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Arkivsak-dok. 19/00140-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Drangedal kontrollutvalg 11.03.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 11.03.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkallingen godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 19/00140-2 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Drangedal kontrollutvalg 11.03.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møtet 26.11.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møtet 26.11.2018 godkjennes. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Protokoll Drangedal kontrollutvalg 26.11.2018 
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Møteprotokoll  
 

Drangedal kontrollutvalg 

 
Dato: 26.11.2018 kl. 12:00 
Sted: Møterommet 
Arkivsak: 18/00225 
  
Til stede:  Tor Langmyr (leder), Dag Arild Brødsjømoen, Solveig Sætre 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
 

  
Forfall:   
  
Andre: Oppdragsrevisor Marianne Rogn 

Forvaltningsrevisor Dag Oftung sak 30/18 

Økonomisjef Jens Arnfinn Brødsjømoen sak 29/18 

Kommunalsjef Erling Laland sak 30/18 

Kontaktperson i mobbesaker Jorunn Howatson sak 30/18 

 
  
Protokollfører: Sander Haga Ask 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

5/18 18/00225-33 Godkjenning av møteinnkalling 26.11.2018 3 

Møteprotokoll 

5/18 18/00225-34 Godkjenning av protokoll fra møtet 03.09.2018 4 

Saker til behandling 

27/18 18/12522-1 Gjennomgang av kontrollutvalget saker behandlet 2015-2018 5 
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28/18 18/12514-1 Møte- og arbeidsplan 2019 Drangedal kontrollutvalg 6 

29/18 18/12521-1 Orientering budsjett 2019 Drangedal kommune 7 

30/18 18/03922-5 Forvaltningsrevisjonsrapport skole 8 

31/18 18/00228-5 Orientering fra revisor 26.11.2018 10 

32/18 18/02226-17 Eventuelt 26.11.2018 11 

    

 

 
Drangedal, 26.11.2018 

 

 

Tor Langmyr         Sander Haga Ask 

Kontrollutvalgsleder        Sekretær 
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Møteinnkalling 

5/18 Godkjenning av møteinnkalling 26.11.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Drangedal kontrollutvalg 26.11.2018 5/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteinnkallingen godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Møteinnkallingen godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

5/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 03.09.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Drangedal kontrollutvalg 26.11.2018 5/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møtet 03.09.2018 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Protokoll fra møtet 03.09.2018 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

27/18 Gjennomgang av kontrollutvalget saker behandlet 2015-2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Drangedal kontrollutvalg 26.11.2018 27/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Kontrollutvalget gikk igjennom sakene som var blitt behandlet i kontrollutvalget og 

oppfølgingen av disse. 

 

Kontrollutvalget fikk utlevert fylkesmannens svar av 05.06.18 og nytt svar fra kommunen til 

fylkesmannen av 03.10.18 til sak Kommunens oppfølging av tilsyn med legemiddelbehandling 

og håndtering i Drangedal kommune. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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28/18 Møte- og arbeidsplan 2019 Drangedal kontrollutvalg 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Drangedal kontrollutvalg 26.11.2018 28/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Møte og arbeidsplan for kontrollutvalget 2019 godkjennes.  

 

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

møter utvalget ønsker.  

 

Møtedatoer 2019: Mandag kl. 12.00, 21.01 – 11.03 – 13.05 –16.09 – 25.11 

 

 

Møtebehandling 

Kontrollutvalget gikk igjennom møte- og arbeidsplanen for 2019. 

 

Forslag til endring fremsatt i møte: 

Møtet i januar strykes, og erstattes med pliktig opplæring for nytt kontrollutvalgsmøte i 

november i regi av Temark. Sakene fra januarmøtet utsettes til marsmøtet. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  
Møte og arbeidsplan for kontrollutvalget 2019 godkjennes.  

 

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

møter utvalget ønsker.  

 

Møtedatoer 2019: Mandag kl. 12.00, 11.03 – 13.05 –16.09 – xx.11 - 25.11 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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29/18 Orientering budsjett 2019 Drangedal kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Drangedal kontrollutvalg 26.11.2018 29/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Økonomisjef Jens Arnfinn Brødsjømoen orienterte om forslag til budsjett for 2019 i 

Drangedal kommune, og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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30/18 Forvaltningsrevisjonsrapport skole 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Drangedal kontrollutvalg 26.11.2018 30/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten Elevenes skolemiljø til orientering og 

innstiller følgende til kommunestyret: 

 

Kommunestyret tar rapporten til orientering og ber rådmannen følge opp rapporten 

anbefalinger om å: 
- Sikre at ikke-pedagogisk personell i skolene blir gjort kjent med aktivitetsplikten og 

kommunens rutiner for arbeid med elevenes skolemiljø 

- Sørge for å ha oppdatert informasjon på kommunens nettsider om arbeid med elevenes 

skolemiljø 

- Sørge for å dokumentere varsler og tiltaksplaner i kommunens sak/arkivsystem fortløpende 

- Følge opp kommunens egen Pedagogisk utviklingsplan ved å legge vekt på arbeid med 

grunnleggende ferdigheter i kommunens lokale læreplaner og implementere dette i 

undervisningen 

 

Kommunestyret ber rådmannen gi en skriftlig tilbakemelding på hvordan anbefalingene i 

rapporten er fulgt opp til kontrollutvalget innen september 2019. 

 

 

Møtebehandling 

Forvaltningsrevisor Dag Oftung orienterte om forvaltningsrevisjonen og svarte på spørsmål. 

 

Kommunalsjef Erling Laland og kontaktperson i mobbesaker Jorunn Howatson  kommenterte 

rapporten og orienterte om tiltak som allerede var iverksatt. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten Elevenes skolemiljø til orientering og 

innstiller følgende til kommunestyret: 

 

Kommunestyret tar rapporten til orientering og ber rådmannen følge opp rapporten 

anbefalinger om å: 
- Sikre at ikke-pedagogisk personell i skolene blir gjort kjent med aktivitetsplikten og 

kommunens rutiner for arbeid med elevenes skolemiljø 

- Sørge for å ha oppdatert informasjon på kommunens nettsider om arbeid med elevenes 

skolemiljø 

- Sørge for å dokumentere varsler og tiltaksplaner i kommunens sak/arkivsystem fortløpende 

- Følge opp kommunens egen Pedagogisk utviklingsplan ved å legge vekt på arbeid med 

grunnleggende ferdigheter i kommunens lokale læreplaner og implementere dette i 

undervisningen 



1/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 26.11.2018 - 19/00140-2 Godkjenning av protokoll fra møtet 26.11.2018 : Protokoll Drangedal kontrollutvalg 26.11.2018

 

 9  

 

Kommunestyret ber rådmannen gi en skriftlig tilbakemelding på hvordan anbefalingene i 

rapporten er fulgt opp til kontrollutvalget innen september 2019. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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31/18 Orientering fra revisor 26.11.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Drangedal kontrollutvalg 26.11.2018 31/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Oppdragsrevisor Marianne Rogn orienterte om 
- Løpende regnskapsrevisjon og kontroller som er gjennomført 

- Nytt finansreglement. 

- Revisjonen har gjennomført fagdag i Bø hvor Drangedal kommune deltok. 

- Det ble orientert om registreringen og kontrollen av psykisk utviklingshemmede i kommunen, 

hva revisors kontroller innebærer. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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32/18 Eventuelt 26.11.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Drangedal kontrollutvalg 26.11.2018 32/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 
1. Referatsaker 

a. Saksutskrift kommunestyret – oppfølging forvaltningsrevisjonsrapport av Pleie og 

omsorg 

b. Saksutskrift kommunestyret – Oppfølging av eierskapskontroll – føringer for eierskap 

og gjennomføring av eierstyring 

 
2. Neste møte 11.03.2019 kl. 12.00. 

 
3. Eventuelt 

a. Temark orienterte om sammenslåingsprosessen med Viks. 

b. Kontrollutvalget diskuterte innbetaling av kommunale avgifter. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 19/03489-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Drangedal kontrollutvalg 11.03.2019 

 

 

 

   

 

 

Praksis for innkalling, protokoll og kunngjøring av politiske møter 

 

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

 

 

Bakgrunn for saken: 
I Kommunal Rapport 20.12.2018 står det at formannskapet, representanter for alle partiene i 

kommunestyret, ledere av hovedutvalg og rådmannens ledergruppe i Drangedal kommune hadde 

gjennomført en budsjettkonferanse 29-30. oktober. Budsjettkonferansen ble ikke kunngjort, det var heller 

ikke sakspapirer eller protokoll. Det foreligger riktignok innkalling, sakspapirer og protokoll fra det 

påfølgende formannskapsmøtet senere samme dag. Kommunal Rapport skriver i sin artikkel at det under 

budsjettkonferansen ble diskutert alternative salderingsløsninger og drøftet forslag/tiltak som kom frem 

under gruppearbeidet i plenum. Ordfører Tor-Peder Lohne sier til avisen at man ikke har fulgt den 

praksisen man skal og at det ikke var en intensjon om å holde møtene hemmelig. Artikkelen fra 

Kommunal Rapport følger vedlagt saken.  

 

Saksopplysninger: 
Saksbehandlingsreglene for folkevalgte organer finnes i Kommunelovens kapittel 6. 

Saksbehandlingsreglene etter kommuneloven gjelder for «folkevalgte organer». Kommuneloven § 29 

beskriver følgende anvendelsesområde: 

1. Bestemmelsene i dette kapitelet gjelder for kommunestyret, fylkesting, formannskap, fylkesutvalg, 

faste utvalg, kommunestyrekomiteer, fylkestingskomiteer, kommunedelsutvalg, kommuneråd og 

fylkesråd samt kommunale eller fylkeskommunale nemder opprettet i medhold av andre lover. 

2. Bestemmelsen gjelder også for kontrollutvalg, dersom ikke annet fremgår av § 77. 

3. Bestemmelsen gjelder også for andre folkevalgte organer, så langt kommunestyret, fylkestinget 

eller oppnevningsorganer ikke bestemmer noe annet. 

 

Det trekkes i juridisk teori en ganske vid ramme for hva som anses som folkevalgte organer og hvem som 

dermed kommunelovens saksbehandlingsregler gjelder for. I vurderingen for «andre folkevalgte organer» 

må man blant annet seg på hvem som har pekt ut det aktuelle organet som sitter der og hvilke oppgaver 

det har. Som en «tommelfingerregel» kan man legge til grunn at samlinger der folkevalgte utgjør 

hovedtyngden av deltakerne, og tilsatte i kommunens administrasjon medvirker eller er til stede i tjenstlig 

sammenheng, må anses som et folkevalgt organ i kommunelovens forstand. Det bemerkes at i den grad 

hele formannskapet er samlet så vil det være et møte i kommunelovens forstand, selv om andre deltakere 

er tilstede, i den grad man diskuterer saker som hører inn under formannskapets funksjonsområde. 
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I Kommuneloven §30 står det at folkevalgte organer behandler sine saker og treffer sine vedtak i møter og 

at det skal føres møtebok over forhandlingene i alle folkevalgte organer. Det går videre frem av 

kommuneloven §32: 

 

«Lederen av folkevalgt organ setter opp saksliste for det enkelte møte. Innkallingen til møtet skal sendes 

organets medlemmer med høvelig varsel, og skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles. 

 

Sakslisten til møtet og andre dokumenter som ikke er unntatt offentlighet, skal være tilgjengelig for 

allmennheten. Innkalling til møtet skal sendes organets medlemmer med høvelig varsel og skal inneholde 

en oversikt over de saker som skal behandles.» 

 

Høvelig varsel betyr som regel med et minimum 3-5 dager i forkant av møtet. De omtalte reglene for 

saksbehandling i folkevalgte organer skal tjene flere hensyn. Dels skal reglene sikre allmenheten adgang 

og mulighet til å øve innflytelse over de kommunale beslutninger som treffes, og dels skal reglene tjene 

informasjons- og kontrollhensyn.  

 

Samlinger i folkevalgte organ der man på forhånd diskuterer eller drøfter saker som senere kan komme til 

formell behandling i politiske organer, er møter i kommunelovens forstand selv om det ikke gjøres 

beslutninger der og da. At det ikke fattes beslutninger eller vedtak i møtene har heller ikke avgjørende 

betydning for vurderingene av møtebegrepet. Det er tilstrekkelig at det foregår drøftinger eller 

diskusjoner som kan høre inn under folkevalgte organers oppgaver. Om de folkevalgte organene på et 

senere tidspunkt eventuelt ikke får noen av sakene tidligere diskutert til behandling kan dette skyldes at 

sakene ble gjennomdrøftet på forhånd.  

 

Bernt og Overå skriver i Kommuneloven m/kommentarer (2011): 

«At ikke enhver sammenkomst av folkevalgte må oppfattes som et «møte» i kommunelovens forstand. Det 

må kunne arrangeres kurs og orienteringsmøter for de folkevalgte uten at bestemmelsen i §31 kommer til 

anvendelse. Forutsetningen for dette er i midlertidig at det er helt tydelig at det enten er tale om et kurs 

eller lignende av generell karakter, eller en orientering i form av en enveis kommunikasjon til de 

folkevalgte, og at forsamlingen ikke glir over i en realitetsdrøftelse av saker som vedkommende 

folkevalgte er ansvarlig for» 

 

Sivilombudsmannen har også uttalt at det må aksepteres at medlemmene av det folkevalgte organet også 

samles for andre formål enn å drive saksbehandling som for eksempel opplæring, og at det i så fall ikke 

vil være naturlig å betegne sammenkomsten som «møte» i forhold til §31. Videre har 

Sivilombudsmannen uttalt at formålet med en sammenkomst av folkevalgte vil avgjøre som det skal anses 

som et møte i kommunelovens forstand. Seminarer, kurs og lignende med en utpreget en-veis dialog og at 

det ikke forekommer diskusjoner eller meningsutvekslinger som ligger innenfor saker eller oppgaver til et 

folkevalgt organ å behandle vil dermed falle utenfor lovens definisjon av et møte jf. kommuneloven §31. 

 

Karakteristisk for et formelt møte i kommunelovens forstand er at det kun er forsamlingens medlemmer 

som har tale, forslags og stemmerett. Administrasjonssjefen har dog møte og talerett i de fleste 

kommunale folkevalgte organ. Andre vil kun få anledning til å si noe i den grad ordstyrer/møteleder gir 

anledning til det. 

 

Kontrollutvalget ønsker med denne saken å invitere rådmannen til å orientere som kommunens praksis 

rundt dette og svare på eventuelle spørsmål. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Ordfører har allerede innrømmet at praksisen ikke var i henhold til regelverket og har uttalt at praksisen 

skal endres. For kontrollutvalget sin del er det viktig å påse at kommunens folkevalgte organer følger 

kommunelovens regler om saksbehandling i folkevalgte organer. Reglene skal sikre at offentligheten har 

mulighet til å delta, følge med på diskusjoner i de folkevalgte utvalgene og sikre innsyn i politiske 

avgjørelser.  
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Vedlegg:  

- Artikkel Kommunal rapport 20.12.18 
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4  · TORSDAG 20. DESEMBER 2018 
KOMMUNAL RAPPORT

En av  
fire har 
hemmelige 
møter om 
budsjettet
Politikerne i Drangedal har diskutert 2019- 
budsjettet uten å KUNNGJØRE MØTET på 
kommunens nettsider. De er ikke alene.

Budsjettdugnad. Økonomisemi-
nar. Dialogkonferanse. Det er bare 
tre av mange betegnelser på sam-
linger der folkevalgte og adminis-
trasjon møtes for å bearbeide tall 
og gi eller få innspill i budsjettpro-
sessen. I mange tilfeller foregår 
samlingene helt uten at innbyg-
gerne får kjennskap til dem.

Kommunal Rapport kan nå 
dokumentere at 27 av 100 un-
dersøkte kommuner har avholdt 
møter der administrasjon og po-
litikere har møttes for å kna bud-
sjettet uten offentlig innkalling, 
saksliste og protokoll, slik kom-

muneloven krever. Tallet inklu-
derer også to kommuner der ord-
føreren har innkalt samtlige par-
tier til budsjettdiskusjon utenom 
møteplanen.

