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Note: 
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Arkivsak-dok. 19/00046-2 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Risør kontrollutvalg 14.03.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 14.3.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Innkalling til møte 14.3.2019 godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 19/00046-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Risør kontrollutvalg 14.03.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll 6.12.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 6.12.2018 godkjennes. 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll Risør kontrollutvalg 06.12.2018 
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Møteprotokoll  
 

Risør kontrollutvalg 

 
Dato: 06.12.2018 kl. 12:30 – 15:45 
Sted: Kommunehuset, møterom Stemmen 
Arkivsak: 18/00135 
  
Til stede:  Per Anders Østerholt (leder), Anlaug Stenersen (medlem), Randi Gunsteinsen 

(medlem),  
  
Møtende 

varamedlemmer: 
Kjell Skarheim (varamedlem for Rune Hansen) 

  
Forfall:  Rune Hansen (nestleder), Rune Søderlind (medlem) 
  
Andre: Økonomisjef Halvor Halvorsen, sak 30/18 

Rådmann Trond Aslaksen, sak 31-33/18 

Enhetsleder Anne Gro Alsaker Krabbesund, sak 33/18 

Forvaltningsrevisor Stine Norrøne Beck 
  
Protokollfører: Benedikte Muruvik Vonen (Temark) 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

4/18 18/00135-27 Godkjenning av innkalling 6.12.2018 3 

Møteprotokoll 

4/18 18/00135-26 Godkjenning av protokoll fra møte 1.11.2018 4 

Saker til behandling 

30/18 18/12924-1 Orientering om budsjett 2019 Risør kommune 5 

31/18 18/13000-4 Innsynssak Risør 6 
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32/18 18/12925-2 
Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag 

for kompensasjon fra staten - Risør 
7 

33/18 18/11343-7 Kvalitetssystemet QM+: enhetenes bruk og nytte 8 

34/18 18/11343-8 Kvalitetssystemet QM+: stikkprøvekontroll av bruk 9 

35/18 18/12932-2 Orientering om tilstandsrapport for grunnskolen 2018 Risør 10 

36/18 18/12512-3 
Bestilling av forvaltningsrevisjonen HMS og avvikshåndtering ved 

Sandnes ressurssenter 
11 

37/18 18/11826-9 Overgang til nytt kontrollutvalg 2019-2023 12 

38/18 18/00141-7 Orienteringer fra revisor 6.12.2018 13 

39/18 18/00147-7 Referatsaker 6.12.2018 14 

40/18 18/00153-7 Eventuelt 6.12.2018 15 

    

 

 
Risør, 06.12.2018 

 

 

Per Anders Østerholt      Benedikte Muruvik Vonen 

Kontrollutvalgsleder      Rådgiver 
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Møteinnkalling 

4/18 Godkjenning av innkalling 6.12.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 06.12.2018 4/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Innkalling til møte 6.12.2018 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Innkalling til møte 6.12.2018 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

4/18 Godkjenning av protokoll fra møte 1.11.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 06.12.2018 4/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møte 1.11.2018 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Protokoll fra møte 1.11.2018 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

30/18 Orientering om budsjett 2019 Risør kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 06.12.2018 30/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Økonomisjef Halvor Halvorsen orienterte om rådmannens forslag til budsjett 2019 og svarte 

på spørsmål. Rådmannen peker på behov for nedskjæringer i driften og for å jobbe på nye 

måter i årene som kommer. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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31/18 Innsynssak Risør 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 06.12.2018 31/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Rådmann Trond Aslaksen redegjorde kort for generelle regler om innsyn i offentlige 

dokumenter. Han viste kort til hvordan kommunen møter forespørsler om innsyn, manuell 

rutine ligger i QM+. Nytt saks-/arkivsystem innføres fra 1.5.2019 med egen innsynsmodul. 

Han redegjorde kort for innholdet i saken og kommunens arbeid og vurderinger i forbindelse 

med denne, og svarte på spørsmål.  

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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32/18 Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag 

for kompensasjon fra staten - Risør 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 06.12.2018 32/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Rådmann Trond Aslaksen redegjorde for Risør kommunes rutiner i saken og svarte på 

spørsmål. Det har også vært en interpellasjon i bystyret om saken 25.10.2018, som er besvart. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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33/18 Kvalitetssystemet QM+: enhetenes bruk og nytte 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 06.12.2018 33/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Enhetsleder for Enhet personer med demens Anne Gro Alsaker Krabbesund redegjorde for sin 

enhets bruk og nytte av QM+ og svarte på spørsmål. Brukes først og fremst til 

medikamentavvik og uønskede hendelser. De bruker det til læring i forhold til den enkelte 

situasjon, ikke så mye til å ta ut rapporter. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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34/18 Kvalitetssystemet QM+: stikkprøvekontroll av bruk 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 06.12.2018 34/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Kontrollutvalget vurderte lukking av møtet, men vedtok at møtet ble holdt åpent, med mindre 

det skulle bli behov for å komme inn på taushetsbelagte opplysninger. 

 

Rådmann Trond Aslaksen redegjorde for håndteringen av sak omtalt i Aust-Agder Blad 

(papirutgaven) 14.12.2017, hvor det fremkom at en ansatt i Risør kommune hadde levert en 

anmeldelse etter en hendelse vedkommende var blitt utsatt for i sin tjeneste for Risør 

kommune. Rådmannen svarte på spørsmål. Saken ble ikke håndtert som en hendelse i QM+, 

som den skulle ha vært, men den ble håndtert i organisasjonen. Rådmannen ga uttrykk for at 

forespørselen fra kontrollutvalget har gitt kommunen større kunnskap om, og forståelse for 

behovet for å bruke systemet. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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35/18 Orientering om tilstandsrapport for grunnskolen 2018 Risør 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 06.12.2018 35/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Rådmann Trond Aslaksen orienterte om aktuelle tema i tilstandsrapport for grunnskolen 2018 

og svarte på spørsmål. Svært lave tall på mobbing. Resultater på kull varierer fra år til år pga. 

ulikheter i elevmassen. Godt resultat i regning 10. klasse i 2017/18. Scorer høyt på 

gjennomføring av videregående skole og høyt på lærertetthet og støtte for læring. 

Grunnskolepoeng positiv utvikling siden 2015/16, men litt lavere enn snitt for landet. 

Utfordring: under snitt på lesing 5. klasse. Enkelttilfeller hvor foresatte/elever ikke føler seg 

godt ivaretatt. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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36/18 Bestilling av forvaltningsrevisjonen HMS og avvikshåndtering ved 

Sandnes ressurssenter 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 06.12.2018 36/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonen HMS og avvikshåndtering ved Sandnes 

ressurssenter fra Aust-Agder Revisjon IKS i tråd med fremlagt plan. Rapport forventes 

fremlagt til kontrollutvalgets junimøte 2019. 

 

Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert om prosjektets fremdrift og eventuelle endringer 

underveis. 

 

 

Møtebehandling 

Forvaltningsrevisor Stine Norrøne Beck la frem forslag til prosjektplan for 

forvaltningsrevisjonen HMS og avvikshåndtering ved Sandnes ressurssenter, og svarte på 

spørsmål. Kontrollutvalget drøftet prosesser omkring bestilling og gjennomføring av 

forvaltningsrevisjonsprosjekter. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonen HMS og avvikshåndtering ved Sandnes 

ressurssenter fra Aust-Agder Revisjon IKS i tråd med fremlagt plan. Rapport forventes 

fremlagt til kontrollutvalgets junimøte 2019. 

 

Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert om prosjektets fremdrift og eventuelle endringer 

underveis. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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37/18 Overgang til nytt kontrollutvalg 2019-2023 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 06.12.2018 37/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Sekretariatet jobber videre med tiltakene som skal lette overgangen til nytt kontrollutvalg. 

