3-1 første ledd og andre ledd bokstav e og forskrift om systematisk 
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd nr. 7.

For å vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen 14.06.2019 ha mottatt:

 Kopi av avviksrutinen

 Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket

 Beskrivelse av hvordan rutinen er gjort kjent for arbeidstakerne

Om regelverket
Arbeidsgiver skal iverksette rutine for å avdekke og rette opp avvik knyttet til arbeidsmiljøforhold.

Avvik er en overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av arbeidsmiljøloven. Arbeidstakerne og deres 
tillitsvalgte skal medvirke i utarbeidelse av avviksrutinen.

Hvilken avviksrutine en virksomhet har behov for, vil variere ut fra aktiviteten som utøves og 
virksomhetens størrelse. Avviksrutinen kan også omfatte uønskede hendelser som kan føre til brudd på 
lov eller forskrift. Avvikssrutinen kan inneholde:

 Hva som er et avvik

 Hvordan arbeidstaker skal melde avvik

 Hvem som følger opp avvik

 Hvordan arbeidstaker som har meldt avvik, skal få tilbakemelding

 Årsaken til at avviket oppstår
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Gi informasjonen videre til hovedverneombudet og verneombudet
Hovedverneombudet og verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet. Vi ber derfor 
om at du som arbeidsgiver gir kopi av dette brevet til hovedverneombudet og verneombudet.

Se arbeidsmiljøloven §§ 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd.

Ta kontakt hvis dere har spørsmål
Har dere spørsmål om kravene i regelverket, se www.arbeidstilsynet.no eller ring oss på telefon 73 19 97 
00. Dere kan svare på dette brevet og sende inn dokumentasjon til oss digitalt via eDialog. Les mer på 
www.arbeidstilsynet.no/post. Husk å oppgi referansenummer 2019/6031. Har dere spørsmål om denne 
saken så kontakt saksbehandleren(se øverst på første side).

Med hilsen

Arbeidstilsynet

Øyvind Arnegård
tilsynsleder
(sign.) Kristin Eidem Pedersen

senioringeniør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
TVEDESTRAND SKOLE, Postboks 38, 4901 TVEDESTRAND
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VÅR DATO VÅR REFERANSE
27.02.2019 2019/6031  

DERES REFERANSE

VÅR SAKSBEHANDLER
Kristin Eidem Pedersen, tlf. 90092907

POSTADRESSE EDIALOG TELEFON ORGANISASJONSNR
Postboks 4720 Torgarden www.arbeidstilsynet.no/post 73 19 97 00 974761211
7468 Trondheim INTERNETT
Norge www.arbeidstilsynet.no

TVEDESTRAND KOMMUNE 
Postboks 38
4901 TVEDESTRAND

Orgnr 964965781

TILSYN - TVEDESTRAND KOMMUNE | 964965781 

Vi viser til tilsyn den 10.01.2019 med deres virksomhet TVEDESTRAND SKOLE | orgnr. 975283151.

Vedtak om pålegg
I brev med varsel om pålegg av 31.01.2019 fikk dere frist til 21.02.2019 for å komme med kommentarer. 
Vi har mottatt kommentarer fra dere.

Arbeidstilsynet tar kommentarene som er gitt brev mottatt 15.02.2019 fra rektor John Henrik Johansen 
til informasjon.

Vi beklager at det har blitt en navneforveksling på skolens bygninger. Dette er rettet opp i den 
etterfølgende teksten under hvert enkelt påleggspunkt i dette brevet.

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljølovens § 18-6 til å gi pålegg og sette vilkår. Vi gir følgende 
pålegg:

Pålegg - Inneklima - kartlegging og risikovurdering 
Arbeidsgiver skal kartlegge og risikovurdere inneklima og luftkvalitet i arbeidslokalene i virksomheten. 
Verneombud/ansattes representant skal medvirke.

Følgende forhold ligger til grunn:

Det ble i tilsynet opplyst om at temperaturreguleringen er vanskelig i alle bygg. I hovedbygget svikter 
fyrkjelen i perioder. I de andre byggene er oppvarmingen elektrisk.

Når det gjelder ventilasjon, er det ikke ventilasjonsanlegg i gymsalen. I garderobeanlegget i 
gymsalbygget er det satt inn et Danthermanlegg, men dette var avslått under tilsynet. I de andre 
byggene er det ventilasjon, men det synes som innreguleringen ikke er i tråd med behovet. Oversendt 
innreguleringsrapport er fra 1998, så de verdiene som er oppgitt der er ikke gyldige lenger. Flere av 
tilluftsventilene er plassert på gulvet, og noen av dem er mer eller mindre innebygget på grunn av 
plassmangel i rom. I andre rom er personalet og elevene plassert tett inntil innluftsventilene, noe som 
gir problemer med kald trekk. I kjelleren på C-bygget er flere rom plaget med ventilasjonsstøy. Dette 
gjelder spesielt rom C 106.

Det kunne ikke legges frem målerapporter for CO2, temperatur og luftfuktighet.
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Det ble fremlagt en rapport etter måling av muggsoppsporer i gymsalen. Resultatene viste lite 
soppsporer i inneluften på måletidspunktet. Det ble opplyst at det har vokst muggsopp oppunder taket i 
gymsalen. På tilsynstidspunktet var denne vasket vekk og området overmalt, men spor etter 
muggsoppen var synlig. Det ble opplyst at det ikke er gjort noe for å få bukt med selve årsaken til at det 
er fukt i gymsalbygget.

Det kunne heller ikke legges frem en systematisk kartlegging og risikovurdering av skolebyggenes 
inneklima, og det er heller ikke plan for utbedring.

I og med at det foreligger lite skriftlig dokumentasjon på skolebyggenes inneklimatilstand, må dette 
kartlegges og risikovurderes slik at man får en oversikt over situasjonen. Det anbefales at den del av 
kartleggingen som innebærer målinger av inneklimaparametre, gjennomføres i den kalde årstiden, når 
dører og vinduer i hovedsak er lukket. Med inneklima menes temperatur, luftfuktighet, CO2, 
trekkproblematikk og forekomst av eventuell fuktskade som kan føre til groing av muggsopp. Der det er 
misktanke om skjulte fuktskader må dette også kartlegges. Det må benyttes sakkyndig kompetanse til 
kartlegging og risikovurdering.

Når det gjelder ventilasjonsanleggene, er det ikke dokumentasjon på at disse er innregulert siden 1998. 
Erfaringsmessig vet man at kapasiteten til et ventilasjonsanlegg i løpet av 20 år vil avta med ca 30 % 
avhengig av hvor godt vedlikeholdt anlegget er. Endret bruk av enkeltrom kan også ha medført at 
ventilasjonskapasiteten i de enkelte rom ikke er i tråd med dagens behov. Det må derfor kartlegges 
om ventilasjonskapasiteten er tilstrekkelig i de enkelte rom. Det må også kartlegges om varmen som 
tilføres i innluften reguleres etter varmebehovet i de enkelte rom, slik at det verken blir kaldtrekk eller 
for varm inneluft. Videre må årsaken til ventilasjonsstøy i C-bygget kartlegges. Det må benyttes 
sakkyndig kompetanse til kartlegging og risikovurdering.

Det er brudd på arbeidsmiljøloven § 3-1 andre ledd bokstav c, forskrift om organisering, ledelse og 
medvirkning § 7-1 og forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler 
(arbeidsplassforskriften) § 2-14 første ledd.

For å vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen 14.06.2019 ha mottatt:

 Kopi av kartlegging av inneklimatilstand i alle skolens bygninger. Dette gjelder blant annet 
temperatur, trekk, luftfuktighet og CO2, samt forekomst av fuktskader.

 Kartlegging av ventilasjonsanleggets kapasitet i de enkelte rom inkludert kartlegging av 
ventilasjonsstøy.

 Kopi av risikovurdering av inneklimaforhold og luftkvalitet.

 Kopi av risikovurdering av ventilasjonskapasitet inkludert ventilasjonsstøy.

 Beskrivelse av hvordan sakkyndig bistand har blitt benyttet til kartlegging og risikovurdering.

 Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket

Om regelverket
Arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i 
vrksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen.
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Arbeidslokaler skal være utformet og innredet slik at de enkelte arbeidsplasser, personalrom m.v. får 
tilfredsstillende klima med hensyn til temperatur, fuktighet, trekk, luftkvalitet og sjenerende lukt og 
beskyttelse mot giftige eller helsefarlige stoffer m.v. 

Ved vurdering av klima og luftkvalitet skal det om nødvendig tas hensyn til den fysiske belastningen som 
arbeidstakeren utsettes for. 

Arbeidsgiver skal kartlegge og om nødvendig måle hvordan inneklima kan påvirke arbeidstakernes 
fysiske eller psykiske helse og sikkerhet og på den bakgrunn vurdere risikoen. Risikovurderingen skal 
gjentas regelmessig og foretas i samarbeid med arbeidstakerne eller deres representanter. 

Risikovurderingen skal dokumenteres i den form som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, 
aktivitet, risikoforhold og størrelse og oppbevares slik at opplysningene kan anvendes på et senere 
tidspunkt. 

Pålegg - Inneklima - tiltak og plan 
Arbeidsgiver skal iverksette tiltak og/eller utarbeide plan for å fjerne eller redusere forhold som kan føre 
til helseproblemer på grunn av dårlig inneklima. Tiltak og/eller plan skal utarbeides i samarbeid med 
verneombudet/ansattes representant. 

Følgende forhold ligger til grunn:

Når det er gjennomført en kartlegging og risikovurdering av inneklima og ventilasjon, slik som beskrevet 
i påleggspunkt "Inneklima - kartlegging og risikovurdering," må forholdene utbedres innen den frist som 
er gitt og/eller det må utarbeides en plan med bindende tidsfrister for gjennomføring av tiltak som kan 
bringe forholdene i orden.

Det er brudd på arbeidsmiljøloven § 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c, forskrift om utforming og 
innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) § 2-14 og forskrift om 
systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd 
nr. 6.

For å vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen 14.06.2019 ha mottatt:

 Oversikt over gjennomførte tiltak og/eller plan med bindende frist for gjennomføring av tiltak 
når det gjelder inneklima og ventilasjon i alle skolebygg

 Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket

Om regelverket
Arbeidsgiver skal utarbeide planer og iverksette tiltak for å fjerne eller redusere forhold som kan føre til 
helseproblemer på grunn av ikke tilfredsstillende inneklima.

Tiltakene skal bygge på en gjennomført kartlegging og risikovurdering. Arbeidsgiver skal utarbeide 
tiltak/og eller plan i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. 

Arbeidslokaler skal være utformet og innredet slik at de enkelte arbeidsplasser, personalrom m.v. får 
tilfredstillende klima med hensyn til temperatur, fuktighet, trekk, luftkvalitet og sjenerende lukt, og 
beskyttelse mot giftige eller helsefarlige stoffer m.v. 
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Ved vurdering av klima og luftkvalitet skal det om nødvendig tas hensyn til den fysiske belastningen som 
arbeidstakeren utsettes for.

Pålegg - Inneklima - fuktskader - rutine 
Arbeidsgiver skal iverksette rutine for å avdekke og sanere fukt- og råteskader i arbeidslokalene. Rutinen 
skal utarbeides i samarbeid med verneombud/ansattes representant.

Følgende forhold ligger til grunn:

I tilsynet tok Arbeidstilsynet opp problemstillingen rundt fukt og muggsopp basert på tips og avisartikkel 
i Tvedestrandposten 28.11.18. Det kom da frem at skolen periodevis har synlig muggsopp/svertesopp 
spesielt i gymsalbygget. Det ble i tilsynet opplyst at muggsoppen innimellom blir vasket bort og området 
blir overmalt, men årsaken til fuktproblemet har ikke blitt utbedret og underliggende fuktskader har ikke 
blitt renovert.

Det er viktig å drive et byggvedlikehold slik at fuktskader ikke oppstår, da fuktskader kan gi grobunn for 
muggsopp og andre fuktskader. Slike problemer kan videre gi helseplager for dem som oppholder seg i 
fuktskadede bygninger.

Opplysninger som kom frem i tilsynet tyder på at kommunen ikke har en rutine for å 
systematisk avdekke og sanere fukt- og råteskader. En slik rutine bør baseres på rådende faglige 
anbefalinger som blant annet kan finnes i Byggforskserien.

Det er brudd på arbeidsmiljøloven § 3-1 første ledd og andre ledd bokstav e, forskrift om utforming og 
innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) § 2-14 første ledd og forskrift om 
systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd 
nr. 7.

For å vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen 14.06.2019 ha mottatt:

 Kopi av rutinen

 Beskrivelse av hvordan rutinen er iverksatt

 Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket

Om regelverket
Arbeidsgiver skal iverksette rutine for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av 
arbeidsmiljøloven.

Arbeidslokaler skal være utformet og innredet slik at de enkelte arbeidsplasser er beskyttet mot giftige 
eller helsefarlige stoffer. 

For å sikre at hensynet til arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver 
iverksette rutine for å avdekke og rette opp fukt- og råteskader. Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte skal 
medvirke i utarbeidelse av rutinen. 

Arbeidstakere i arbeidslokaler med fukt, råteskader eller mugglukt har økt risiko for luftveissymptomer, 
luftveisinfeksjoner og astma. Utbedring av fukt kan redusere sykdom og plager. Virksomheten er av en 
slik størrelse og art at det er nødvendig med en rutine for å avdekke og sanere fukt- og råteskader.
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Pålegg - Arbeidsplasser og arbeidslokaler - garderober 
Arbeidsgiver skal sørge for tilfredsstillende garderober for kvinner og menn. Verneombud/ansattes 
representant skal medvirke.

Følgende forhold ligger til grunn:

I hovedbygget, hvor de fleste av skolens ansatte har arbeidsrom, har ikke skolens ansatte 
personalgarderober. Under tilsynet observerte vi kun en garderobe i Parkveien (forsterket avdeling) og 
en liten vaktmestergarderobe i hovedbygget. Det vil si at de fleste ansatte ikke har tilgang til garderobe.

Alle arbeidsplasser skal som hovedregel ha atskilte garderober for kvinner og menn, jf. 
arbeidsplassforskriften § 3-4. Garderobe(r) betyr vanligvis et eget rom eller areal hvor ansatte skal kunne 
skifte klær o.l. uten innsyn, jf. kommentarer til § 3-4.

Se utdypende veiledning på Arbeidstilsynets nettside: 
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/byggesak/veiledning-til-dokumentasjonskrav-ved-soknad-om-
arbeidstilsynets-samtykke/krav-til-garderober-pa-arbeidsplassen/ 

Det er brudd på arbeidsmiljøloven §§ 3-1 første ledd og 4-4 første ledd og forskrift om utforming og 
innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) § 3-4.

For å vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen 14.06.2019 ha mottatt:

 Plan med tidsfrist for hvordan kommunen vil imøtekomme kravet om tilstrekkelig 
med garderober for kvinner og menn

 Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket

Om regelverket
Arbeidsgiver skal sørge for at det fysiske arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig.

Arbeidsplasser skal normalt ha atskilte garderober for kvinner og menn. Hver arbeidstaker skal ha 
tilstrekkelig plass for opphengning av tøy o.l og tilstrekkelig plass for å skifte. Arbeidstakerne og deres 
tillitsvalgte skal medvirke i planleggingen. 

Pålegg - Arbeidsplasser og arbeidslokaler - gulvareal 
Arbeidsgiver skal sørge for at alle arbeidsplasser har et gulvareal som er så stort at det blir tilstrekkelig fri 
plass til gode og varierte arbeidsstillinger og bevegelser, og slik at arbeidet og bruk av arbeidsutstyr ikke 
medfører fare for sikkerhet og helse.   

Følgende forhold ligger til grunn:

Det er arbeidsrom for ansatte i hovedbygget og i Parkveien (forsterket avdeling). På enkelte arbeidsrom 
er det ni arbeidsplasser. Rommene er små og det er trangt om plassen. På noen rom er det kun ca 3 
m2 gulvareal pr person. I tillegg blir yttertøy oppbevart på arbeidsrommene. Enkelte ansatte må sitte tett 
opptil de gulvplasserte friskluftsventilene på grunn av plassmangel.

Ut fra opplysningene som fremkom i tilsynet, vurderer Arbeidstilsynet det slik at arbeidsrommene ikke 
tilfredsstiller dagens krav.

Følgende veiledning er hentet fra Arbeidstilsynets nettside:
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Arbeidstilsynets forvaltningspraksis legger til grunn at hver arbeidsplass skal ha et gulvareal på minst 6 
m2. Kravet gjelder både enkeltkontor, felleskontor og åpent kontorlandskap. Kravet gjelder også 
lærerkontorarbeidsplasser.

Kravet er basert på erfaring med det arealet hver arbeidstaker minst må ha for å få «tilstrekkelig 
personlig rom» rundt seg, og dermed tilfredsstille grunnlaggende krav til arbeidsmiljøet. 

Gulvarealet skal være så stort at det gir tilstrekkelig fri plass til gode og varierte arbeidsstillinger og 
bevegelser. Plassen skal sikre at arbeidet og bruken av arbeidsutstyr ikke medfører fare for sikkerhet og 
helse, se kommentardelen til arbeidsplassforskriften § 2-1 andre ledd.

Dersom hver enkelt arbeidsplass har et gulvareal på minst 6 m2, vil Arbeidstilsynet som hovedregel 
vurdere løsningen som fullt forsvarlig.

Arealer for atkomst og fellesfunksjoner kommer i tillegg, jf. kommentarene til forskriften. Det betyr at 
gangareal, birom, møterom, stillerom, kopirom osv. ikke skal regnes med. Det er bare det faktiske arealet 
som er avsatt til kontorarbeidsplassen, som skal tas med i arealberegningen. I arbeidsrom med inntil 8 
arbeidsplasser kan gangarealet inne i rommet som hovedregel likevel regnes med.

Det er brudd på arbeidsmiljøloven § 4-4 første ledd og forskrift om utforming og innretning av 
arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) § 2-1 andre ledd.

For å vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen 14.06.2019 ha mottatt:

 Beskrivelse av hvordan kommunen vil ivareta kravet om at arbeidsplasser skal ha et gulvareal 
som gir tilstrekkelig fri plass til gode og varierte arbeidsstillinger og bevegelser.

Om regelverket
Arbeidsgiver skal sørge for at det fysiske arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig.

Gulvarealet skal være så stort at arbeidstakerne gis tilstrekkelig fri plass til gode og varierte 
arbeidsstillinger og bevegelse, og slik at arbeidet og bruk av arbeidsutstyr ikke medfører fare for 
sikkerhet og helse. 

Pålegg - HMS arbeid - avviksrutine 
Arbeidsgiver skal iverksette rutine for avvikshåndtering. Verneombud/ansattes representant skal 
medvirke i å utarbeide rutinen. Arbeidstakerne skal gjøres kjent med rutinen.

Følgende forhold ligger til grunn:

Under tilsynet fremkom det opplysninger om at kommunen ikke har et avvikssystem for melding av 
fysiske avvik. Kommunen har avvikssystemet QM+, men det ble forklart at dette brukes til å melde 
organisatoriske og personalmessige avvik. Rektor melder fysiske avvik pr e-post. Det er manglende 
tilbakemelding om og når avvik lukkes. En del meldte avvik blir ikke fulgt opp. 