Falkanger: Betenkelig
– Dersom disse møtene kan kate-
goriseres som møter i kommune-
lovens forstand, er det betenke-
lig. Budsjettet er en av de viktig-
ste sakene kommunene behand-
ler. Særlig på det området er det 
helt essensielt at innbyggerne 
kan holde seg orientert om den 
politiske prosessen og at de har 

mulighet til å holde representan-
tene ansvarlig, sier sivilombuds-
mann Aage Thor Falkanger.

I november ga Sivilombuds-
mannen smekk til Fitjar kommu-
ne for å ha avholdt et lukket ar-
beidsseminar om budsjettet tid-
lig i budsjettprosessen. 

– Det skal ikke holdes ufor-
melle eller uannonserte møter 
med hele eller deler av organet, 
der det foregår saksbehandling. 
Det skal være åpenhet og trans-
parens i kommunal virksomhet, 
sier Falkanger.

I november oppga knapt 10 pro-

sent av rådmennene at de i bud-
sjettprosessen hadde avholdt mø-
ter med formannskap, gruppele-
dere eller kommunestyre som 
ikke hadde vært annonsert. Det 
framgikk av Kommunal Rapports 
spørreundersøkelse. Nå viser 
Kommunal Rapports sammenlig-
ning av ordførernes elektroniske 
kalendere og kommunenes møte-
planer og saksdokumenter, at det 
reelle tallet er høyere.

I spørreundersøkelsen oppga 
rådmennene flere grunner: «For 
å få signaler på tiltak innen oms-
tillingsbehovet». «For å forankre 
sentrale budsjettforutsetninger 
og problemstillinger». Og «Det 
har vært et ønske både fra admi-
nistrasjonen og politisk hold».

– Når så mange avholder slike 
samlinger uten å følge kommu-
nelovens bestemmelser: Er re-
gelverket for komplisert?

– Loven setter opp klare regler. 
Det skal ikke så mye til for at et 
møte er et møte i kommunelo-
vens forstand. Jeg kan ikke si at 
regelverket er så komplisert, sier 
Falkanger.

Tok budsjettet på hotell
Pepperkaker, klementiner og 
juletallerken bidro til julestem-
ningen da kommunestyret i 
Drangedal behandlet budsjet-
tet 13. desember. Halvannen må-
ned før, 29–30. oktober, reiste 
formannskapet – inkludert re-
presentanter for alle partier –, 
ledere av hovedutvalg, hoved-
tillitsvalgte/hovedverneombud 
og rådmannens ledergruppe til 
Kragerø Resort på budsjettkonfe-
ranse, 5,5 mil unna rådhuset. Der 
fikk de folkevalgte presentert 
grove forslag til drifts- og investe-
ringsbudsjett. Av agendaen fram-

Drangedals ordfører Tor Peder Lohne forsikrer at framtidige budsjettkonferanser vil bl

Knudsen.  

Åpenhet
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gikk det at de skulle ha gruppear-
beid der de diskuterte alternative 
salderingsløsninger. Det var også 
en sesjon der de skulle drøfte for-
slag/tiltak som kom fram under 
gruppearbeidet i plenum. 

Budsjettkonferansen fram-
gikk ikke av møteplanen eller i 
sakspapirene som ligger ute på 
kommunens nettsider. Der fin-
nes bare innkalling, papirer og 
protokoll fra formannskapsmø-
tet som ble avholdt umiddelbart 
etter at budsjettkonferansen ble 
avsluttet.

– Her har vi ikke fulgt den prak-
sisen vi skal følge. Det må vi bare 
legge oss flate for. Vi har ikke hatt 
noen intensjon om å holde disse 
møtene hemmelige. Vi skal en-
dre praksis, sier ordfører Tor Pe-
der Lohne (Sp).

– Hvorfor er ikke budsjettkon-
feransen annonsert på kommu-

nens nettsider?
– Jeg har forstått det slik at det-

te er en praksis som har vært 
også tidligere. Jeg vet ikke hvor 
lenge. Det har i alle fall vært slik 
de tre årene jeg har vært ordfø-
rer, sier Lohne.

Kjenner igjen forslagene
I kommunestyresalen i Drange-
dal rådhus fulgte 30 alvorstyn-
gede eks-ordførere i svart-hvitt 
med på debatten fra veggen bak 
ordførerbordet. Samt én smilen-
de kvinne i farger. Og nærmest 
himmelen; i gullramme: kong 
Harald og dronning Sonja.

I pausen før budsjettbehand-
lingen var politikerne enige om 
at de kunne kjenne igjen innspill 
fra budsjettkonferansen i råd-
mannens endelige budsjettfor-
slag.

– På konferansen var det mye 

snakk om hvorvidt vi skulle sal-
dere budsjettet med fondsbruk. 
Det, og hvor mye. Det kjenner 
jeg igjen, sier Jørn Åsulf Vrålstad 
(KrF).

Både han, Aadne Røilid (KrF) 
og Sigtru Nesland (Uavh) bedyrer 
at de ikke har noen motforestil-
linger mot at framtidige budsjett-
konferanser blir åpne. De har i 
grunnen aldri merket seg at kon-
feransen ikke har stått på den of-
fentlige møteplanen.

– Offentlighetsprinsippet skal 
gjelde. Det er ingen grunn til at vi 
skal skjule ting, sier Røilid.

– Det er nesten en fordel å ha 
tilhørere. Det skaper en annen 
dynamikk. Man snakker ikke 
bare til en sluttet sirkel, men også 
til folk som ikke er med i den poli-
tiske prosessen til vanlig, sier Ne-
stru.

Legger ned gråsoneutvalg
Både 28. september, 17. oktober 
og 24. oktober har formannska-
pet i Måsøy hatt budsjettmøte, 
framgår det av ordførerens ka-
lender. Måsøy-ordfører Reidun 
Mortensen skriver i en e-post til 
Kommunal Rapport at deltake-
re har vært formannskap, råd-
mann, økonomisjef og sektorle-
dere. Ifølge Mortensen ble mø-
tene initiert av fungerende vara-
ordfører i 2016. Bakgrunnen var 
at politikerne skulle være med 
i budsjettprosessen tidligere. 
«Formannskapet er med på ba-
lanseringen av budsjettet», skri-
ver ordføreren.

Ingen av budsjettmøtene med 
formannskapet framgår av mø-
teplanen eller av innkallingene 
som ligger på kommunens nettsi-
der. For å finne spor av dem, må 
man inn i ordførerens kalender. 

Eller i kommunestyrevedtaket 
fra 14. juni, der det heter at «Bud-
sjettprosessen legges opp etter 
milepælsplanen».

– Det er vel en mangel vi har 
hatt. Vi har sett litt på det, at det 
er et gråsoneutvalg. Vi i Sp ble 
gjort oppmerksomme på det da 
vi hadde folkevalgtopplæring i 
høst, sier Mortensen.

Det var rådmannen som initi-
erte opplæringen, da hun men-
te at politikerne manglet rolle-
forståelse. Den innleide konsu-
lenten som avholdt kurset, stilte 
spørsmål ved budsjettmøtene. 
Det satte i gang en tankeprosess.

– Vi la fram forslag i formann-
skapet om at vi ikke ønsket å opp-
rettholde møtene i gråsoneutval-
gene. De står ikke i møteplanen, 
blir ikke oppfattet som offentlige. 

>>>>>>>>>>>>

il bli kunngjort på kommunens nettsider. Her fra talerstolen da kommunestyret vedtok budsjettet 13. desember. Ved ordførerbordet: varaordfører Arnt Olav Brødsjø (t.v.) og rådmann Jørn Christian Schjøth 
FOTO: DIDRIK LINNERUD ARNESEN
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Det gikk gjennom i formannska-
pet, sier Mortensen.

– Burde politikere og adminis-
trasjon hatt lov til å diskutere bud-
sjettet på kammerset?

– De utvalgene vi allerede har – 
komiteer, formannskap, kommu-
nestyre, partier, medlemsmøter 
– er nok til å kunne behandle et 
budsjett. Og at rådmannen selv 
bør få legge fram budsjettet. Så 
kan det være at vi trenger litt mer 
tid fra vi får det, til vi kan behand-
le det i kommunestyret, sier Mor-
tensen.

Passer ikke i datasystemet
I Hattfjelldal møttes politikere, 
hovedtillitsvalgte, rådmann og 
kommunalsjefer til budsjettkon-
feranse 17. oktober. På agenda-
en sto blant annet gruppearbeid 
med «definering av fokusområ-
der for satsinger og reduksjoner 
i Budsjett 2019, øk.plan 19-22». 
Deltakerne skulle også ha halvan-
nen time oppsummering og de-
batt. Konferansen framgikk ikke 
av møteplanen eller av sakspapi-
rene på kommunens nettsider.

– Jeg mener at budsjettkonfe-
ransen er behandlet av kommu-
nestyret. Den ligger i møtepla-
nen til politikerne, men ikke på 
nettet. Den passer ikke inn i da-
tasystemet som brukes for vanli-
ge politiske møter og dukker der-
for ikke opp på kommunens nett-
sider. Det er noe vi jobber med. 
Slik informasjon må være tilgjen-
gelig, det må vi være klar over, 
sier ordfører Harald Lie.

Han sier at politikerne ikke be-
handler noen saker under bud-
sjettkonferansen, og at det der-
for ikke foregår noen formell 
saksbehandling.

– Det er en uformelt forum, 
der vi gir noen signaler til råd-
mannen. Administrasjonen får 
en følelse av politisk nivå, og po-
litikerne får en oppdatering på si-
tuasjonen i kommunen, sier Lie.

Ville lukke møtet
I Drangedal startet budsjettde-
batten med at kommunalsjef for 
økonomi og utvikling, Jens Arn-
finn Brødsjømoen, opplyste at 
det kvelden før var avdekket feil i 
saksframlegget. Investeringsbud-
sjettet for 2019 inkluderte tallene 
for 2018. Om politikerne kunne 
vedta budsjettet, og så kunne ad-
ministrasjonen rette opp tallene 
i etterkant?

Aps gruppeleder Magnus 
Straume, som representerer op-
posisjonen i Drangedal, tok umid-
delbart til orde for å lukke møtet.

– Jeg foreslår å stenge kommu-
nestyremøtet. Ta diskusjonen 
bak lukkede dører. Dette går så 
mye på rådmannen og hans ad-
ministrasjon at jeg mener det er 
rett å gjøre det på denne måten, 
sa Straume.

– På hvilket grunnlag vil du dis-
kutere og etter hvilken lovhjem-
mel vil du lukke møtet, spurte 
ordfører Lohne, som beordret ti 
minutter pause.

I løpet av den tiden hadde 
gruppelederen i Ap fått svar på 
de spørsmålene han hadde av 
rådmannen og økonomisjefen, 
og han trakk derfor forslaget om 
lukking. Deretter kunne bud-
sjettdebatten fortsette.

HANNE WIEN, 995 15 493

hanne@kommunal-rapport.no

DETTE SIER KOMMUNELOVEN OM MØTER:
 ✦ Folkevalgte organer behandler sine saker og treffer sine vedtak i 

møter.
 ✦ Møte i folkevalgte organer skal kunngjøres på hensiktsmessig 

måte.
 ✦ Lederen av folkevalgt organ setter opp sakliste for det enkelte 

møte. 
 ✦ Innkalling til møtet skal sendes organets medlemmer med høvelig 

varsel, og skal inneholde en oversikt over de saker som skal behand-
les.
 ✦ Saklisten til møtet og andre dokumenter som ikke er unntatt fra of-

fentlighet, skal være tilgjengelig for allmennheten.
 ✦ Det skal føres møtebok over forhandlingene i alle folkevalgte orga-

ner.
 ✦ Enhver har rett til å overvære møtene i folkevalgte organer.

Slik gjennomførte vi undersøkelsen
Kommunal Rapport har bedt 
om innsyn i samtlige ordføre-
res tjenstlige oppføringer i elek-
troniske kalendere for perioden 
september-november. Metoden 
er valgt fordi vi antar at ordfø-
reren er en naturlig deltaker på 
budsjettrelaterte møter. Per 17. 
desember hadde vi fått inn 399 
kalendere. Fire ordførere oppga 
at de ikke hadde elektronisk ka-
lender. 

Vi har undersøkt et utvalg på 
105 kalendere, jevnt fordelt på 

alle fylker. Det er både små og 
store kommuner i utvalget. I ka-
lenderne har vi lett etter ord som 
«budsjett», «økonomi», «arbeids-
møte», «dialog», «seminar», for-
mannskap og kommunestyre. Vi 
har deretter sammenlignet mø-
tene i ordførerens kalender med 
møteplanen og listen over saks-
papirer og protokoller på kom-
munenes nettsider. I de tilfelle-
ne vi har funnet budsjettrelaterte 
samlinger i ordførerens kalender 
som ikke har framgått av nettsi-

dene, har vi bedt om agenda og 
deltakerliste for møtet/møtene. 

I kategorien hemmelige mø-
ter har vi tatt med samlinger der 
administrasjon og politikere har 
møttes for å diskutere, bearbei-
de, gi eller få innspill til utkast el-
ler endelig budsjett, uten at dis-
se står annonsert på kommunens 
møteplan på nett. Vi har utelatt 
rene informasjonsmøter der råd-
mannen har informert politiker-
ne om budsjettforslaget og pre-
sentasjoner der politikerne har 

kunnet stille spørsmål. For fem 
kommuner har vi ikke fått utdy-
pet svarene tilstrekkelig til at vi 
har kunnet vurdere om kommu-
neloven er fulgt, så disse har vi 
utelatt.

Vi har ingen garanti for at ord-
førernes kalendere er komplet-
te. Justis- og beredskapsdeparte-
mentet arbeider nå med et lov-
forslag som innebærer at det ikke 
lenger vil være innsynsrett i elek-
troniske kalendere.

Åpenhet

Sigtru Nesland (f.v.), Aadne Røilid og Jørn Åsulf Vrålstad er enige om at det ikke har vært noe mål for kommunestyret i Drangedal å holde budsjettkon- 
feransen hemmelig.  FOTO: DIDRIK LINNERUD ARNESEN

Her fant vi hemmelige budsjett- 

møter i ordførerens kalender:

 ✦ Moss, Oppegård, Enebakk, Løren-
skog, Hurdal, Grue, Rendalen, Hol, No-
todden, Drangedal, Grimstad, Sokndal, 
Gjesdal, Suldal, Karmøy, Øygarden, 
Giske, Nesset, Halsa, Røros, Midtre 
Gauldal, Levanger, Brønnøy, Hattfjell-
dal, Lurøy, Måsøy og Trøgstad.

Her fant vi ikke hemmelige bud-

sjettmøter i ordførerens kalender:

 ✦ Halden, Fredrikstad, Hobøl, Bærum, 
Sørum, Kongsvinger, Hamar, Eidskog, 

Trysil, Lillehammer, Sør-Fron, Ringebu, 
Gausdal, Gran, Sør-Aurdal, Ringerike, 
Hemsedal, Krødsherad, Rollag, Nore 
og Uvdal, Holmestrand, Sandefjord, 
Sande, Re, Siljan, Sauherad, Fyresdal, 
Arendal, Iveland, Mandal, Flekkefjord, 
Åseral, Hægebostad, Haugesund, Ut-
sira, Odda, Eidfjord, Voss, Fusa, Sund, 
Fjell, Masfjorden, Flora, Høyanger, 
Årdal, Askvoll, Fjaler, Selje, Stranda, 
Surnadal, Bjugn, Agdenes. Flakstad og 
Spydeberg har annonsert møtet, men 
verken lagt ut sakspapirer, agenda 
eller protokoll.

KOMMUNENES BUDSJETTMØTER:
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Mener politikerne ikke nødvendigvis 
har noe å skjule
– Det er IKKE MULIG Å «DRODLE» FRITT rundt politiske løsninger når møtene er åpne, mener universitetslektor Espen Leirset 

ved Universitet Nord, som skriver doktorgradsoppgave om temaet.

– En av fire kommuner avhol-
der hemmelige budsjettmøter. 
Hva tenker du om resultatet?

– Kommuneloven er veldig klar 
på at dette ikke er tillatt, så det 
er veldig interessante tall at så 
mange ikke følger loven. Samti-
dig gir det grunn til å spørre om 
norsk lokalpolitikk er organisert 
på en riktig måte, når en så stor 
andel av politikerne bryter loven. 
Spørsmålet er altså om det er po-
litikerne det er noe feil med, eller 
om det er lovverket. 