 

 

Møtebehandling 

Leder Per Anders Østerholt viste til tilsendt plan for overgang til nytt kontrollutvalg. Rådgiver 

Benedikte Muruvik Vonen redegjorde for innholdet i saken og svarte på spørsmål. Utvalget 

ga innspill. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Sekretariatet jobber videre med tiltakene som skal lette overgangen til nytt kontrollutvalg. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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38/18 Orienteringer fra revisor 6.12.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 06.12.2018 38/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Forvaltningsrevisor Stine Norrøne Beck orienterte om løpende revisjon og svarte på spørsmål. 

Tema som ble orientert om: 

- Kontroll på salgsområdet 

- Gjennomgang lønnsrutiner 

- Momskompensasjon mm. 

- Diverse momsspørsmål/rådgivning 

- Attestasjonsoppgaver 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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39/18 Referatsaker 6.12.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 06.12.2018 39/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

 

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

a. 29.11.2018: 

i. PS 88/18 Tertialrapport 2-2018 

ii. PS 89/18 Tilstandsrapport grunnskolen 2018 

2. Gjerstad og Risør kommune – Rapport etter forvaltningskontroll – Nærings- og 

miljøtiltak i skogbruket 

3. Høstkonferanse Temark 14.11.2018 i Bø 

4. NKRF Kontrollutvalgskonferanse 30.-31.1.2019 

5. FKT Fagkonferanse 4.-5.6.2019 

6. Neste møte 14.3.2019 

7. Vårkonferanse Temark 26.4.2019 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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40/18 Eventuelt 6.12.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 06.12.2018 40/18 

 

 

  

 

Møtebehandling 

Ingen saker. 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 19/02777-2 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Risør kontrollutvalg 14.03.2019 

 

 

 

   

 

 

Årsrapport for kemneren i Risør 2018  

 

Forslag fra sekretariatet: 
Årsrapport for kemneren i Risør for 2018 tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Skatteoppkreving er en kommunal oppgave. Skatteoppkreveren plikter å rapportere om sin virksomhet og 

sine resultater til skattekontoret og kommunens styringsorganer innen 20. januar. Årsrapporten skal 

inneholde omtale om skatteoppkreverens virksomhet, skatteregnskapet, innfordring av krav og 

arbeidsgiverkontrollen. Årsregnskap skal vedlegges rapporten. Rapporten til kommunen, som er 

administrativt overordnet myndighet, skal sikre at den er kjent med skatteoppkreverens resultater og 

måloppnåelse. 

 

Saksopplysninger: 
Kemneren i Østregionen, Aust-Agder utfører oppgaver fro Risør, Tvedestrand, Åmli, Gjerstad og 

Vegårshei kommuner. I sin rapport viser skatteoppkreveren til hvor mange årsverk som benyttes inn mot 

denne tjenesten i Risør kommune. Kemneren vurderer at kontorets bemanning er tilstrekkelig til å utføre 

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

 

Årsrapporten viser at det var en svak nedgang i den totale skatteinngangen for Risør kommune fra 2017 

til 2018. Marginavsetning er uendret på 11 %. Hoveddelen av fordringsmassen utgjøres av kravtypen 

restskatt person. Kemneren viser til en god nedgang i totale restanser i 2018, og da særlig for restskatt 

person. Kontoret nådde resultatmålene i resultatavtalen med Skatt Sør. 

 

Risør kommune er med i et interkommunalt samarbeid om arbeidsgiverkontroll. Kemneren finner at 

denne løsningen fungerer svært bra, blant annet fordi ordningen innebærer at særlig god kompetanse på 

området er tilgjengelig i kontrollarbeidet. Det ble planlagt 17 og gjennomført 15 arbeidsgiverkontroller i 

2018, noe som gjør at målet om 5 % av arbeidsgiverne ikke nås. Kemneren har forklart dette med at de to 

siste kontrollene viste seg å være meget ressurskrevende og derfor ikke var klare før nyttår. Kemneren 

viser til godt arbeid for å forebygge og avdekke arbeidslivskriminalitet. 

 

Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Skattekontoret 

utfører kontroll med skatteoppkreveren for å avklare: 

- om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende internkontroll for utførelsen av sine gjøremål 

- om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar 

med gjeldende regelverk 



1/19 Årsrapport for kemneren i Risør 2018  - 19/02777-2 Årsrapport for kemneren i Risør 2018  : Årsrapport for kemneren i Risør 2018

 

  
2 

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

regelverk 

- om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk. 

 

Skattekontoret har ikke gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i 2018, men det er 

utført kontorkontroller innen området skatteregnskap. Det er ikke gitt pålegg fra regional kontrollenhet i 

2018. Skatteetaten sier i sin kontrollrapport at de finner at alle kontrollerte forhold i det alt vesentlige er i 

samsvar med gjeldende regelverk. Kontrollrapporten fra skatteetaten følger som vedlegg til saken. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget skal ikke lenger avgi uttalelse til årsregnskap og årsrapport fra skatteoppkreveren, men 

gjennom denne saken blir kontrollutvalget gjort kjent med skatteoppkreverens resultater og måloppnåelse. 

 

Vedlegg:  

Årsrapport med årsregnskap 2018 kemneren i Risør 

Kontrollrapport Skatteetaten 2018 
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Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren for Risør 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 
1,85 1,88 1,88 

 
Antall årsverk i 2018 inkluderer 0,24 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 Risør 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 656 472 140 og utestående restanser2 på kr 16 926 327, herav berostilte krav på 
kr 250 390.  
 
Innkrevingsresultater 
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2018 for Risør 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 97,26 98,53 96,38 

Forskuddstrekk 2017  99,94 99,99 99,95 99,94 

Forskuddsskatt personlige skattytere 2017 99,40 99,62 99,90 99,22 

Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2017 99,93 99,95 99,98 99,95 

Restskatt upersonlige skattytere 2016 99,30 100,00 99,53 98,84 

Arbeidsgiveravgift 2017 99,10 99,75 99,09 99,84 
 
Resultater for arbeidsgiverkontrollen 
Skatteoppkreveren for Risør 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 
%) 

321 16 15 4,7 5,4 4,8 
 
Skatteoppkrever opplyser i sin årsrapport av manglende måloppnåelse for arbeidsgiverkontrollen skyldes 
at de to siste kontrollene viste seg å være meget ressurskrevende.  
 
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 Risør kommune 
  Kontrollutvalget for Risør kommune 
  Rådmann/administrasjonssjef for Risør kommune 
  Riksrevisjonen 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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Arkivsak-dok. 19/03759-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Risør kontrollutvalg 14.03.2019 

 

 

 

   

 

 

Årsmelding 2018 Risør kontrollutvalg 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for kontrollutvalget for 2018 slik den foreligger. Årsmeldingen 

oversendes bystyret med følgende innstilling til vedtak: 

 

Bystyret tar Årsmelding 2018 Risør kontrollutvalg til orientering og anser den for å gi en tilfredsstillende 

oversikt over kontrollutvalgets aktivitet i 2018. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget skal informere bystyret om resultatet av sitt arbeid, jf. kommuneloven § 77 punkt 6. 

Dette gjøres bl.a. gjennom å legge frem årsmelding for aktiviteten i kontrollutvalget. 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget er bystyrets verktøy innen kontroll av kommunens virksomhet. Kontrollutvalget utfører 

oppgaver med hjemmel i kommuneloven og på oppdrag fra bystyret. I tillegg kan kontrollutvalget selv 

vurdere om de ønsker å behandle andre saker. Det kan leses ut av årsmeldingen at kontrollutvalget 

behandler mange og svært ulike saker, og mange personer i og omkring kommunens organisasjon bidrar 

inn i arbeidet. Årsmeldingen skal gi en oversikt over kontrollutvalgets aktivitet og resultatene av arbeidet 

i utvalget.  

 

Utkast til årsmelding for 2018 er utarbeidet av sekretariatet og ligger ved saken. Godkjent versjon 

oversendes bystyret til orientering. 