I etterkant av tilsynet fikk Arbeidstilsynet tilsendt kopi av vernerunderapporten fra 2018. Så vidt 
Arbeidstilsynet kan se, er de avvik som er anmerket der, ikke utbedret.

Arbeidsgiver skal iverksette rutine for å avdekke og rette opp avvik knyttet til arbeidsmiljøforhold. Avvik 
er en overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av arbeidsmiljøloven. Ut fra de opplysninger som 
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fremkom i tilsynet, synes det ikke som kommunen har en avviksrutine for fysiske avvik, eventuelt er ikke 
rutinen i bruk.

Ytterligere veiledning finnes på Arbeidstilsynets nettside: https://www.arbeidstilsynet.no/hms/avvik-og-
avvikshandtering/  

Det er brudd på arbeidsmiljøloven § 3-1 første ledd og andre ledd bokstav e og forskrift om systematisk 
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd nr. 7.

For å vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen 14.06.2019 ha mottatt:

 Kopi av avviksrutinen

 Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket

 Beskrivelse av hvordan rutinen er gjort kjent for arbeidstakerne

Om regelverket
Arbeidsgiver skal iverksette rutine for å avdekke og rette opp avvik knyttet til arbeidsmiljøforhold.

Avvik er en overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av arbeidsmiljøloven. Arbeidstakerne og deres 
tillitsvalgte skal medvirke i utarbeidelse av avviksrutinen.

Hvilken avviksrutine en virksomhet har behov for, vil variere ut fra aktiviteten som utøves og 
virksomhetens størrelse. Avviksrutinen kan også omfatte uønskede hendelser som kan føre til brudd på 
lov eller forskrift. Avvikssrutinen kan inneholde:

 Hva som er et avvik

 Hvordan arbeidstaker skal melde avvik

 Hvem som følger opp avvik

 Hvordan arbeidstaker som har meldt avvik, skal få tilbakemelding

 Årsaken til at avviket oppstår

Hva skjer hvis dere ikke oppfyller pålegg innen fristen?
Hvis ikke pålegg er oppfylt innen fristen, kan vi ilegge dere tvangsmulkt, jf. arbeidsmiljøloven § 18-7. 
Tvangsmulkt vil si at dere må betale et fastsatt beløp for hver dag eller hver uke fram til dere har oppfylt 
pålegget, eller at dere må betale et engangsbeløp. Vi kan også helt eller delvis stanse virksomhetens 
aktiviteter inntil dere har oppfylt pålegget, jf. arbeidsmiljøloven § 18-8.

Dere kan klage
Dere kan klage på vedtak jf. forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er tre uker fra dere mottar 
vedtaket. For nærmere informasjon om klageinstans, fremgangsmåte ved klage og retten til å se sakens 
dokumenter, se www.arbeidstilsynet.no/klage.
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Hva må dere gjøre?
Dere må sende oss en skriftlig tilbakemelding for hvert enkelt punkt innen fristen. Tilbakemeldingen skal 
undertegnes av arbeidsgiver eller en stedfortreder. Tilbakemeldingen kan også undertegnes av 
verneombudet eller en representant for de ansatte.

Gi informasjonen videre til hovedverneombudet og verneombudet
Hovedverneombudet og verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet. Vi ber derfor 
om at du som arbeidsgiver gir en kopi av dette brevet til hovedverneombudet og verneombudet.

Se arbeidsmiljøloven §§ 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd.

Kontakt oss
Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på www.arbeidstilsynet.no. Dere kan 
også kontakte oss på telefon 73 19 97 00. Dere kan svare på dette brevet og sende inn dokumentasjon til 
oss digitalt via eDialog, se www.arbeidstilsynet.no/post. Dersom dere har spørsmål til saken, kontakt 
saksbehandler. Husk å oppgi referansenummer 2019/6031.

Med hilsen

Arbeidstilsynet

Øyvind Arnegård
tilsynsleder
(sign.) Kristin Eidem Pedersen

senioringeniør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
TVEDESTRAND SKOLE, Postboks 38, 4901 TVEDESTRAND
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Arkivsak-dok. 19/03879-1 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 28.03.2019 

 

 

 

   

 

 

Orientering - Samordnet kalender for tilsyn og 

forvaltningsrevisjoner 2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar samordnet kalender for tilsyn og forvaltningsrevisjoner 2019 til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Iht kapittel 10A i kommuneloven har Fylkesmannen utarbeidet en samordnet kalender for planlagte tilsyn 

og forvaltningsrevisjoner med kommunesektoren i Aust-Agder og Vest-Agder for 2019.  

Kalenderen for 2019 er utarbeidet i samarbeid med Arbeidstilsynet, Mattilsynet, Arkivverket, Aust-Agder 

revisjon, Agder kommunerevisjon og Kommunerevisjonen Vest. 

Denne saken er ett ledd i arbeidet med å sikre en bedre samordning av tilsynsvirksomheten rettet mot 

kommunen, og på denne måten gjøres de planlagte tilsynene for 2019 gjort kjent for kontrollutvalget. 

 

Saksopplysninger: 
Tilsynskalenderen for 2019 er lagt ut på fylkesmannens hjemmeside. Det varierer hvor nøyaktig 

tilsynsetatene og revisjonsdistriktene har angitt tidspunktet for tilsynet eller forvaltningsrevisjonen. 

Fylkesmannen presiserer at det i forbindelse med tilsyn alltid vil være oppstartsbrev til rådmann (eller 

tilsvarende dokument) som angir det endelige tidspunktet for tilsynet. Fylkesmannen presiserer også at 

hendelsesbaserte tilsyn ikke vises i kalenderen. 

 

Utsnitt fra statlig tilsynskalender for 2019 viser aktuelle prosjekter for Tvedestrand kommune: 
Tilsynsobjekt Tilsynstema Fagområde Tilsynsetat(er) Tidsrom Andre merknader 

Tvedestrand 
 kommune 

Kvalifiserings-
programmet 

  FMAV - Helse- og 
sosialavdelingen 

Uke: 37 
(?) 

  

Tvedestrand 
 kommune 

Miljørettet h-v. 
barneh./skoler 

  FMAV - Helse- og 
sosialavdelingen 

Aug/sept Tilsyn etter folkehelseloven 

Landbruks 
forvaltningen 

Tilskudds-
forvaltning 

Produksjons-
tilskudd i 
jordbruket 

FMAV – 
Landbruks-
avdelingen 

Våren Kontrollen vil også gjelde 
Vegårshei kommune, men 
gjennomføres i 
vertskommunen 
Tvedestrand som er 
vertskommune på 
jordbruksforvaltningen 
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Vedlegg:  

- Brev fra Fylkesmannen i Agder datert 04.03.2019 «Samordnet kalender for tilsyn og 

forvaltningsrevisjoner med kommunesektoren i Aust-Agder og Vest-Agder for 2019». 
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E-postadresse: 
fmagpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 788 Stoa,  
4809 Arendal 

 Besøksadresse Arendal: 
Ragnvald Blakstads vei 1 
Besøksadresse Kristiansand: 
Tordenskjoldsgate 65 
 

 Telefon: 37 01 75 00 
www.fylkesmannen.no/ag 
 
Org.nr. 974 762 994 

  Vår dato:  Vår ref.: 

  04.03.2019  2018/11335 
     

  Deres dato:  Deres ref.: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Jostein Nordhus, 37 01 78 64 
  
 
 
  

Kommunene i Agder  
Aust-Agder fylkeskommune 
Vest-Agder fylkeskommune 

  
 

Samordnet kalender for tilsyn og forvaltningsrevisjoner med 
kommunesektoren i Aust-Agder og Vest-Agder for 2019 

Iht kapittel 10A i Kommuneloven har Fylkesmannen utarbeidet en samordnet kalender for planlagte 
tilsyn og forvaltningsrevisjon med kommunesektoren i Aust-Agder og Vest-Agder for 2019. 
Kalenderen for 2019 er utarbeidet i samarbeid med Arbeidstilsynet, Mattilsynet, Arkivverket, Aust-
Agder revisjon, Agder kommunerevisjon og Kommunerevisjonen Vest. 
 
Tilsynskalenderen er publisert på Fylkesmannens hjemmeside under «tilsyn»: 
https://www.fylkesmannen.no/nb/agder/Tilsynssider/Oversikt-planl-tilsyn/. 
 
Det varierer hvor nøyaktig tilsynsetatene og revisjonsdistriktene har angitt tidspunktet for tilsynet 
eller forvaltningsrevisjonen. Vi presiserer at det i forbindelse med tilsyn alltid vil være oppstartsbrev 
til rådmann (eller tilsvarende dokument) som angir det endelige tidspunktet for tilsynet.  
 
Fylkesmannen vil presisere at hendelsesbaserte tilsyn ikke vises i denne kalenderen. 
 
Revisjon av tilsynskalenderen 
I likhet med tidligere år vil Fylkesmannen i løpet av august publisere en oppdatert tilsynskalender for 
resten av 2019. Tilsynsetatene har frist til 15.august for innsendelse av oppdaterte tilsynsplaner for 
høsten 2019 til Fylkesmannen. 
 
Pålegg eller sanksjoner med vesentlige virkninger for kommunens eller fylkeskommunens øvrige 
virksomhet 
En del av samordningsplikten omfatter at Fylkesmannen og andre tilsynsetater skal føre dialog med 
kommunen eller fylkeskommunen der det er pålegg eller sanksjoner med vesentlige virkninger for 
kommunen eller fylkeskommunens øvrige virksomhet. Dersom tilsynsetat, kommunen eller 
fylkeskommunen mener at pålegg eller sanksjoner har vesentlig virkning for kommunen eller 
fylkeskommunens øvrige virksomhet, så skal det føres dialog mellom partene i regi av 
Fylkesmannen. Dette meldes inn til Fylkesmannen på e-post: fmavpost@fylkesmannen.no. 
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  Side: 2/2 

Med hilsen 
 
Knut Berg ( e.f. ) 
Ass.fylkesmann 

  
 
Jostein Nordhus 
rådgiver 
Stab 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Arkivsak-dok. 19/03427-1 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 28.03.2019 

 

 

 

   

 

 

Tvedestrand kontrollutvalg årsmelding 2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for kontrollutvalget slik den foreligger.  

 
Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:  

Kommunestyret tar Årsmelding 2018 fra kontrollutvalget i Tvedestrand kommune til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget skal informere kommunestyret om sitt arbeid, jf. Kommuneloven § 77 punkt 6. Dette 

gjøres gjennom å legge frem årsmelding for aktiviteten i kontrollutvalget. Årsmeldingen skal sammen 

med møte- og arbeidsplanen for samme periode gi kommunestyret en mulighet til å følge med på om de 

vedtatte planer, oppgaver og målsetninger blir fulgt opp.  

 

Utkast til årsmelding for 2018 blir lagt frem for godkjenning i utvalget, som så sender den endelige 

årsmeldingen videre til behandling i kommunestyret. 

 

Det tas forbehold om tallene i regnskapet i kapittel 7, da regnskapet for 2018 ennå ikke er ferdig revidert. 

 

 

Vedlegg:  

Årsmelding 2018 for kontrollutvalget i Tvedestrand kommune. 
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Agder og Telemark 

Kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalgets årsmelding 
2018 

Tvedestrand kommune 
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1.  INNLEDNING 

Kontrollutvalget avgir med dette en samlet årsmelding for 2018. Denne skal gi et bilde av 

utvalgets formelle rolle, instruks, forholdet til revisjonen og sekretariatet og de viktigste saker 

som er behandlet i året med kommentar. Kontrollutvalget avgir hvert år uttalelse til 

kommuneregnskapet, adressert til kommunestyret. Etter forskrift for kontrollutvalg, skal 

kontrollutvalget årlig rapportere om resultatet av gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter 

og selskapskontroll. Bestemmelsen må ses i sammenheng med vedtatte planer og presenteres på 

denne måten for året 2018. 

 

2. KONTROLLUTVALGETS SAMMENSETTNING 

Kontrollutvalget velges av kommunestyret og skal på vegne av kommunestyret føre det løpende 

tilsynet med den kommunale forvaltningen. Alle kommuner og fylkeskommuner er pliktig til å 

velge et kontrollutvalg. Kommunestyret kan foreta nyvalg av kontrollutvalgets medlemmer i 

valgperioden, men da må hele utvalget velges på nytt. Regler for valg av medlemmer til 

kontrollutvalget er fastsatt i egen forskrift. Det er strenge begrensninger i hvem som er valgbare 

til utvalget. Kommuneloven krever at minst ett av medlemmene skal velges blant 

kommunestyrets medlemmer. Departementet har tolket det slik at dette gjelder ved 

konstituering. Vibeke Salvesen (V) hadde permisjon fra 01.02.2017 til 31.01.2018 som medførte 

at Linn Zwilgmeyer var fast medlem i kontrollutvalget i 2017 med Ellen Janne Broms som vara. 

Etter denne datoen var Vibeke Salvesen tilbake som fast medlem i kontrollutvalget med Linn 

Zwilgmeyer som vara. 16.10.2018 vedtok kommunestyret at Linn Zwilgmeyer skulle inn som fast 

representant i kontrollutvalget som erstatning for Vibeke Salvesen, med Ellen Janne Broms som 

vara. 

Medlemmer og varamedlemmer (2018): 

 

Medlemmer Varamedlemmer 

Svein Hansen, leder Geir Grimsland 

Birger Eggen, nestleder Arne Guddal 

Vibeke Salvesen                                                  
(i perioden 31.01.2018 – 16.10.2018) 

Linn Zwilgmeyer                                                           
(i perioden 31.01.2018 – 16.10.2018) 

Linn Zwilgmeyer                                              
(før 31.01.2018 og igjen fra 16.10.2018) 

Ellen Janne Broms                                                   
(før 31.01.2018 og igjen fra 16.10.2018) 

Gregert Gliddi Stian Holte 

Liv Damsgård Tomter Marit Johanne Aass 
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3. RAMMER FOR KONTROLLUTVALGETS ARBEID 

Etter Kommunelovens § 77 er kommunestyret pålagt å opprette et eget kontrollutvalg som skal 

forestå det løpende tilsynet og kontrollen med den kommunale forvaltning og de folkevalgte 

organ som kommunestyret har opprettet. Tilsynet og kontrollen skjer på vegne av 

kommunestyret. Kommunelovens § 77 slår fast: 

 

”4. Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på 
en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den 
økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir 
gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut 
fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). 
 
5. Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 

fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. ” 

Kontrollutvalgets oppgaver er i utgangspunktet gitt i kommuneloven § 77, og i forskrift om 

kontrollutvalg av 15.06.2004, men kommunestyret kan konkret be utvalget utføre særskilte 

tilsynsoppgaver på sine vegne. Kontrollutvalgets hovedoppgave er å føre tilsyn og kontroll med 

den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret og påse at kommunen har en 

forsvarlig revisjonsordning. Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven sørge for mange oppgaver 

som vi vil komme nærmere inn på senere.  

 

4. OPPLÆRING OG KURS 

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

politiske miljøet og kommunens innbyggere. Endret regelverk gjør det nødvendig å legge til rette 

for opplæring og kursvirksomhet for alle medlemmer av kontrollutvalget. Kunnskap om 

kontrollutvalgets rolle, oppgaver og lovverk er nødvendig for å utføre de oppgaver som fremgår 

av lov og forskrift. Slik opplæring og kursvirksomhet kan skje lokalt (høst og vårkonferanse i regi 

av Temark) eller gjennom sentrale tilbud. Kontrollutvalget inviteres blant annet årlig til 

landskonferansen for kontrollutvalg i regi av Norges kommunerevisorforbund (NKRF) og 

Fagkonferansen i regi av Forum for kontroll og tilsyn. Dette er viktige samlinger for å tilføre 

kontrollutvalgets medlemmer ny kunnskap, og det er en arena der kontrollutvalgsmedlemmer fra 

hele landet møtes, drøfter saker og arbeidsmetoder. Temark har arrangert to regionale 

konferanser for kontrollutvalgsmedlemmer i 2018. Dette for å øke og utvikle både nye og erfarne 

kontrollutvalgsmedlemmer sin kompetanse om kontrollutvalgets rolle, oppgaver og lovverk.  
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5. SEKRETARIAT 

Kontrollutvalget får sekretariatsbistand fra Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS 

(Temark). Kommunen ble medeier av Temark fra 01.07.14 i forbindelse med etableringen av 

sekretariatet i Agder. Med oppdrag for 31 kommuner og 3 fylkeskommuner i Vest-Agder, Aust-

Agder og Telemark er Temark landets nest største kontrollutvalgssekretariat. Sekretariatet har 

åtte ansatte og fast sekretær for kontrollutvalget har vært Sander Haga Ask og Agnes Gullingsrud 

Fjeldstad.   

Sekretariatet utreder, saksbehandler, bistår kontrollutvalget i praktisk tilrettelegging og 

oppfølging av møter, samt vedtaksoppfølging. I det løpende arbeidet er sekretariatet bindeledd 

mellom utvalg og revisjonsselskap, og utfører oppgaver på vegne av kontrollutvalget. 

 

6. REVISJON 

Kommunen er medeier i, og har avtale om levering av revisjonstjenester med Aust Agder 

Revisjon IKS. Selskapet leverer revisjonstjenester til 10 kommuner og Aust-Agder 

fylkeskommune. Selskapet utfører hovedsakelig regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og 

selskapskontroll for kommunen. Hovedrevisor for Tvedestrand kommune er Merete Knutson. 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor er daglig leder Kristian Fjellheim Bakke, og 

oppdragsansvarlig regnskapsrevisor er Ketil Raknes.  

 

Kontrollutvalget skal påse at revisjonen av kommunen skjer på en betryggende måte. Det er 

derfor viktig at utvalget har god dialog med revisor og holder seg orientert om revisjonens 

arbeid. Kontrollutvalget gjennomfører sitt påseansvar ovenfor revisjonen ved at revisor fast 

orienterer i kontrollutvalgets møter om det pågående revisjonsarbeidet. Revisor har i 2018 i tråd 

med god revisjonsskikk lagt frem sine uavhengighetserklæringer og presentert den overordnede 

regnskapsrevisjonsstrategien for 2018.  

 

 

7. ØKONOMI 

For å utøve sin funksjon på en god måte har kontrollutvalget lagt vekt på å be kommunestyret 

om økonomiske rammer som muliggjør den aktiviteten som det legges opp til i møte- og 

arbeidsplanen. Kontrollutvalget er i henhold til kommuneloven pålagt å utarbeide budsjettforslag 

for kontroll- og tilsynsvirksomheten i kommunen.  