– Hvorfor gjør de dette?
– Politikerne gjør dette fordi de 

har behov for å snakke sammen 
og «drodle» fritt rundt politis-
ke løsninger. Det er ikke mulig 
å snakke like fritt når møtene er 
åpne. Kommuneloven gir adgang 
til lukkede politiske møter, men 
kun i eget parti, eller med enkelt-
partier. Spørsmålet er derfor hvor 
man ønsker å ha den frie samtalen 
– kun innad i eget parti, eller mel-
lom partiene. 

– Hvorfor er det så viktig at bud-

sjettprosessen holdes åpen for 
innbyggerne?

– Bakgrunnen for slike regler 
er hensynet til demokratisk kon-
troll. Dette betyr at velgerne skal 
kunne føre kontroll med sine re-
presentanter. Vi har de siste 30 
årene fått en fokus på kontroll og 
tilsyn i offentlig sektor, med de-
mokratisk kontroll kan forstås i 
dette lyset. Hensynet til demo-
kratisk kontroll er viktig, men det 
bør balanseres mot de folkevalg-
tes behov for arenaer for å skape 
tverrpolitiske løsninger. 

– Rådmennene oppgir i vår 
spørreundersøkelse at de ønsker 
signaler om behovet for omstil-
ling. De vil forankre sentrale bud-
sjettforutsetninger og problemstil-
linger. Er ikke dette vektige grun-
ner for å kunne diskutere budsjet-
tet på kammerset?

– Det er gode grunner til at det 
er behov for å diskutere saker 
på kammerset. Problemet i dag 
er at dette behovet lett misten-
keliggjøres av mediene, som av 

naturlige årsaker er meget ori-
entert mot demokratisk kontroll. 
At politikerne vil diskutere saker 

uten mediene til stede, trenger 
ikke bety at de har noe å skjule. 
Man kan sammenligne det med 
ledermøtene i Kommunal Rap-
port. Hvilken betydning ville en 
slik åpenhet ha for kvaliteten på 
diskusjon i ledermøtet? Jeg tror 
alle ledere forstår at slik åpen-
het har betydning for kvaliteten 
på diskusjonen, og det er derfor 
behov for å diskutere om norsk 
lokalpolitikk er organisert hen-
siktsmessig. 

– Rikspolitikerne har mulig-
heten til å diskutere budsjettet i 
lukkede møter. Hvorfor skal ikke 
lokalpolitikerne ha de samme mu-
lighetene?

– Det er et meget godt spørs-
mål, og det er dette jeg studerer 
i mitt doktorgradsprosjekt. Det er 
et paradoks at Stortinget har ved-
tatt strengere regler for lokalpo-
litikerne enn de har for seg selv. 
Som kjent er komitémøtene på 
Stortinget lukket, men slike luk-
kede drøftelser gir altså ikke kom-
muneloven anledning til.

– Norge skiller seg ut i Norden 
med en ganske radikal åpenhet 
i lokalpolitiske prosesser. Det er 
kun her til lands det er lovpålagt 
at alle møter i alle politiske or-
ganer skal være åpne. I doktor-
gradsarbeidet mitt studerer jeg 
lokalpolitiske prosesser og be-
tydningen av åpenhet. Jeg sam-
menligner blant annet norske og 
danske kommuner. I Danmark 
er hele prosessen fram til selve 
kommunestyremøtet lukket. I 
Norge er det motsatt. Jeg ser på 
hvilken betydning dette har for 
kvaliteten på politisk debatt, og 
om det har betydning for hvor 
«det politiske verkstedet» er. Så 
langt ser det ut til at åpenheten 
har en klar betydning for hvor-
dan den lokalpolitiske prosessen 
er, men det er for tidlig i arbeidet 
til å være presis på effekten, sier 
Leirset.

TONE HOLMQUIST, 930 20 261

tone@kommunal-rapport.no

MER ÅPENT ENN ANDRE
Norge skiller seg ut i 
Norden med en ganske 
radikal åpenhet i lokal-
politiske prosesser

Espen Leirset, 
lektor Nord Universitet

Hvordan?Hvorfor? 
I følge nasjonal faglig retningslinje for mat og 

måltider i skolen bør elevene tilbys ordninger 

som sikrer tilgang til grønnsaker, frukt eller bær 

daglig. Folkehelseloven gir kommuner, fylkes-

kommuner og statlige myndigheter ansvar for  

å fremme folkehelse.

Skolefrukt er et tilbud til alle norske grunnskoler 

subsidiert av staten. Det kan enten være foreldre- 

betalt ordning eller at skolen oppretter felles 

bestilling som blir betalt av kommune, skole, 

FAU eller andre.

Skolen velger type ordning: 

»  Abonnementsordning der  

 foresatte bestiller og betaler   

 direkte via skolefrukt.no

» Felles bestilling fra skolen  

 direkte via skolefrukt.no

For begge ordningene gjelder:

Abonnementsordningen for Skolefrukt er 

subsidiert med kr 1,50,- per. frukt/grønnsak.  

Alle elever som abonnerer vil motta frukt de 

dagene skolen bestemmer at det skal tilbys  

frukt/grønt, og foresatte/kommune betaler  

kroner 3,20 per frukt/grønt.

Se gode eksempler på hvordan  

Skolefrukt kan organiseres på  

www.skolefrukt.no

Ny energi med Skolefrukt

GRATIS 
MATERIELL:

Kjøleskap
Fruktkasser
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Kommunens rutiner og praksis for arkivering og journalføring 

 

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

 

 

Bakgrunn for saken: 
I Drangedalsposten 04.01.2019 stod det en artikkel hvor avisen skriver at mye tyder på store hull i 

journalføringen i Drangedal kommune. Svært mye viktig dokumentasjon ser ut til å «forsvinne». Avisen 

mener det spesielt er problemer med arkivering og journalføring av e-poster og at en kommunalsjef skal 

ha uttalt at e-poster ikke journalføres. Rådmannen sier i artikkelen at det må gjennomføres en 

oppfriskning og opplæring/veiledning slik at kommunens retningslinjer og prosedyrer for å journalføre e-

poster blir fulgt opp av ledere og saksbehandlere i organisasjonen. På bakgrunn av den informasjonen 

som fremkom i media har det kommet et ønske fra kontrollutvalget om å bli orientert om kommunens 

rutiner og praksis for arkivering og journalføring. 

 

 

Saksopplysninger: 
Alle offentlige organer skal ha arkiv og arkivene sak være innordnet slik at dokumenter er sikret og 

tilgjengelig for samtid og ettertid, jf. arkivloven §6. Formålet med journalføring og arkivering er tosidig. 

For det første trenger alle virksomheter et arkiv for å tilfredsstille sitt eget dokumentasjonsbehov, og det 

trengs en journal for å ha oversikt over de dokumentene som er i arkivet. For det andre skal arkivet 

oppfylle ulike demokratiske rettigheter, for eksempel kontroll av virksomheten. Publikum har rett til å se 

offentlig tilgjengelige opplysninger og dokumenter. Partene har rett til innsyn i saker som gjelder dem 

selv. Sammen med forvaltningsloven og offentlighetsloven er arkivloven avgjørende for partenes og 

offentlighetens innsyn. Arkivloven sier at forvaltningen har en entydig arkiveringsplikt, det vil si plikt til 

å arkivere alle dokumenter som blir til som et ledd i den virksomheten organet driver, enten det er 

dokument som kommer inn til organet, eller et dokument som organet selv produserer. 

 

Arkiv defineres vidt. Det omfattet sakarkiv med tilhørende register og databaser i tillegg til møtebøker, 

fagsystem, databaser og andre dokumenter som blir mottatt eller skapt i tilknytning til virksomhetens 

drift. 

 

Journalføring er en fortløpende notering av opplysninger om saksdokumenter, så som avsender, mottaker, 

dato på brevet, dato for mottak og relasjon til andre dokumenter. I tillegg registreres ofte opplysninger om 

videre behandling av saksdokumentene. Alle offentlige organ har plikt til å føre journal over de 
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saksdokumentene de mottar og de som de selv produserer. Journalføringsplikten er nærmere presisert i 

arkivforskriften.  

 

Offentlighetsloven bestemmelser om innsynsrett forutsetter at forvaltningen har en journal med oversikt 

over saksdokumentene. En offentlig tilgjengelig versjon av journalen kan publisere på Internett, eller den 

kan produseres når noen ønsker innsyn. På denne måten er det mulig for publikum å få oversikt over 

forvaltningens gjøren og laden, og få innsyn i de offentlige tilgjengelige dokumentene. 

 

Arkivforskriften pålegger alle forvaltningsorgan å journalføre inngående og utgående dokument som er 

gjenstand for saksbehandling og har verdi som dokumentasjon. For dokumenter som er gjenstand for 

saksbehandling eller har dokumentasjonsverdi, foreligger en arkivplikt. Arkivplikten er dermed videre 

enn journalplikten.  

 

Alle offentlige organer skal ha arkivplan som viser hva arkivet omfatter og hvordan det er organisert jf. 

arkivforskriften §4. Arkivplanen skal være oppdatert og vise hva slags instrukser, regler og planer som 

gjelder for arkivarbeidet. Arkivplanen skal innrettes slik at den kan brukes som et redskap i organets 

internkontroll med arkivarbeidet. Arkivplanen skal dermed være et systematisk planleggings- og 

styringsredskap for arkiv og dokumentasjonsforvaltning i offentlig virksomheter.  

 

Administrasjonen er invitert til møtet i kontrollutvalget for å orientere om kommunens rutiner og praksis 

for arkivering og journalføring. 
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Arkivsak-dok. 19/03774-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Drangedal kontrollutvalg 11.03.2019 

 

 

 

   

 

 

Årsrapport og årsregnskap 2018 skatteoppkreveren i Drangedal 

kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar “Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Drangedal 

kommune” og “Årsrapport for 2018 fra Skatteoppkreveren i Drangedal kommune” til etterretning. 

 

 

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

Skatteoppkreveren skal utarbeide en årsrapport som skal omtale alle ansvarsområder angitt i 

skatteoppkreverinstruksen, dvs. skatteoppkreverens virksomhet, skatteregnskapet, innfordring av krav og 

arbeidsgiverkontrollen.  

 

Skatteoppkreverkontorene i Kragerø og Drangedal ble slått sammen og samordnet fra 1. september 2018.  

Det nye kontoret som heter Skatteoppkreveren i Kragerø og Drangedal, er lokalisert i Kragerø, og 

Kragerø er også vertskommune.  Kontoret i Drangedal er bemannet en dag i uken.  Et årsverk er overført 

fra Drangedal til det nye kontoret i form av virksomhetsoverdragelse. Skatteoppkreverkontoret er en egen 

avdeling, som ledes av skattoppkrever Roy Elvheim.  Avdelingen tilhører kommunalområdet Stab og 

Støtte i Kragerø kommune, som ledes av kommunalsjef Åge Aashamar.  Det er Linda Sleipnes som er 

skatteoppkreverens stedfortreder. Skatteoppkrever vurderer selv kompetansen og ressurssituasjonen på 

kontoret til å være tilfredsstillende.  

 

Drangedal kommunes andel av skatteinngangen utgjorde 89,5 millioner kroner i 2018. Kommunen har i 

sitt budsjett for 2018 lagt til grunn en skatteinngang på 87,9 millioner kroner. Reell skatteinngang for 

kommunen ble 89,5 millioner kroner, dvs. et positivt avvik med 1,6 millioner kroner, og utgjør et positivt 

avvik på ca. 1,8 %. Skatteoppkrever vurderer det slik at kommunen i sitt budsjett har truffet godt med 

skatteanslaget.  

 

Skattedirektoratet og Skatt sør fastsetter krav til resultater for innfordringen pr. 31.12. for hver enkelt 

kommune. Skatteoppkreveren har hatt et resultatkrav til innbetalt restskatt, person på 95 % pr 31.12.2018. 

Resultatkravet ble innfridd på hele 99,2 %. Dette ligger høyt over både forrige års resultat og for 

gjennomsnittet i region sør (Buskerud, Telemark, Aust- og Vest-Agder). Blant de 24 kommunene som har 

mellom 2 500 og 7 500 innbyggere i region sør, kom Drangedal på 2. plass med dette resultatet. 

Resultatet på forskuddsskatt person ble 99,7 %. Selv om det er en marginal reduksjon fra året før, ligger 
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det godt over både resultatkrav og regionsnittet. Når det gjelder de øvrige kravtypene ble resultatene for 

samtlige, 100 % innbetalt 

 

Skatteoppkreveren i Drangedal er med i et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Kragerø, 

Bamble, Drangedal, Porsgrunn, Siljan og Skien for gjennomføringen av arbeidsgiverkontroll. Enheten har 

7 årsverk og er lokalisert i Porsgrunn kommune. Det ble i 2018 gjennomført 226 kontroller som utgjør 5,1 

% antall leverandører av LTO i kommunene. Resultatkravet for avholdte arbeidsgiverkontroller var for 

2018 satt til 5% som utgjør 224 kontroller. Dette er en forbedring fra 2017 hvor det ble gjennomført 154 

kontroller som utgjør 3,6 % antall leverandører av LTO i kommunene.  

 

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

gjeldende regelverk på følgende områder: 

 
- Internkontroll  

- Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet  

- Skatte- og avgiftsinnkreving  

- Arbeidsgiverkontroll  

 

Basert på de kontrollene som skattekontoret/skatteetaten har gjennomført, finner de at 

skatteoppkreverfunksjonen har utført sin virksomhet i det alt vesentlige i samsvar med gjeldende 

regelverk med unntak av et pålegg. Skatteoppkreveren har fått pålegg om å avskrive alle krav det ikke 

lenger er rettslig adgang til å gjøre gjeldende. Skatteoppkreveren har opplyst i sin tilbakemelding at krav 

det henvises til nå er blitt avskrevet. 

 

Skatteetatens/skattekontorets kontrollrapport vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Drangedal 

kommune er vedlagt saken.  

 

Årsrapport og årsregnskapet for 2018 fra skatteoppkreveren i Drangedal kommune, samt kontrollrapport 

2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Drangedal kommune legges frem for kontrollutvalget til 

orientering 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Årsrapport 2017 fra Skatteoppkreveren i Drangedal kommune  
- Årsregnskap 2017 for skatteoppkreveren i Drangedal kommune  

- Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Drangedal kommune 

- Saksfremlegg kommunestyre - Skatteregnskapet 
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Anne Grete Simonsen 

  800 80 000 Din/Deres referanse Telefon 
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 Skatteetaten.no 

  
Org.nr Vår referanse Postadresse   
974761076 2019/5253528 Postboks 9200 Grønland 

    0134 OSLO 

Kommunestyret i Drangedal kommune 
Gudbrandsveien 7 
3750 DRANGEDAL 
 
 
 

 

 

Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren for Drangedal 
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 Kragerø og Drangedal. 
 
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter: 

Antall årsverk 2018 Antall årsverk 2017 Antall årsverk 2016 
4,3 1,2 1,2 

 
Antall årsverk i 2017 og 2016 er for Skatteoppkreveren for Drangedal kommune før sammenslåing med 
Skatteoppkreveren i Kragerø kommune. 
 
Antall årsverk i 2018 inkluderer 0,9 årsverk disponert av Arbeidsgiverkontrollen i Grenland for Kragerø og 
Drangedal kommuner. 
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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 Drangedal 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 360 983 454 og utestående restanser2 på kr 9 109 256.  
 
Innkrevingsresultater 
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2018 for Drangedal 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 95,00 99,17 96,53 96,38 

Forskuddstrekk 2017  99,92 100,00 99,91 99,94 

Forskuddsskatt personlige skattytere 2017 99,50 99,72 99,79 99,22 

Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2017 99,92 100,00 100,00 99,95 

Restskatt upersonlige skattytere 2016 99,20 100,00 100,00 98,84 

Arbeidsgiveravgift 2017 99,90 100,00 99,97 99,84 
 
Resultater for arbeidsgiverkontrollen 
Skatteoppkreveren for Drangedal kommune er tilsluttet Arbeidsgiverkontrollen i Grenland. 
 