 

Vedlegg:  

Årsmelding 2018 Risør kontrollutvalg 
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1. Kontrollutvalget i Risør kommune 
Kontrollutvalget har i 2018 hatt følgende medlemmer og varamedlemmer valgt av bystyret: 
 

       Medlemmer: 

 Per Anders Østerholt (H), leder 

 Rune Hansen (Mdg), nestleder 

 Anlaug Stenersen (V), medlem 

 Randi Gunsteinsen (Ap), medlem 

 Per Søderlind (H), medlem 

 Varamedlemmer 

 Ap/KrF/Mdg/Sp 

 Varamedlemmer 

 H/Frp 

 Varamedlemmer 

 V 

 1. Kjell Skarheim (Ap)  1. Nina Th. Christensen (H)  1. Dag Jørgen Hveem (V) 

 2. Morten Sivertsen (Ap)  2. Kristian Willy Thorsen (Frp) 2. Rolf Dahle (V)  

 3. Kittel Røysland jr. (Sp)  3. Wenche Monrad (h) 

 4. Vanja Egeland (Ap)   

 
 

GRUNNPILARER I ARBEIDET: 

Kontrollutvalget sikrer tillit til kommunal virksomhet gjennom kontroll 

Kontrollutvalget opptrer som et kollegium 

Kontrollutvalget er ikke en arena for partipolitikk 

Kontrollutvalget er ikke en arena for politisk omkamp 

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan 

Kontrollutvalget er åpent for alle innspill 

 

2. Oppgaver 
Kommunen er samfunnet sin viktigste velferdsprodusent og forvalter store ressurser på vegne av 
innbyggerne. Omfanget av og bredden i den kommunale tjenesteproduksjonen gjør det nødvendig 
med utstrakt styring og kontroll av at innbyggerne får de tjenestene de har krav på, og at ressursene 
blir forvaltet på en effektiv måte i samsvar med bystyret sine føringer. 
 

Kommunal egenkontroll er den kontrollen kommunen selv gjennomfører i egen virksomhet. 
Egenkontroll er et viktig element i det lokale folkestyret, og skal bidra til at kommunen når de mål 
som er satt, innenfor rammene av gjeldende regelverk og tildelte ressurser. Egenkontrollen skal også 
bidra til å styrke folk sin tillit til forvaltningen, gjennom forebygging og avdekking av ulovlige og andre 
uheldige forhold. En kommunesektor med god egenkontroll kan også redusere statlig detaljstyring og 
kontroll. 
 

Sammen om Porsgrunn 
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Egenkontrollen i kommunene utføres i hovedsak av rådmannen, revisjonen og kontrollutvalget. 
Kontrollutvalget består av folkevalgte personer som er valgt til å være bystyret sin egen 
kontrollinstans. Kontrollutvalget er avgjørende for å oppnå en vel fungerende egenkontroll i den 
enkelte kommune eller fylkeskommune. En vel fungerende egenkontroll styrker innbyggerne sin tillit 
til kommunen og er viktig for å sikre effektiv og rett bruk av ressursene. 
 

3. Bystyret 
Kontrollutvalget er bystyret sitt verktøy, og det er bystyret som har det overordnede tilsynsansvaret 
for den kommunale virksomheten. Bystyret spiller derfor en avgjørende rolle for hvilken 
oppmerksomhet kontroll- og tilsynsarbeidet har i kommunen. For at kontrollutvalget skal være et 
godt verktøy for bystyret, må bystyret gi kontrollutvalget gode rammebetingelser. I dette ligger bl.a. 
at det eksisterer gode relasjoner mellom utvalget og bystyret. Derfor skal minst ett medlem i 
kontrollutvalget være medlem i bystyret. I Risør er dette kravet oppfylt. I tillegg er det naturlig at 
ordfører med jevne mellomrom deltar i kontrollutvalgets diskusjoner. Ordfører har alltid møte- og 
talerett i kontrollutvalget. Bystyret er videre ansvarlig for at kontrollutvalget får de økonomiske 
rammene som er nødvendige for å utføre kontrollarbeidet. 
 

4. Opplæring 
Det stilles stadig større krav og forventninger til kontrollutvalgets kompetanse, både fra det politiske 
miljø og kommunens innbyggere. For at kontrollutvalget skal kunne utøve den gode egenkontrollen i 
tråd med lov og forskrift, er det nødvendig å legge til rette for opplæring og erfaringsutveksling om 
kontrollutvalgets rolle, oppgaver og lovverk. Kontrollutvalget inviteres årlig til Fagkonferansen til 
Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT), Kontrollutvalgskonferansen i regi av Norges 
kommunerevisorforbund (NKRF) og Vår- og Høstkonferanse i regi av Temark. Dette er viktige 
samlinger for å tilføre kontrollutvalgets medlemmer ny kunnskap, og det er arenaer der 
kontrollutvalgsmedlemmer fra hele landet/regionen møtes og drøfter saker og arbeidsmetoder. 
 
Leder Per Anders Østerholt, medlem Per Søderlind og varamedlem Kjell Skarheim deltok på FKT sin 
fagkonferanse i mai 2018. 
 

5. Sekretariat 
Sekretariatet forbereder sakene til kontrollutvalget, bistår kontrollutvalget med faglig rådgivning og 
følger opp kontrollutvalgets vedtak. I tillegg kommer praktisk tilrettelegging og oppfølging av 
utvalgets møter. I det løpende arbeidet er sekretariatet bindeledd mellom utvalg og revisjonsselskap 
og mellom utvalg og administrasjon, og sekretariatet utfører oppgaver på vegne av kontrollutvalget. 
Sekretariatet kalles gjerne kontrollutvalgets «operative ledd». 
 
Kommunen er medlem i og får sin sekretærbistand til kontrollutvalget fra Agder og Telemark 
kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark). Med oppdrag for 34 kommuner i Aust-Agder, Vest-Agder og 
Telemark var Temark i 2018 ett av landets største kontrollutvalgssekretariat. Sekretariatet har sju 
ansatte, og fast rådgiver for kontrollutvalget i Risør kommune er rådgiver Benedikte Muruvik Vonen. 
 

6. Revisjon  
Risør kommunes revisor er Aust-Agder Revisjon IKS. Selskapet utfører hovedsakelig 
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for kommunen. Regnskapsrevisjon består 
av en lang rekke løpende revisjonsoppgaver, og munner ut i revisjonsberetningen som revisjonen 
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avgir om kommunens årsregnskap. Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll er større enkeltoppgaver 
som kontrollutvalget bestiller ut fra vedtatt (og eventuelt justert) Plan for forvaltningsrevisjon og 
Plan for selskapskontroll, basert på overordnet analyse av risiko og vesentlighet i kommunen. De blir 
behandlet som egne saker i kontrollutvalget og videresendt med innstilling til vedtak til bystyret. De 
aktuelle undersøkelsene er beskrevet i egne avsnitt under. 
 
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 har som regel et eget punkt for orienteringer fra revisjonen i hvert møte, og revisor 
er alltid til stede på møtene. 
 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor er daglig leder i Aust-Agder Revisjon IKS Kristian Fjellheim 
Bakke. Oppdragsansvarlig revisor innen regnskapsrevisjon er Ketil Raknes. Hovedrevisor for Risør 
kommune er registrert revisor Bente Tobiassen. 
 

7. Økonomi 
For å utøve sin funksjon på en god måte har kontrollutvalget lagt vekt på å be bystyret 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, med selvstendig innstillingsrett overfor bystyret, dvs. at 
budsjettforslaget fra kontrollutvalget går uendret til bystyret. Budsjettet (ramme for kontroll, tilsyn 
og revisjon) blir vedtatt av bystyret. Innen denne rammen ligger det kostnader til drift av 
kontrollutvalget, kjøp av sekretariattjenester og kjøp av revisjonstjenester.  
 