Regnskapstallene for den samlede kontroll- og tilsynsvirksomheten i kommunen fremkommer av 

kommunens samlede årsregnskap. Det er sum for kontroll, tilsyn og revisjon som er vedtatt av 

kommunestyret. I denne posten ligger det kostnader til drift av kontrollutvalget, kjøp av 

sekretariattjenester og kjøp av revisjonstjenester. 
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Budsjett og regnskap for 2018 viser følgende: 

Beskrivelse: Budsjett 

2018 

Rev.budsjett Regnskap 

2018 Møtegodtgjørelse m.v. 44 000 51 000 41 566,54 

Servering 0 0 1 632,26 

Kontorutgifter 1 000 1 000 850 

Kurs/opplæring inkl. reise 30 000 30 000 22 596,25 

Til disp. for kontrollutvalget (inkl. 
selskapskontroll mm.) 

0 0 0 

Diverse kjøp av tjenester 0 10 000 0 

Sum KU 75 000 92 000 66 645,05 

Kjøp fra IKS    

Sekretariat 93 000 93 000 92 800 

Revisjon 753 000 753 000 752 000 

Sum kontrollvirksomhet 921 000 938 000 911 445,05 

 

Kontroll, tilsyn og revisjon i Gjerstad kommune har samlet hatt et regnskapsmessig 

mindreforbruk på kr 26 554,95 i 2018 hvis man sammenligner med revidert budsjett. Det er 

uklart hvorfor «diverse kjøp av tjenester» har blitt lagt inn i revidert budsjett. Møtegodtgjørelse 

m.v. har blitt økt fordi Froland kommune har lagt inn tapt arbeidsfortjeneste, i tillegg til at de 

antakelig har beregnet 6 møter og ikke 5. Ser man på regnskapet sammenlignet med det 

opprinnelige budsjettet så er mindreforbruket kun på ca 9500 kroner. 

 

8. KONTROLLUTVALGETS ARBEID – MØTER OG SAKER 

Kontrollutvalget har i 2018 avholdt 5 møter og behandlet 33 saker. Dette er en økning fra 27 

saker i 2017.  

Stortinget har vedtatt å oppheve kommuneloven § 77 nr. 8. Det innebærer at kontrollutvalget i 

likhet med andre folkevalgte organ som hovedregel skal holde åpne møter. Lovendringen trådte i 

kraft fra 01.07.2013.  

Sakskart, saksdokumenter og protokoller legges løpende ut på kommunens og sekretariatets 

hjemmeside. Utvalget ønsker å ha oppdatert informasjon om kommunens virksomhet, og 

samtidig gjøre egen funksjon mer kjent.  Administrasjonen har ved flere anledninger blitt invitert 

til kontrollutvalget for å orientere om forskjellige virksomhetsområder i kommunen. 

 
Kontrollutvalget inviterer ledere og andre nøkkelpersoner i organisasjonen for å bli orientert om 
og stille aktuelle spørsmål knyttet til forvaltningen, og for å bli gjensidig oppdatert og orientert 
om det enkelte tjenesteområdet og kontrollutvalgets rolle. Følgende personer har møtt i 
kontrollutvalget i Tvedestrand i 2018, utover medlemmer, revisorer og sekretær: 
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- Ordfører Jan Dukene  

- Rådmann Jarle Bjørn Hanken  

- Assisterende rådmann Øyvind Johannessen  

- Enhetsleder Helene Tveide  

- Enhetsleder Linda Fedje  

- Økonomisjef Beate Petterson  

- Regnskapsansvarlig Elisabeth Larsen 

- Rådgiver Emma Smeland Nygårdseter 

- Rådgiver Elias Lien 

- Enhetsleder Elisabet Christiansen 

- Enhetsleder Anton Thomassen 

- Enhetsleder Liv Siljan 

- Fagleder Kristine Kvamme 

- Sykepleier Hanne Karin Aasbø 
 

En stor del av kontrollutvalgets saksbehandling omfatter forhold utvalget er pålagt å arbeide 

med, gjennom kravene i kommuneloven § 77 og forskrift om kontrollutvalg. Hvilket fokus som 

velges i de ulike arbeidsoppgavene er det i stor grad opp til utvalget å definere selv. 

Kontrollutvalget kan etter anmodning fra kommunestyret, etter innspill fra innbyggere eller på 

eget initiativ ta opp forhold ved kommunens virksomhet, som kan knyttes til utvalgets 

tilsynsarbeid. Kontrollutvalget er også opptatt av hvordan kommunen følger opp rapporter fra 

andre tilsyn. 

I det følgende har vi trukket frem saker som har vært behandlet i løpet av året 2018. 

Regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroller er trukket ut som egne kapitler 

henholdsvis kapittel 9, 10 og 11. 

- Samordnet kalender for tilsyn og egenkontroll 2018 

- Revisors egenvurdering av uavhengighet 2018 

- Tvedestrand kontrollutvalg årsmelding 2017 

- Oppfølging av tilsynet med helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming 

- Orientering om voksentettheten i kommunale barnehager 

- Årsregnskap og årsmelding 2017 Tvedestrand kommune 

- Årsrapport 2017 kemneren for Tvedestrand kommune 

- Orientering om 1. tertialrapport 2018 Tvedestrand kommune 

- Praksis for innkalling, protokoll og kunngjøring av politiske møter 

- Orientering om brøyting av kommunale veier 

- Universell utforming av skoler i Tvedestrand kommune 

- Orientering om tilbudet og organiseringen av skolefritidsordningen i Tvedestrand kommune 

- Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2018 Tvedestrand kommune 

- Budsjett kontroll, tilsyn og revisjon 2019 Tvedestrand kommune 

- Oppfølging vedrørende offentlige anskaffelser 

- Økonomisk situasjon pr 2. tertial 2018 og rådmannens budsjettinnstilling for 2019 
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- Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag for kompensasjon fra 

staten 

- Møte og arbeidsplan 2019 

- Orienteringer fra revisor (hvert møte) 
- Eventuelt (hvert møte) 
 
For nærmere informasjon om de enkelte sakene, henvises det til www.temark.no under 
Tvedestrand kommune for sakspapirer til hvert enkelt møte. 

 

9. REGNSKAPSREVISJON 

Revisjon av årsregnskapet er en helt sentral del av kommunens egenkontroll. Revisor skal gi 

trygghet for at en kan stole på informasjonen kommunen gir om sin økonomi. Dette er en viktig 

oppgave. Revisor er en uavhengig og objektiv tredjeperson som gjennom sine kontroller kan 

avdekke og forebygge feil og mangler i den økonomiske rapporteringen. Revisor vil i tillegg 

veilede kommunen for å bidra til å forebygge og avdekke feil og misligheter. 

Kontrollutvalget skal påse at kommunen blir revidert på en betryggende måte. Utvalget er derfor 

avhengig av at revisor gir tilstrekkelig rapportering om revisjonsarbeidet. At kontrollutvalget og 

revisor har en god dialog og god forståelse av sine oppgaver, er viktige forutsetninger for å være 

trygg på at revisjonsarbeidet blir forsvarlig utført. 

Revisjonen avgir en revisjonsberetning av kommunens årsregnskap til kontrollutvalget. I tillegg til 

avgitte beretninger og uttalelser mottar kontrollutvalget jevnlig i møter informasjon om utført 

regnskapsrevisjon. I tillegg har hovedrevisor har presentert den overordnede 

regnskapsrevisjonsstrategien for kontrollutvalget.  

 

10. FORVALTNINGSREVISJON 

Forvaltningsrevisjon er et verktøy som kommunestyret og kontrollutvalget skal bruke for å sikre 

at kommunen drives på en måte som ivaretar innbyggernes behov og rettigheter best mulig. 

Forvaltningsrevisjon er en av de pålagte oppgavene til kontrollutvalget. Gjennom 

forvaltningsrevisjon kan kontrollutvalget undersøke om kommunen etterlever regelverk, når 

fastsatte mål, og om ressursene forvaltes på en effektiv måte. 

Kontrollutvalget har vært delaktig i valg av tema og utforming av problemstillinger basert på en 

risiko- og vesentlighetsvurdering, innenfor de rammer som er gitt av kommunestyret. 

Kontrollutvalget er delegert myndighet til å bestemme hvordan avsatte ressurser til 

forvaltningsrevisjon skal benyttes, og revisjonen har gjennomført forvaltningsrevisjonen i 

henhold til faglige krav i løpet av valgperioden. 

Selv om det er spesifikke krav til gjennomføring av en forvaltningsrevisjon, er det viktig at 

kontrollutvalget involverer seg i valg av problemstillinger, avgrensninger og tilnærming. 

Forvaltningsrevisjon gir kontrollutvalget muligheten til å gå i dybden i ulike saksforhold, innen 
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ethvert virksomhetsområde i kommunen. Forvaltningsrevisjon vil derfor kunne ha høy 

nytteverdi, både i utvalgets kontrollvirksomhet, og i kommunens internkontroll og 

forbedringsarbeid. 

Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at 

kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Planen skal vedtas av 

kommunestyret selv, men kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i 

planperioden. 

I møte 26.04.2016 vedtok kontrollutvalget følgende plan for forvaltningsrevisjon:  

1. Barnevern – en todelt forvaltningsrevisjon med fokus på organisatorisk struktur og styring, og 
tjenesteytelsen i enheten. 

2. Pleie og omsorg – ressursbruk, kvalitet og saksbehandlingsrutiner i pleie og omsorg. 
 

i. Barneverntjenesten Øst i Agder 

 
I 2017 ble forvaltningsrevisjonen Barnevernstjenesten Øst i Agder behandlet. Revisjonen 
anbefalte i sin rapport at man burde formalisere styringsgruppen og samarbeidsutvalgets 
funksjon og ansvar samt skapte en felles forståelse om ansvaret for internkontrollen.  
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i saken: 
 
«Kontrollutvalget tar rapporten Barneverntjenesten Øst i Agder til orientering og oversender den 
til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:  
 
Kommunestyret tar rapporten Barneverntjenesten Øst i Agder til orientering og ber rådmannen 
sammen med de øvrige rådmennene i Østre Agder:  
- Formalisere styringsgruppen og samarbeidsutvalgets funksjon og ansvar, for å skape en felles 

og tydelig rolleforståelse i og mellom de ulike organene  

- Gjøre grep for å skape en felles forståelse og tydeliggjøring blant alle kommunene av 
samarbeidsavtalens bestemmelse om ansvaret for internkontroll.  

 
Rådmannen bes komme tilbake til kontrollutvalget med en skriftlig plan for tiltak som settes i 
gang for å følge opp vedtaket og rapportens anbefalinger i utvalgets septembermøte 2017. 
Senest i kontrollutvalgets første møte i 2018 bes rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig 
tilbakemelding om hvordan vedtaket og rapportens anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt 
dette arbeidet har gitt.» 
 

Kommunestyret vedtok kontrollutvalgets innstilling.  
 
I 2018 har kontrollutvalget behandlet oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen. Kontrollutvalget 
vedtok da følgende: 
«Kontrollutvalget finner rapport og redegjørelse om oppfølging av forvaltningsrevisjonen 
Barneverntjenesten Øst i Agder – Tvedestrand tilfredsstillende, og avslutter med dette saken.» 
 
 

ii. Saksbehandling i helse og omsorg 

 
I 2018 ble forvaltningsrevisjonen saksbehandling i helse og omsorg behandlet. Tvedestrand 
kontrollutvalg behandlet 01.03.2018 prosjektplan for forvaltningsrevisjonen saksbehandling i helse 
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og omsorg. Dette er det andre prosjektet i plan for forvaltningsrevisjon i inneværende periode. 
Følgende problemstillinger ble vedtatt: 
1. Har kommunen tilfredsstillende saksbehandlingsrutiner innenfor sitt ansvarsområde for Brukerstyrt 

personlig assistanse?  

2. Oppfyller Tvedestrand kommune de lovpålagte krav som stilles til vedtak om sykehjemsplasser? 

 
Kontrollutvalget behandlet 27.09.2018 forvaltningsrevisjonsrapporten. Kontrollutvalget fattet da 
følgende vedtak i saken: 
«Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og er fornøyd med at kommunen har gode rutiner og 
arbeidsmetoder, samt et godt utarbeidet system for saksbehandlingen. Rapporten oversendes til 
kommunestyret med følgende forslag til vedtak:  
Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten til orientering.» 
 
Kommunestyret vedtok kontrollutvalgets innstilling.  
 
 

iii. Offentlige anskaffelser 

 
Kontrollutvalget har også fulgt opp en tidligere forvaltningsrevisjon fra 2015 om offentlige 
anskaffelser. Administrasjonen kom i møtet 21.06.2018 med tilbakemelding på arbeidet gjort i 2018 
for å følge opp rapporten om offentlige anskaffelser. Sekretariatet kom da med følgende anbefaling:  
 
«Sekretariatet har gått igjennom administrasjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonen og mener at 
rapportens anbefalinger er fulgt opp på en god måte. Av de tiltakene som gjenstod ved orienteringen 
i september er samtlige av tiltakene fulgt opp. Det fremgår riktignok at det ikke er ferdigstilt et 
administrativt økonomireglement, men at dette er utsatt grunnet stor arbeidsmengde med 
innføringen av nytt økonomisystem, ny hjemmeside og nytt sak og arkivsystem. Sekretariatet anser 
uansett at tiltakene totalt sett er fulgt godt opp og anbefaler kontrollutvalget å avslutte oppfølgingen 
av forvaltningsrevisjonen om offentlige anskaffelser.» 
 
Kontrollutvalget gjorde følgende vedtak i saken: 
«Kontrollutvalget er fornøyd med oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen og avslutter med dette 

saken.» 
 

11. SELSKAPSKONTROLL 

Selskapskontroll er en av de pålagte oppgavene til kontrollutvalget og er et viktig virkemiddel for 

å sikre at selskapene underlegges demokratisk styring og kontroll.  Kontrollutvalget bør følge 

med på kommunestyret sine saker knyttet til valg av organisasjonsformer, og vurdere om 

saksutredningene har belyst kontroll og tilsynskonsekvensene av de ulike valgene. I selskapene 

som kommunen eier, har kontrollutvalget rett til å ha en representant til stede på 

generalforsamlingen og lignende organ. 

Kontrollutvalget har behandlet i sitt møte 10.11.2016 plan for selskapskontroll 2016-2019. 

Revisjonen presenterte i møtet sitt forslag til plan for selskapskontroll og kontrollutvalget var 

enig i revisjonens forslag. Kontrollutvalget vedtok å oversende følgende forslag til vedtak til 

kommunestyret: 
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«Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll 2016-2019 som den foreligger, med følgende 
prosjekter prioritert: 
- Lisand Industrier AS 
- Kommunens overordnede eierskap og eierstyring 

 
Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å endre planen i planperioden.» 
 
Kommunestyret behandlet saken i sitt møte 13.12.2016 og kontrollutvalgets forslag ble 
enstemmig vedtatt.  
 
I tråd med den vedtatte plan for selskapskontroll startet revisjonen arbeidet med 
selskapskontrollen Lisand Industrier etter at kontrollutvalget hadde godkjent prosjektplanen i 
møte 04.05.2017. Rapporten ble behandlet i kontrollutvalgets møte 01.03.2018. 

 

12. KONKLUSJON OG AVSLUTTENDE KOMMENTARER 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2018 legges med dette frem for kommunestyret til orientering. 

Ved å se årsplan og årsmelding for 2018 i sammenheng, kan kommunestyret se om de vedtatte 

oppgaver og målsettinger for kontrollutvalget er eller blir fulgt opp.  

 

 

 

Tvedestrand, 28.03.2019 

 

 

 

Svein Hansen       Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

Leder        Sekretær 
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Arkivsak-dok. 19/02613-3 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 28.03.2019 

 

 

 

   

 

 

Årsrapport 2018 kemneren for Tvedestrand kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Årsrapport og årsregnskap for 2018 fra kemneren i Tvedestrand kommune, samt kontrollrapport 2018 

vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Tvedestrand kommune tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Det følger av instruks for skatteoppkrevere §2-9 nr. 1 at skatteoppkreveren skal utarbeide en årsrapport i 

samsvar med retningslinjer gitt av skattedirektoratet. Årsrapporten skal inneholde omtale om 

skatteoppkreverens virksomhet, skatteregnskap, innfordring av krav og arbeidsgiverkontrollen.  

 

Rapporten sendes til kommunale styringsorganer til orientering slik at man er kjent med 

skatteoppkreverens resultater og måloppnåelse. 

 
 

Saksopplysninger: 
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av «instruks for skatteoppkrever» av 8. april 2014. 

Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og 

oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for skattekontorets kontroll av 

skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 16. mai 2018.  

 

Kemneren i Tvedestrand fungerer også som kemner for Risør, Åmli, Gjerstad og Vegårshei kommune 

med kontorsted i Tvedestrand. Kontorets navn er Kemneren i Østregionen, Aust-Agder. Kemneren bistår 

også noe med generell juridisk rådgivning i Tvedestrand kommune (0,2 årsverk). 

 

Kemneren er organisatorisk lagt til kommunen og faglig underlagt skatteetaten. Det brukes 1,87 årsverk 

på innkreving av kommunale eiendomsavgifter og andre kommunale krav for Tvedestrand kommune. 

Dette inkluderer 0,29 årsverk disponert av Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder. Etter kemneren 

sin vurdering har kontoret en fin balanse mellom formell bakgrunn og erfaring som samlet sett gir god 

faglig kompetanse. Kemneren er av den oppfatning at kontoret er tilstrekkelig bemannet til å utføre 

oppgavene på en forsvarlig og god måte i tiden som kommer. 

 

Årsrapporten viser en økning i skatteinntektene for Tvedestrand kommune (kommunens andel) fra 2017 

til 2018 på ca 4,1%. Tvedestrand kommune hadde for 2018 budsjettert med en skatteinngang på kr. 
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147 597 000, mens resultatet ble 145 870 545. 

 

 
Skatteoppkreveren i Tvedestrand er med i den interkommunale arbeidsgiverkontrollen i Agder som er 

lokalisert i Tvedestrand. Det ble i 2018 gjennomført 17 kontroller, 3 avdekkingskontroller og 14 

undersøkelseskontroller. Dette utgjør et resultat på 5,9 % av arbeidsgiverne i kommunen, godt over målet 

på 5% fastsatt av skattedirektoratet.  

 

Skatteetaten har ansvaret for å avklare at skatteoppkreverfunksjonen utøves tilfredsstillende i henhold til 

gjeldende regelverk på følgende områder:  

- Internkontroll  

- Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsrapport og årsregnskap  

- innkrevingsarbeid og oppfølging av restanser 

- Arbeidsgiverkontroll  

 

Basert på de kontrollene som skatteetaten har gjennomført, finner de at skatteoppkreverfunksjonen har 

utført sin virksomhet i det alt vesentlige i samsvar med gjeldende regelverk. Skatteetatens kontrollrapport 

vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Tvedestrand kommune er vedlagt saken.  

 

Årsrapport og årsregnskapet for 2018 fra kemneren i Tvedestrand kommune, samt kontrollrapport 2018 

vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Tvedestrand kommune legges frem for kontrollutvalget til 

orientering. 
  

 

 

Vedlegg:  

- Årsrapport 2018 Kemneren i Tvedestrand kommune. 

- Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Tvedestrand kommune. 
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Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren for Tvedestrand 
kommune 

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere" 
av 8. april 2014. 
 
Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at 
skattekontoret:  

 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål 
 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater  
 utfører kontroll av skatteoppkreveren 

 
Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og 
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for skattekontorets kontroll av 
skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 16. mai 2018. 
 
Formålet med kontrollen er å avklare: 

 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål  
 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar 

med gjeldende regelverk  
 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende 

regelverk 
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk 

 

2. Om skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverkontoret omfatter kommunene Tvedestrand, Gjerstad, Risør, Åmli og Vegårshei.  
 
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter: 

Antall årsverk 2018 Antall årsverk 2017 Antall årsverk 2016 
1,87 1,83 1,92 

 
Antall årsverk inkluderer 0,29 årsverk disponert av Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder.  
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3. Måloppnåelse 
Skatte- og avgiftsinngang 
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2019. 
Skattekontoret har mottatt det innen fastsatt frist.  
 
Årsregnskapet for Tvedestrand kommune viser per 31. desember 2018 en endelig skatte- og 
avgiftsinngang1 til fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) og 
videresending plassering mellom kommuner på kr 575 338 870 og utestående restanser2 på kr 15 082 163, 
herav berostilte krav på kr 619 750.  
 
 
Innkrevingsresultater 
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2018 for Tvedestrand kommune.  
 

 Resultatkrav 
2018 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav 
2018 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav 
2017 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav for 

regionen 2018 
(i %) 

Restskatt personlige skattytere 2016 96,00 97,06 94,98 96,38 

Forskuddstrekk 2017  99,93 99,99 100,00 99,94 

Forskuddsskatt personlige skattytere 2017 99,10 98,91 99,41 99,22 

Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2017 99,95 100,00 100,00 99,95 

Restskatt upersonlige skattytere 2016 99,50 100,00 100,00 98,84 

Arbeidsgiveravgift 2017 99,83 99,99 100,00 99,84 
 
 
Resultater for arbeidsgiverkontrollen 
Skatteoppkreveren for Tvedestrand kommune er tilsluttet Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder.  
 
Resultater for kommunen per 31. desember 2018 viser følgende i henhold til skatteoppkreverens 
resultatrapportering: 
 

Antall 
arbeidsgivere i 
kommunen/ 
kontrollordningen 

Minstekrav 
antall kontroller 
(5 % av 
arbeidsgiverne) 

Antall utførte 
kontroller i 
2018 

Utført kontroll 
2018 (i %) 

Utført kontroll  
2017 (i %) 

Utført kontroll 
2018 region (i 
%) 

288 15 17 5,9 5,2 4,8 
 
Skatteoppkrever/kontrollmiljø har også deltatt i ulike kontrollsamarbeid og aksjoner sammen med 
Skatteetaten, blant annet mot arbeidslivskriminalitet (Akrim). Arbeidsgiverkontrollen er svært viktig for 
arbeidet mot Akrim og svart økonomi. Tverretatlige samarbeid gir gode effekter i arbeidet mot Akrim, og 
dette har vært en arbeidsform som har vært prioritert også i 2018. Dette er et område som i dag ikke har 
direkte styringsparameter, men et stort engasjement og prioritering fra skatteoppkrever har vært og er viktig 
for de gode resultatene som satsingen gir. 
 

 
 
1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene 
2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav 
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4. Skattekontorets kontroll av skatteoppkreveren 
Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne i regionen utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for 
kontroll av områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver 
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.  
 
Skattekontoret har for 2018 utført kontorkontroller av skatteoppkreveren for området skatteregnskap. 
 
Det er ikke gjennomført stedlig kontroll i 2018.  
 
 
Skatteoppkrevers overordnede internkontroll 
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede 
interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.  
 
 
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap 
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at regnskapsføringen, 
rapporteringen og avleggelsen av årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk 
og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret. 
 

5. Skattekontorets oppfølging av skatteoppkreveren 
Skattekontoret har vært i dialog med skatteoppkrever om resultatkrav og det er avholdt dialogmøte          
29. januar 2018 i Kristiansand, hvor det ble gitt mulighet for innspill.  
 
Det er gjennomført styringssamtale med skatteoppkrever 11. april 2018. Temaene i samtalen har vært 
resultatkravoppnåelse, faglig tilbakemeldinger på arbeidet med internkontroll, arbeidsgiverkontroll, 
innkreving og skatteregnskap, prioriterte områder i styringsbrevet, samlinger og kurs, samt informasjon fra 
skatteoppkrever omressurssituasjon, kompetanse og endringer på kontoret. 
 
 
Med hilsen 

Ingvill Helstad 
avdelingsdirektør 
Innkreving, oppfølging skatteoppkrevere 
Skatteetaten 
 
                                                                                                                       Elisabeth Gylder Vingereid 
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For ettertiden kan spørsmål til Skatteetaten om oppfølging av 
skatteoppkreverne rettes til:  

 oppfolging-skatteoppkrever@skatteetaten.no for  
skatteregnskaps- og innkrevingsområdet 

 SKOstyringAGK@skatteetaten.no for 
arbeidsgiverkontrollområdet 

 
Kopi til:  Skatteoppkreveren for Tvedestrand kommune 
  Kontrollutvalget for Tvedestrand kommune 
  Rådmann/administrasjonssjef for Tvedestrand kommune 
  Riksrevisjonen 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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Arkivsak-dok. 19/03319-3 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 28.03.2019 

 

 

 

   

 

 

Høring om ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift 

 

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

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har sendt ut forslag til ny kontrollutvalgs- og 

revisjonsforskrift på høring med frist 2. mai 2019 (se vedlegg). Tvedestrand kommune har mottatt 

invitasjon til høringen.  

 

 

Saksopplysninger: 
Det ble gjort omfattende endringer i forbindelse med vedtak av ny kommunelov som skal gjelde fra 

høstens kommunestyrevalg (det meste av bestemmelsene trer i kraft da). Blant annet kan vi se at mye av 

det som tidligere lå i kontrollutvalgsforskriften, blir løftet inn i loven. Blant annet på grunn av at dette 

medfører at det er færre forhold som nå bør reguleres gjennom forskrift, er de tidligere kontrollutvalgs- og 

revisjonsforskriftene foreslått slått sammen til en felles kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift. 

 

Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har i sitt fagblad Kommunerevisoren nr. 2/2019 tatt inn en 

artikkel skrevet av seniorrådgiver i NKRF Bjørn Bråthen om høringen, der han går gjennom forslaget til 

ny forskrift kapittel for kapittel og viser hva som er endret og hva som er videreført fra tidligere forskrift 

(se vedlegg). Artikkelen viser bl.a. til følgende endringer: 

- Tidligere begrep «kontroll- og tilsynsarbeid» endres til «kontrollarbeid» for å forbeholde 

tilsynsbegrepet til statlig tilsyn. 

- Kontrollutvalgets påse-ansvar over revisor videreføres. Det trekkes nå frem at kontrollutvalget 

ikke bare skal påse at årsregnskapet blir betryggende revidert, men også (i forslaget) 

årsberetningen. Det presiseres at kontrollutvalget skal påse at revisjonens påpekninger blir rettet 

eller fulgt opp. Nytt er kontrollutvalgets plikt til å påse at regnskapsrevisjonen blir utført av 

revisorer som oppfyller kravene som stilles i forslagets kap. 2 og 3. 

- Kontrollutvalget pålegges i forslaget å rapportere til kommunestyret om alle gjennomførte 

forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller og resultatet av dem, og å påse at alle 

kommunestyrets vedtak om regnskapsrevisjoner, forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller 

blir fulgt opp. 
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- I artikkelen stilles det spørsmål ved om ikke også kontrollutvalgets plikt til uttalelse om 

årsregnskapet burde ha vært tatt inn i forskriften under kontrollutvalgets oppgaver mv., for å få en 

mer helhetlig fremstilling av utvalgets oppgaver og plikter. 

- Av andre forhold kan nevnes kravet om revisjonens egenvurdering av uavhengighet. Her ber 

KMD om særlig tilbakemelding på forslaget om å videreføre at egenerklæring om uavhengighet 

skal leveres til kontrollutvalget. 

- I tillegg stilles det i artikkelen spørsmål ved hvorfor det foreslås å fjerne presiseringene i dagens 

revisjonsforskrift om innholdet i forvaltningsrevisjon og kravet til gjennomføringen. 

 

 
Vurdering fra sekretariatet: 
Den største endringen er etter sekretariatets oppfatning at mye av det som tidligere var bestemt i forskrift, 

nå vil ligge i selve kommuneloven. Dette gir en større synliggjøring av kontrollutvalgets oppgaver enn 

hva som har vært tilfelle i gjeldende kommunelov. Det er kapittel 1 Kontrollutvalgets oppgaver mv. i den 

foreslåtte nye forskriften som i størst grad påvirker kontrollutvalgets arbeid direkte. De øvrige kapitlene 

vil primært påvirke kontrollutvalgets påseansvar overfor revisor. Etter sekretariatets oppfatning gir 

seniorrådgiver Bjørn Bråthens artikkel i Kommunerevisoren et godt utgangspunkt for å se hva som mest 

vil påvirke kontrollutvalgets arbeid i den nye forskriften. 

 

Saken blir lagt frem uten forslag til vedtak. Forslag til vedtak vil bli lagt frem i møtet ut fra hvordan 

kontrollutvalget ønsker å behandle høringen, dvs. om det er ønskelig å avgi en uttalelse, og hva uttalelsen 

i så fall bør fokusere på. 

 

 

Vedlegg:  

- Kommunerevisoren 2-2019 Ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift på høring 

- Høringsnotat om ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift 

- Høringsbrev – Ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift 
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Høringsnotat om ny kontrollutvalgs- og 
revisjonsforskrift 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, januar 2019 
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1. Innledning 

Stortinget vedtok 22. juni en ny kommunelov. Loven er sanksjonert, og mesteparten av loven 

trer i kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget 

ved oppstart av valgperioden 2019-2023, jf. kgl.res nr. 2062 av 20.12.2018. Denne loven vil i 

dette notatet bli omtalt som "kommuneloven (2018)" eller "den nye loven." 

 

Den nye loven har gjort det nødvendig å gjennomgå forskriftene som er hjemlet i dagens 

kommunelov. Dette med sikte på å revidere dem i samsvar med den nye loven. 

Gjennomgangen i dette høringsnotatet tar utgangspunkt i forskrift 15. juni 2004 om 
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kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (kontrollutvalgsforskriften) og forskrift 15. juni 

2004 om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. (revisjonsforskriften). 

 

Departementet har arbeidet for at strukturen i forskriften og det språklige innholdet skal være 

enkel og lett tilgjengelig for brukerne av forskriften. Det er en målsetning at klare og tydelige 

forskrifter gir grunnlag for god regeletterlevelse.  

 

I arbeidet med ny kommunelov ble noen av forskriftsbestemmelsene løftet inn i loven. Med 

unntak av disse, viderefører departementet i dette forslaget grunnstammen i dagens to 

forskrifter. Departementet har ikke erfart at det er behov for vidtgående endringer i 

forskriften. Det er likevel gjort noen tilføyelser og justeringer som har realitetsbetydning. For 

øvrig har de fleste bestemmelsene fått en annen ordlyd rent språklig.  

 

Forskriftene skal utfylle lovens bestemmelser. Det betyr at forskriftene som hovedregel ikke 

skal gjenta lovens bestemmelser. I dette høringsforslaget har departementet derfor som 

hovedregel ikke tatt inn i forskriften bestemmelser som allerede følger av loven. En slik 

opprydding vil spisse forskriftene til kun å utfylle lovens bestemmelser, som er målet med 

forskriftene. Videre vil det gjøre forskriftene mindre omfattende og dermed også gjøre 

regelverket enklere. For oversikten og sammenhengens skyld, har det likevel helt unntaksvis 

være aktuelt å gjenta en lovbestemmelse eller deler av den. 

 

Som følge av at forskriftene ikke skal gjenta lovbestemmelser, vil mange av dagens 

bestemmelser være tatt ut i dette høringsforslaget.  

 

Da den nye kommuneloven ble vedtatt, ble som nevnt en del viktige bestemmelser løftet fra 

forskriftene til loven. Dette gjelder eksempelvis loven § 23-7 om kontrollutvalgssekretariatet 

og loven § 24-5 om regnskapsrevisjonens innhold. Departementet omtaler ikke særskilt de 

bestemmelsene i dagens forskrifter som ikke videreføres som følge av at bestemmelsen 

fremgår av loven. 

 

Forskriftsbestemmelser som departementet av andre grunner foreslår at ikke videreføres, vil 

i det vesentlige omtales i dette høringsnotatet. 

 

I Prop. 46 L (2017–2018) om ny kommunelov har departementet vist til at Revisor- og 

regnskapsførerlovutvalget i NOU 2017: 15 har foreslått endringer i revisorloven. Det kan 

være hensiktsmessig at enkelte av disse endringene i revisorloven også medfører 

tilsvarende endringer i kommunelovens regler om revisjon. Departementet mener at en 

nærmere vurdering av dette bør gjøres i forbindelse med endringene i revisorloven, se 

proposisjonen side 298.  

 

Departementet vil opplyse om at eventuelle endringer i revisorloven også vil kunne tilsi 

endringer i denne nye kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften. Departementet vil vurdere 

dette på et senere tidspunkt, i forbindelse med innføring av endringene i revisorloven. 

 

Departementet sender med dette på høring forslag til ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift.  

Det reduserte antallet forskriftsbestemmelser tilsier at dagens kontrollutvalgsforskrift og 
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dagens revisjonsforskrift kan slås sammen til én forskrift. De to forskiftene regulerer også en 

nært beslektet tematikk, siden begge forskriftene handler om kommunens egenkontroll. 

Dette har departementet lagt vekt på når vi nå sender forslag til én forskrift på høring. 

 

Forslaget til forskrift er rettslig forankret i tre bestemmelser i den nye kommuneloven. Etter 

§ 23-2 kan departementet gi forskrift om kontrollutvalgets oppgaver og saksbehandling. 

Ifølge § 24-2 kan departementet gi forskrift om revisors plikter og kvalifikasjoner, skifte av 

revisor og begrensninger i revisors taushetsplikt. Den siste forskriftshjemmelen følger av 

§ 24-4, som sier at departementet kan gi forskrift om krav til revisors uavhengighet og 

vandel.  

 

2. Kontrollutvalgets oppgaver mv 

2.1 Gjeldende rett 

2.1.1 Begrensning av kontrollutvalgets myndighet 

Kontrollutvalget er et lovpålagt utvalg. Kontrollutvalgets obligatoriske oppgaver følger av 

kommuneloven (1992) § 77. Kontrollutvalget vil likevel kunne utføre andre typer kontrolltiltak 

enn de som følger av loven. Den gjeldende kontrollutvalgsforskriften har hjemmel i 

kommuneloven (1992) § 77 nr. 10.   

 

I kontrollutvalgsforskriften er det er ikke satt noen eksplisitte begrensninger for 

kontrollutvalgets myndighet. Forskriften § 4 andre ledd sier at kontrollutvalget ikke kan 

overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer. Dette er 

en videreføring av begrensningen som framgikk i departementets merknader til den tidligere 

kontrollutvalgsforskriften av 13. januar 1993. 

2.1.2 Kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet 

Kontrollutvalgsforskriften § 18 første ledd bestemmer at kontrollutvalget utarbeider forslag til 

budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Videre sier den at utvalgets forslag til 

budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets 

eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget. Av andre ledd 

framkommer det at der kommunen eller fylkeskommunen har en egen revisjon, avgir 

revisjonen innstilling til kontrollutvalget om budsjett for revisjonen. 

2.1.3 Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon 

Det følger av kontrollutvalgsforskriften § 6 at kontrollutvalget skal påse at kommunens 

årsregnskap og kommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte. I 

dette ligger det blant annet å holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at 

dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal 

revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor. 

 

Kontrollutvalgsforskriften § 8 første ledd bestemmer at når revisor påpeker forhold i 

årsregnskapet, skal kontrollutvalget påse at dette blir fulgt opp. I merknaden til 
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bestemmelsen er det presisert at det er kommunens administrasjonssjef som har ansvar for 

oppfølgingen av kommunestyrets merknader.  

 

Det følger av kontrollutvalgsforskriften § 8 andre ledd første punktum at kontrollutvalget skal 

rapportere om tidligere saker som etter kontrollutvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en 

tilfredsstillende måte. 

2.1.4 Kontrollutvalgets rapportering om forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller   

Etter kontrollutvalgsforskriften skal kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret om hvilke 

forvaltningsrevisjoner (§ 11) og selskapskontroller (§ 15 andre ledd) som er gjennomført og 

om resultatene av disse.  

2.1.5 Kontrollutvalgets oppfølging av kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om 

revisjoner og eierskapskontroller 

Det følger av kontrollutvalgsforskriften § 8 andre ledd andre punktum at kontrollutvalget skal 

gi rapport til kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader er blitt fulgt opp. 

Bestemmelsen gjelder oppfølging av regnskapsrevisjonsmerknader.  

 

§ 12 første ledd bestemmer at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i 

tilknytning til behandlingen av forvaltningsrevisjonsrapporter følges opp. Andre ledd sier at 

kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader til 

forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp og at det også skal rapporteres om tidligere saker som 

ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte. 

 

Det er ingen pålagt oppfølging av selskapskontroller i dagens forskrift. 

 

Det skal likevel nevnes at kommuneloven (2018) § 23-2 første ledd e) sier at kontrollutvalget 

skal påse at vedtak som kommunestyret treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir 

fulgt opp. Denne bestemmelsen gjelder altså alle typer av revisjonsrapporter. 

2.1.6 Innkalling til møte i kontrollutvalget 

Det følger av kontrollutvalgsforskriften § 19 at innkalling til møte i kontrollutvalget skal sende 

med høvelig varsel til utvalgets medlemmer, ordfører og kommunens oppdragsansvarlig(e) 

revisor(er). Innkallingen skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles samt 

saksdokumenter. 

 

2.2 Departementets forslag 

2.2.1 Begrensning av kontrollutvalgets myndighet 

Kontrollutvalgets viktigste myndighet og lovpålagte oppgaver følger av den nye loven § 23-2 

og gjentas derfor ikke i den nye forskriften. Departementet vil likevel presisere at det er viktig 

at kontrollutvalget har rettslig handlingsrom til å utføre et vidt spekter av kontrolloppgaver. 

Dette legger også den ny kommuneloven opp til, og forskriften skal ikke begrense dette. 

Denne delen av forskriften har for øvrig hjemmel i kommuneloven (2018).  
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Departementet foreslår å videreføre bestemmelsen om at kontrollutvalget ikke kan overprøve 

politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens politiske organer, se forslag til § 1. 

Departementet foreslår i den forbindelse at uttrykket "politiske organer" erstattes med 

"folkevalgte organer eller andre kommunale organer". Dette er kun ment som en språklig 

presisering. Departementet mener det er åpenbart at en slik type avgrensning må gjelde for 

kontrollutvalgets virksomhet. Skal kontrollutvalget ha legitimitet og tillit, er det viktig at 

kontrolloppgavene ikke blandes eller suppleres med overprøving av politiske prioriteringer. 