Resultater for den interkommunale kontrollordningen per 31. desember 2018 viser følgende i henhold til 
skatteoppkreverens resultatrapportering: 
 

Antall 
arbeidsgivere i  
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 
%) 

4472 224 226 5,1 3,6 4,8 
 
Arbeidsgiverkontrollen i Grenland 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.  
 
Skattekontoret har i 2018 også gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreveren for områdene 
skatteregnskap og innkreving avholdt 1. og 2. oktober 2018. Rapport er sendt skatteoppkreveren  
31. oktober 2018. Skatteoppkrever har gitt tilbakemelding på rapporten 15. november 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. 
 
Skatte- og avgiftsinnkreving  
Gjennom kontrollene som skattekontoret har gjennomført, har vi gitt følgende pålegg: 
 

 Skatteoppkrever har fått pålegg om å avskrive alle krav det ikke lenger er rettslig adgang til å gjøre 
gjeldende. 

 
Skatteoppkrever opplyser i sin tilbakemelding at krav som er nevnt i rapporten er blitt avskrevet. 
 
Ut over gitte pålegg anser vi at utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene i det alt 
vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk. 
 

5. Skattekontorets oppfølging av skatteoppkreveren 
Skattekontoret har vært i dialog med skatteoppkrever om resultatkrav og det er avholdt dialogmøte 2. 
februar 2018 i Skien, hvor det ble gitt mulighet for innspill.  
 
Det er gjennomført styringssamtale med skatteoppkrever i Kragerø 9. august og Drangedal 7. augsut 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 om ressurssituasjon, kompetanse og endringer på kontoret. 
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Med hilsen 

Ingvill Helstad 
avdelingsdirektør 
Innkreving, oppfølging skatteoppkrevere 
Skatteetaten 
 Elisabeth Gylder Vingereid 
  
 
 
 
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 Drangedal kommune    
Kontrollutvalget for Drangedal kommune    
Rådmann/administrasjonssjef for Drangedal kommune    
Riksrevisjonen    

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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Skatteregnskapet for 2018 
Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret tar “Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Drangedal 
kommune” og “Årsrapport for 2018 fra Skatteoppkreveren i Drangedal kommune” til etterretning. 
 
 
 
Vedlegg:  

 Årsrapport 2018 fra Skatteoppkreveren i Drangedal kommune 
 Årsregnskap 2018 for skatteoppkreveren i Drangedal kommune 
 Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Drangedal kommune 
 Følgebrev til kontrollrapport 

 
 
Bakgrunn 
 
Skattekontoret og Riksrevisjonen har ansvar og kontroll med revisjon av 
Skatteoppkreverfunksjonen i Drangedal kommune. Kommunestyret skal ut fra dette ikke foreta den 
formelle godkjenning av skatteregnskapet i Drangedal.  
 
Den løpende kontrollen og revisjonen av skatteoppkreverfunksjonen i Drangedal kommune utføres 
av skattekontoret ved Skatt sør, Avdeling for innkreving. Ut ifra dette er det den 15.2.2019 sendt 
«Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Drangedal kommune» til 
Kommunestyret i Drangedal. Denne rapporten sier noe om utført kontroll og revisjon og vedlegges 
denne saken.  
 
Innbetalt skatt blir hver måned fordelt til kommune, fylkeskommune, stat og folketrygd på bakgrunn 
av fordelingsprosenter som blir fastsatt av Skattedirektoratet.  
 
Drangedal kommunes andel av skatteinngangen utgjorde 89,5 millioner kroner i 2018. Kommunen 
har i sitt budsjett for 2018 lagt til grunn en skatteinngang på 87,9 millioner kroner. Reell 
skatteinngang for kommunen ble 89,5 millioner kroner, dvs. et positivt avvik med 1,6 millioner 
kroner, og utgjør et positivt avvik på ca. 1,8 %. Skatteoppkrever vurderer det slik at kommunen i 
sitt budsjett har truffet godt med skatteanslaget.  
 
Samlede skatterestanser pr. 31.12.2018 utgjør om lag 9,1 millioner kroner. Det er en reduksjon på 
51 000 kroner, eller 0,6 % i løpet av 2018. Ved forrige års rapportering økte restansene med 
108 000, som utgjorde 1,2 %. Det vil si at restanse pr 31.12.2018 er kun 57 000 kroner høyrere 
enn de var to år tidligere. Vi har ingen berostilte krav. 
 
Det er skattearten forskuddsskatt person som har bidratt mest til reduksjonen i restansene, med en 
nedgang på hele 263 000 kroner. Den kravtypen som har hatt størst økning i restanse er 
arbeidsgiveravgift, med en økning på 122 000 kroner. De øvrige skatteartene har hatt relativt små 
endringer. 
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I forbindelse med skatteforvaltningsloven som trådte i kraft 1.januar 2017 fikk vi en ny kravtype i 
2017 som heter tvangsmulkt. Den nye loven gir adgang til å ilegge tvangsmulkt når for eksempel 
pålagte oppgaver ikke blir levert eller blir levert for sent. Det er kun en liten økning på 55 000 
kroner i restansene på denne kravtypen i 2018. 
 
En annen ny kravtype som oppstod i løpet av 2017 er finansskatt. Dette er relevant for 
arbeidsgivere i finanssektoren, som ilegges en ekstraskatt på lønnsgrunnlaget på 5 %. Det er 
ingen restanser på denne kravtypen ved utgangen av 2018, hvilket det heller ikke var året før. 
 
Når vi ekskluderer påløpte renter som ikke påvirker restansebeløpene ovenfor, har det blitt 
avskrevet krav for 69 000 kroner i 2018, som er om lag 27 000 kroner mer enn året før. Dette 
innebærer altså beskjedne beløp og små endringer, og påvirker derfor i liten grad 
restansesituasjonen.  
 
Vi er selvsagt meget tilfreds med at restansene er redusert i løpet av 2018, og vi anser den totale 
restansesituasjonen som meget bra. 
 
Skattedirektoratet og Skatt sør fastsetter krav til resultater for innfordringen pr. 31.12. for hver 
enkelt kommune. Skatteoppkreveren har hatt et resultatkrav til innbetalt restskatt, person på 95 % 
pr 31.12.2018. Resultatkravet ble innfridd på hele 99,2 %. Dette ligger høyt over både forrige års 
resultat og for gjennomsnittet i region sør (Buskerud, Telemark, Aust- og Vest-Agder). Blant de 24 
kommunene som har mellom 2 500 og 7 500 innbyggere i region sør, kom Drangedal på 2. plass 
med dette resultatet. 
  
Resultatet på forskuddsskatt person ble 99,7 %. Selv om det er en marginal reduksjon fra året før, 
ligger det godt over både resultatkrav og regionsnittet. 
 
Når det gjelder de øvrige kravtypene ble resultatene for samtlige, 100 % innbetalt. Med slike 
resultater blir ytterligere kommentarer overflødige. Det er ikke mer å si enn at resultatkravene ble 
innfridd, og at det blir svært vanskelig å gjøre det bedre neste år. 
 
Vi har innfridd alle sju resultatkrav pr. 31.12.2018 med god margin. Vi er svært fornøyde med årets 
resultatoppnåelse. 
 
Det er Skattedirektoratet og Skatt sør som fastsetter krav til resultater for den stedlige 
Arbeidsgiverkontrollen i den enkelte kommune. Kommunen ble i 2016 deltager i det 
interkommunale samarbeidet Arbeidsgiverkontrollen i Grenland (AiG).  
 
Kravet om å gjennomføre 224 kontroller*, som utgjør 5 % av totalt antall opplysningspliktige 
(arbeidsgivere) i deltagerkommunene, er oppnådd, antallet gjennomførte kontroller for 2018 er 
226, som utgjør 5,1 %. Som til sammen har medført at AiG har foreslått endring ved forhøyet 
avgiftsgrunnlag med til sammen 3,1 millioner kroner, og 5,9 millioner kroner i forhøyet inntekt 
ansatte. 
I antallet på 226 kontroller er det utført 79 avdekkingskontroller, 116 formalkontroller og 31 
undersøkelseskontroller i 2018. 
AiG har i tillegg utført 8 personallistekontroller med forslag om gebyr, som utgjorde til sammen 83 
620 kroner, samt deltatt i et formalisert tverretatlig samarbeid mot arbeidsmarkedskriminalitet (A-
krim). * Samlet for AiG 
 
Kontrollaktiviteten har i 2018 vært meget god, og vi har fått gjennomført vår plan på en god måte. 
Vi er meget fornøyd med å ha innfridd resultatkravet med et resultat på 5,1 %. 
  
Skatteoppkrever vurderer Arbeidsgiverkontrollen i Grenland som ett slagkraftig organ, som 
oppfyller de målkrav som stilles og med god kvalitet. 
 
Organisering 
 
Skatteoppkreverkontorene i Kragerø og Drangedal ble slått sammen og samordnet fra 1. 
september 2018.  Det nye kontoret som heter Skatteoppkreveren i Kragerø og Drangedal, er 
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lokalisert i Kragerø, og Kragerø er også vertskommune.  Kontoret i Drangedal er bemannet en dag 
i uken.  Et årsverk er overført fra Drangedal til det nye kontoret i form av virksomhetsoverdragelse. 
 
Skatteoppkreverkontoret er en egen avdeling, som ledes av skattoppkrever Roy Elvheim.  
Avdelingen tilhører kommunalområdet Stab og Støtte i Kragerø kommune, som ledes av 
kommunalsjef Åge Aashamar.  Det er Linda Sleipnes som er skatteoppkreverens stedfortreder. 
 
 
Rådmannens vurdering 
 
Rådmannen vurderer skatteinnkrevingen som svært godt ivaretatt.  

 
Konklusjon 
 
«Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Drangedal kommune» og 
«Årsrapport for 2018 fra Skatteoppkreveren i Drangedal kommune» tas til etterretning 
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Arkivsak-dok. 16/03828-8 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

Drangedal kontrollutvalg 11.03.2019 

 

 

 

   

 

 

Valg av neste forvaltningsrevisjon 

 

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

 
 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget skal sørge for at det gjennomføres forvaltningsrevisjon i kommunen. Bestilling av 

forvaltningsrevisjon skal ifølge kontrollutvalgsforskriften §10 skjer på bakgrunn av Plan for 

forvaltningsrevisjon som er vedtatt i kommunestyret. Denne utarbeides i starten av valgperioden og er 

basert på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. 

 

Kontrollutvalget behandlet overordnet analyse og Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 i møtet 

31.03.2016 sak 7/16 og kommunestyret i møte 28.04.2016 sak 41/16. Følgende prosjekter ble vedtatt i 

prioritert i denne valgperioden: 

- Sosiale tjenester – forebyggende arbeid og kvalitet i tjenesten 

- Skole – Det systematiske arbeidet for å sikre god kvalitet i skolen 

- Rus og psykiatri – kvalitet på tjenesten 

 

Kommunestyret ga kontrollutvalget myndighet til å endre planen i perioden. I møtet 28.09.2016 valgte 

kontrollutvalget å endre planen i bakgrunn av at fylkesmannen hadde startet et tilsyn av sosiale tjenester i 

Drangedal kommune våren 2016. Kontrollutvalget har i tråd med dette gjennomført følgende 

forvaltningsrevisjoner i til nå i denne valgperioden: 

- Ressurser, organisering og kvalitet i pleie og omsorg 

- Elevenes skolemiljø 

 

Kontrollutvalget har i forrige valgperioden behandlet forvaltningsrevisjoner om 

- Selvkost og gebyr (2014) 

- Tildeling av SMIL-midler (2013) 

- Barnevernstjenesten i Drangedal (2015) 

- Tilsyn med byggesaker i Grenland (2015) 

 

Vedlagt til saken følger overordnet analyse utført av Telemark Kommunerevisjon IKS i 2016 som 

kontrollutvalget la til grunn ved vedtak om Plan for forvaltningsrevisjon. Revisors risiko- og 

vesentlighetsvurderinger som revisor gjorde i 2016 kan ha endret seg siden de nå er tre år gamle. 

Tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjoner, statlige tilsyn og saker i kontrollutvalget kan også ha 

påvirket risiko- og vesentlighetsvurderingene. Revisor har informert sekretariatet at det er ubrukte 
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ressurser for forvaltningsrevisjon som ikke er blitt benyttet. Kontrollutvalget får derfor en sak hvor 

utvalget kan ta stilling til neste forvaltningsrevisjon i Drangedal kommune. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Etter sekretariatets vurdering bør kontrollutvalget ta utgangspunkt i plan for forvaltningsrevisjon ved 

bestilling av en forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget kan også bli gjort kjent med saker det er 

knyttet risiko til, hvor de vil gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt som ikke er en del av 

planen for forvaltningsrevisjon eller kommunestyret kan bestille en forvaltningsrevisjon. Dialogen 

mellom revisor og kontrollutvalg er sentral i planleggingen av forvaltningsrevisjoner.  

 

Kontrollutvalget må ha fokus på hvordan de formulerer bestillinger og hvordan de spisser 

problemstillingene de ønsker at revisor skal svare på. Samtidig er det viktig at revisjonen setter av tid 

til å diskutere problemstillinger og vinklinger på prosjektene med kontrollutvalget, slik at 

kontrollutvalget får nødvendig informasjon og kunnskap til å gjøre gode bestillinger. Utvalget bør 

forsøke å velge et prosjekt som vil gi kommunen gode muligheter for læring og forbedring. 

 

Sekretariatet legger med dette frem saken for drøfting i kontrollutvalget uten forslag til vedtak 
 

Vedlegg:  

- Overordnet analyse Drangedal kommune 2016 
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Overordnet analyse  
Forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 
Drangedal kommune 
 
 
2016 :: 717 016  
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Om Telemark kommunerevisjon IKS 
 
Telemark kommunerevisjon IKS er et av landets største interkommunale 
revisjonsselskaper. Alle de 18 kommunene i Telemark, kommunene Larvik og Lardal i 
Vestfold og Telemark fylkeskommune er eiere av selskapet. Vi utfører revisjon og 
andre tjenester for våre eiere og andre kommunale/fylkeskommunale aktører. 
 
Telemark kommunerevisjon IKS gjør forvaltningsrevisjon innenfor en rekke områder, 
og med forskjellige innfallsvinkler. Våre ansatte har samfunnsfaglig, økonomisk og 
juridisk utdanning på mastergradsnivå, og har bred kompetanse innen offentlig 
forvaltning. Vi gjennomfører oppdragene i samsvar med Norges 
kommunerevisorforbunds standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001).  
 
Fra 2015 har vi inngått en avtale om faglig og administrativt samarbeid med de 
interkommunale revisjonsordningene Buskerud kommunerevisjon IKS, Vestfold 
kommunerevisjon og Sandefjord distriktsrevisjon.  
 
 
Du kan finne alle våre rapporter på vårt nettsted www.tekomrev.no. 
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1 Innledning 
1.1 Plan for forvaltningsrevisjon 
En av kontrollutvalgets oppgaver er å utarbeide et forslag til plan for 

forvaltningsrevisjon i kommunen.1 Planen skal utarbeides minst en gang i 

valgperioden. Kommunestyret skal vedta plan for forvaltningsrevisjon senest innen 

utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. Forslag til plan for 

forvaltningsrevisjon finner du i kapittel 2.  

 

Planen skal bygge på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra 

vurderinger av risiko- og vesentlighet. Denne analysen finner du i kapittel 3. 

 

Overordnet analyse og forslag til plan er utarbeidet av Telemark kommunerevisjon IKS 

i samsvar med gjeldende avtale om revisjonstjenester. Analysen gjelder kommunens 

egen virksomhet og annen kommunal virksomhet dersom denne er organisert som 

kommunale foretak (KF), § 27-samarbeid og vertskommunesamarbeid etter 

kommuneloven § 28 b og § 28 c.  