Regnskapstallene for den samlede kontroll- og tilsynsvirksomheten i kommunen fremkommer av 
kommunens samlede årsregnskap. Budsjett og regnskap for 2018 viser følgende: 
 

Beskrivelse Budsjett 2018 Regnskap 2018 

Møtegodtgjørelse mv. 25 000 11 458 

Bevertning 3 000 260 

Kurs/opplæring inkl. reise 60 000 29 395 

Andre kostn.  5 000 0 

Sum kontrollutvalget 93 000 41 113 

Sekretariat 103 000 102 700 

Revisjon 969 000 968 000 

Sum kontroll, tilsyn og revisjon 1 165 000 1 111 813 

 
Kommentar: 
Kontroll, tilsyn og revisjon i Risør kommune har hatt et mindreforbruk på ca. kr 53 000 i 2018. De 
største avvikene kan kort forklares som følger: 

- Mindreforbruket på møtegodtgjørelse mv. skyldes tidsforskyvning av innrapportert 
fremmøte, slik at møtegodtgjørelsene for 2. halvår 2018 ikke kommer i regnskapet før i 2019. 

- Mindreforbruket på kurs/opplæring inkl. reise på ca. kr 30 000 skyldes at det var færre enn 
budsjettert som hadde mulighet til å reise på aktuelle opplæringstiltak. 
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8. Saker som er behandlet i 2018 
Kontrollutvalget hadde i 2018 4 møter og behandlet 40 saker. Det var opprinnelig satt opp 6 møter. 
Men ett møte ble avlyst pga. få saker, og ett møte ble avlyst pga. at meldte forfall viste at møtet ikke 
ville ha vært beslutningsdyktig. 
 
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 
Risør i 2018 (utover medlemmer, møtende varamedlemmer, revisorer og sekretariatet) og 
derigjennom bidratt til kontrollarbeidet: 

- Ordfører Per Kristian Lunden 
- Rådmann Trond Aslaksen 
- Økonomisjef Halvor Halvorsen 
- Organisasjonssjef Geir Steen-Tveit 
- Kommunalsjef helse og omsorg Per Christian Andersen 
- Kommunalsjef samfunnsutvikling Nils Martin Andersen 
- Kommunalsjef oppvekst og inkludering Inger Bømark Lunde 
- Leder enhet bosetting, opplæring og integrering Søs Nysted 
- Enhetsleder helsetjenester Bjørn Haugersveen 
- Enhetsleder sykehjem Anne Gro Alsaker Krabbesund 
- Personvernombud Ståle Sjaavaag 

 
Fra Aust-Agder Revisjon IKS har følgende personer møtt: 

- Daglig leder Kristian Fjellheim Bakke 
- Hovedrevisor Bente Tobiassen 
- Forvaltningsrevisor Stine Norrøne Beck 

 
I løpet av året 2018 har følgende saker vært behandlet: 
 

a. Årsregnskapet 
Kontrollutvalget har gitt uttalelse til årsregnskap 2017 for Risør kommune. Revisjonen hadde avlagt 
en normal revisjonsberetning, dvs. at revisjonen ikke hadde avdekket vesentlige feil eller mangler 
som krevde forbehold eller presiseringer i revisjonsberetningen. 
 
Kontrollutvalget anbefalte at Risør kommune sitt årsregnskap for 2017 skulle godkjennes, samtidig 
som de valgte å fremheve noen av kommentarene fra revisjonens oppsummeringsbrev til 
kontrollutvalget. Her pekte revisjonen på informasjon fra regnskapet som etter deres mening var 
sentral i forhold til kommunens virksomhet og økonomiske stilling pr. 31.12.2017, og utvalgte forhold 
som revisjonen anså som vesentlige for forståelsen av årsregnskapet: 

- Kontrollutvalget merket seg revisjonens omtale av premieavviket innen pensjonsordningen 
- Kontrollutvalget merket seg revisjon kommentarer omkring faktisk økonomisk handlingsrom.  
- Kontrollutvalget merket seg også revisjonens kommentarer til kommunens økende gjeld, 

med den risiko som følger av dette. 
 

b. Forvaltningsrevisjonsprosjekter. 
Gjennomføring av forvaltningsrevisjoner er et viktig redskap for å bidra til bedre måloppnåelse og økt 
kvalitet på tjenestene i kommunen. Kontrollutvalget har fått i oppdrag gjennom kommuneloven § 77 



2/19 Årsmelding 2018 Risør kontrollutvalg - 19/03759-1 Årsmelding 2018 Risør kontrollutvalg : Årsmelding 2018 Risør kontrollutvalg

 6 

nr. 4 å gjennomføre forvaltningsrevisjon. Forskrift for kontrollutvalg kap. 5 utdyper dette nærmere. I 
dette ligger bl.a.: 

- Kontrollutvalget bør bruke tid på bestillingsprosessen, slik at de får formidlet en tydelig 
bestilling til revisjonen. Dette vil sikre at det er enighet om hva forvaltningsrevisjonen skal 
svare på.  

- Det er en fordel om kontrollutvalget utarbeider en plan for hvordan revisjonen skal 
rapportere underveis i et forvaltningsrevisjonsprosjekt.  

- Forvaltningsrevisjonsrapporten bør presenteres i bystyret enten av leder i kontrollutvalget, 
bystyrets representant i utvalget eller revisor. Behandlingen i kontrollutvalget og forslaget til 
vedtak i bystyret bør presenteres av utvalgets leder (ev. nestleder) i bystyret. 

- Kontrollutvalget skal følge opp at administrasjonen gjennomfører bystyrets vedtak. For dette 
formålet bør kontrollutvalget inkludere tidsfrister for tilbakemeldinger og/eller 
gjennomføring av tiltak i innstillingen til vedtak som oversendes bystyret. 

 
Som grunnlag for valget av forvaltningsrevisjonsprosjekter skal det foreligge en overordnet analyse 

og plan for forvaltningsrevisjon. Planen skal vedtas innen årets slutt året etter kommunestyrevalget. 
Overordnet analyse ble utarbeidet av Aust-Agder Revisjon IKS og lagt frem for kontrollutvalget til 
behandling i møtet 16.2.2016. Sammen med analysen la revisjonen frem forslag til plan for 
forvaltningsrevisjon. Planen ble realitetsbehandlet og vedtatt i møtet og bestod av følgende 
prosjekter for perioden 2016-2019: 
 

1. Barneverntjenesten 
a. Ressurser, organisering og styring (tidlig i perioden) 
b. Tjenesteytelse i enheten (sist i perioden) 

2. Sosialtjenesten NAV 
• Saksbehandlingsrutiner og internkontroll ved tildeling av økonomisk sosialhjelp 

3. Teknisk sektor 
a. Rutiner og prosedyrer i byggesaksavdelingen. Ressurser og saksbehandlingsfrister. 

 
Bystyret ga i sitt møte 14.4.2016 sin tilslutning til planen og ga fullmakt til kontrollutvalget for å 
endre planen etter behov i perioden. Etter bestilling fra bystyret, vedtok kontrollutvalget 8.12.2016 
sak 40/16 å gjennomføre forvaltningsrevisjonen Ressursbruk på barnehageområdet, under 
forutsetning av at bystyret godkjente prosjektet. Dette medførte at Plan for forvaltningsrevisjon 
2016-2019 måtte revideres, og i sitt møte 23.3.2017 sak 2/17 vedtok kontrollutvalget revidert Plan 
for forvaltningsrevisjon 2016-2019 bestående av følgende prosjekter: 
 

1. Barneverntjenesten 
a. Ressurser, organisering og styring 
b. Tjenesteytelse i enheten (sist i perioden) 

2. Barnehage 
• Ressursbruk på barnehageområdet 

3. Sosialtjenesten NAV 
• Saksbehandlingsrutiner og internkontroll ved tildeling av økonomisk sosialhjelp 

 

Da prosjekt 1 a og 2 var sluttført, valgte kontrollutvalget i sitt møte 1.11.2018 å bytte ut prosjektet 
Sosialtjenesten NAV med et forvaltningsrevisjonsprosjekt ved Sandnes ressurssenter. Revidert Plan 
for forvaltningsrevisjon 2016-2019 består etter dette av følgende prosjekter: 
 

1. Barneverntjenesten 
a. Ressurser, organisering og styring 
b. Tjenesteytelse i enheten (sist i perioden) 

2. Barnehage 
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• Ressursbruk på barnehageområdet 
3. HMS og avvikshåndtering ved Sandnes ressurssenter 

 
Kontrollutvalget har jobbet med følgende forvaltningsrevisjoner i 2018: 
 

i. Barneverntjenesten Øst i Agder – Risør 

Risør kontrollutvalg bestilte 9.6.2016 forvaltningsrevisjonen Barnevernet i Østre Agder – Risør. Dette 
var det første prosjektet i plan for forvaltningsrevisjon i inneværende periode (prosjekt 1 a i planen). 
Følgende problemstillinger ble undersøkt: 
 
Overordnet problemstilling: 

Er barnevernsamarbeidet i Østre Agder etablert og organisert på en formålstjenlig måte, i henhold til 

de føringer, intensjoner og forventninger som ligger til grunn for etableringen av det interkommunale 

barnevernsamarbeidet? 