 

Departementet vil likevel presisere at kontrollutvalgets virksomhet vil kunne innebære for 

eksempel kritikk av vedtak truffet av folkevalgte organer eller virkninger av slike vedtak, og at 

dette ikke vil være i strid med § 1. For eksempel vil en forvaltningsrevisjon av kommunens 

praksis i behandlingen av byggesøknader kunne innebære en vurdering av hvordan et 

folkevalgt organ har behandlet disse søknadene (hvis det folkevalgte organet har fått 

delegert myndighet til å behandle disse søknadene). Dette vil ikke være å overprøve politiske 

prioriteringer i forskriftens forstand. 

2.2.2 Kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet 

Departementet foreslår å videreføre bestemmelsen i kontrollutvalgsforskriften § 18 første 

ledd, se forslag til § 3. I dagens forskrift benyttes både uttrykket "kontroll- og tilsynsarbeidet" 

og uttrykket "kontroll- og revisjonsarbeidet", se § 18 første ledd henholdsvis første og andre 

punktum.  Det var ikke en tilsiktet realitetsforskjell mellom disse to uttrykkene da gjeldende 

forskrift ble fastsatt. Selv om departementet ikke er kjent med at den språklige forskjellen har 

skapt problemer i forbindelse med anvendelsen av bestemmelsen, mener departementet det 

må ryddes opp i denne begrepsforskjellen. Departementet mener det er dekkende å bruket 

uttrykket "kontrollarbeidet". I dette inngår da utgifter til kontrollutvalget, 

kontrollutvalgssekretariatet og revisjonen. 

 

Departementet foreslår også å erstatte uttrykket "budsjettramme" i kontrollutvalgsforskriften § 

18 første ledd med "årsbudsjett" i forslag til § 3, men det er kun ment som en språklig 

presisering. 

 

I forslaget er det også tatt inn en henvisning til kommuneloven (2018) § 14-3 tredje ledd, som 

er en saksbehandlingsregel for behandlingen av årsbudsjettet i kommunen. Forslaget til 

forskriftsbestemmelse utfyller altså kommuneloven på dette punktet, og ved å ta inn denne 

henvisningen sikrer departementet at kontrollutvalgets forslag følger med både i kommuner 

som er styrt etter formannskapsmodellen og kommuner som er styrt etter 

parlamentarismemodellen.  

 

Departementet foreslår å ikke videreføre bestemmelsen i kontrollutvalgsforskriften § 18 

andre ledd, som sier at der kommunen eller fylkeskommunen har en egen revisjon avgir 

revisjonen innstilling til kontrollutvalget om budsjett for revisjonen. Departementet mener det 

er prinsipielt betenkelig at revisjonen skal gis en direkte innstillingsrett i forskriften. Dette bør 

det være opp til kommunestyret å avgjøre når det behandler delegeringsreglementet. 

Departementet viser også til at gjeldende bestemmelse er en særordning som kun gjelder 

der kommunen har en egen revisjon. Departementet mener at forskriften bare bør inneholde 
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slike særordninger der hvor det er et særlig behov for det, og kan ikke se at slikt behov 

finnes i dette tilfellet. 

 

2.2.3 Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon 

Departementet foreslår å videreføre bestemmelsen om kontrollutvalgets påse-ansvar. 

Departementet ønsker å løfte fram kontrollutvalgets overordnede oppgave om å holde seg 

løpende orientert om revisjonsarbeidet. Denne oppgaven framgår av forslaget til ny § 2 

første ledd, og er en videreføring av gjeldende rett. 

  

§ 2 vil ellers utfylle kommuneloven (2018) § 23-2 a), som slår fast at kontrollutvalget skal 

påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte, ved at departementet 

foreslår å føye til årsberetning i bestemmelsen, se forslaget til § 2 første ledd bokstav a.  

 

Ellers inneholder forslaget utfyllende bestemmelser om kontrollutvalgets påse-ansvar. Disse 

retter seg mot de oppgavene som revisor skal gjøre etter kommuneloven (2018) §§ 24-5 til 

24-9. Departementet mener denne forskriftsbestemmelsen er med på å sikre at 

kontrollutvalget foretar de nødvendige handlingene for å kunne oppfylle sitt påse-ansvar.  

 

I § 2 første ledd bokstav b videreføres ansvaret for å påse at regnskapsrevisjonen utføres i 

samsvar med lov og forskrift, og kontrollutvalgets instrukser eller avtaler med revisor. 

 

Departementet foreslår å fjerne "god kommunal revisjonsskikk" fra oppramsingen over hva 

kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med. Dette er ikke ment 

som en endring av gjeldende rett. Etter kommuneloven (2018) § 24-2 andre ledd er det 

uansett klart at god kommunal revisjonsskikk gjelder. Departementet antar derfor at det er 

overflødig å nevne dette i forskriftsbestemmelsen.  

 

I § 2 første ledd bokstav c er det tatt inn en ny bestemmelse sammenliknet med dagens 

forskrifter. Bestemmelsen sier at kontrollutvalget også skal påse at regnskapsrevisjonen blir 

utført av revisor som oppfyller kvalifikasjonskravene i kapittel 2 og kravene til uavhengighet i 

kapittel 3. Det kan argumenteres med at dette følger implisitt av plikten til å påse at 

regnskaper og årsberetninger blir revidert på en betryggende måte i første ledd bokstav a. 

Departementet mener likevel at dette er en såpass viktig del av kontrollutvalgets kontroll med 

revisjonen at denne påse-plikten uttrykkelig bør forskriftsfestes. Departementet viser også til 

at etter kapittel 3 skal revisjonen avgi en skriftlig egenvurdering om revisjonens uavhengighet 

til kontrollutvalget. Dette er med på å legge til rette for at kontrollutvalget kan oppfylle påse-

plikten. 

 

Etter forslaget § 2 andre ledd første punktum skal kontrollutvalget påse at nærmere bestemte 

forhold som regnskapsrevisor påpeker, blir rettet opp eller fulgt opp. Dette er en utvidelse av 

gjeldende bestemmelse, siden den kun handler om forhold i årsregnskapet. For det første vil 

bestemmelsen gjelde for nummererte brev, jf. kommuneloven (2018) § 24-7. For det andre 

vil den gjelde for revisjonsberetningen, jf. § 24-8 (som i dag). For det tredje vil bestemmelsen 

gjelde når revisor påpeker forhold på bakgrunn av forenklet etterlevelseskontroll med 

økonomiforvaltningen, jf. § 24-9. Departementet viser til at forhold som blir rapportert etter de 
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nevnte bestemmelsene i kommuneloven, er av en viss alvorlighetsgrad. Dette tilsier at 

forholdene blir rettet opp eller fulgt opp, og at kontrollutvalget påser at dette skjer. 

 

Departementet presiserer at kontrollutvalgets påse-ansvar kommer i tillegg til revisors eget 

ansvar for å følge opp feil. 

 

Som oftest vil det være kommunedirektøren som har ansvaret for å rette opp eller følge opp 

de påpekningene som revisor gjort, men dette gjelder ikke ubetinget. Dersom for eksempel 

forholdet retter seg mot et kommunalt foretak, vil det være daglig leder i foretaket som har 

dette ansvaret. Departementet mener derfor det ikke er hensiktsmessig å presisere i 

ordlyden hvem som har ansvaret for å rette opp eller følge opp. Departementet legger til 

grunn at det vil følge av revisors påpekning. 

 

Siden forholdene som revisor rapporterer etter kommuneloven (2018) §§ 24-7 til 24-9 er av 

en viss alvorlighetsgrad, er det viktig at kommunestyret får rapport om eventuelle forhold 

som ikke blir rettet eller fulgt opp. Departementet foreslår derfor i § 2 andre ledd andre 

punktum at kontrollutvalget skal rapportere om slike forhold som ikke er blitt rettet opp eller 

fulgt opp. 

2.2.4 Kontrollutvalgets rapportering om forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller   

Departementet foreslår en bestemmelse som sier at kontrollutvalget skal rapportere til 

kommunestyret om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller, og resultatet 

av disse, se forslag til § 4. Departementet mener det samme følger av kommuneloven (2018) 

§ 23-5, som sier at kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til 

kommunestyret. Departementet mener likevel det er et visst behov for å tydeliggjøre at alle 

forvaltningsrevisjonsrapporter og eierskapskontroller skal legges fram for kommunestyret. 

Etter hva departementet har inntrykk av, er ikke dette konsekvent gjennomført i dag. 

Betydningen av forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller og hvilken læring man kan 

utlede av dem, tilsier at alle rapportene sendes videre fra kontrollutvalget til kommunestyret. 

 

Departementet viser også til kommuneloven (2018) § 30-7, som handler om samordning 

mellom statlig tilsynsvirksomhet og kommuner. Statlige tilsynsmyndigheter skal i sin 

planlegging, prioritering og gjennomføring av tilsyn blant annet ta hensyn til relevante 

forvaltningsrevisjonsrapporter. Det er derfor viktig at disse legges fram for kommunestyret 

som det øverste organet i kommunen. 

2.2.5 Kontrollutvalgets oppfølging av kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om 

revisjoner og eierskapskontroller 

Oppfølging av merknader fra regnskapsrevisor 

Kontrollutvalget skal etter kommuneloven (2018) § 23-2 første ledd bokstav e) påse at 

vedtak som kommunestyret treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp.  

 

Forslaget til § 5 gjentar delvis lovbestemmelsen ved å pålegge kontrollutvalget en plikt til å 

påse at vedtak fra kommunestyret blir fulgt opp. Dette er et unntak fra strukturen i forskriften 

ellers, hvor departementet ikke foreslår å forskriftsfeste bestemmelser som allerede følger av 

loven. Grunnen til dette unntaket er å få en helhetlig forskriftsbestemmelse. Departementet 
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foreslår nemlig også å videreføre at kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret om 

vedtaket er fulgt. Rapportering er en naturlig følge av påse-plikten.  

 

Kontrollutvalget må derfor følge med på hvordan kommunedirektøren, eller eventuelt andre 

som er adressat for vedtaket, følger opp det vedtaket som kommunestyret treffer på grunnlag 

av regnskapsrevisors merknader. Når det gjelder oppfølging på grunnlag av nummererte 

brev, viser departementet til kommuneloven (2018) § 24-7 fjerde ledd. Denne bestemmelsen 

sier at revisor skal gi en årlig skriftlig oppsummering til kontrollutvalget om forhold som er tatt 

opp i nummererte brev, men som ikke er rettet opp eller tilstrekkelig fulgt opp. Denne 

oppsummeringen vil være til støtte for kontrollutvalget når det skal rapportere videre til 

kommunestyret. Departementet antar at kontrollutvalget også ellers må kunne la seg bistå 

både av revisjonen og kontrollutvalgssekretariatet i kartleggingen av hvordan 

kommunestyrets vedtak er fulgt opp. 

 

Dagens kontrollutvalgsforskrift § 8 andre ledd første punktum fastsetter at kontrollutvalget 

skal rapportere om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en 

tilfredsstillende måte. Departementet foreslår ikke å ta denne setningen inn i forslaget til ny 

forskrift. Dette er ikke ment som en endring av gjeldende rett. Departementet mener 

imidlertid at plikten til å rapportere om disse sakene allerede ligger i plikten til å "rapportere til 

kommunestyret eller fylkestinget om vedtaket er fulgt". Dagens bestemmelse har derfor 

karakter av dobbeltregulering. Dette er bakgrunnen for at departementet ikke viderefører § 8 

andre ledd første punktum i ordlyden i ny forskriftsbestemmelse. 

 

Den samme plikten til å påse og eventuelt rapportere vil kontrollutvalget også ha når det 

gjelder forvaltningsrevisjonsrapporter og eierskapskontroller. 

 

Det er en naturlig oppfølgingsoppgave for kontrollutvalget å rapportere tilbake til 

kommunestyret om hvordan kommunestyrets vedtak er blitt fulgt opp. Kommunestyret bør ha 

stor interesse i en slik rapportering. Rapporteringen skal inneholde både saker som er fulgt 

opp på en tilfredsstillende måte og saker som ikke er fulgt opp på en tilfredsstillende måte.  

2.2.6 Innkalling til møte i kontrollutvalget 

Kommuneloven (2018) har regler om innkalling og saksliste til møter i folkevalgte organer, se 

§ 11-3. Disse reglene gjelder også for kontrollutvalget. Dermed vil det i den nye forskriften 

bare være behov for regler som utfyller denne lovbestemmelsen. 

 

Departementet ønsker å videreføre den delen av dagens bestemmelse som sier at også 

ordfører og oppdragsansvarlig(e) revisor(er) skal innkalles til møter i kontrollutvalget. Dette er 

en naturlig forlengelse av kommuneloven (2018) § 6-1 tredje ledd, som sier at ordføreren har 

møte- og talerett i kontrollutvalget. Departementet ser ikke bort ifra at det allerede av loven § 

6-1 tredje ledd følger en plikt til å innkalle ordføreren, men ved å bestemme dette uttrykkelig i 

forskriften, vil det ikke være noen tvil om dette. Den samme vurderingen gjør departementet 

også for oppdragsansvarlig revisor, som har møte- og talerett med hjemmel i kommuneloven 

(2018) § 24-3.  
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Departementet foreslår derfor for ordens skyld å videreføre bestemmelsen om at ordfører og 

oppdragsansvarlige revisor(er) skal innkalles til møte i kontrollutvalget, se forslag til § 6. 

Kapittel 3. Krav ved egen revisjon, valg og bytte av revisor og 
uttalelsesrett ved forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

3.1 Gjeldende rett 

3.1.1 Ansettelse, suspensjon, oppsigelse og avskjedigelse av revisor 

Det følger av kontrollutvalgsforskriften § 17 første ledd at der det er en egen revisjon i 

kommunen, avgir kontrollutvalget innstilling til kommunestyret om saker om ansettelse, 

suspensjon, oppsigelse og avskjed av ansvarlig revisor. I andre ledd bestemmes det at 

kontrollutvalget foretar ansettelse, oppsigelse og avskjedigelse av revisjonens øvrige 

personale når dette ikke er delegert til revisor. 

3.1.2 Revisjonsplikt, valg av regnskapsrevisor og kvalifikasjonskrav  

Revisjonsforskriften § 2 første ledd første punktum sier at kommunestyret skal påse at 

kommunens og kommunalt foretaks årsregnskap blir revidert. Det følger videre av § 2 første 

ledd andre punktum at det skal velges én revisor for revisjon av kommunens årsregnskap. 

Revisjon av kommunale foretaks årsregnskap kan foretas av annen revisor enn den som er 

valgt for revisjon av kommunens årsregnskap, jf. tredje punktum. 

 

Revisjonsforskriften § 11 stiller krav til utdanning og praksis for både oppdragsansvarlig 

regnskapsrevisor og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor. Disse bestemmelsene er hjemlet 

i dagens kommunelov § 78 nr. 8. 

 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor skal ha bestått eksamen til bachelor i revisjon eller 

høyere revisoreksamen (master i revisjon) iht. Finanstilsynets krav til registrert og 

statsautorisert revisor, og i tillegg ha tre års praksis fra regnskapsrevisjon. 

 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor skal ha minimum tre års utdannelse fra 

universitet/høyskole. 

 

3.1.3 Utpeking av oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, oppdragsansvarlig 

forvaltningsrevisor og revisor for eierskapskontroll 

Det følger av revisjonsforskriften § 2 andre ledd andre punktum at der en interkommunal 

revisjonsenhet eller et revisjonsselskap er valgt, skal revisjonsenheten eller selskapet utpeke 

en oppdragsansvarlig regnskapsrevisor for hvert oppdrag. Det samme gjelder ved 

forvaltningsrevisjon, jf. revisjonsforskriften § 6 andre ledd. 

 

Etter gjeldende rett er ikke selskapskontroll (eierskapskontroll) definert som en 

revisjonsoppgave. Den kan altså utføres av andre enn revisor. Det er derfor heller ingen 

bestemmelser som innebærer at det må utpekes en oppdragsansvarlig revisor for 

eierskapskontroll. 
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3.1.4 Krav ved bytte av regnskapsrevisor 

Revisjonsforskriften § 17 pålegger ny og forrige revisor enkelte plikter i forbindelse med en 

overgang av et revisjonsoppdrag. Bestemmelsen er skrevet etter mønster av revisorloven § 

7-2. Den nye revisoren skal be om en uttalelse fra den forrige revisoren om hvorvidt det 

foreligger forhold som tilsier at den nye revisoren ikke bør påta seg oppdraget. Den forrige 

revisoren skal begrunne sin fratreden. 

 

§ 17 andre ledd bestemmer videre at den forrige revisoren skal uten hinder av 

taushetsplikten gi opplysninger og dokumentasjon om sitt revisoroppdrag når den nye 

revisoren ber om det og dette kan ha betydning for den fremtidige revisjonen. Dersom en 

revisor påtar seg oppdraget i strid med den forrige revisors råd, skal begrunnelse for dette 

dokumenteres, jf. § 17 tredje ledd. 

3.1.5 Regnskapsrevisors rett til å si fra seg et oppdrag 

Etter revisjonsforskriften § 16 har revisor som har fått et revisjonsoppdrag etter en 

anbudsrunde rett til, under visse vilkår, å si fra seg sitt oppdrag. Bestemmelsen bygger på 

revisorloven § 7-1. I merknaden til revisjonsforskriften § 16 er det presisert at bestemmelsen 

også omfatter tilfeller hvor en interkommunal enhet er valgt som revisor etter anbudsrunde. 

 

Retten til å si fra seg sitt oppdrag inntrer når revisor under sitt arbeid har avdekket og påpekt 

vesentlige brudd på lov og forskrifter som den revisjonspliktige er underlagt, og den 

revisjonspliktige ikke iverksetter nødvendige tiltak for å rette på forholdene. 

 

Ellers har revisor bare rett til ensidig å si fra seg oppdraget dersom revisor ikke gis mulighet 

til å oppfylle sine plikter etter lov eller forskrift, eller det foreligger andre særlige grunner. 

 

Revisor skal gi den revisjonspliktige rimelig forhåndsvarsel før vedkommende sier fra seg 

oppdraget som revisor. 

3.1.6 Overføring av revisjonsoppdrag ved sammenslutning og omorganisering av 

revisors virksomhet 

I revisjonsforskriften § 18 er det tatt inn en hjemmel for en forenklet prosedyre for tilfeller hvor 

revisjonsselskaper slår seg sammen eller omorganiseres, og når en personlig drevet 

revisjonsvirksomhet blir opptatt i et revisjonsselskap. I disse tilfellene vil revisjonsoppdragene 

fortsette i det sammensluttete selskapet, eller i det selskapet som har tatt opp i seg et 

personlig drevet revisjonsvirksomhet. Det er presisert i bestemmelsen at denne adgangen til 

overføring av revisjonsoppdrag ikke medfører noen innskrenkninger i oppdragsgiverens 

adgang til å bytte revisor.  

3.1.7 Uttalelsesrett ved forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

Det følger av revisjonsforskriften § 8 andre ledd at administrasjonssjefen skal gis anledning 

til å gi uttrykk for sitt syn på de forholdene som framgår av forvaltningsrevisjonsrapporten. 