 

Kommunal virksomhet som er organisert i selvstendige rettssubjekt (interkommunale 

selskap (IKS), aksjeselskap eller § 27-selskap) omfattes ikke av analysen. For slike 

organisasjonsformer kan kontrollutvalget føre tilsyn ved hjelp av selskapskontroll.2 

 

 

1.2 Hva er forvaltningsrevisjon? 
 
På vegne av kommunestyret skal kontrollutvalget se til at det blir gjennomført  

 

systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og 
virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og 
forutsetninger (forvaltningsrevisjon)3 

 

Forvaltningsrevisjon er en del av kommunens egenkontroll – det er en del av 

kommunestyrets tilsyn med kommunens forvaltning. Gjennom forvaltningsrevisjon 

                                                      
1 Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (kontrollutvalgsforskriften) av 15. juni 

2004, § 10. 
2 Jf. kontrollutvalgsforskriften kapittel 6 og egen plan for selskapskontroll. 
3 Revisjonsforskriften § 7 
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undersøkes det om kommunens virksomhet skjer i tråd med gjeldende lover og regler 

og kommunens egne planer og vedtak. Fokus rettes også mot effektivitet og kvalitet i 

produksjonen av velferdstjenester for kommunens innbyggere.  

 

Gjennom forvaltningsrevisjon kan kontrollutvalget: 

 synliggjøre muligheter til økt produktivitet og måloppnåelse  

 bringe fram styringsinformasjon til kommunens beslutningstakere  

 bidra til læring og forbedring i organisasjonen 

 bidra til kommunens egenkontroll 

 

 

1.3 Forvaltningsrevisjoner i Drangedal kommune i 2012-2015 
 

I Drangedal kommune er følgende forvaltningsrevisjoner gjennomført i perioden 2012-

2015: 

 

 Selvkost og gebyr 

 Tildeling av SMIL-midler 

 Barneverntjenesten i Drangedal 

 Tilsyn med byggesaker 

 

 

1.4 Avtale om forvaltningsrevisjon 2016-2019 
 
Forvaltningsrevisjon er omfattet av avtalen om revisjonstjenester mellom Drangedal 

kommune og Telemark kommunerevisjon IKS. Forslaget til plan har et omfang på 

forvaltningsrevisjon som samsvarer med tilgjengelig ressurs etter avtalen om 

revisjonstjenester. Kommunestyret/kontrollutvalget kan endre planen innenfor denne 

definerte ressursrammen gjennom hele planperioden.  

 

Dersom kommunen ønsker flere eller mer omfattende forvaltningsrevisjoner kan det 

avtales. Dette vil bli fakturert særskilt.  
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2 Plan for forvaltningsrevisjon 
 

Innenfor gjeldende avtale om revisjonstjenester og på bakgrunn av overordnet analyse 

i kapittel 3, foreslår vi følgende forvaltningsrevisjoner i planperioden 2016 – 2019, i 

prioritert rekkefølge. Timeomfang per prosjekt er et foreløpig anslag, og ved endelig 

planlegging av forvaltningsrevisjonen kan det ressursbehovet per prosjekt bli justert 

både opp og ned.   

 

 

Tema/tittel Vinkling Nytte Omfang 

Sosiale tjenester Forebyggende arbeid 

og kvalitet i tjenesten. 

 

Bidra med styrings-

informasjon og 

kunnskap om 

arbeidsmønstre og 

tjenesteutførelse. 

300 timer 

Skole Undersøke det 

systematiske arbeidet 

for å sikre god kvalitet 

i skolen. Nærmere 

avgrensning av tema i 

forbindelse med 

utforming av 

forvaltningsrevisjonen.  

Bidra til 

etterlevelse av 

opplæringslova og 

styringsinformasjon 

knytta til 

ressursbruk og 

tiltak i skolen. 

300 timer 

Rus og psykiatri Kvalitet på tjenesten. Sikre et helhetlig 

tjenestetilbud. 

240 timer 

 

 

  



4/19 Valg av neste forvaltningsrevisjon - 16/03828-8 Valg av neste forvaltningsrevisjon : Plan for forvaltningsrevisjon - Drangedal 2016-2019

Overordnet analyse – forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 – Drangedal kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS  

 
 

6 

3 Overordnet analyse 
3.1 Om risiko og vesentlighet og metodikk 
 

Risiko og vesentlighet 
Risiko handler om  

 hva som kan gå galt,  

 hvor sannsynlig er det at noe går galt, og  

 hva som er konsekvensen. 

 

Vesentlighet i forvaltningsrevisjon handler om hvor viktig oppgaven eller området er 

for kommunen og kommunens samfunnsoppdrag, eller for kommunens 

brukere/innbyggere. 

 

Metodikk 
I vurderingen av risiko og vesentlighet har vi tatt utgangspunkt i kommunelovens 

formålsparagraf og bestemmelsen om rådmannens ansvar.4 Vi fokuserer derfor på 

følgende områder i analysen: 

 

 Ligger forholdene til rette for et funksjonsdyktig folkestyre? 

 Har rådmannen tiltak for virksomhetsstyring og betryggende kontroll? 

 Blir rettssikkerhet, kvalitet og effektivitet ivaretatt i myndighetsutøvelse og 

tjenesteyting? 

 Legger kommunen til rette for en bærekraftig utvikling? 

 

For å kartlegge og vurdere risiko i Drangedal kommune har vi gjennomgått 

kommunens økonomiplan, årsrapporter, planstrategi og annen 

styringsdokumentasjon. Vi har gjort en analyse av nøkkeltall fra KOSTRA5 og annet 

statistisk materiale. Videre har vi innhentet informasjon om kommunens system for 

internkontroll. Vi benytter også informasjon fra fylkesmannens tilstandsrapport, 

tilsynsrapporter og tilsynsplaner.  

 

I KOSTRA-analysen bruker vi tall for kommunen for perioden 2012 – 2014. Vi 

sammenligner kommunen med sammenlignbare kommuner og landsgjennomsnittet 

utenom Oslo. I KOSTRA er kommunene gruppert ut fra størrelse, kostnader og 

                                                      
4 Kommuneloven §§ 1 og 23 nr. 2 
5 Kommune – stat – rapportering. Statistikk om kommuner hos SSB.    
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inntekter. Drangedal kommune er i kommunegruppe 2 som er små kommuner med 

middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter. Det er 60 

kommuner i kommunegruppa, blant andre Seljord og Kviteseid.  

 

Vi har gjennomført samtaler med ordfører og rådmann.  

 

Kommunereform og rullering 
Kommunereformen med mulige nye oppgaver og endret inndeling av kommunene vil 

kunne påvirke risikobildet og dermed plan for forvaltningsrevisjon. Dette er avhengig 

av hvilke retningsvalg kommunen gjør i spørsmålet om kommunestruktur. Vi har lagt 

til grunn for vår analyse at eventuelle endringer i kommunestrukturen i Telemark ikke 

vil ha virkning før i 2020. Dersom det blir slike endringer i kommuneinndelingen for 

Drangedal kommune, vil det være behov for å rullere plan for forvaltningsrevisjon for 

andre halvdel av planperioden. 

 

3.2 Om Drangedal kommune 
 

Demografi 
Folketallet i Drangedal kommune pr 01.10.15 på 4 148 personer. Innbyggertallet pr 

01.01.15 var 4 111 personer, økningen i løpet av 2015 skyldes i stor grad økt tilflytting 

til kommunen. Kommune hadde en nedgang i befolkningen fra 2012 til 2014.  

 

Kommunen har omtrent samme alderssammensetning som 

sammenligningskommunene. Drangedal har en litt mindre andel av befolkningen i 

aldersgruppen 19-24 år og litt høyere andel i aldersgruppen over 80 år. Kommune har 

relativt mye mindre innflytting og utflytting enn sammenligningskommunene og  

landet for øvrig.  

 

Kommunen har omtrent samme andel innvandringsbefolkning som gjennomsnittet i 

kommunegruppa.  

 

Pr oktober 2015 hadde Drangedal kommune 3,2 % helt arbeidsledige av 

arbeidsstyrken. Det er på nivå med eller rett under kommunene i Grenland, men 

høyere enn Nissedal og kommunene i Midt- og Vest- Telemark. Gjennomsnittet for 

Telemark var 3,3 % helt ledige. 

Kommunens organisasjon 
I 2015 var det 298,71 årsverk (faste hjemler) i kommunen fordelt på ca. 420 ansatte. 
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Fra 2016 er kommunens administrasjon delt inn i tre kommunalområder:  

 Helse og velferd 

 Kunnskap, mangfold og kultur 

 Plan, eiendom og kommunalteknikk6 

 

Kommunen har nå to kommunale foretak. Drangedal e-verk KF driver hovedsakelig 
med kraftproduksjon og drift av linjenett. Drangedal Kraft KF selger strøm til 
sluttbrukere, og ble opprettet i 2015. 
 
 

Samarbeid 

 
Deltakere Organisering Vertskommune/ 

kontorkommune 

Barnevernvakt 
Krise- og akuttberedskap for 
barneverntjenesten. 
Felles barnevernsvakttjeneste på 
kveldstid, i helger og høytider 

 
 

Alle i Telemark, 
minus: Notodden 
Tinn og Hjartdal 

 

Kommuneloven § 27 Skien 

110 – Telemark 
Felles alarmsentral for hele Telemark.  
 

 

Alle i Telemark Kommuneloven § 27 
Virksomheten er 
organisert med eget styre 
samt årsmøte som 
bestemmende organ. 

 

Skien 

Brann- og feietilsyn Skien og 
Drangedal 

 Skien 

Grenland Friluftsråd 
Arbeidet med friluftsoppgaver av 
regional karakter. Kostnadene fordeles ut 
fra innbyggertall i kommunene 

Skien 
Porsgrunn 
Drangedal 
 
 

 

Kommuneloven § 27 Skien 

Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet 
GKI 
Oppnå stordriftsfordeler og 
effektivisering av innkjøpsfunksjonene i 
deltakerkommunene 

Skien 
Bamble 
Drangedal 
Kragerø 
Porsgrunn 
Siljan 

 

Kommuneloven § 27 
Interkommunalt styre og 
samarbeidsråd. 

Skien 

Krisesenteret i Telemark  
Tilby hjelp og støtte til menn, kvinner og 
barn som kommer i vanskelige 
livssituasjoner som følge av vold og 
mishandling. 
 

Alle i Telemark, 
unntatt 
Notodden. 
 

Kommuneloven § 27. Skien 

Miljørettet helsevern i Grenland 
Fremme folkehelse og bidra til gode 
miljømessige forhold. Føre tilsyn og 
foreta godkjenninger.  

Skien 
Bamble 
Drangedal 
Kragerø 

Kommuneloven § 28-1b 
Rådmennene, eller den 
rådmannen utpeker, er 
styre og har jevnlige 

Porsgrunn 

                                                      
6Fra 2016 er Drangedal kommunalteknisk drift og eiendomsforvaltning KF (DKE KF) lagt ned, og 

virksomheten er organisert inn under rådmannen.   
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 Porsgrunn 
Siljan 

møter med miljørettet 
helsevern. 
 

Tilsynskontoret for byggesaker i 
Grenland 
Arbeide for bedre kvalitet i 
byggeprosjekter. Være en ressurs og 
rådgiver innenfor byggekontroll. 
Samarbeidsavtale for 5 år (fra 2006) 
 

Skien 
Bamble 
Drangedal 
Kragerø 
Porsgrunn 
Siljan 

Kommuneloven § 27 Porsgrunn 

Overgrepsmottaket i Telemark 
 
 

Alle i Telemark Kommuneloven § 28-1b 
 

Skien 

Telemark interkommunale næringsfond 
Å medvirke til næringsutvikling i fylket 
ved å delfinansiere fellestiltak med 
virkning for hele fylket. Kan gi støtte til 
prosjekter som kommer minst to 
kommuner til gode. 
 

Alle i Telemark  Telemark 
fylkeskommune 

Grenlandssamarbeidet 
Utvikle samarbeidet mellom kommunene 
i Grenland 

Bamble 
Drangedal 
Kragerø 
Porsgrunn Siljan 
Skien 

Kommuneloven § 27 Skien 

Interkommunalt Utvalg mot 
Akuttforurensing 
IUA Telemark. Ivaretar forurensing fra 
olje og andre kjemikalier i sjø, land og 
vassdrag 

Alle i Telemark Kommuneloven § 27 Bamble 

Felles kommuneoverlege  Bamble 
Kragerø 
Drangedal 

Kommuneloven § 28-1b Kragerø 

Interkommunal legevakttjeneste Kragerø 
Drangedal 
 

Kommuneloven § 27 Kragerø 

Arbeidsgiverkontrollen i Grenland AiG   
Bedre kommunenes mulighet til å 
oppfylle krav om arbeidsgiverkontroll. 
Etablere et solid fagmiljø som kan bistå 
med råd og veiledning overfor 
næringslivet. 
 

Skien 
Bamble 
Kragerø 
Porsgrunn 
Siljan 
Drangedal 

Kommuneloven § 27 Porsgrunn 

 
 

Økonomi 
Drangedal kommune har stram økonomi, har gjennomført kutt i utgiftene til 

tjenesteproduksjonen og har hatt noe nedbemanning i 2015.  

Kommunen har hatt store investeringer de siste årene, blant annet en ny skole og 

kulturhus. Investeringene har ført til høy gjeld og økte kostnader til renter og avdrag. 
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Kostra 2014 Drangedal Gruppe-
gjennomsnitt 

Lands-
gjennomsnitt

* 

Frie inntekter i kroner per innbygger, konsern kr 58 013 kr 55 528 kr 48 610 

Netto lånegjeld i kroner per innbygger, konsern kr 105 249 kr 61 431 kr 58 160 

Disposisjonsfond i prosent av brutto 
driftsinntekter 

1,7 % 4,9 % 6,4 % 

Akkumulert regnskapsmessig merforbruk i prosent 
av brutto driftsinntekter 

0,1 % 1,0 % 0,6 % 

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, 
barnehager 

kr 201 853 kr 129 818 kr 128 633 

Netto driftsutgifter grunnskolesektor per innbygger 
6-15 år 

kr 113 378 kr 117 964 kr 100 946 

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, 
kommunehelsetjenesten 

kr 2 435 kr 3 199 kr 2 319 

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og 
omsorgtjenesten 

kr 20 424 kr 20 364 kr 16 386 

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 
20-66 år 

kr 4 573 kr 2 379 kr 3 138 

Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, 
barnevernstjenesten 

kr 8 414 kr 9 024 kr 7 978 

Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. 
pr. innbygger 

kr 6 454 kr 6 439 kr 4 258 

SSB: Utvalgte nøkkeltall, kommuner – nivå 1 og 2. Reviderte tall 26.06.2015 
* Landsgjennomsnitt uten Oslo 

 
 

3.3 Lokaldemokrati 

3.3.1 Åpenhet og innsyn 
Åpenhet og innsyn er sentrale forutsetninger for et fungerende demokrati. 

Offentlighetsloven og kommunelovens regler om møteoffentlighet og skal legge til 

rette for at kommunens virksomhet er åpen og gjennomsiktig. På den måten styrkes 

informasjons- og ytringsfrihet, den demokratiske deltakelse, rettssikkerheten for den 

enkelte og allmenhetens kontroll. På nettsidene til kommunen kan man finne 

møteplan, saker og protokoll fra politiske møter. Postjournalen for kommunen ligger 

også på nettsidene.  

 

3.3.2 Saksforberedelse og gjennomføring av kommunestyrets vedtak 
Rådmannen har ansvar for at saker til folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at 

vedtak blir gjennomført. Drangedal kommune har maler for saksutredning. Politiske 

vedtak blir fulgt opp i rådmannens ledergruppe. Politisk nivå får ikke skriftlig 

rapportering på fremdriften på politiske vedtak, men i større saker blir politisk nivå 

informert.   
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3.3.3 Budsjettering og rapportering 
Administrasjonen skal legge frem rapporter gjennom året for kommunestyret, jf. 

forskrift om årsbudsjett § 10. Rapportene skal vise utviklingen i inntekter og 

innbetalinger og utgifter og utbetalinger i henhold til vedtatt årsbudsjett. «Gjennom 

året» skal forstås som minimum to ganger i året i tillegg til årsregnskapet. Dersom det 

er rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik i forhold til vedtatt 

eller regulert årsbudsjett, skal rådmannen foreslå nødvendige tiltak i rapportene til 

kommunestyret.  