 

- Underproblemstilling 1: 

Hvordan har barnevernsamarbeidet etablert rutiner for kostnadsfordeling mellom 

samarbeidskommunene? Og videre; er konsekvensen av fordelingen i tråd med avtalen og 

andre føringer, intensjoner og forventninger? 

- Underproblemstilling 2: 

Er barnevernsamarbeidet etablert i tråd med avtalen og andre føringer, intensjoner og 

forventninger, når det gjelder organisering av ressurser, oppdrag og ansvar? 

- Underproblemstilling 3: 

Hvordan har man sikret brukernes rettigheter i forbindelse med etableringsfasen av 

barneverntjenesten? 

 
Rapport fra forvaltningsrevisjonsprosjektet ble behandlet i kontrollutvalgets møte 4.5.2017 sak 
10/17. Kontrollutvalget vedtok å oversende rapporten til bystyret med følgende forslag til vedtak: 
 
Bystyret 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. 
 
Bystyret ga sin tilslutning til vedtaket i sitt møte 24.5.2017 sak 48/17. Kontrollutvalget gjennomførte 
oppfølging av prosjektet i sitt møte 7.9.2017 sak 22/17. Etter orientering fra rådmannen gjorde 
kontrollutvalget følgende vedtak: 
 
Kontrollutvalget anser første rapportering etter forvaltningsrevisjonen Barneverntjenesten Øst i 

Agder å være tilfredsstillende. 
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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. 

 
Kontrollutvalget fulgte så opp dette vedtaket i sitt møte 15.3.2018 sak 4/18, der kontrollutvalget fikk 
en redegjørelse fra rådmannen om tiltakene som var satt i verk og effekten av dem. Siden 
barnevernet er organisert i samarbeid med flere kommuner, er det hovedsakelig rådmannen i 
vertskommunen Gjerstad som har levert de skriftlige oppfølgingene i prosjektet. Følgende vedtak ble 
fattet: 
 
Kontrollutvalget finner rapport og redegjørelse om oppfølging av forvaltningsrevisjonen 

Barneverntjenesten Øst i Agder – Risør tilfredsstillende, og avslutter med dette saken. 

 

ii. Ressursbruk på barnehageområdet 

Bystyret ba gjennom behandling av handlingsprogram/økonomiplan for 2017-2020 kontrollutvalget 
om å foreta en utredning for å belyse forholdene mellom private og kommunale barnehager med 

hensikt å få fram de økonomiske konsekvensene av de to driftstypene og forholdet mellom fortsatt 

kommunal drift og privat drift. Kontrollutvalget bestilte en forvaltningsrevisjon for å løse denne 
oppgaven i et kontrollperspektiv, fra Aust-Agder Revisjon. Prosjektet hadde én hovedproblemstilling. 
For å besvare denne, valgte revisjonen å ta utgangspunkt i tre hypoteser, som alle ut fra et 
kontrollperspektiv kunne representere mulige årsaker til høy ressursbruk på barnehageområdet. For 
å besvare problemstillingen skulle disse hypotesene testes, og søkes bekreftet eller avkreftet. 
 
Problemstilling: 

Er det forhold ut fra et kontrollperspektiv som kan forklare den høye ressursbruken i 

barnehagesektoren i Risør kommune? 

- En hypotesetesting av tre potensielle forklaringsvariabler; barnehagestruktur, produktivitets- 

og effektivitetsforhold og oppfølging av lokalpolitiske prioriteringer. 

 

Hypoteser: 

1. Strukturelle forhold i de kommunale barnehagene, eller i forholdet mellom de kommunale og 

private barnehagene, forklarer den høye ressursbruken på barnehageområdet i Risør. 

2. Kommunens høye ressursforbruk kan forklares gjennom produktivitets- og effektivitetsforhold 

i de kommunale barnehagene. 

3. Risør kommune har lokale bestemmelser som strekker seg utover minstekravene innen 

barnehagesektoren, og praktiseringen av disse gir utslag i høyere kostnader. 

 
For å være sikker på at forvaltningsrevisjonsprosjektet stemte med bystyrets forventninger, valgte 
kontrollutvalget å oversende prosjektplanen til bystyret for godkjenning før bestilling av 
forvaltningsrevisjonen. Kontrollutvalget behandlet revisjonens rapport fra prosjektet i sitt møte 
26.10.2017 sak 29/17. Kontrollutvalget tok rapporten til orientering og oversendte den til bystyret 
med følgende forslag til vedtak: 
 
Bystyret ber rådmannen gå gjennom anbefalingene i rapporten Ressursbruk på barnehageområdet 

og ta disse i betraktning i arbeidet med utvikling og organisering av barnehagesektoren i Risør 

kommune. 

Rådmannen bes rapportere tilbake til kontrollutvalget om hvordan anbefalingene er fulgt og 

eventuell effekt av dette, innen tidlig høst 2018. 
 
Bystyret ga sin tilslutning til kontrollutvalgets forslag til vedtak i sitt møte 30.11.2017 sak 97/17, med 
følgende tillegg: 
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Rådmannen får i oppdrag å gå i dialog med de private og offentlige barnehagene for å diskutere 

mulige fremtidige løsninger. 

 
Kontrollutvalget fulgte opp vedtaket i sitt møte 1.11.2018 sak 19/18, med skriftlig og muntlig 
orientering fra rådmannen. Følgende vedtak ble fattet: 
 
Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget ber om at fremtidige forespørsler fra revisjon og 

kontrollutvalg/kontrollutvalgssekretariat blir besvart innen rimelig tid og gitte frister. 

 
Kontrollutvalget avsluttet med dette arbeidet med forvaltningsrevisjonen Ressursbruk på 
barnehageområdet. 
 

iii. Sandnes Ressurssenter 

Kontrollutvalget bestilte i sitt møte 1.11.2018 prosjektplan for forvaltningsrevisjon av Sandnes 
Ressurssenter i stedet for den før vedtatte forvaltningsrevisjonen Sosialtjenesten NAV. 
Prosjektplanen HMS og avvikshåndtering ved Sandnes ressurssenter ble vedtatt i kontrollutvalgets 
møte 6.12.2018 sak 36/18, med følgende problemstillinger: 
 

1. Jobbes det systematisk med HMS ved Sandnes ressurssenter i henhold til kravene i 

arbeidsmiljøloven? Og gjennomføres det tilfredsstillende risikovurderinger knyttet til de 

ansattes arbeidsforhold? 

2. Har Sandnes ressurssenter etablert tilfredsstillende rutiner for å avdekke, registrere, 

rapportere og håndtere avvik? 