Disse kommentarene skal framgå av rapporten. Styret og daglig leder skal gis tilsvarende 

anledning der et kommunalt foretak er gjenstand for forvaltningsrevisjon.  
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Etter kontrollutvalgsforskriften § 15 første ledd skal selskap som er omfattet av 

selskapskontrollen, og den som utøver kommunens eierfunksjon, alltid gis anledning til å gi 

uttrykk for sitt syn på de forholdene som omtales i selskapskontrollrapporten. Eventuelle 

kommentarer skal fremgå av rapporten.  

 

3.2 Departementets forslag 

3.2.1 Ansettelse, suspensjon, oppsigelse og avskjedigelse av revisor 

Departementet foreslår å videreføre kontrollutvalgsforskriften § 17 første ledd, som handler 

om saker om ansettelse osv. av ansvarlig revisor og saker om ansettelse osv. av revisjonens 

øvrige personale, se forslag til § 7. Departementet foreslår likevel å erstatte uttrykket 

"ansvarlig revisor" med "revisjonens leder". Etter hva departementet erfarer kan det herske 

noe uklarhet om uttrykket "ansvarlig revisor". Departementet vil slå fast at det er lederen av 

revisjonen som er omfattet av forslaget til § 7. Dette er altså den samme personen som 

kommunestyret skal velge i medhold av kommuneloven (2018) § 24-1 andre ledd. 

Kommunestyret velger altså lederen av revisjonen. Når det gjelder utpeking av 

oppdragsansvarlige revisorer for det enkelte oppdrag, har kommunestyret ingen rolle i dette.  

 

Siden det allerede følger av loven at det er kommunestyret som ansetter revisor (altså 

revisjonens leder) på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget, synes det å være prinsipielt 

riktig at den samme framgangsmåten benyttes også ved suspensjon, oppsigelse og avskjed. 

Dette er alvorlige arbeidsrettslige virkemidler hvor det er viktig at kontrollutvalget får mulighet 

til å innstille, og hvor det er kommunestyret som har myndigheten til å treffe beslutningen. 

 

Når det gjelder revisjonens øvrige personale, vil det være argumenter som taler for å 

videreføre dagens ordning hvor det er kontrollutvalget som har myndigheten til å foreta de 

nevnte beslutningene, suspensjon, oppsigelse og avskjed. Kontrollutvalget har blant annet 

ansvar for å påse at kommunens regnskaper blir revidert på betryggende måte. Det kan tale 

for at kontrollutvalget derfor også bør ha myndighet til å ansette osv. revisjonens øvrige 

personale.  

 

På den andre siden kan det hevdes at det er lederen av revisjonen som bør ha denne 

myndigheten. Han eller hun er øverste ansvarlige for arbeidet i revisjonen, og bør av den 

grunn også selv kunne rå over den nevnte myndigheten. Til sammenlikning viser 

departementet her til kommuneloven (2018) § 13-1 sjuende ledd, som gir 

kommunedirektøren det løpende ansvaret for den enkelte ansatte i kommunen, inkludert 

myndigheten til å foreta ansettelse, oppsigelse osv. Som begrunnelse for denne 

bestemmelsen, er det blant annet pekt på at kommunedirektørens ansvar for 

administrasjonen tilsier at kommunedirektøren også har ansvaret for de som er ansatt i 

administrasjonen og for at de rette personene blir ansatt, se Prop. 46 L (2017–2018) side 63. 

 

Departementet mener at det sistnevnte hensynet bør tillegges avgjørende vekt. Det betyr at 

departementet i forslaget til § 7 andre punktum foreslår å endre gjeldende rett slik at det blir 

lederen av revisjonen som får myndighet til å ansette osv. revisjonens øvrige personale. 
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3.2.2 Revisjonsplikt, valg av regnskapsrevisor og kvalifikasjonskrav 

Departementet ønsker å slå fast i forskriften at kommunens årsregnskaper og årsberetninger 

skal revideres. Dette er til dels en videreføring av gjeldende revisjonsforskrift § 2 første ledd 

første punktum, men årsberetning er nå særskilt nevnt, se forslag til § 8 første ledd. Dette 

klargjør revisjonsplikten, men er i realiteten en videreføring av gjeldende rett. 

 

Departementet foreslår også å videreføre gjeldende revisjonsforskrift § 2 første ledd andre 

punktum om at det skal velges én revisor for revisjonen av kommunens årsregnskap. Også 

her foreslår departementet å gjøre endringer i ordlyden for å presisere innholdet. For det 

første presiseres det at det er kommunestyret som velger hvem dette skal være. For det 

andre presiseres det at valget også inkluderer den som skal revidere årsberetningen, se 

forslag til § 8 andre ledd. 

 

Departementet foreslår ikke å videreføre gjeldende revisjonsforskrift § 2 første ledd tredje 

punktum om at det kan velges en annen revisor enn den som reviderer kommunens øvrige 

årsregnskaper og årsberetninger, til å revidere årsregnskapet til kommunalt foretak. Dette er 

ikke ment å endre gjeldende rett, men at man har dette valget følger av forslaget til § 8 andre 

ledd, som sier at kommunestyret skal velge regnskapsrevisor for hver av kommunens 

årsregnskaper og årsberetninger. 

 

Det er på det rene at det fortsatt er behov for å stille krav til utdanning og praksis for 

oppdragsansvarlig revisor. Hjemmelen for denne bestemmelsen er kommuneloven (2018) 

§ 24-2. 

 

For oppdragsansvarlig regnskapsrevisor foreslår departementet å videreføre gjeldende krav, 

se forslag til § 8 tredje ledd. Det er likevel gjort noen endringer i ordlyden. 

 

Når det gjelder kravet til utdanning for oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, foreslår 

departementet at dette ikke videreføres. Departementet mener på generelt grunnlag at det i 

stor grad bør være opp til kommunene selv å vurdere hvilken kompetanse de trenger for å 

løse sine oppgaver og oppfylle pliktene som er stilt til dem i lov og forskrift. Dette taler som et 

generelt utgangspunkt mot å stille krav til utdanning og praksis. I tillegg mener departementet 

at det ikke er innlysende hvilke krav som eventuelt burde vært stilt. I motsetning til ved 

regnskapsrevisjon, hvor det finnes en egen utdannelse, finnes det ingen egen treffende 

utdannelse for dem som utføre forvaltningsrevisjon. Et generelt krav som dagens forskrift 

stiller, kan departementet vanskelig se for seg at faktisk sørger for en rett kompetanse hos 

de det gjelder. 

 

I forslaget til § 8 fjerde ledd er det tatt inn en ny bestemmelse sammenliknet med gjeldende 

rett. Bakgrunnen for denne bestemmelsen er kommuneloven (2018) kapittel 18 og 19, som 

inneholder bestemmelser om henholdsvis interkommunalt politisk råd og kommunalt 

oppgavefellesskap. 

 

Det følger av kommuneloven (2018) § 24-1 fjerde ledd at representantskapet i 

interkommunalt politisk råd og i kommunalt oppgavefellesskap velger regnskapsrevisor hvis 

ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen. Departementet foreslår at denne 
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lovbestemmelsen også kommer til uttrykk i forslaget til § 8 fjerde ledd. Som utgangspunkt ser 

departementet ikke behov for å gjenta lovbestemmelser i forskriften, men mener det er 

behov for å gjøre et unntak i dette tilfellet, siden forslaget til § 8 delvis handler om 

kommunestyrets myndighet til å velge regnskapsrevisor. For å unngå eventuelle 

misforståelser og for sammenhengens skyld, er det derfor hensiktsmessig å gjenta denne 

lovbestemmelsen i forskriften. 

 

I kommuneloven (2018) § 14-8 er det gjort unntak for plikten til å utarbeide årsregnskap og 

årsberetning for nærmere bestemte interkommunale politiske råd og kommunale 

oppgavefellesskap. I disse tilfellene vil inntektene og utgiftene til det interkommunale 

samarbeidet inngå i kontorkommunens årsregnskap og årsberetning. Da er det svært 

nærliggende at det er kommunens regnskapsrevisor som foretar revisjonen, som en del av 

revisjonen av kommunens årsregnskap. Departementet kan ikke se noe behov for at 

representantskapet velger en egen revisor i disse tilfellene hvor det ikke utarbeides eget 

årsregnskap og egen årsberetning. 

3.2.3 Utpeking av oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, oppdragsansvarlig 

forvaltningsrevisor og revisor for eierskapskontroll 

Departementet foreslår å videreføre bestemmelsene om at det skal utpekes en 

oppdragsansvarlig regnskapsrevisor og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor for hvert 

oppdrag, se forslag til § 9. Ordlyden er endret sammenliknet med gjeldende forskrift. Dette er 

for å få fram at denne utpekingen skal gjøres også der hvor kommunen har egne ansatte 

revisorer. Utpekingen gjelder ved hvert enkelt revisjonsoppdrag. 

 

I tillegg er det i forslaget en ny bestemmelse, som sier at det også skal utpekes en 

oppdragsansvarlig revisor ved hvert oppdrag om eierskapskontroll. Dette er en naturlig følge 

av at eierskapskontroll er blitt en revisjonsoppgave etter den nye kommuneloven. 

 

Ved å innføre krav om utpeking av oppdragsansvarlig revisor også ved eierskapskontroll, gis 

det en helhetlig og sammenhengende regulering i forskriften av spørsmålet om når ansvarlig 

revisor skal utpekes. 

 

Departementet presiserer at det fortsatt vil være adgang til å velge en annen revisor for å 

utføre forvaltningsrevisjon enn den som er valgt som regnskapsrevisor. 

3.2.4 Krav ved bytte av regnskapsrevisor 

Forslaget til § 10 første ledd er en videreføring av revisjonsforskriften § 17 første og tredje 

ledd, med enkelte språklige endringer. 

 

§ 10 andre ledd er en videreføring av revisjonsforskriften § 9 andre ledd. 

 

Forslaget til § 10 tredje ledd er i det vesentlige en videreføring av revisjonsforskriften § 17 

andre ledd, men her foreslår departementet en realitetsendring. Departementets 

utgangspunkt er at den forrige revisoren skal gi opplysninger og dokumentasjon hvis dette 

kan ha betydning for den framtidige revisjonen. Slike opplysninger og dokumentasjon kan gis 

uten hinder av taushetsplikt. Departementet går ikke inn for å oppstille noe vilkår i denne 
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bestemmelsen om at den nye revisoren ber om opplysninger, og derfor foreslår 

departementet å fjerne dette vilkåret. Departementet mener det sentrale hensynet er å sørge 

for at den nye revisoren får opplysninger som har betydning for den framtidige revisjonen. 

Det kan etter omstendighetene være tilfeldig om den nye revisoren spør om dette, og det er 

derfor vanskelig å se at dette bør være et vilkår i bestemmelsen. 

3.2.5 Regnskapsrevisors rett til å si fra seg et oppdrag 

Departementet foreslår å videreføre regnskapsrevisors rett til å si fra seg sitt oppdrag, se 

forslag til § 11. Det er gjort enkelte strukturelle og språklige endringer i forslaget, men disse 

endrer ikke realiteten i bestemmelsen.  

3.2.6 Overføring av revisjonsoppdrag ved sammenslutning og omorganisering av 

revisors virksomhet 

Departementet foreslår å videreføre den forenklete prosedyren ved overføring av 

revisjonsoppdrag ved sammenslutning og omorganisering, se forslag til § 12. Også i denne 

bestemmelsen er det gjort enkelte språklige endringer, som ikke endrer realiteten. 

3.2.7 Uttalelsesrett ved forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

Departementet foreslår at revisor skal sende utkast til forvaltningsrevisjonsrapport til uttalelse 

til kommunedirektøren, kommunerådet eller fylkesrådet, se forslag til § 13 første ledd. Dette 

er en videreføring av gjeldende rett, og bygger også på kommuneloven § 23-5. 

Uttalelsesretten knytter seg til forhold administrasjonen har helt eller delvis ansvar for. Det 

betyr for eksempel at selv om det er et kommunalt foretak som er gjenstand for 

forvaltningsrevisjon, kan kommunedirektøren tenkes å ha uttalelsesrett hvis en del av 

forvaltningsrevisjonen berører samhandlingen mellom foretaket og administrasjonen. 

 

Når det gjelder kommunale foretak, foreslår departementet i det vesentlige å videreføre også 

deres uttalelsesrett til forvaltningsrevisjonsrapporter, se forslag til § 13 andre ledd. 

Departementet foreslår likevel ikke videreføre at det er "styret og daglig leder" som har rett til 

å gi kommentarer. I forslaget vises de kun til "det kommunale foretaket". Det betyr at 

myndigheten i utgangspunktet ligger hos styret i foretaket, som kan delegere denne til daglig 

leder. Etter forslaget vil ikke begge disse ha uttalelsesrett samtidig. Departementet mener 

det er tilstrekkelig og mest ryddig at det kommer én uttalelse fra foretaket. 

 

Departementet foreslår å utvide bestemmelsen, slik at også aksjeselskap og interkommunalt 

selskap skal få uttalelsesrett der hvor selskapet er gjenstand for forvaltningsrevisjon. 

Hensynet til å opplyse saken best mulig og hensynet til kontradiksjon, tilsier en slik rett. 

 

Etter § 13 tredje ledd skal revisor sende utkast til rapport om eierskapskontroll til uttalelse til 

selskapet som er omfattet av eierskapskontrollen og den som utøver kommunens eller 

fylkeskommunens eierfunksjon.  

 

Kommentarene skal framgå av de respektive rapportene, jf. § 13 fjerde ledd. 
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4. Krav til revisor og revisors medarbeidere 

4.1 Gjeldende rett 

4.1.1 Krav til revisors uavhengighet 

Kommuneloven (1992) § 79 har en lengre bestemmelse om revisors uavhengighet. Den 

retter seg blant annet mot tilknytning til den reviderte virksomheten som det kan tenkes at 

revisor eller hans eller hennes nærstående kan ha. I bestemmelsen er det tatt inn hva som 

menes med "nærstående".  

 

Bestemmelsen slår også fast at ansettelse som revisor i kommunen eller fylkeskommunen, 

eller i en interkommunal samarbeidsordning, ikke i seg selv medfører at revisoren mangler 

nødvendig uavhengighet og objektivitet. 

 

Kommuneloven (2018) har en mye knappere bestemmelse, idet den i § 23-3 bare slår fast at 

revisor skal være uavhengig. 

 

I revisjonsforskriften 13 er det tatt inn nærmere krav til revisors uavhengighet. Reglene i 

forskriften er hjemlet i dagens kommunelov § 78 nr. 8. Bestemmelsen lyder: 

 

 Den som foretar revisjon etter denne forskrift kan ikke inneha andre stillinger hos 

kommunen eller fylkeskommunen eller i virksomhet som den kommunen eller 

fylkeskommunen deltar i ved siden av revisoroppdraget.  

 Den som foretar revisjon kan ikke være medlem av styrende organer i virksomhet 

som kommunen eller fylkeskommunen deltar i. 

 Den som foretar revisjon kan ikke delta i, eller ha funksjoner i annen virksomhet når 

dette kan føre til at vedkommendes interesser kommer i konflikt med interessene til 

oppdragsgiverne eller på annen måte er egnet til å svekke tilliten til den som foretar revisjon. 

 

Etter revisjonsforskriften § 14 er det også forbud mot at den som foretar revisjon utfører 

rådgivingstjenester for kommunen dersom dette er egnet til å påvirke eller reise tvil om 

revisors uavhengighet. 

4.1.2 Krav til egenvurdering av uavhengighet 

Revisjonsforskriften § 15 første ledd bestemmer at oppdragsansvarlig revisor hvert år, og 

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

§ 15 andre ledd bestemmer at en skriftlig egenvurdering om oppdragsansvarlig revisors 

uavhengighet skal følge alle tilbud om revisjon. 

4.1.3 Taushetsplikten for revisor og revisor medarbeidere 

Taushetsplikt for revisors medarbeidere 

Ifølge revisjonsforskriften § 22 gjelder revisors taushetsplikt etter kommuneloven tilsvarende 

for revisors medarbeidere. 

 

Unntak fra taushetsplikten 

Det er gjort enkelte unntak for revisors taushetsplikt i revisjonsforskriften § 21, som lyder: 
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 Uten hinder av revisors taushetsplikt kan oppdragsansvarlig revisor avgi forklaring og 

fremlegge dokumentasjon vedrørende revisjonsoppdrag eller andre tjenester til politiet når 

det er åpnet etterforskning i straffesak. Revisor kan videre underrette politiet dersom det i 

forbindelse med revisjonsoppdrag eller andre tjenester fremkommer forhold som gir grunn til 

mistanke om at det er foretatt en straffbar handling. 

 Uten hinder av revisors taushetsplikt kan revisor gi opplysninger til skatteetaten om 

en persons forbindelse med kommunen eller fylkeskommunen, der det er nødvendig for å 

fremme skatteetatens kontroll oppgaver etter lov, forskrift eller instruks. 

 Revisors taushetsplikt er ikke til hinder for at kontrollører engasjert av 

bransjeorganisasjoner kan foreta kontroll av utførelsen av revisjonen, herunder av skriftlig 

dokumentasjon. 

4.1.4 Krav til dokumentasjon av revisors virksomhet 

Dokumentasjon av revisjonen 

Revisjonsforskriften § 9 gir regler for dokumentasjon av revisjonens utførelse. Det følger av 

første ledd i denne bestemmelsen at revisor skal dokumentere hvordan revisjonen er 

gjennomført, samt resultatet av revisjonen, på en måte som er tilstrekkelig til å kunne 

underbygge og etterprøve revisors konklusjoner. Videre følger det at forhold som tilsier at det 

kan foreligge misligheter eller feil, skal dokumenteres særskilt med angivelse av hva revisor 

har foretatt seg i den anledning. 

 

I § 9 tredje ledd bestemmes det at ved utføring av rådgivning og andre tjenester for 

revisjonspliktig skal revisor kunne dokumentere oppdragets art, omfang og eventuell 

anbefaling. 

 

Oppbevaring 

I revisjonsforskriften § 10 første ledd er det bestemt at revisor skal oppbevare 

dokumentasjon, nummererte brev og annen korrespondanse etter revisjonsforskriften på en 

ordnet og betryggende måte i minst 10 år. Det samme gjelder korrespondanse i tilknytning til 

rådgivning. 

 

§ 10 andre ledd sier at originaldokument av papir kan erstattes av kopi i annet medium. I så 

fall skal papiroriginalen oppbevares på en velordnet måte i 3 år og 6 måneder etter slutten av 

regnskapsåret som dokumentet gjelder. Dokumentasjon som lagres elektronisk, skal 

oppbevares og gjengis i standard dataformat. 

4.2 Departementets forslag 

4.2.1 Krav til revisors uavhengighet 

Departementet mener det er behov for å videreføre gjeldende rett når det gjelder krav til 

revisors uavhengighet. Forskriftsbestemmelsene vil være hjemlet i kommuneloven (2018) 

§ 24-4. Departementet vil imidlertid regulere uavhengigheten i flere bestemmelser enn i dag. 