 

Kommunestyret vedtok i sak 88/13 at fra 2014 skulle rådmannen rapportere på 

økonomi til kommunestyret hvert halvår, dvs en gang per år i tillegg til årsregnskapet. I 

2014 og 2015 har kommunestyret derfor fått kun en halvårsrapportering i tillegg til 

årsregnskapet. Hver måned får kommunestyrerepresentantene tilgang til rapporter for 

balansert målstyring (BMS) på Ipad. BMS rapportene inneholder blant annet 

økonomisk informasjon. Denne ordningen legger til rette for at den enkelte 

representant får informasjon, men det gir ikke kommunestyret anledning til å 

behandle eventuelle budsjettavvik.  Kommunen har ikke økonomirapportering i tråd 

med regelverket.  

 

Sektor for helse og velferd hadde i 2014 et underskudd (merforbruk) i forhold til 

budsjett på kr 2,9 millioner kroner. I 2014 gikk kommunen totalt sett med overskudd 

(mindreforbruk) i forhold til budsjett. Det var hovedsakelig fordi premieavviket på 

pensjon slo heldig ut for kommunen.  

 

Kommunen leverte ikke regnskapet innen fristen i 2014. 

 

3.4  Virksomhetsstyring og betryggende kontroll 

3.4.1 Internkontroll 
Kommuneloven § 23 nr. 2 stiller et krav om at rådmannen skal ha betryggende kontroll 

med kommunens virksomhet. Ifølge lovforarbeidene innebærer dette et generelt krav 

om at kommunen skal ha internkontroll. I tillegg er det krav om internkontroll på en 

rekke særlovsområder, både sektorovergripende og for de ulike tjenesteområdene i 

kommunen, f.eks. arbeidsmiljøloven, personopplysningsloven, opplæringsloven, 

barnevernloven, helse- og omsorgstjenesteloven og sosialtjenesteloven.  

 

De fleste kommuner er oppmerksomme på internkontroll, men i mange kommuner 

utøves den utenfor en helhetlig struktur. Dermed blir internkontrollen fragmentert, og 

vil i mindre grad fungere som et verktøy for ledelse og styring. En systematisk 
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tilnærming kan gjøre internkontrollen mer relevant og meningsfull, og bidra til 

forebygging og forbedring. 

 

Drangedal kommune bruker kvalitetssystemet QM+. Dette systemet bruker 

kommunen til blant annet til avviksmeldinger på HMS. Avdelingsleder og 

kommunalsjefer kan lese til aktuelle avviksmeldinger. Alle avviksmeldingene blir 

behandlet i arbeidsmiljøutvalget (AMU).    

 

I 2016 skal ledelsen i kommunen ha et prosjekt med fokus på internkontroll og 

dokumentasjon.  

 

3.4.2 Etikk og varsling 
Et av formålene med kommuneloven er å legge til rette for en tillitsskapende 

forvaltning som bygger på en høy etisk standard.  

 

KS og Transparency International Norge (TI) anbefaler at kommuner har etiske 

retningslinjer for ansatte og folkevalgte, og at retningslinjene bør være behandlet av 

kommunestyret. KS og TI anbefaler at de etiske retningslinjene også blir gjort 

gjeldende for kommunale foretak. Kommunen skal redegjøre i årsberetningen for tiltak 

som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og 

en høy etisk standard i virksomheten og i kommunale foretak. Drangedal kommune 

har etiske retningslinjer som ble oppdatert i 2014. I den forbindelse gjennomførte 

kommunen e-læring av retningslinjene for alle ansatte.  

 

Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. 

Arbeidsgiver har plikt til å iverksette tiltak for å legge til rette for intern varsling. KS og 

Arbeidstilsynet anbefaler at kommunene utarbeider skriftlige rutiner for dette. 

Drangedal kommune har skriftlige prosedyrer for varsling. I følge prosedyrene skal 

medarbeidere varsle til rådmannen eller personalsjef.  

 

3.4.3 Arkiv og dokumentasjon 
Kommuner og offentlige organer har ansvar for å dokumentere sin egen aktivitet både 

i et kortsiktig og et langsiktig perspektiv. I tillegg har arkivene en samfunnsmessig 

betydning for demokratisk aktivitet, forskning og kulturell virksomhet. En 

velfungerende postjournal og arkivordning er grunnleggende forutsetninger for å 

ivareta dette. 

 

Drangedal kommune bruker saks- og arkivsystemet 360, som er et NOARK-sertifisert. 

Kommunen har hatt tilsyn fra Statsarkivet i mai 2015. Kommunen fikk blant annet 
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avvik på manglende arkivplan og ikke tilfredsstillende ordning med eldre arkiv. 

Kommunen har satt i gang arbeidet med å lukke avvikene. Kommunen skal lage 

arkivplan og vil overføre eldre arkiv til IKE Kongsberg.  

 

Riksarkivaren antar at kommunereformen vil få store konsekvenser for kommunens 

dokumentasjon, og påpeker viktigheten av å være godt forberedt og tidlig ute med 

planleggingen. Det vil bli utarbeidet en veiledning i hvordan kommunen kan forberede 

seg ved en eventuell kommunesammenslåing. Veiledningen skal være ferdig i mai 

2016. Foreløpig har ikke Drangedal kommune en plan for håndtering av kommunens 

arkiver ved en eventuell kommunesammenslåing.  

 

3.4.4 Informasjonssikkerhet 
Informasjonssikkerhet omfatter alle tiltak som sikrer konfidensialitet, integritet og 

tilgjengelighet til informasjon og IKT-systemer, det vil si alt som sørger for å gi korrekt 

informasjon til de rette menneskene til rett tid.  

 

Alle offentlige virksomheter er etter § 15 i eforvaltningsforskriften pålagt å ha 

internkontroll på informasjonssikkerhetsområdet.  

 

Personopplysningsloven med forskrifter stiller krav om tilfredsstillende 

informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved 

behandling av personopplysninger.  Det kreves dokumentert internkontroll. 

Styringssystemet som den enkelte virksomhet må etablere for å oppnå tilfredsstillende 

informasjonssikkerhet, må blant annet fastsette overordnede sikkerhets mål, 

akseptabelt risikonivå og fordele ansvar og oppgaver i sikkerhetsarbeidet. 

Kommunen må skaffe en komplett oversikt over alle personopplysninger som 

behandles innenfor de ulike tjenesteområdene, vurdere risiko og opprette rutiner og 

et aktivt system for avvikshåndtering. Ut fra informasjonen vi har fått, har ikke 

kommunen slik internkontroll.  

 

Kommunen har egen IT-avdeling som drifter kommunens datanettverk, utfører 

oppgraderinger og vedlikehold. IT-ansvarlig i kommunen er også sikkerhetsansvarlig.  

 

3.4.5 Anskaffelser 
Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for nesten 400 milliarder kroner årlig. 

Regelverket om offentlige anskaffelser skal bidra til at pengene utnyttes best mulig og 

at innkjøpene bidrar til et konkurransedyktig næringsliv.  
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Reglene har også som formål å bidra til en bærekraftig utvikling, og skal motvirke sosial 

dumping og korrupsjon. Sosial dumping skjer både ved brudd på helse-, miljø- og 

sikkerhetsregler og når lønn og andre ytelser er uakseptabelt lave, sammenliknet med 

det norske arbeidstakere normalt tjener. I anskaffelsessammenheng kan kommunen 

arbeide mot sosial dumping bl.a. ved å stille og følge opp krav om lønns- og 

arbeidsvilkår i kontrakter.  

 

Også innen miljø og andre former for sosialt ansvar kan offentlige innkjøpere spille en 

viktig rolle gjennom kvalifikasjonskrav og kontraktsklausuler ved anskaffelser, og den 

senere oppfølgingen av slike krav. 

 

Nye og forenklede regler om offentlige anskaffelser ventes å gjelde fra våren 2016. De 

nye reglene vil gi kommunene både økt handlingsrom og nye plikter. Reglene skal bl.a. 

gi oppdragsgiver incentiver og plikter knyttet til tiltak for å ivareta miljøhensyn og 

bekjempe av barnearbeid og sosial dumping, samt å bedre konkurransevilkårene for 

små og mellomstore bedrifter.  Det foreslås at KOFA igjen skal kunne ilegge gebyr for 

ulovlige direkteanskaffelser.  

 

Drangedal kommune deltar i Grenlandkommunenes innkjøpsenhet (GKI). GKI inngår 

rammeavtaler på vegne av deltakerkommunene og kan bistå kommunen i større 

innkjøpsprosesser. Alle kommunene i Grenland skal etter hvert bruke e-handel, det vil 

si at kommunen gjør innkjøp elektronisk via programvare der det bare er mulig å 

handle med leverandører som har rammeavtale. Drangedal kommune har foreløpig 

ikke tatt i bruk e-handel.  

 

3.4.6 Offentlig støtte 
EØS-avtalens statsstøtteregler påvirker i stor grad rammene for nærings- og 

sysselsettingspolitikken. EØS-avtalen forbyr tildeling av offentlig støtte til foretak, 

dersom støtten kan vri eller true med å vri konkurransen og påvirke samhandelen 

innen EØS-området. Kommunen kan tildele støtte innenfor de rammene og 

prosedyrekravene som følger av reglene om offentlig støtte. 

 

Drangedal kommune har et næringsfond. Næringsrådet7 bevilger støtte fra fondet, 

enten utviklingstiltak eller bedriftsrettede tiltak. En fast saksbehandler skriver sakene 

til næringsrådet. Kommunestyret har vedtatt retningslinjer for fondet i 2015.  

 

                                                      
7 Næringsrådet er også omtalt i kap 3.6.2 
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En del kommuner tilbyr selv eller gjennom eierskap, varer og tjenester i 

konkurranseutsatte markeder, f.eks. badeland, kafedrift, utleie av næringseiendom. 

Slik aktivitet skal foregå uten offentlig støtte. Det innebærer at aktiviteten skal være 

tydelig atskilt fra annen offentlig virksomhet, slik at det ikke skjer en ulovlig kryss-

subsidiering av den konkurranseutsatte aktiviteten til kommunen. Gautefall Biathlon er 

fra 2016 en del av kommunalområde for plan, eiendom og kommunalteknikk. Denne 

aktiviteten kan være omfattet av reglene om offentlig støtte, det vil bl.a. være en 

vurdering av om dette er «økonomisk aktivitet». Det kan i så fall være risiko for at det 

skjer en kryss-subsidiering av virksomheten.  

 

Risiko for at det tildeles ulovlig offentlig støtte kan også oppstå når kommunen kjøper 

eller selger eiendom utenom det åpne markedet. 

 

Det kan være en risiko for at kommunen gir ulovlig offentlig støtte. Dersom det blir en 

klagesak knyttet til dette, kan det medføre krav om at støttemottaker betaler tilbake 

støtten. Det er uheldig for støttemottaker, som i så fall må betale støtten tilbake, og 

slike saker kan også være arbeidskrevende og kan medføre tap av omdømme for 

kommunen.  

 
 

3.5 Tjenesteyting og myndighetsutøvelse – kvalitet, rettssikkerhet og 
produktivitet 

 
Kommunene forvalter en stor del av fellesskapets midler. Det meste av disse midlene 

blir brukt til å produsere de tjenestene som innbyggerne trenger. Tjenestene skal ha 

det omfang og den kvalitet som loven krever, og myndighet skal forvaltes slik som 

lovverket forutsetter. 

 

3.5.1 Oppvekst 

Barnehage 
Drangedal kommune har tre kommunale barnehager, ingen private. Pr 31.12.14 var 

det 184 barn i barnehagene. Drangedal kommune har flere brukere av barnehagene 

som ønsker større plasser enn tidligere.  

 

Som eier og myndighetsutøver har kommunen mange oppgaver på 

barnehageområdet. Kommunen skal blant annet sørge for plass til alle barn med rett 

til barnehageplass, godkjenne barnehager, samordne opptak, drive veiledning og føre 

tilsyn.  
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Fylkesmannen hadde tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet i 2014. 

Kommunen fikk ingen avvik. 

 

Foreldrebetalingen endres i løpet av 2015. Den generelle maksimalprisen øker, og 

samtidig innføres enkelte moderasjoner. Alle familier med flere barn får 

søskenmoderasjon. Kommunen har informasjon om makspris og søskenmoderasjoner 

på sine nettsider. For familier/hushold med lav inntekt, innføres det lavere makspris 

for alle barn, og gratis kjernetid for 4- og 5-åringer og for dem med utsatt skolestart. 

Kommunen har ikke informasjon om disse ordningene for familier med lav inntekt på 

sine nettsider.  

 

Nasjonale myndigheter øker innsatsen for kompetanseheving i barnehagene. 

Kompetansehevingen er rettet mot alle ansatte og ledere i barnehagene. Staten bidrar 

med midler, samtidig som det legges vekt på barnehageeiers særskilte ansvar for å 

heve kvaliteten, oppfylle pedagognormen og øke antall ansatte med aktuell og 

nødvendig kompetanse. Drangedal kommune har høyere andel ansatte med 

utdannelse som barnehagelærer i forhold til kommunegruppe og landsgjennomsnittet. 

Andelen er relativt stabil.  

 

Skole 
Drangedal kommune har tre skoler: Drangedal 10-årige skole, Kroken skole og Tørdal 

skule. Til sammen var det 495 elever.   

 

Drangedal kommune skal ha et system som gjør det mulig å vurdere om kommunen 

ivaretar sine forpliktelser, jf. opplæringsloven § 13-10. Kommunen som skoleeier skal 

lage en årlig tilstandsrapport som skal behandles i kommunestyret. Vi kan ikke se at 

livsløpskomiteen eller kommunestyret har behandlet tilstandsrapport for grunnskolen 

for skoleårene 2013/2014 og 2014/2015.  

 

Kommunen skal sikre at elevene har et godt fysisk og psykososialt miljø på skolen, jf. § 

9a-1. Antall barn og unge som rapporterer om krenkelser og mobbing i de årlige 

elevundersøkelsene endrer seg lite fra år til år, og i Drangedal svarer elevene 

tilsvarende som i resten av landet. Opplæringsloven stiller klare krav om handleplikt og 

prosedyre i slike saker. Fylkesmannen har behandlet en klage på psykososialt miljø i 

skolen de to siste årene. Fra mars 2015 er opplæringsloven endret, slik at elever som 

mobber andre kan flyttes til en annen skole. Dette er en potensielt inngripende 

bestemmelse for enkeltelever, og forutsetter gode saksbehandlingsrutiner for å 

minimere risikoen for utrednings- og vedtaksfeil.    
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Kommunen skal sørge for at opplæringen tilpasses evnene og forutsetningene til den 

enkelte elev, jf. opplæringsloven § 1-3. Dette stiller store krav til planlegging og 

organisering. Kommunen hadde i skoleårene 2010/11 – 2013/14 litt høyere 

grunnskolepoeng8 enn eget fylke, men lavere enn landet, mens de i 2014-15 hadde 

lavere resultater enn både landet og fylket. Det er en generell risiko for at 

undervisningen ikke blir tilstrekkelig differensiert og tilpasset den enkelte, og dermed 

ikke treffer hele elevgruppen.  

 

Hver kommune og skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste. Den pedagogisk-

psykologiske tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og 

organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige 

behov. Elever som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære 

undervisningen, har rett til spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 5-1. Det er store 

forskjeller mellom kommuner og mellom skoler når det gjelder antall elever med 

vedtak om spesialundervisning. Drangedal kommune har hatt et høyere antall barn 

med enkeltvedtak enn gjennomsnittet i kommunegruppa og landet, og antallet har økt 

fra 2012 til 2014. Kommunen ønsker å få ned antallet barn med enkeltvedtak om 

spesialundervisning gjennom å sikre tilpasset opplæring. PPT deltar i et fellesforum for 

barnehagene i kommunen og i samarbeidsteam/ tilpassede opplæringsteam ved de 

ulike skolene i kommunen. 

 

Kompetanseheving i barne- og ungdomsskolen et nasjonalt satsingsområde. Det legges 

særlig vekt på videreføring og utvidelse av antall plasser på lederutdanning for 

rektorer, og videreføring og økte økonomiske intensiver til å gjennomføre etter- og 

videreutdanning for lærere. Fire lærere fra Drangedal har deltatt i videreutdanning 

innen kommunens satsingsområde, matematikk i 2014 og 2015. Andel lærere med 

universitet/høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning i Drangedal kommune har økt 

fra 2012 til 2014.  