 
Rapport forventes fremlagt til kontrollutvalgets junimøte 2019. Kontrollutvalget vil dermed arbeide 
videre med forvaltningsrevisjonen HMS og avvikshåndtering ved Sandnes ressurssenter i 2019. 
 

c. Selskapskontroller  
Kontrollutvalget bør følge med på bystyret 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. Av kommunelovens § 77 nr. 5 fremgår følgende om 
selskapskontroll: 
«Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 

fylkeskommunens interesser i selskaper mm.» 

Forskrift for kontrollutvalg kap. 6 utdyper dette nærmere. I dette ligger bl.a.: 
- Kontrollutvalget må få utarbeidet en prosjektplan eller bestilling som tydeliggjør hvordan 

kontrollen skal gjennomføres. 
- Dersom det i det aktuelle selskapet er flere eierkommuner, kan kontrollen samordnes 

mellom eierne.  
- Det er viktig at selskapskontrollen gjennomføres på en planmessig måte, og at den er basert 

på en risiko- og vesentlighetsvurdering.  
- Resultatene av selskapskontroller skal rapporteres til bystyret.  

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

selskapskontroll. Planen skal vedtas innen årets slutt året etter bystyrevalget. Analyse ble utarbeidet 
av Aust-Agder Revisjon IKS og lagt frem for kontrollutvalget til behandling i møtet 27.10.2016. 
Sammen med analysen la revisjonen frem forslag til plan for selskapskontroll. Planen ble vedtatt og 
består av følgende prosjekter for perioden 2016-2019: 
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a) Lisand Industrier AS 
b) Selskapskontroll/forvaltningsrevisjon som tar for seg kommunens eierskap og eierstyring på 

et overordnet nivå, ikke tilknyttet spesielle selskaper 
 
Kontrollutvalget vil forsøke å samkjøre selskapskontroller med andre eiere der det er aktuelt. 
Bystyret ga i sitt møte 24.11.2016 sak 184/16 sin tilslutning til planen og ga fullmakt til 
kontrollutvalget for å endre planen etter behov i perioden. 
 
Kontrollutvalget valgte i sitt møte 1.11.2018 sak 24/18 å nedprioritere prosjekt b) til fordel for 
gjennomføring av forvaltningsrevisjonen HMS og avvikshåndtering ved Sandnes ressurssenter, slik at 
revidert Plan for selskapskontroll 2016-2019 ved utgangen av 2018 bestod av følgende prosjekt: 
 

a) Lisand AS 
 
Kontrollutvalget har jobbet med følgende selskapskontroller i 2018: 
 

i. Lisand AS 

Kontrollutvalget bestilte i sitt møte 4.5.2017 sak 11/17 selskapskontrollen Lisand AS, med følgende 
problemstillinger: 
 

1. Er vedtektene i selskapet i samsvar med formålet og politiske vedtak? 

2. Er selskapets organisasjonsform hensiktsmessig i forhold til formålet? 

3. I hvilken grad driver selskapet i samsvar med gjeldende vedtekter, kommunale vedtak og 

andre føringer fra eierkommunene? 

4. Driver selskapet i samsvar med aktuelle lover og regler? 

5. Driver selskapet i tråd med eierkommunenes etiske retningslinjer? 

6. Har selskapet etablert et system og rutiner for å sikre at selskapet drives målrettet og 

effektivt? 

7. Hvilke rutiner gjelder for vurdering og godkjenning av selskapets aktiviteter/prosjekter eller 

endringer av disse? 

8. Blir selskapets aktiviteter, herunder styremøter og generalforsamling, rapportert i tråd med 

lover og regler? 

 
Rapporten ble behandlet i kontrollutvalgets møte 15.3.2018 sak 5/18. Under behandlingen ble 
følgende spørsmål tatt opp uten at det ble votert over: 

- Forankring: burde eierrepresentanten ha fått direkte føringer fra eget formannskap/bystyre 
til behandling av saker til generalforsamling? 

- Etiske retningslinjer: burde det ha vært tatt opp direkte med Lisand AS at Risør kommune i 
sin eierskapsmelding anbefaler at selskapet følger KS eierstyringsprinsipp med utarbeiding av 
etiske retningslinjer? 

 
Kontrollutvalget tok rapporten Selskapskontroll Lisand AS til orientering og oversendte den til 
bystyret med følgende forslag til vedtak: 
Bystyret tar rapporten Selskapskontroll Lisand AS til orientering og merker seg at revisjonen finner at 

formålet bak selskapet er opprettholdt og at den gjennomgåtte dokumentasjonen er i tråd med 

formelle føringer. 

 
Kontrollutvalget avsluttet med dette arbeidet med selskapskontrollen Lisand AS. 
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ii. Kommunens eierskap og eierstyring 

Kontrollutvalget drøftet i sitt møte 1.11.2018 sak 24/18 behovet for den generelle selskapskontrollen 
Kommunens eierskap og eierstyring, som lå i vedtatt Plan for selskapskontroll 2016-2019. Følgende 
vedtak ble fattet for å omfordele ressurser til forvaltningsrevisjonen HMS og avvikshåndtering ved 
Sandnes ressurssenter: 
 
Generell selskapskontroll: Kommunens eierskap og eierstyring settes ikke i gang nå. Behovet tas inn i 

vurderinger omkring risiko og vesentlighet for neste kommunestyreperiode. 

 

d. Andre saker.  
- Etablering av bofellesskap enslige mindreårige flyktninger – oppfølging 
- Endring i politisk organisering 
- Orientering om tilsyn fra Arbeidstilsynet i Risør kommune våren 2017 
- Årsmelding 2017 Risør kontrollutvalg 
- Samordnet kalender for tilsyn og egenkontroll 2018 
- Årsrapport 2017 kemneren i Risør 
- Revisors egenvurdering av uavhengighet 2018 
- Nye personvernregler 2018 - Risør 
- Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2019 
- Kvalitetssystemet QM+ i Risør kommune 
- Økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2018 
- Forum for Kontroll og Tilsyn – medlemskap 
- Overordnet revisjonsstrategi 2018 Risør 
- Møte- og arbeidsplan 2019 Risør kontrollutvalg 
- Orientering om budsjett 2019 Risør kommune 
- Innsynssak Risør 
- Kommunal registr. av psykisk utviklingshemmede og grunnlag for kompensasjon fra staten 
- Kvalitetssystemet QM+: enhetenes bruk og nytte 
- Kvalitetssystemet QM+: stikkprøvekontroll av bruk 
- Orientering om tilstandsrapport for grunnskolen 2018 
- Overgang til nytt kontrollutvalg 2019-2023 
- Orienteringer fra revisor (hvert møte) 
- Referatsaker (hvert møte) 
- Eventuelt (Hvert møte) 

 
For nærmere informasjon om de enkelte sakene, henvises det til www.temark.no under Risør 
kommune for sakspapirer til hvert enkelt møte.  
 

9. Avsluttende kommentarer 
Kontrollutvalgets årsmelding for 2018 godkjennes av kontrollutvalget og legges frem for bystyret til 
orientering. Kontrollutvalget mener at årsmeldingen gir bystyret grunnlag for å følge med på om 
kontrollutvalget utfører sitt arbeid i tråd med bystyrets vedtak. 
 
Risør 14.3.2019 
 
 
Per Anders Østerholt   Benedikte Muruvik Vonen 
Leder   Rådgiver 
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Arkivsak-dok. 19/03783-3 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Risør kontrollutvalg 14.03.2019 

 

 

 

   

 

 

Revisors egenvurdering av uavhengighet 2019 Risør 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet datert 3.1.2019 tas til orientering. 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet datert 7.1.2019 tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kommuneloven § 79 og Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner stiller krav til revisors 

uavhengighet og objektivitet. Av forskriftens § 15 første ledd fremgår følgende: 

 

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

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

 

Saksopplysninger: 
Egenvurderinger er avgitt av hhv. oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes (datert 3.1.2019) og 

oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim Bakke (datert 7.1.2019). Egenvurderingene 

konkluderer med at oppdragsansvarlig revisor oppfyller kravene til uavhengighet og objektivitet i 

kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften §§ 13-15. Egenvurderingene følger vedlagt. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Det å etterspørre dokumentasjon av revisors egenvurdering av uavhengighet inngår som en del av 

kontrollutvalgets påseansvar for forsvarlig revisjon 

 

Vedlegg:  

RK uavhengighet RR 2019 

Uavhengighet FR Risør 
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Arkivsak-dok. 19/02852-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Risør kontrollutvalg 14.03.2019 

 

 

 

   

 

 

Orienteringer fra revisor 14.3.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

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

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

fortløpende gjennom året. 