Dette for å gi et mer oversiktlig regelverk. 
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I forslaget til § 14 første ledd foreslår departementet å forskriftsfeste regelen som i dag følger 

av kommuneloven § 79 første ledd andre punktum. Departementet mener denne regelen er 

en grunnleggende del av reguleringen av uavhengighet. 

 

Forslaget til § 14 andre ledd slår fortsatt fast at ansettelse som revisor i kommunen eller 

fylkeskommunen, eller i en interkommunal samarbeidsordning, ikke i seg selv medfører at 

revisoren mangler nødvendig uavhengighet og objektivitet. 

 

Departementet presiserer ellers at bestemmelsene i forskriftskapittel 3 omfatter både 

oppdragsansvarlig revisor og øvrige revisjonsmedarbeidere. Dette er en videreføring av 

gjeldende rett, men er viktig at er klart. 

4.2.2 Grenser for revisors tilknytning til den reviderte virksomheten 

I forslaget til § 15 har departementet tatt inn bestemmelsen som i dag følger av 

kommuneloven (1992) § 79 første ledd første punktum, jf. andre ledd. Det er gjort enkelte 

strukturelle og språklige endringer, men disse endrer ikke innholdet i bestemmelsen. 

Departementet foreslår også å endre overskriften. Selv om innholdet for så vidt handler om 

uavhengighet, er det særlig tilknytning til den reviderte virksomheten og dens betydning for 

uavhengigheten som reguleres i denne bestemmelsen. 

4.2.3 Grenser for hvilke stillinger, verv og tjenester som revisor kan ha 

Forslaget til § 16 bokstav a til c er i det vesentlige en videreføring av revisjonsforskriften § 

13. I dagens forskrift har bestemmelsen overskriften "Spesielle krav til uavhengighet". 

Departementet mener "Grenser for hvilke stillinger, verv og tjenester som revisor kan ha" gir 

en bedre beskrivelse av innholdet i bestemmelsen. 

 

I forslaget til § 16 første ledd bokstav c videreføres forbudet mot at revisor kan være medlem 

av styrende organer som kommunen deltar i eller er eier av. Departementet foreslår likevel å 

innføre et unntak fra dette forbudet. Etter forslaget skal ikke forbudet gjelde interkommunale 

revisjonssamarbeid som er organisert som interkommunale selskaper etter IKS-loven eller 

samvirkeforetak etter samvirkeloven. 

 

Forslaget til § 16 bokstav e–f er en videreføring av revisjonsforskriften § 14. 

4.2.4 Krav til egenvurdering av uavhengighet 

I forslaget til forskrift § 17 første ledd fremkommer det at den som utfører revisjon eller annen 

kontroll for en kommune skal løpende vurdere sin uavhengighet. Også her er "annen 

kontroll" tatt inn i forskriftsteksten. Det bør stilles like krav til dem som utfører revisjon og til 

dem som utfører annen kontroll. Hensynet til tillit, legitimitet og omdømme gjør seg gjeldende 

også for dem som utfører andre kontrolloppdrag. I mange relasjoner er det ingen grunn til å 

skille mellom de som utfører revisjon og de som utfører annen kontroll. 

 

Departementet foreslår under en viss tvil å videreføre plikten til å levere en erklæring om 

uavhengighet til kontrollutvalget, se forslaget til § 17 andre ledd. Det som taler for en slik 

bestemmelse er at det vil uttrykkelig framgå at revisjonen har vurdert sin uavhengighet til den 

revisjonspliktige. Det kan også tenkes at kravene til uavhengighet i større grad vil bli 
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etterlevd hvis det også finnes en slik dokumentasjonsbestemmelse. På den andre siden vil 

en slik dokumentasjonsbestemmelse også kunne få karakter av å bli en mindre relevant 

pliktbestemmelse, som i praksis betyr lite. Departementet ber særskilt om 

høringsinstansenes syn på dette spørsmålet. 

 

Dagens revisjonsforskrift pålegger den oppdragsansvarlige revisoren plikten til å levere 

erklæringen, og den skal gjelde bare sin egen uavhengighet. I forslaget til ny bestemmelse er 

plikten lagt til "revisjonen". Dette betyr at det er daglig leder av en kommunerevisjon eller et 

interkommunalt samarbeid, eller den oppdragsansvarlige revisoren i et privat 

revisjonsselskap som skal levere den. I tillegg er bestemmelsen utvidet i den forstand at 

erklæringen skal gjelde alle revisors medarbeidere som er involvert i revisjonsoppdraget for 

kommunen. 

4.2.5 Taushetsplikten for revisor og revisor medarbeidere 

Taushetsplikt for revisors medarbeidere 

Departementet foreslår å videreføre at revisors taushetsplikt også skal gjelde for revisors 

medarbeidere, se forslag til § 18 første ledd. Det er neppe grunn til å ha forskjellige 

bestemmelser for revisor og revisors medarbeidere i denne sammenhengen.  

 

Unntak fra taushetsplikten 

I dagens revisjonsforskrift er det tatt inn enkelte begrensninger i revisors taushetsplikt. 

Departementet foreslår å videreføre denne bestemmelsen, se forslag til § 18 andre til fjerde 

ledd, men mener det er språklig mer presist å kalle dette for unntak fra taushetsplikten, 

istedenfor begrensninger. 

 

Departementet er opptatt av at unntaket fra taushetsplikten er enkel å forstå. Det er også 

viktig at unntaket er relevant og at det er reelt behov for unntaket. Departementet ber derfor 

særskilt om høringsinstansenes syn på dette forslaget. 

 

Det er gjort enkelte språklige endringer i forslaget. Når det gjelder unntaket som retter seg 

mot å gi opplysninger til skatteetaten, er henvisningen til at skatteetatens kontrolloppgaver 

skjer etter lov, forskrift eller instruks tatt bort. Dette er bare en språklig forenkling av 

bestemmelsen, siden det må være klart nok at disse kontrolloppgavene må ha et tilstrekkelig 

rettslig grunnlag. 

4.2.5 Krav til dokumentasjon av revisors virksomhet 

Dokumentasjon av revisjonens utførelse 

Departementet ser behov for å videreføre bestemmelsen om dokumentasjon av revisjonen, 

se forslag til § 19. Noen språklige endringer er gjort, men de endrer ikke realiteten. Med 

"revisjonen" menes alle former for revisjon; regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og 

eierskapskontroll. 

 

Oppbevaring 

Departementet foreslår en kortere og forenklet bestemmelse om oppbevaring, se forslag til § 

19 tredje ledd. Der sies det at revisor skal oppbevare dokumentasjonen på en ordnet og 

betryggende måte i minst 10 år. Dette er en videreføring av gjeldende rett, selv om ordlyden 
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er mindre omfangsrik. Kravet til oppbevaring innebærer også at dokumentasjonen må kunne 

leses eller hentes ut hvis det skulle være behov for det. Dette er en nokså selvsagt del av en 

bestemmelse om oppbevaring, så departementet mener det ikke er behov for eksplisitt å si 

dette i forskriften. 

 

Departementet er kjent med at i revisorlovutvalgets forslag til ny revisorlov er det foreslått at 

oppbevaringsplikten skal være 5 år, jf. NOU 2017: 15. Selv om departementet foreslår å 

videreføre 10-årsregelen, slik gjeldende rett etter revisorloven også er, vil departementet 

følge med på den videre oppfølgingen av NOU 2017: 15.   

 

Når det gjelder særregelen i revisjonsforskriften § 10 andre ledd om oppbevaring i "annet 

medium", bærer den etter departementets vurdering preg av å være foreldet. Departementet 

mener det ikke er behov for en slik særregel. Det innebærer at kravet til oppbevaring slik det 

fremkommer av forslaget til § 19 tredje ledd, gjelder for alle typer oppbevaring. 

Oppbevaringen skal altså være "ordnet og betryggende", både når oppbevaringen skjer i 

papirform og når den skjer elektronisk. Den nye regelen skal være teknologinøytral.  

 

5. Omtale av enkelte bestemmelser som foreslås opphevet av 
andre grunner enn at de er lovfestet. 

 

Kontrollutvalgsforskriften § 5 andre ledd bestemmer at dersom kommunen har egen ansatt 

revisor, kan kontrollutvalget be om adgang til revisjonens arbeidsdokumenter og kreve 

opplysninger av revisjonen. Departementet har ikke foreslått å videreføre denne 

bestemmelsen. Bestemmelsen gjelder dersom kommunen har egen ansatt revisor. 

Departementet er skeptisk til at bestemmelser i forskriften kun skal gjelde enkelte 

revisjonsordninger. Slike særbestemmelser må i så tilfelle være godt begrunnet. 

Departementet kan i utgangspunktet ikke se at denne bestemmelsen er godt begrunnet eller 

ivaretar et særlig behov. Departementet viser ellers til at kontrollutvalgets innsynsrett hos 

kommunen er regulert i kommuneloven (2018). Denne bestemmelsen hjemler også innsyn 

hos den kommunalt ansatte revisoren, og er sannsynligvis tilstrekkelig for kontrollutvalgets 

behov for innsyn hos denne. 

 

Kontrollutvalgsforskriften § 15 første ledd første punktum bestemmer at kontrollutvalget selv 

fastsetter hvordan utført selskapskontroll skal rapporteres til utvalget, herunder hvilket 

innhold slik rapport skal ha. Siden eierskapskontroll blir en definert revisjonsoppgave, mener 

departementet at revisor også må ha innflytelse på hvordan rapporteringen skjer, blant annet 

på grunnlag av god kommunal revisjonsskikk. Kontrollutvalget vil likevel innenfor disse 

rammene – som bestiller – øve innflytelse på hvordan rapporteringen skal skje. 

Bestemmelsen om at kontrollutvalget skal kunne fastsette hvilket innhold rapporten skal ha, 

er ikke ønskelig å videreføre. Som bestiller vil kontrollutvalget selvsagt ha innflytelse på 

hvilket type innhold rapporten skal ha. En slik bestemmelse vil likevel kunne tenkes å være i 

strid med revisors ansvar for det konkrete innholdet i rapporten.  

 

Kontrollutvalgsforskriften § 18 andre ledd bestemmer at der kommunen har en egen revisjon, 

avgir revisjonen innstilling til kontrollutvalget om budsjett for revisjonen. Departementet kan 
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ikke se at det er behov for en slik særregel for kommuner med egen revisjon. Det er også 

prinsipielt noe betenkelig å gi revisor innstillingsrett til et folkevalgt organ. Departementet 

regner med det vil være kontakt mellom kontrollutvalget og revisjonen (uansett 

revisjonsordning) i forbindelse med utarbeidelse av budsjettet uten at dette er særskilt 

forskriftsregulert. 

 

Revisjonsforskriften § 12 stiller enkelte krav til vandel mv. til revisor. Disse kravene består i 

a) å ha ført en hederlig vandel, b) være i stand til å oppfylle sine forpliktelser og c) være 

myndig. Departementet mener disse kravene er lite relevante å stille i forskriften. Etter loven 

skal revisor ha god vandel. Departementet antar at dette er et tilstrekkelig regelkrav, og 

mener i utgangspunktet at de nærmere vurderingene av revisors egnethet kan gjøres av den 

som skal ansette revisor eller tildele revisoroppdrag. 

 

Departementet vil likevel be høringsinstansene særskilt vurdere forslaget om å oppheve 

bestemmelsene som er omtalt i dette kapitlet.  

 

6. Økonomiske og administrative konsekvenser 

Forslaget til ny forskrift innebærer i begrenset grad nye regler, og i enda mindre grad regler 

som pålegger kommunene nye oppgaver eller plikter. I det alt vesentlige er forslaget til ny 

forskrift videreføring av gjeldende rett. Det vil derfor ikke være behov for at kommunene 

bruker ressurser av betydning på å sette seg inn i den nye forskriften. Departementet legger 

etter dette til grunn at forslaget ikke medfører økonomiske eller administrative konsekvenser 

av betydning for kommunene. 

7. Merknader til de enkelte bestemmelsene i forskriftsforslaget 

 

Til § 1 Begrensing av kontrollutvalgets myndighet.  

Kontrollutvalgets ansvar og myndighet følger av kommuneloven § 23-2. Den regulerer hva 

kontrollutvalget skal gjøre. Kontrollutvalget vil også kunne utføre annet kontrollarbeid, selv 

om det ikke følger som en skal-oppgave av loven. 

 

Forskriften § 1 er en begrensning av kontrollutvalgets myndighet. Men heller ikke denne 

bestemmelsen kan lese som en uttømmende regulering av hvordan kontrollutvalgets 

myndighet er regulert. 

 

Første ledd viderefører kontrollutvalgsforskriften § 4 andre ledd. Det ligger ikke til 

kontrollutvalget å overprøve politiske prioriteringer eller å vurdere den politiske 

hensiktsmessigheten av vedtak som er truffet at folkevalgte organer eller andre kommunale 

organer.  

 

Det presiseres likevel at kontrollutvalgets virksomhet vil kunne innebære for eksempel kritikk 

av vedtak truffet av folkevalgte organer eller virkninger av slike vedtak, og at dette ikke vil 

være i strid med denne bestemmelsen. For eksempel vil en forvaltningsrevisjon av 

kommunens praksis i behandlingen av byggesøknader kunne innebære en vurdering av 

hvordan et folkevalgt organ har behandlet disse søknadene (hvis det folkevalgte organet har 
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fått delegert myndighet til å behandle disse søknadene). Dette vil ikke være å overprøve 

politiske prioriteringer i forskriftens forstand. 

 

Til § 2 Kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet 

Bestemmelsen viderefører kontrollutvalgsforskriften § 18 første ledd, men med enkelte 

språklige endringer. Det er kontrollutvalget som skal utarbeide forslag til budsjett for 

kontrollarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. I uttrykket kontrollarbeidet inngår da 

utgifter til kontrollutvalget, kontrollutvalgssekretariatet og revisjonen. Kontrollutvalgets forslag 

skal følge innstillingen om årsbudsjett, som går til kommunestyret eller fylkestinget.  

 

Henvisningen til kommuneloven § 14-3 tredje ledd sikrer at kontrollutvalgets forslag følger 

med innstillingen både i kommuner som er styrt etter formannskapsmodellen og kommuner 

som er styrt etter parlamentarismemodellen. 

 

At forslaget skal følge innstillingen betyr også at kommunedirektøren ikke har adgang til å 

gjøre endringer i dette forslaget underveis i prosessen. 

 

Til § 3 Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon 

Første ledd bokstav a og b er en videreføring av kontrollutvalgsforskriften § 6, og utfyller 

kommuneloven (2018) § 23-2 a) om at kontrollutvalget skal påse at regnskapene blir 

betryggende revidert, ved også å ta inn årsberetninger. Første ledd bokstav c er ny 

sammenliknet dagens forskriftstekst. 

 

Andre ledd er en delvis videreføring av kontrollutvalgsforskriften § 8, men den er også en 

utvidelse siden § 8 kun handler om forhold i årsregnskapet. Bestemmelsen nevner eksplisitt 

forhold som regnskapsrevisor påpeker etter kommuneloven § 24-7 til § 24-9. 

Kontrollutvalgets påse-ansvar kommer i tillegg til revisors eget ansvar for å følge opp feil.  

 

Bestemmelsen angir ikke direkte hvem som har ansvaret for at forholdene som påpekes, blir 

rettet opp eller fulgt opp. Dette vil i det vesentlige framgå av revisors påpekninger. 

 

Dersom forholdene ikke blir rettet opp, pålegger bestemmelsen kontrollutvalget en plikt til å 

rapportere dette til kommunestyret.  

 

Til § 4 Kontrollutvalgets rapportering om forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller 

Bestemmelsen tydeliggjør at kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret eller 

fylkestinget om alle gjennomførte forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller og resultatet 

av dem. 

 

Til § 5 Kontrollutvalgets oppfølging av kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om 

revisjoner og eierskapskontroller  

Andre ledd fastsetter en plikt for kontrollutvalget til å påse at vedtak om revisjoner og 

eierskapskontroller som kommunestyret eller fylkestinget fastsetter, blir fulgt. Hvordan 

vedtakene blir fulgt må kontrollutvalget rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om. 

 

Til § 6 Innkalling til møte i kontrollutvalget 
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Bestemmelsen presiserer at også ordfører eller fylkesordfører og oppdragsansvarlige 

revisorer skal få innkalling til kontrollutvalgets møter. 

 

 Til § 7 Ansettelse, suspensjon, oppsigelse og avskjedigelse av revisor  

 

Første ledd viderefører kontrollutvalgsforskriften § 17 første ledd. Etter bestemmelsen skal 

kontrollutvalget der det er en egen revisjon i kommunen avgi innstilling til kommunestyret 

eller fylkestinget i saker om ansettelse, suspensjon, oppsigelse og avskjed av revisjonens 

leder. Revisjonens leder er den samme personen som kommunestyret skal velge i medhold 

av kommuneloven (2018) § 24-1 andre ledd. 

 

Andre ledd er noe endret sammenliknet med kontrollutvalgsforskriften § 17 andre ledd. Etter 

bestemmelsen legger forskriften myndigheten til å foreta ansettelse, suspensjon, oppsigelse 

og avskjed av revisjonens øvrige personale, direkte til revisjonens leder. Det innebærer at 

kontrollutvalget ikke vil ha noen myndighet i slike saker. 

 

Til § 8 revisjonsplikt, valg av regnskapsrevisor og kvalifikasjonskrav 

Første ledd er i det vesentlige en videreføring av revisjonsforskriften § 2. Nytt i 

bestemmelsen er at også årsberetning er særskilt nevnt. Det er også gjort noen språklige 

presiseringer.  

 

I andre ledd er det presisert at det er kommunestyret som velger hvem som skal være 

regnskapsrevisor. Det er også presisert at det er den samme revisoren som da får i oppgave 

å revidere årsberetningen.  

 

Tredje ledd stiller kvalifikasjonskrav til oppdragsansvarlig regnskapsrevisor. Dette er en 

videreføring av gjeldende krav. 

 

Fjerde ledd er en ny bestemmelse, og er tatt inn først og fremst av pedagogiske grunner. 

Den skal få tydelig fram at det er representantskapet i interkommunalt politisk råd og 

kommunalt oppgavefellesskap som velger regnskapsrevisor, altså ikke kommunestyret. 

 

Til § 9 Utpeking av oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, oppdragsansvarlig 

forvaltningsrevisor og oppdragsansvarlig revisor for eierskapskontroll 

Bestemmelsen er i det vesentlige en videreføring av gjeldende rett, men den er utvidet til å 

gjelde også der hvor kommunen har egne ansatte revisorer. Utpekingen gjelder ved hvert 

enkelt revisjonsoppdrag. Det presiseres at det fortsatt vil være adgang til å velge en annen 

revisor til forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroll enn den som er valgt som 

regnskapsrevisor. 

 

Til § 10 Krav ved bytte av regnskapsrevisor 

Første ledd er en videreføring av revisjonsforskriften § 17 første og tredje ledd, med enkelte 

språklige endringer. 