 

SFO 
Kommunen skal tilby SFO til alle som ønsker det. Ordningene skal ha vedtekter om 

eierforhold, opptakskriterier, oppholdstid, bemanning og foreldrebetaling, jf. 

opplæringsloven § 13-7. Videre skal elever i SFO sikres et godt fysisk og psykososialt 

miljø, jf. § 9a. Utover dette, har kommunen få konkrete forpliktelser knyttet til SFO. 

SFO kan finansieres med foreldrebetaling, jf. § 13-7. En generell risiko innen SFO er at 

tilbudet ikke er tilstrekkelig i omfang og kvalitet.  

                                                      
8 Grunnskolepoeng er gjennomsnittet av karakterene til avgangselevene. 
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Barnevern 
De senere årene har det på landsbasis vært en økning i antall bekymringsmeldinger til 

barneverntjenesten, og en økning i antall barn og unge som mottar tiltak – særlig tiltak 

utenfor hjemmet. Barneverntjenesten skal ivareta en sårbar målgruppe som ikke alltid 

kan ivareta egne behov og ønsker. Det er derfor særlig viktig at barneverntjenesten har 

tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å fatte riktige vedtak og følge dem opp 

systematisk over tid. Det er ofte flere og sammensatte årsaker til at utsatte barn og 

unge kommer i kontakt med barnevernet. Barna og deres familier får ofte bistand fra 

flere etater. Å sikre et samarbeid er derfor viktig. 

 

Drangedal kommune hadde forvaltningsrevisjon av barnevern i 2015. Kommunen 

vurderer å inngå vertskommunesamarbeid med Kragerø, der Kragerø blir 

vertskommune. Saken skal behandles politisk første kvartal 2016. Hvis dette blir 

vedtatt, vil de ansatte få tilbud om stillinger i samsvar med reglene om 

virksomhetsoverdragelse.  

 

Kultur 
Kulturavdelingen vil fra 2016 ligge under kommunalområdet for kunnskap, mangfold 

og kultur. Avdelingen har ansvar for kulturskole, ungdomsklubb og bibliotek. I 2013 sto 

Tokestua ferdig, kommunens kultursal og kino. Kulturkontoret har blant annet ansvar 

for formidling av kommunale og statlige tilskudd til kulturformål, og saksbehandling og 

forvaltning av generelt kulturarbeid, idrett, friluftsliv, kunst, musikk, kulturvern og 

barne- og ungdomsarbeid.  

 

3.5.2 Helse og velferd 
Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen får tilbud om 

nødvendige helse- og omsorgstjenester. Dette omfatter alle pasient- og 

brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller 

lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. Kommunen 

har plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at 

tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift.  

 

Sosiale tjenester 
Gjennom NAV-reformen er bl.a. ansvar for økonomisk sosialhjelp lagt til NAV-kontoret. 

Reformen skal bidra til flere i arbeid og færre på passive ytelser. Organisatorisk er Nav 

plassert i kommunalområde for helse og velferd.  
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Kommunen har et ansvar for å tilby tjenester som skal bidra til sosial trygghet og bedre 

levekår for økonomisk vanskeligstilte. På landsbasis har utbetalingene til sosialhjelp økt 

de siste årene. SSB melder om at det i 2014 var det høyeste antallet 

sosialhjelpsmottakere på 10 år. Drangedal kommune hadde i 2014 høyere utgifter til 

sosialtjeneste pr innbygger enn kommunegruppa og landsgjennomsnittet. Det har 

vært en liten økning i Drangedal fra 2012 -2014. Høye sosialhjelpsutbetalinger kan 

være en indikasjon på at kommunens forebyggende arbeid ikke er godt nok. 

Rådmannen har foreslått forvaltningsrevisjon av sosialtjenesten.  

 

 

Introduksjonsordningen 
Introduksjonsprogrammet skal bidra til at deltakerne blir kvalifisert for arbeid eller 

videre utdanning. Ordningen ble innført i 2004, og i 2011 kom krav om internkontroll, 

for å sikre at kravene i loven blir fulgt. Dette er et område med fokus på nasjonalt nivå, 

og regjeringen har foreslått endringer i introduksjonsloven for bl.a. å styrke 

språkopplæringen, jf. Stortingsproposisjon 130 L (2014–2015).  

 

Drangedal kommune tok imot 15 flyktninger i 2015, i 2016 skal kommunen ta imot 21 

flyktninger. Kommunen skal ta imot 4 enslige mindreårige flyktninger i 2016.  

 

Boligsosialt arbeid 
Flere kommuner har utfordringer i arbeidet med å sikre varig bolig for vanskeligstilte 

på boligmarkedet. Drangedal kommune har flere kommunalt disponible boliger pr 

innbygger enn landsgjennomsnittet og kommunegruppe. Kommunen hadde flere 

kommunalt disponible boliger i 2014 enn 2012. Mange av boligene blir leid fra 

boligstiftelsen. Kommunestyret har vedtatt boligsosial plan for perioden 2015-2020.    

 

I nasjonal strategi for boligsosialt arbeid 2014 – 2020 er det fastlagt felles nasjonale 

mål og prioriterte innsatsområder, og kommunene har en nøkkelrolle i å realisere 

målene. Kommunenes bruk av de statlige virkemidlene har betydning for arbeidet med 

å sikre varig bolig for vanskeligstilte på boligmarkedet. Det har vært en økning fra i 

bruk av startlån fra 2012 til 2014, mens det har vært en reduksjon i bruk av bostøtte. 

Drangedal bruker startlån og bostøtte i større grad enn kommunene vi sammenligner 

med.  

 

Samhandlingsreformen 
Målet med samhandlingsreformen er å få et bedre og mer helhetlig helsetilbud.  
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Reformen skal bidra til rett behandling – på rett sted – til rett tid. Ressurser skal i 

større grad brukes til å bygge opp kommunenes helse- og omsorgstjenester. 

Pasientene skal få bedre koordinerte tjenester, og innsatsen for å begrense og 

forebygge sykdom skal økes.  

 

Kommunene må betale for utskrivningsklare pasienter som de ikke kan ta imot, men 

dette gjelder foreløpig ikke pasienter innen psykisk helse og rus. Her blir 

betalingsordningen innført tidligst i 2017.  

 

Kommunene er pålagt å opprette tilbud for helse- og omsorgstjenester til pasienter og 

brukere med behov for øyeblikkelig hjelp (ø-hjelpsplasser). Kommunen må ha dette 

tilbudet på plass innen 2016.9 I 2015 har kommunen leid plasser av Bamble. Fra 2016 

skal Drangedal ha et samarbeid med Kragerø kommune, der Drangedal får en plass og 

Kragerø to plasser. Tilbudet vil ligge i Kragerø.   

 

Folkehelsearbeid 
Arbeidet med folkehelse og å forebygge sykdom er sentralt i samhandlingsreformen. 

Arbeidet er forankret i folkehelseloven (2011). Kommunen skal fremme helse og søke 

å forebygge sykdom, skade og sosiale problemer. Kommunen skal fastsette mål og 

strategier for folkehelsearbeidet. Utgangspunktet for mål og strategier skal være 

kommunens identifisering av sine folkehelseutfordringer. Hensikten med at 

kommunen skal sette mål og strategier er å sikre politisk og tverrsektoriell forankring 

av folkehelsearbeidet. Drangedal kommune har en folkehelsekoordinator.  

 

Drangedal, Bamble og Kragerø har felles kommuneoverlege, med ansvar for miljørettet 

helsevern, i tillegg til at Drangedal er med i det interkommunale samarbeidet med alle 

kommunene i Grenland om miljørettet helsevern, med Porsgrunn som 

kontorkommune. 

 

Omsorgstilbud i og utenfor institusjon 
Kommunene har ansvar for tjenestetilbudet til alle mennesker med behov for pleie- og 

omsorgstjenester, uten hensyn til alder eller diagnose. Omfanget av pleie- og 

omsorgstjenestene har økt de siste årene. Det økende behovet skyldes både at 

tjenestetilbudet har blitt bygd ut i takt med at det blir stadig flere eldre, særlig i 

aldersgruppen over 90 år, og at det har vært en sterk økning i antall yngre mottakere 

(under 67 år). I Drangedal har det vært en styrt utvikling av mer hjemmebaserte 

                                                      
9 Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5 
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tjenester og færre institusjonsplasser, nor som også går fram av tallene hvis vi 

sammenligner med andre kommuner. Mottakere av hjemmetjenester har fra 2012 gått 

opp i 2013 og ned i 2014. Kommunen har en færre institusjonsplasser avsatt til 

korttidsplasser enn kommunene vi sammenligner med.  

 

Kommunale helse- og omsorgstjenester består i hovedsak av ulike former for 

hjemmetjenester, som for eksempel hjemmesykepleie og praktisk bistand, opphold i 

institusjon, herunder sykehjem, og tilbud om avlastningstiltak, støttekontakt og 

omsorgslønn. Fra 2015 har personer under 67 år med langvarig og stort behov for 

personlig assistanse rett til å få slike tjenester organisert som brukerstyrt personlig 

assistanse, jf. pasient og brukerrettighetsloven § 2-1d. Denne endringen kan gi økt 

etterspørsel etter tjenesten og det kan være risiko for at kommunen ikke har 

budsjett/kapasitet til å møte etterspørselen. Drangedal kommune har i budsjettet for 

2016 avsatt det samme til BPA og ressurskrevende brukere som i 2015.  

 

Fra 2020 er det foreslått at kommunen skal ha plikt til å tilby dagaktiviteter for 

demente. Kommunen har tilbud om dagaktiviteter til demente to dager i uka. I 

budsjettet for 2016 er det lagt inn mulighet for å øke dette tilbudet til tre dager i uka. 

Kommunen har en mindre andel av sykehjemsplassene avsatt til demente enn 

sammenligningskommunene. Pga. innsparingene i kommunen skal kommunen 

redusere antall heldøgnplasser for demente på sykehjemmet.   

 

Helsestasjon og skolehelsetjeneste 
Kommunen skal tilby helsestasjons- og skolehelsetjeneste til barn og ungdom 0–20 år. 

Tilbudet skal fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold, og 

forebygge sykdommer og skader, jf. helsestasjonforskriften §§ 1-1 og 2-1. Drangedal 

kommune har færre helsesøstre pr innbygger mellom 0-5 år enn kommunene vi 

sammenligner med. I budsjettet for 2016 er det lagt inn å øke ressursene til 

helsesøster basert på økte statlige midler.  

 

I følge Barneombudet opplever mange at det er for få helsesøstre og at de har for liten 

tid på skolen. Dette understøttes av undersøkelser som viser at helsesøstre verken har 

tid til å gjøre de lovpålagte oppgavene eller til oppsøkende arbeid og 

informasjonsarbeid.  

 

Psykisk helse og rusomsorg 
Tall fra folkehelseinstituttet viser at psykiske lidelser er mer utbredt i Drangedal enn 

landet som helhet. Kommunene har en sentral rolle i å identifisere, utrede, behandle 

og følge opp personer med psykiske lidelser. Dette er også et felt med behov for 
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koordinerte tjenester og tverrfaglig samarbeid, både innad i kommunen og med 

spesialisthelsetjenesten. Både skolehelsetjenesten og PPT kan ha en viktig rolle i 

arbeidet med å forebygge sykdom. Innenfor rusomsorgen er det behov både for 

forebyggende arbeid og tiltak knyttet til behandling. Dette er et område med behov 

for koordinering internt i kommunen og mellom kommunehelsetjenesten og 

spesialisthelsetjenesten.  

 

Regjeringen har varslet at den vil innføre et lovkrav om psykologkompetanse i 

kommunene fra 2020. Det er foreslått tilskudd per psykologårsverk som rekrutteres fra 

2016 og inntil regelen trer i kraft. Antall medarbeider i kommunen som har 

videreutdanning i psykisk helsearbeid har økt fra 2012 til 2014 

 

Kommunen skal skaffe bolig og sikre nødvendig bo-oppfølging til dem som trenger det. 

Den årlige rapporteringen på kommunenes arbeid innen rusfeltet viser at antallet 

årsverk i kommunene ble redusert fra 2012 til 2013, og det rapporteres om 

utfordringer innen boligrelaterte tjenester og for lite ressurser på området. 

Kommunestyret har i 2015 vedtatt boligsosial handlingsplan. Fra 2016 skal kommunen 

opprette et eget boligkontor.  

 

Regjeringen ønsker en forsterket innsats for mennesker med rus- og eller psykiske 

problemer. Det er utarbeidet en ny opptrappingsplan på rusfeltet som ble lagt fram 

høsten 2015. Fylkesmannen i Telemark opplyser i sin årsrapport for 2014 at enkelte 

kommuner har skåret ned på midlene som brukes til rus og psykisk helse, noe 

fylkesmannen er bekymret for særlig siden det også skjer nedskjæringer i psykiatrien i 

helseforetaket og fordi det har vært betydelige rusproblemer blant ungdom og mange 

overdosedødsfall. 

  

Psykiatri og rusomsorgen i Drangedal har 7 ansatte. Avdelingen tilbyr blant annet 

støttesamtaler på kontoret, oppsøkende tjenester og hjemmebesøk, i tillegg til at de 

har et dagsenter. Drangedal kommune har i 2015 hatt et aktivitetstilbud i Tippen 

ungdomsklubb. Det vil av økonomiske grunner ikke bli videreført i 2016. Det er en 

risiko for at knapphet på ressurser ikke gir rom for å følge opp de statlige føringene 

innen rusomsorgen. 

 

3.5.3 Tekniske tjenester - selvkostområdene 
Kommunen yter tjenester og utøver myndighet på selvkostområdene vann, avløp, 

renovasjon, branntilsyn/feiing og plan- og byggesak.  
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Selvkost 
Vannforsyning, avløp, renovasjon, feiing og byggesaksbehandling finansieres gjennom 

gebyrer fra innbyggerne. Fra 1.1.2015 trådte nye retningslinjer for hvordan selvkost, og 

dermed også den øvre rammen for gebyrinntektene fra innbyggerne, skal beregnes.  

 

Drangedal og Nissedal kommuner har nå ferdigstilt utbyggingen av vann- og 

avløpsløsninger på Gautefallheia. Kommunen forventer at løsningen skal sikre 

kapasiteten for alle abonnenter i mange år framover. Drangedal kommune hadde 

forvaltningsrevisjon av selvkostregnskapene i 2014.  

 

Avfallsforskriften er endret fra 01.01.15 og har som formål å hindre ulovlig 

kryssubsidiering mellom kommunens lovpålagte håndtering av husholdningsavfall og 

avfallstjenester som kommunen selger i markedet. Forskriften setter krav til at 

kommunen skal ha separat regnskap for lovpålagt håndtering av husholdningsavfall. 

Husholdningsavfallet i Drangedal blir håndtert av det interkommunale selskapet IATA 

IKS, som også eies av Nissedal, Nome og Åmli. Dette er nærmere omtalt i plan for 

selskapskontroll. 

 

Branntilsyn og feiing 
Drangedal kommune hadde i lengre tid ikke tilfredsstillende system for branntilsyn. Fra 

2015 har kommunen inngått en avtale med Skien kommune om branntilsyn.  

 

Plan- og byggesaksbehandling 
Plan- og bygningsloven (pbl.) pålegger kommunene å ha planer for bruk og vern av 

tilnærmet alle kommunale arealer og ressurser. Videre skal kommunene fatte vedtak 

om nesten all byggeaktivitet innenfor kommunegrensene, selv om det er gjennomført 

forenklinger fra 1. juli 2015. Sett fra innbyggernes ståsted er dette en inngripende lov. 

Det er derfor viktig at innbyggerne har tillit til at kommunen håndhever loven på en 

forutsigbar, lik og effektiv måte. Et hensiktsmessig og oppdatert planverk bidrar til å 

sikre effektivitet og likebehandling.  Drangedal kommune har holdt seg innenfor 

tidsfristene for byggesaksbehandling.  
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Tabellen under viser en oversikt over klagesaker som Fylkesmannen har behandlet fra 

Drangedal kommune, der noen har klaget på kommunens vedtak etter plan- og 

bygningsloven. 