 

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

kommune. 
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Arkivsak-dok. 19/02870-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Risør kontrollutvalg 14.03.2019 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 14.3.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
 

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

a. 13.12.2018: 

i. PS 102/18 Handlingsprogram og økonomiplan 2019-2022 med budsjett 2019 

ii. PS 107/18 Budsjettreguleringer drift 2018 

b. 14.01.2019: Ingen aktuelle saker. 

c. 31.01.2019: 

i. PS 12/19 Samlokalisering av leger i Kragsgata 48 

d. 14.02.2019: 

i. PS 15/19 Samlokalisering av leger i Kragsgata 48 

e. 28.02.2019: Ingen aktuelle saker. 

2. Henvendelse fra Risør Senterparti: Spørsmål knyttet til formelle forhold ved kommunal ansettelse 

av leger i Risør 

3. Henvendelse vedr. manglende svar fra kommunen – Søndeled Bygg AS med svar fra rådmannen 

4. Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Hestemyr avfallsanlegg - RTA AS - mottak og sortering 

5. Forespørsel om mulig virksomhetsbesøk Hestemyr avfallsanlegg/RTA AS 

6. Vårkonferanse Temark 26.4.2019 i Arendal 

7. FKT Fagkonferanse 4.-5.6.2019 

8. Neste møte 

 

 

Vedlegg:  

Spørsmål knyttet til formelle forhold ved kommunal ansettelse av leger i Risør 

Søndeled Bygg 

Vedr. henvendelse fra Søndeled Bygg AS 

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Hestemyr avfallsanlegg - RTA AS - mottak og sortering 

Mulighet for virksomhetsbesøk? 
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Risør Fredag 18. Januar 2019 10,5 [6gb] TRA?»
/  2.01 er (PCA

Fra BHA

Styret i Risør Senterparti

055

Til
Kontrollutvalget for Risør kommune ved Postmottak for Risør kommune

Postboks 158, 4952 Risør

SPØRSMÅL KNYTTET TIL FORMELLE FORHOLD VED KOMMUNAL
ANSETTELSE AV LEGER l RISØR
Vi er nylig blitt kjent med at kommunalt ansatt lege ved legekontoret på

Søndeled har sagt opp sin stilling; og han har fratrådt denne stilling. Dette
medfører svært mangelfull legedekning for innbyggerne bosatt nord og vest i
Risør kommune.

Styret i Risør Senterparti ønsker at Kontrollutvalget for Risør kommune
undersøker og bringer klarhet i de formelle forholdene knyttet til de siste
utlysninger og ansettelser av leger ved Søndeled legekontor, Helsestasjon i Risør
og Omsorgssenter i Risør.

Etter det vi har fått vite, ble det utlyst to legestillinger hvor begge de tilsatte

legene var forespeilet å dele på oppgavene knyttet til Søndeled legekontor,
Helsestasjon og Omsorgssenter. Imidlertid er situasjonen den at legen som nå

betjener Helsestasjon og Omsorgssenter ikke synes å ha oppgaver knyttet til
legekontoret i Søndeled? Og legen ved Søndeled legekontor har fratrådt sin
stilling!

Med vennlig hilsen Styret i Risør Senterparti

På vegne av styret i Risør senterparti

v/leder

fl/To’ “/9817 //‘4
Thor Vebrand Hope K

".. .X—9;l'-,;.

I‘v' 't; vinu‘'";

,  fit"?, ,

J“,

'vig/fjx .l—l Inni.)

Gjenpart: Per Anders Østerholt, Lille Trappegata 12, 4950  Risør
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Fra: Aslaksen, Trond <Trond.Aslaksen@risor.kommune.no> 
Sendt: 4. mars 2019 17:04 
Til: Benedikte Vonen 
Kopi: Halvorsen, Halvor 
Emne: Vedr. henvendelse fra Søndeled Bygg AS 
 
Hei Benedikte 
 
Viser til tidligere mailer om dette.. 
 
Eiendomskattekontoret i Risør har manglet tilstrekkelig ressurser til å kunne yte den service man 
burde ha gitt. 
Som en konsekvens av dette har enkelte klagesaker blitt liggende altfor lenge uten å konkluderes. 
Det gjelder spesielt klager knyttet til Næringsbygg, herunder også Risør Hotell AS og Søndeled Bygg 
A/S 
 
Jeg beklager dette. Vi har nå satt inn mer ressurser til å håndtere dette fremover. 
Eiendomssjefen og økonomisjefen, sammen med 2 rådgivere skal fra nå utgjøre 
eiendomskattekontoret i kommunen. Dette har inntil nå blitt håndtert av én person, noe som har 
gjort tjenesten svært ressurssvak og sårbar. Vedkommende som har hatt denne jobben, kan ikke 
klandres. Dette er ledelsen og mitt ansvar. 
 
Eiendomskattekontoret har i dag, 4.3.19, sittet i møte og gått gjennom de sakene som har blitt 
liggende, og de vil innkalle Takstnemnda snarlig for å behandle sakene og gi tilbakemelding til 
klagerne. Dersom klagerne ikke er tilfreds med beslutningen som fattes i Takstnemnda, vil saken 
sendes direkte over til Klagenemnden som siste instans. 
 
Jeg må innrømme at jeg dessverre ikke har hatt tilstrekkelig oversikt på situasjonen på dette området 
og at vi ikke har levert en tilfredsstillende tjeneste. Mine instrukser er nå tydelige på at vi skal være 
ajour med alle våre restanser så snart som mulig og i god tid før sommeren. 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
Trond Aslaksen 
Rådmann 

 
Tel. 37 14 96 19 | mobil 41 42 14 14 
Risør kommune | Furumoveien 1 | Pb 158, 4952 Risør 
http://www.risor.kommune.no 
 
 

 

Fra: Aslaksen, Trond  
Sendt: søndag 3. mars 2019 07:20 
Til: 'Benedikte Vonen' <Benedikte.Vonen@temark.no> 
Emne: SV: Vedr. henvendelse fra Søndeled Bygg AS 

 
Hei Benedikte 
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Beklager at du ikke har fått svar her. Etter din første henvendelse kontaktet jeg økonomisjefen som 
skulle undersøke denne, så reiste jeg på en ukes ferie og så har det blitt litt mange ting jeg ikke har 
fått fulgt opp i uka etter. Jeg sjekker igjen med Halvor og svarer deg så kjapt jeg klarer til uka.. 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
Trond Aslaksen 
Rådmann 

 
Tel. 37 14 96 19 | mobil 41 42 14 14 
Risør kommune | Furumoveien 1 | Pb 158, 4952 Risør 
http://www.risor.kommune.no 
 
 

 

Fra: Benedikte Vonen <Benedikte.Vonen@temark.no>  
Sendt: torsdag 28. februar 2019 13:54 
Til: Aslaksen, Trond <Trond.Aslaksen@risor.kommune.no> 
Emne: SV: Vedr. henvendelse fra Søndeled Bygg AS 

 
Hei! 
 