 

Andre ledd er en videreføring av revisjonsforskriften § 9 andre ledd. 
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Tredje ledd pålegger den den forrige regnskapsrevisoren uten hinder av taushetsplikten å gi 

opplysninger og dokumentasjon om revisjonsoppdraget til den nye revisoren, hvis det kan ha 

betydning for den framtidige revisjonen. 

 

Til § 11 Regnskapsrevisors rett til å si fra seg et oppdrag  

Bestemmelsen er en videreføring av revisjonsforskriften § 16. Den bygger på revisorloven § 

7-1. Revisorloven § 7-1 vil derfor ha relevans for tolkningen av forskriften § 11. 

 

Når det gjelder "særlig grunn" i bokstav c, vises det særlig til Norsk Lovkommentar av Bror 

Petter Gulden. I note 201 gis det eksempler på hva som kan være en "særlig grunn". 

 

Til § 12 Overføring av revisjonsoppdrag ved sammenslutning og omorganisering av revisors 

virksomhet 

Bestemmelsen er en videreføring av revisjonsforskriften § 18. Det presiseres at med 

"revisjonsselskaper" menes også interkommunale samarbeid selv om de ikke er organisert 

som et selskap. 

 

Til § 13 Uttalelsesrett ved forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

Bestemmelsen er i det vesentlige en videreføring av gjeldende regler. Se høringsnotatet pkt. 

3.2.7. for enkelte presiseringer. 

 

Etter andre ledd skal revisor sende utkast til forvaltningsrevisjonsrapport til uttalelse til 

aksjeselskapet eller interkommunale selskapet som er gjenstand for forvaltningsrevisjon. 

Dette er nytt. 

 

Til § 14 Krav til revisors uavhengighet 

Første ledd er en videreføring av kommuneloven (1992) § 79 første ledd andre punktum. 

Bestemmelsen bygger på revisorloven § 4-1. Revisorloven § 4-1 vil derfor ha relevans for 

tolkningen av § 14 første ledd. 

 

Andre ledd slår fortsatt fast at ansettelse som revisor i kommunen eller fylkeskommunen, 

eller i en interkommunal samarbeidsordning, ikke i seg selv medfører at revisoren mangler 

nødvendig uavhengighet og objektivitet. 

 

Departementet presiserer ellers at bestemmelsene i forskriftskapittel 3 omfatter både 

oppdragsansvarlig revisor og øvrige revisjonsmedarbeidere. Dette er en videreføring av 

gjeldende rett, men er viktig at er klart.  

 

Til § 15 Grenser for revisors tilknytning til den reviderte virksomheten 

Bestemmelsen er en videreføring av kommuneloven (1992) § 79 første ledd første punktum, 

jf. andre ledd. 

 

Til § 16 Grenser for hvilke stillinger, verv og tjenester som revisor kan ha 

Bokstav a til d er i det vesentlige en videreføring av revisjonsforskriften § 13.  
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I bokstav c videreføres forbudet mot at revisor kan være medlem av styrende organer som 

kommunen deltar i eller er eier av. Forbudet gjelder imidlertid ikke interkommunale 

revisjonssamarbeid som er organisert som interkommunale selskaper etter IKS-loven eller 

samvirkeforetak etter samvirkeloven. 

 

Bokstav e til f er en videreføring av revisjonsforskriften § 14. 

 

Til § 17 Krav til egenvurdering av uavhengighet 

Første ledd er en videreføring av revisjonsforskriften § 15 første ledd første punktum. 

 

Andre ledd er en videreføring av revisjonsforskriften § 15 første ledd andre punktum, men er 

endret slik at det er "revisjonen" som skal avgi egenvurderingen. Dette betyr at det er daglig 

leder av en kommunerevisjon eller et interkommunalt samarbeid, eller den 

oppdragsansvarlige revisoren i et privat revisjonsselskap som skal levere den. I tillegg er 

bestemmelsen utvidet i den forstand at erklæringen skal gjelde alle revisors medarbeidere 

som er involvert i revisjonsoppdraget for kommunen. 

 

Tredje ledd er en videreføring av revisjonsforskriften § 15 andre ledd, men også den er 

endret slik at det er "revisjonens" uavhengighet som skal vurderes. 

 

Til § 18 Unntak fra taushetsplikten for revisor og revisors medarbeidere 

Første ledd er en videreføring av revisjonsforskriften § 22. 

 

Andre ledd er en videreføring av revisjonsforskriften § 21. 

 

Til § 19 Krav til dokumentasjon av revisors virksomhet  

Bestemmelsen er en videreføring av revisjonsforskriften § 10. 

 

8. Forslag til forskrift 
Utkast til forskrift om kontrollutvalg og revisjon   

Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet xx.yy 2019 med hjemmel i kommuneloven 

§§ 23-2, 24-2 og 24-4. 

 

Kapittel 1. Kontrollutvalgets oppgaver mv. 

 

§ 1 Begrensning av kontrollutvalgets myndighet 

Kontrollutvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens 

eller fylkeskommunens folkevalgte organer eller andre kommunale organer. 

 

§ 2 Kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet 

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen eller 

fylkeskommunen. Forslaget skal følge innstillingen om årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 

tredje ledd til kommunestyret eller fylkestinget. 
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§ 3 Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon  

Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at 

a) kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper og årsberetninger blir revidert på en 

betryggende måte 

b) regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets instrukser 

og avtaler med revisor 

c) regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller kravene i kapittel 2 og 3. 

Kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisorens påpekinger etter kommuneloven §§ 24-7 til 

24-9 blir rettet eller fulgt opp. Hvis påpekingene ikke blir rettet eller fulgt opp, skal kontrollutvalget 

rapportere det til kommunestyret eller fylkestinget. 

 

§ 4 Kontrollutvalgets rapportering om forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller  

 Kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om gjennomførte 

forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller og resultatet av dem. 

 

§ 5 Kontrollutvalgets oppfølging av kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om revisjoner og 

eierskapskontroller  

 Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om 

regnskapsrevisjoner, forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller blir fulgt opp og skal rapportere til 

kommunestyret eller fylkestinget om vedtaket er fulgt opp.  

 

§ 6 Innkalling til møte i kontrollutvalget  

 Innkalling til møte i kontrollutvalget skal sendes til utvalgets medlemmer, ordfører eller 

fylkesordfører og kommunens eller fylkeskommunens oppdragsansvarlige revisorer. 

 

Kapittel 2. Krav ved egen revisjon, valg og bytte av revisor og uttalelsesrett ved forvaltningsrevisjon 

og eierskapskontroll 

 

§ 7 Ansettelse, suspensjon, oppsigelse og avskjedigelse av revisor  

 Når kommunen eller fylkeskommunen har egen revisjon er det kommunestyret eller 

fylkestinget selv som ansetter, suspenderer, sier opp og avskjediger revisjonens leder. 

Kontrollutvalget innstiller i slike saker. Revisjonens leder ansetter, suspenderer, sier opp og 

avskjediger revisjonens øvrige ansatte.  

 

§ 8 Revisjonsplikt, valg av regnskapsrevisor og kvalifikasjonskrav 

Kommunens og fylkeskommunens årsregnskaper og årsberetninger skal revideres. 

Kommunestyret og fylkestinget velger hvem som skal være regnskapsrevisor for hver av 

kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper og årsberetninger.  

Den oppdragsansvarlige for revisjonen av årsregnskap og årsberetning etter kommuneloven, 

skal ha en bachelor- eller mastergrad i regnskap og revisjon i samsvar med Finanstilsynets krav til 

registrert og statsautorisert revisor gitt med hjemmel i revisorloven, og i tillegg ha tre års praksis fra 

regnskapsrevisjon.  

Representantskapet skal velge regnskapsrevisor når et interkommunalt politisk råd eller et 

kommunalt oppgavefellesskap etter kommuneloven § 14-8 første ledd utarbeider eget årsregnskap 

og egen årsberetning og hvis ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen. 
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 § 9 Utpeking av oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor og 

oppdragsansvarlig revisor for eierskapskontroll 

Det skal utpekes en oppdragsansvarlig revisor for hvert regnskapsrevisjonsoppdrag, hvert 

forvaltningsrevisjonsoppdrag og hvert oppdrag om eierskapskontroll.   

 

§ 10 Krav ved bytte av regnskapsrevisor 

 Før en revisor tar på seg ansvaret for å revidere et årsregnskap og en årsberetning etter 

kommuneloven, skal revisoren be om en uttalelse fra den reviderte virksomhetens forrige revisor om 

det foreligger forhold som tilsier at en ny revisor ikke bør ta på seg oppdraget. Den forrige revisoren 

skal uten ugrunnet opphold opplyse skriftlig til den nye revisoren om begrunnelsen for sin fratreden.  

 Hvis en revisor sier fra seg et oppdrag og fraråder en annen revisor å ta på seg oppdraget, 

skal revisor dokumentere begrunnelsen for å fratre og for rådet. Også den nye revisoren skal 

dokumentere sin begrunnelse for å ta på seg oppdraget i strid med den tidligere revisorens råd. 

Hvis det kan ha betydning for den framtidige revisjonen, skal den forrige regnskapsrevisoren 

uten hinder av taushetsplikten gi opplysninger og dokumentasjon om revisjonsoppdraget til den nye 

revisoren. 

 

§ 11 Regnskapsrevisors rett til å si fra seg et oppdrag  

Når en kommune eller fylkeskommune deltar i et interkommunalt revisjonssamarbeid eller 

har inngått avtale med en annen regnskapsrevisor, har regnskapsrevisoren rett til å si fra seg 

oppdraget hvis  

a) revisoren har avdekket og påpekt vesentlige brudd på lov eller forskrift som den 

reviderte virksomheten er underlagt, og virksomheten ikke iverksetter tiltak som er 

nødvendige for å rette opp forholdene 

b) revisoren ikke gis mulighet til å oppfylle sine plikter etter lov eller forskrift  

c) det foreligger andre særlige grunner. 

Revisoren skal varsle den reviderte virksomheten, om at han sier fra seg oppdraget, i god nok 

tid til at virksomheten kan innrette seg.  

 

§ 12 Overføring av revisjonsoppdrag ved sammenslutning og omorganisering av revisors virksomhet 

 Hvis flere revisjonsselskaper slår seg sammen, viderefører det nye selskapet de 

revisjonsoppdragene som selskapene hadde før sammenslutningen. Det samme gjelder ved 

selskapsrettslig omorganisering av et revisjonsselskap og når en personlig drevet revisjonsvirksomhet 

tas opp i et revisjonsselskap. 

Overføring av revisjonsoppdrag etter første ledd begrenser ikke oppdragsgiverens adgang til 

å bytte revisor. 

Et selskap eller en person som nevnt i første ledd skal uten ugrunnet opphold gi skriftlig 

melding til oppdragsgiveren om sammenslutning, omorganisering eller opptak. 

 

§ 13 Uttalelsesrett ved forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

 Revisor skal sende utkast til forvaltningsrevisjonsrapport til uttalelse til kommunedirektøren, 

kommunerådet eller fylkesrådet.  

 Revisor skal sende utkast til forvaltningsrevisjonsrapport til uttalelse til det kommunale 

foretaket, det fylkeskommunale foretaket, aksjeselskapet eller interkommunale selskapet som er 

gjenstand for forvaltningsrevisjon.  



12/19 Høring om ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift - 19/03319-3 Høring om ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift : Høringsnotat kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften - en(917355)(2)

29 
 

 Revisor skal sende utkast til rapport om eierskapskontroll til uttalelse til selskapet som er 

omfattet av eierskapskontrollen og den som utøver kommunens eller fylkeskommunens 

eierfunksjon.  

Kommentarene skal fremgå av rapporten. 

 

Kapittel 3. Krav til revisor og revisors medarbeidere 

§ 14 Krav til revisors uavhengighet  

 Revisor kan ikke utføre revisjon eller annen kontroll for kommunen eller fylkeskommunen 

hvis det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til revisorens uavhengighet og 

objektivitet.  

 Ansettelse som revisor i kommunen eller fylkeskommunen eller i en interkommunal 

samarbeidsordning medfører ikke i seg selv at revisoren mangler nødvendig uavhengighet og 

objektivitet. 

 

§ 15 Grenser for revisors tilknytning til den reviderte virksomheten 

Revisor kan ikke utføre revisjon eller annen kontroll for kommunen eller fylkeskommunen 

hvis revisoren eller revisorens nærstående har en tilknytning til den reviderte eller kontrollerte 

virksomheten eller virksomhetens ansatte eller tillitsmenn, som er egnet til å svekke revisorens 

uavhengighet og objektivitet.  

Som nærstående etter første ledd regnes  

a) revisorens ektefelle eller samboer og deres søsken 

b) revisorens slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje  

c) revisorens søsken og deres ektefeller eller samboere.  

 

§ 16 Grenser for hvilke stillinger, verv og tjenester som revisor kan ha 

Revisor kan ikke  

a) ha andre stillinger i kommunen eller fylkeskommunen 

b) ha andre stillinger i en virksomhet som kommunen eller fylkeskommunen deltar i eller er 

eier av 

c) være medlem av styrende organer i en virksomhet som kommunen eller fylkeskommunen 

deltar i eller er eier av. Dette gjelder ikke hvis virksomheten utfører revisjon og er 

organisert som et interkommunalt selskap eller samvirkeforetak  

d) delta i eller ha funksjoner i en annen virksomhet, hvis det kan føre til at revisorens 

interesser kommer i konflikt med interessene til kommunen eller fylkeskommunen eller 

på annen måte er egnet til å svekke tilliten til revisoren  

e) utføre rådgivningstjenester eller andre tjenester for kommunen eller fylkeskommunen, 

hvis dette er egnet til å svekke revisorens uavhengighet og objektivitet 

f) yte tjenester som hører inn under den reviderte virksomhetens egne ledelses- og 

kontrolloppgaver  

g) opptre som fullmektig for den reviderte virksomheten, unntatt ved bistand i skattesaker 

etter domstolsloven § 218. 

 

§ 17 Krav til egenvurdering av uavhengighet   
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 Den som utfører revisjon eller annen kontroll for en kommune eller fylkeskommune, skal 

løpende vurdere sin uavhengighet.  

Revisjonen skal hvert år, og ellers ved behov, gi en skriftlig egenvurdering til kontrollutvalget 

om revisjonens uavhengighet.    

En skriftlig egenvurdering om revisjonens uavhengighet skal følge alle tilbud om revisjon.  

 

§ 18 Unntak fra taushetsplikten for revisor og revisors medarbeidere 

 Revisors taushetsplikt etter kommuneloven § 24-2 femte ledd gjelder også revisors 

medarbeidere. 

 Hvis det i forbindelse med et revisjonsoppdrag eller annen kontroll framkommer forhold som 

gir grunn til mistanke om at det er begått en straffbar handling, kan revisor og revisors medarbeidere 

underrette politiet uten hinder av taushetsplikten. Hvis det er åpnet etterforskning i en straffesak, kan 

revisor og revisors medarbeidere uten hinder av taushetsplikten avgi forklaring og framlegge 

dokumentasjon til politiet om revisjonsoppdrag eller annen kontroll.  

Hvis det er nødvendig for at skatteetaten skal kunne utføre sine kontrolloppgaver, kan revisor 

og revisors medarbeidere uten hinder av taushetsplikten, gi opplysninger til skatteetaten om en 

persons forbindelse med kommunen eller fylkeskommunen. 

Taushetsplikten er ikke til hinder for at kontrollører som er engasjert av bransjeorganisasjoner, 

kan kontrollere hvordan revisjonen er utført. 

 

§ 19 Krav til dokumentasjon av revisors virksomhet  

 Revisor skal dokumentere hvordan revisjonen er gjennomført og resultatet av revisjonen. 

Dokumentasjonen skal kunne underbygge og gi grunnlag for å etterprøve revisors konklusjoner. 

Forhold som tilsier at det kan foreligge misligheter eller feil, skal dokumenteres særskilt med angivelse 

av hva revisor har foretatt seg. 

Ved rådgivning og andre tjenester for den reviderte virksomheten, skal revisor dokumentere 

oppdragets art, omfang og en eventuell anbefaling. 

Revisor skal oppbevare dokumentasjonen på en ordnet og betryggende måte i minst 10 år. 

 

Kapittel 4. Ikrafttredelse og opphevinger  

 

§ 20 Ikrafttredelse 

 Forskriften trer i kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og 

fylkestinget ved oppstart av valgperioden 2019-2023. 

 Fra samme tidspunkt oppheves 

a) forskrift 15. juni nr. 905 om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 

b) forskrift 15. juni nr. 904 om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. 
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Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 858 

Avdeling Saksbehandler 
Erland Aamodt 
22 24 68 28 

Høringsbrev - ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift 

Stortinget vedtok 11. juni 2018 ny kommunelov. Som følge av dette, vil Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet revidere alle forskriftene som hører til kommuneloven. I den 

forbindelsen sender departementet nå på høring forslag til ny kontrollutvalgs- og 

revisjonsforskrift. Denne vil erstatte to av dagens forskrifter (kontrollutvalgsforskriften og 

revisjonsforskriften). 

 

Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser skal avgis digitalt her: 

www.regjeringen.no/id2627203 

 

Høringsuttalelsene blir publisert på departementets nettsider. 

 

Høringsfristen er 2. mai 2019. 

 

Flere høringer til våren  

Departementet vil i løpet av første halvår 2019 sende ut forslag til flere forskrifter på høring. 

Dette gjelder forskrift om selvkost, forskrift om garantier, forskrift om finansforvaltning, 

forskrift om rapportering fra kommuner og forskrift om KOSTRA.  

 

Vi minner samtidig om at forslag til forskrift om medvirkningsordninger og forskrift om 

budsjett og regnskap ble sendt på høring 19.12.2018, med høringsfrister henholdsvis 

01.04.19 og 12.04.19. Disse høringssakene er tilgjengelige her:  

www.regjeringen.no/no/dokument/hoyringar/id1763/?ownerid=504 

 

 

 

I følge liste   

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

19/605-1 

Dato 

31. januar 2019 
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Med hilsen 

 

 

Siri Halvorsen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

Erland Aamodt 

utredningsleder 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Arkivsak-dok. 18/13315-3 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 28.03.2019 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra revisor 28.03.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
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. 
 

 

Saksopplysninger: 
Aust-Agder revisjon IKS vil orientere om følgende i møte:  
1. Løpende revisjon  
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Arkivsak-dok. 18/13316-3 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 28.03.2019 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 28.03.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering.  

 

 

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

a. 12.02.2019 sak PS 1/19 Reguleringsplan for Fjordsenteret – lovlighetskontroll av 

planvedtak 

b. 12.02.2019 sak PS 11/19 Oppfølging av vedtak fattet av kommunestyret i 2018 

c. 12.02.2019 sak PS 13/19 Referatsaker: Protokoll fra møte i Tvedestrand kontrollutvalg 

24.01.19 

 

2. Utgående/innkommende post: 

a. Ingen utgående/innkommende post. 

 

3. Virksomhetsbesøk ved Hestmyr avfallsanlegg 6. Juni 2019 sammen med kontrollutvalgene i 

Gjerstad, Vegårshei og Risør? (De tre andre kommunene har sagt ja). 

 

4. Neste møte blir 02.05.2019 kl. 09.00. 

 

5. Eventuelt 
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