Jeg har fortsatt ikke fått noe svar her. Jeg ber om rask tilbakemelding på hvor saken står i 
dag. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

Benedikte Muruvik Vonen 

Rådgiver 
 

Temark 

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
Mobil: 90589043 
Epost: benedikte.vonen@temark.no 
Hjemmeside: www.temark.no 
 
Postboks 788 Stoa 
4809 Arendal 
 

Fra: Benedikte Vonen  
Sendt: 19. februar 2019 12:36 
Til: 'Aslaksen, Trond' <Trond.Aslaksen@risor.kommune.no> 
Emne: SV: Vedr. henvendelse fra Søndeled Bygg AS 

 
Hei! 
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Fant du ut av denne saken? 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

Benedikte Muruvik Vonen 

Rådgiver 
 

Temark 

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
Mobil: 90589043 
Epost: benedikte.vonen@temark.no 
Hjemmeside: www.temark.no 
 
Postboks 788 Stoa 
4809 Arendal 
 

Fra: Aslaksen, Trond <Trond.Aslaksen@risor.kommune.no>  
Sendt: 12. februar 2019 14:18 
Til: Benedikte Vonen <Benedikte.Vonen@temark.no> 
Emne: SV: Vedr. henvendelse fra Søndeled Bygg AS 

 
Jeg sjekker denne umiddelbart! 
 
Trond 

 

Fra: Benedikte Vonen <Benedikte.Vonen@temark.no>  
Sendt: tirsdag 12. februar 2019 12:31 
Til: Aslaksen, Trond <Trond.Aslaksen@risor.kommune.no> 
Kopi: RIS.Felles.Postmottak <Fellespostboks.Risor.kommune@risor.kommune.no> 
Emne: Vedr. henvendelse fra Søndeled Bygg AS 

 
Hei! 
 
Jeg mottok kopi av vedlagte purring fra Søndeled Bygg AS rett før jul. Er denne besvart fra 
kommunen nå? Og om ikke, hvorfor ikke? 
 
Neste møte i kontrollutvalget er 14.3. Det vil derfor være aktuelt å be om en orientering da, 
om det ikke foreligger svar fra kommunen. Om henvendelsen er besvart fra kommunens 
side, vil jeg tro at den faller bort fra oss. 
 
Det er fint om du kan oversende kopi av et eventuelt svar til sekretariatet ved undertegnede. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

Benedikte Muruvik Vonen 

Rådgiver 
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Temark 

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
Mobil: 90589043 
Epost: benedikte.vonen@temark.no 
Hjemmeside: www.temark.no 
 
Postboks 788 Stoa 
4809 Arendal 
 

Fra: Per Anders oesterholt <oesterho@online.no>  
Sendt: 18. desember 2018 11:25 
Til: Benedikte Vonen <Benedikte.Vonen@temark.no> 
Emne: Kopi av purring 

 
Hei Benedikte 

Oversender post. 

 

Ønsker deg og dine en god jul og godt nyttår. 

Takk for samarbeidet i året som har gått. 

 

Hilsen Per Anders 

 

 
--  

 

Mvh 

  

Per Anders Østerholt 

phone:+47 905 30 565 
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Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 
 

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

 
RISØR TVEDESTRAND REGIONENS AVFALLSSELSKAP RTA 
AS 

Arendal / Kristiansand, 30. november 
2018 

Hestemyrveien 21   
4950 Risør  
 
 

 

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

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

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

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

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

avfall var mangelfull. 
 
Anmerkninger: 

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

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

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

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

 Risør kommune 
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten 
 
Ansvarlig enhet 

Navn: RISØR TVEDESTRAND REGIONENS AVFALLSSELSKAP RTA AS  

Organisasjonsnr.: 977548683  Eies av: 877540332  

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

 
Kontrollert enhet 

Navn:   Hestemyr avfallsanlegg - RTA AS - mottak og 
sortering 

Anleggsnr.:  0901.0048.02 

Kommune: Risør  Fylke: Aust-Agder  

Anleggsaktivitet: Avfall - mottak, mellomlagring og sortering   

Tillatelse gitt: 27. april 2009  Sist endret:   
 

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

 Internkontroll 
 Utslipp til luft 
 Utslipp til vann 

 Avfall 
 Kjemikalier    

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

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

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

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

(internkontrollforskriften) 
 Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen 

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

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

(internkontrollforskriften) 
 
Brosjyrer/infoark utdelt: 

 Avfallsdeklarering.no (M421/2015) 
 Gebyr ved kontroll (TA-2608)  
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Fra: Benedikte Vonen 
Sendt: 7. mars 2019 12:44 
Til: 'torgeorg@rta.no' 
Kopi: Agnes Gullingsrud Fjeldstad; 'rta@rta.no' 
Emne: Mulighet for virksomhetsbesøk? 
 
Hei! 
 
Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat er sekretariat for kontrollutvalgene i RTA AS 
sine medlemskommuner. Kontrollutvalget har – i henhold til kommuneloven – et ansvar når 
det gjelder «--- å påse at det føres kontroll med kommunens interesser i selskaper m.m.» 
(kommuneloven § 77 nr. 5). Kommunens løpende kontroll med eierinteresser i selskapet 
skjer etter reglene for selskapskontroll. Utvalgene gjennomførte sist selskapskontroll i RTA 
AS i 2015, som en oppfølging av selskapskontroll utført i 2009. Disse ble gjennomført som 
eierskapskontroller, dvs. at de undersøkte forhold mellom selskapet og kommunene som 
eiere. 
 
I kontrollutvalgets mandat ligger imidlertid også å følge opp forvaltningen av kommunale 
tjenester, dvs. innholdet i tjenesten som utføres på vegne av den enkelte kommunen. Nå i 
begynnelsen av 2019 har kontrollutvalgene fått seg forelagt inspeksjonsrapport datert 
30.11.2018 fra Fylkesmannen i Agder sin inspeksjon ved Hestemyr avfallsanlegg 
gjennomført 28.2.2018. Her ser vi at fylkesmannen avdekket 2 avvik og ga 3 anmerkninger. 
RTA AS var gitt frist til 11.1.2019 for å gi skriftlig tilbakemelding til fylkesmannen som viste 
hvordan avviket var rettet opp, og hvordan anmerkningene var fulgt opp. 
 
Vi ber om å få tilsendt RTA AS sin skriftlige tilbakemelding til fylkesmannen etter 
inspeksjonen. 
 
I tillegg ønsker kontrollutvalgene å gjennomføre et virksomhetsbesøk på Hestemyr 
avfallsanlegg/RTA AS våren 2019, om dette er mulig å få til. Et virksomhetsbesøk er et møte 
mellom kontrollutvalget og en besøkt virksomhet. Deltakere fra virksomheten orienterer om 
enheten – og kontrollutvalgets medlemmer har anledning til å stille spørsmål. Noen ganger 
vil også kontrollutvalget tas med på en omvisning i lokaler og anlegg som den besøkte 
virksomheten disponerer. Virksomhetsbesøket er ikke å regne som en selskapskontroll. 
 
Dato som er foreslått for et eventuelt virksomhetsbesøk hos dere, er 6. juni 2019. Det er 
foreløpig ikke avklart hvor mange av kontrollutvalgene som har anledning til å delta på et 
eventuelt virksomhetsbesøk, så det må vi kunne komme tilbake til. Med 4 eierkommuner er 
det snakk om inntil 16 kontrollutvalgsmedlemmer, 2 rådgivere fra sekretariatet og to eller 
flere revisorer. For ett av utvalgene (Risør), kunne det i tillegg være aktuelt å gjennomføre et 
ordinært kontrollutvalgsmøte i forbindelse med virksomhetsbesøket. For dette trenger vi i så 
fall tilgang til et møterom for minimum 8 personer med mulighet til å vise presentasjoner 
(prosjektor). Dersom dette ikke lar seg gjøre, forflytter vi oss til kommunehuset for selve 
møtet. 
 
Vi hører gjerne fra dere så snart som mulig. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

Benedikte Muruvik Vonen 

Rådgiver 
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Temark 

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
Mobil: 90589043 
Epost: benedikte.vonen@temark.no 
Hjemmeside: www.temark.no 
 
Postboks 788 Stoa 
4809 Arendal 
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Arkivsak-dok. 19/02859-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Risør kontrollutvalg 14.03.2019 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 14.3.2019 
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