 

 2014 Pr oktober 2015 

Stadfestet 3 2 

Omgjort 0 0 

Sum vedtak 3 2 

 

I alle klagesakene i 2014 og 2015 har Fylkesmannen stadfestet kommunens vedtak. 

 
 

3.6 Bærekraftig utvikling 

3.6.1 Planlegging i kommunen 
Plan- og bygningsloven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, 

samfunnet og framtidige generasjoner. Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, 

forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal 

legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal 

beskrives.  

 
Kommunestyret skal minst en gang hver valgperioden utarbeide og vedta en 

kommunal planstrategi. Kommunestyret vedtok kommunal planstrategi i sak 106/12 

for perioden 2012-2016. Det er lagt opp til at kommunestyret vedtar ny planstrategi i 

2016 for perioden 2016-2020.  

 

Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter en samfunnsdel med 

handlingsdel og arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og 

nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver 

kommunen. Planen skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge 

retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn. 

Kommunestyret vedtok kommuneplanens samfunnsdel med handlingsdel for perioden 

2015-2026 i sak 57/15. Det er lagt opp til revisjon av kommuneplanens samfunnsdel i 

kommunestyremøte i juni hvert år i planperioden. Kommuneplanens arealdel har vært 

på offentlig høring sommeren 2015. Planen har ikke vært til behandling i 

kommunestyret pr desember 2015.  
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3.6.2 Næringsutvikling   
En av oppgavene til kommunen som planmyndighet er å vurdere og ta hensyn til 

næringsutvikling og næringsbebyggelse i kommunen. Kommunestyret vedtok i sak 

32/12 «Strategisk næringsplan for Grenland» som overordnet næringsplan for 

Drangedal.  

 

Kommunen har et næringsråd med fem personer. Leder og nestleder velges av 

kommunestyret og de tre øvrige medlemmene velges av Drangedal næringsforening. 

Næringsrådet tildeler støtte fra det kommunale næringsfondet. Hvert år blir 

årsrapport fra siste år og handlingsplan for kommende år behandlet av 

kommunestyret, sist i sak 106/15.  

 

3.6.3 Eiendomsskatt 
Kommunestyret i Drangedal har bestemt at kommunen skal ha eiendomsskatt. 

Rammene for kommunen sitt handlingsrom, prosess og regler om beregning er 

regulert i eiendomsskattelova og gir mulighet for å ha inntil 7 promille i eiendomsskatt. 

Drangedal kommune har skattesats på 6 promille.  

 

3.6.4 Eiendomsforvaltning og vern av verdier 

Eiendomsforvaltningen 
Kommunale eiendommer har betydelig verdi. Samlede kostnader for anskaffelse, 

forvaltning, drift og vedlikehold utgjør om lag 15-20 prosent av en kommunes 

økonomi. En kartlegging fra 2008 viste at om lag 1/3 av kommunale bygg var i god 

stand, 1/3 i delvis utilfredsstillende stand og 1/3 i dårlig stand.  

 

God eiendomsforvaltning i kommunen handler om å gi brukerne gode og effektive 

bygninger til lavest mulig kostnad. Dette innebærer å skape best mulige rammevilkår 

for brukernes virksomhet over tid. Kommunen har rollen både som eier, forvalter og 

bruker av eiendom. Disse rollene er ulike og kan til tider ha motstridende interesser, 

og det er viktig at funksjonene er organisert på en hensiktsmessig måte.  

   

Førende anbefalinger for god eiendomsforvaltning tilsier at kommunen bør ha oversikt 

over status for kommunale bygg og boliger mht. ivaretakelse av eiendomsverdiene i 

forhold til teknisk, forskriftsmessig og funksjonell tilstand. Videre at det bør foreligge 

overordnede politisk forankrede mål for bolig- og eiendomsforvaltningen, et rasjonelt 

system for planlegging og styring, og rapportering som bidrar til god kommunikasjon 

mellom bolig- og eiendomsforvaltningen og politikerne, og som kan tjene som 

beslutningsgrunnlag.  
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Kommunens eiendomsforvaltning har blitt i varetatt av DKE KF ut 2015. Fra 2016 er 

eiendomsforvaltningen lagt inn i kommuneadministrasjonen. Kommunestyret har bedt 

om å få lagt fram en vedlikeholdsplan for kommunens eiendommer. Administrasjonen 

vil utarbeide vedlikeholdsplanen etter at omorganiseringen er ferdigstilt, og legge den 

fram for kommunestyret i løpet av første halvår 2016.  

 

3.6.5 Samfunnssikkerhet og beredskap 
Plan- og bygningsloven setter krav til samfunnssikkerhet i planleggingen i kommuner 

og fylker. Sivilbeskyttelsesloven pålegger kommunene å planlegge beredskapen basert 

på en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap gjennomfører årlige kommuneundersøkelser. Resultatene fra 

Kommuneundersøkelsen 2014 viser at kommunene har et forbedringspotensial på 

dette området, selv om stadig flere kommuner jobber godt og systematisk innen 

samfunnssikkerhet og beredskap. Fylkesmannen harr tilsyn med om Drangedal 

oppfyller bestemmelsen om kommunal beredskapsplikt i 2014. Kommunen fikk 6 

avvik. Kommunen har i etterkant jobbet med sine ROS-analyser og ansatt en 

beredskapskoordinator. 

  

3.6.6 Miljøforvaltning 
Kommunene spiller en nøkkelrolle i arbeidet med å nå de nasjonale miljømålene, både 

som myndighet og som samfunnsaktør. Miljødirektoratets kommuneundersøkelse 

2008-2010 viste at mange kommuner sliter med å innfri sine forpliktelser på 

miljøområdet.  

 

Kommunens myndighets- og samfunnsoppgaver på miljøområdet spenner fra tilsyn 

etter forurensningsloven med nedgravde oljetanker og annen forurensningsfare via 

forvaltningsoppgaver innen friluftsliv/fri ferdsel og motorferdsel i utmark til lokal 

luftkvalitet og klimahensyn i lokal planlegging. Blant annet landbruksavdelingen og 

planavdelingen vil være ansvarlige for disse områdene.  
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Arkivsak-dok. 19/02605-2 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

Drangedal kontrollutvalg 11.03.2019 

 

 

 

   

 

 

Valg av neste selskapskontroll og tilbud om felles selskapskontroll i 

Vekst i Grenlands IKS 

 

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

 

 

Bakgrunn for saken: 
Selskapskontroll følger av bestemmelsene i Kommuneloven § 77 og forskrift om kontrollutvalg kapittel 

6. Hensikten med selskapskontroll er at kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med 

forvaltningen av eierinteressene i kommunens selskaper, herunder kontrollere om de som utøver 

kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 

 

I kontrollutvalgets møte 31.03.2016 ble Plan for selskapskontroll 2016-2019 behandlet. Kontrollutvalget 

fattet følgende vedtak i saken: 

«Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret: 

 

Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for 2016-2019 som den foreligger, med følgende 

prosjektert prioritert 

- Føringer for eierskap og opplæring av eierrepresentanter 

- IATA IKS – Selvkost 

- Drangedal produkter AS 

Kontrollutvalget gis myndighet til å endre planen i perioden ved behov.» 

 

Kommunestyret vedtok enstemmig kontrollutvalgets innstilling.  

 

Til nå i perioden har det vært gjennomført en selskapskontroll som hadde temaet føringer for eierskap og 

gjennomføring av eierstyring. I henhold til planen skal derfor neste prosjektet være enten IATA IKS eller 

Drangedal produkter AS.  Vedlagt til saken følger analysen revisor gjennomførte i forbindelse med 

utarbeidelsen av plan for selskapskontroll hvor alle kommunene Drangedal har eierskap i fremkommer. 

Kontrollutvalget skal i denne saken bestemme og bestille neste prosjekt for selskapskontroll. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalgene i Bamble og Porsgrunn ønsket å gjennomføre en felles selskapskontroll i Vekst i 

Grenland IKS sammen med de øvrige eierne. Revisjonen har derfor forespurt kontrollutvalgene i de 
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øvrige eierkommunene som er Drangedal, Skien, Siljan og Kragerø om de ønsker å delta. Siljan og 

Kragerø og Skien takket nei til å være med på den felles selskapskontrollen. Etter dette valgte 

kontrollutvalgene i Porsgrunn og Bamble å ikke bestille en selskapskontroll og heller vurdere det på nytt i 

forbindelse med ny plan for selskapskontroll for neste periode. Kontrollutvalget må derfor ta stilling til 

om man ønsker å omprioritere den vedtatte plan for selskapskontroll og gjennomføre en selskapskontroll i 

Vekst i Grenland IKS. Drangedal kontrollutvalg må hvis man fortsatt ønsker å gjennomføre 

selskapskontrollen nå bære alle kostnadene alene. Vedlagt til saken følger tilbudsbrev og forslag til 

prosjektplan fra Telemark Kommunerevisjon IKS. 

 

Kontrollutvalget må i denne saken diskutere og ta stilling til om det er ønskelig å gjennomføre en 

selskapskontroll til i denne valgperioden og i så tilfelle hvilket selskap.   

 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet er av den oppfatning at det vil være lite hensiktsmessig for Drangedal kontrollutvalg å 

gjennomføre en selskapskontroll i Vekst i Grenland IKS alene. Sekretariatet anbefaler derfor at man 

vurderer behovet for en selskapskontroll i selskapet på nytt ved behandling av neste plan for 

selskapskontroll som vil bli behandlet i løpet av 2020.  

 

Vedlegg:  

- Plan for selskapskontroll 2016-2019 

- Tilbudsbrev og prosjektplan for selskapskontroll i Vekst i Grenland IKS 
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Forslag til plan for selskapskontroll 2016 - 2019 
Drangedal kommune 
 
2016 :: 417 004 
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Om Telemark kommunerevisjon IKS 
 
Telemark kommunerevisjon IKS er et av landets største interkommunale 
revisjonsselskaper. Alle de 18 kommunene i Telemark, kommunene Larvik og Lardal i 
Vestfold og Telemark fylkeskommune er eiere av selskapet. Vi utfører revisjon og 
andre tjenester for våre eiere og andre kommunale/fylkeskommunale aktører. 
 
Fra 2015 samarbeider vi faglig og administrativt med Buskerud kommunerevisjon IKS, 
Vestfold kommunerevisjon og Sandefjord distriktsrevisjon.  
 
Telemark kommunerevisjon IKS har bred erfaring med selskapskontroll og gjør 
forvaltningsrevisjon innenfor en rekke områder, og med forskjellige innfallsvinkler. 
Våre ansatte har samfunnsfaglig, økonomisk og juridisk utdanning på mastergradsnivå, 
og har god kompetanse innen offentlig forvaltning.  
 
 
 
Du kan lese mer på vårt nettsted www.tekomrev.no. 
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1 Innledning 
1.1 Bakgrunn 
Kommunen kan engasjere seg i virksomheter og legge ulike oppgaver til fristilte 

organisasjonsformer som interkommunalt samarbeid, interkommunale selskaper, 

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

organisasjonsform slik virksomhet skal ha. Hvilken organisasjonsform kommunestyret 

velger, har avgjørende betydning for kommunestyrets styringsmuligheter. Ulike 

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

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

 

En evaluering av offenleglova1 viser at kunnskapen om offentleglova i selvstendige 

offentlige rettssubjekter er lav. Videre viser evalueringen at mange offentlige selskap, 

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

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

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

 

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

undersøkt hvordan norske kommuner ivaretar hensynet til god folkevalgt styring over 

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

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

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

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

 

 

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

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

m.m. Kontrollutvalget skal sørge for å utarbeide en plan for gjennomføring av 

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

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

senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. 

 

                                                      
1 Gjennomført av Oxford research i 2015 på oppdrag fra Justisdepartementet 

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

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

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

selskapskontroll i Drangedal kommune basert på en vurdering av risiko og 

vesentlighet. Det er kommunestyret som bevilger ressurser til selskapskontroll, og 

dermed bestemmer i hvilket omfang planen skal gjennomføres.  

 

Kommunens eierskap i Telemark kommunerevisjon IKS og Agder og Telemark 

kontrollutvalgssekretariat IKS framgår av oversikten i vedlegget. Telemark 

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

derfor ikke vurdert behovet for selskapskontroll for disse.  

 

 

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

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

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

organene. Drangedal kommune deltar i flere interkommunale samarbeid, men ingen 

av disse er organisert som selvstendige rettssubjekt. 

 

Selskapskontroll gjelder ikke for stiftelser og kommunale foretak. 

 

 

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

 

- Eierskapskontroll: Kontroll med hvordan kommunen ivaretar sitt eierskap i 

selskap – forholdet mellom kommunestyret og eierorganet 

- Forvaltningsrevisjon i selskap: Kontroll med hvordan selskapene styres og 

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

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

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

undersøker eierskap utøves i samsvar med gjeldende regler og kommunestyrets 

vedtak og forutsetninger. 

 

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

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

tema og vinklinger kan undersøkes gjennom en forvaltningsrevisjon. 

Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres i samsvar med god kommunal revisjonsskikk3, 

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

revisjonsforskriften. 

 

 

1.5 Gjennomføring og rapportering av kontrollen 

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

rådighet for gjennomføringen. Kontrollutvalget sørger for at eierskapskontroll eller 

forvaltningsrevisjon blir gjennomført. Det er vanlig og hensiktsmessig at 

kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å gjøre endringer i planen. 

 

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

kommunerevisorforbund. 

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

Kommuneloven § 80 - rett til innsyn heleide kommunale selskap

Kontrollutvalgsforskriften kapittel 6

Eierskapskontroll 
Obligatorisk

Kontrollutvalgsforskriften § 14 første ledd

Forvaltningsrevisjon
Frivillig

Kontrollutvalgsforskriften § 14 andre ledd
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Avtalen som kommunen har med Telemark kommunerevisjon IKS dekker ikke 

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

selskapskontroll, og vurderer bestillingen ut fra tilbudet.  

 

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

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

vanlige er at eierskapskontroll gjennomføres av revisor, eventuelt av kontrollutvalgets 

sekretariat.  

 

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

revisjonsskikk og gjeldende kvalifikasjonskrav for forvaltningsrevisjon.  

 

En eierskapskontroll er vanligvis mindre ressurskrevende enn en forvaltningsrevisjon. 

 

Innsynsrett 
Kommunelovens § 80 regulerer kontrollutvalgets og kommunens revisors innsynsrett i 

selskaper. Innsynsretten gjelder i interkommunale selskaper, interkommunalt 

samarbeid som er organisert som selvstendig rettssubjekt og aksjeselskaper med 

kommunale/fylkeskommunale eiere. 

 

Kontrollutvalget har ikke innsynsrett i selskap som har private eller statlige medeiere. 

Her kan kontrollutvalgets innsynsrett reguleres i vedtektene. Hvis det ikke er 

innsynsrett etter vedtektene, må kontrollutvalget be om samtykke til innsyn fra 

selskapets styre, eventuelt etter avklaring med eierne.  

 

Rapportering om eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon 
En gjennomført eierskapskontroll eller forvaltningsrevisjon rapporteres skriftlig til 

kontrollutvalget for behandling. Kontrollutvalget skal rapportere sitt arbeid til 

kommunestyret. Denne rapporteringen skjer normalt ved at kontrollutvalget sender 

rapporten med sin innstilling til kommunestyret for behandling.   
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2 Eierskap i Drangedal kommune   
 

2.1 Eierskapsmelding 
KS anbefaler at kommunestyret fastsetter overordnede prinsipper for kommunens 

eierskap ved å utarbeide en eierskapsmelding som behandles årlig av kommunestyret. 

Drangedal kommune har ikke en samlet eierskapsmelding. Eierne av IATA AS har 

utarbeidet en felles eierskapsmelding for dette selskapet i 2010.  

 

 

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

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

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

annet eierskap enn det som framgår her.  

 

Oversikt og informasjon om selskapene framgår av vedlegg til rapporten. 

 

 

2.3 Tidligere selskapskontroller 
Drangedal kommune har i perioden 2012-2015 gjennomført en enkel eierskapskontroll 

av IATA AS i 2013. Kontrollen var en oppfølging av en selskapskontroll gjennomført i 

2009. Konklusjonen av kontrollen i 2013 var at både eierkommunene og selskapet har 

tatt tak i de anbefalinger som ble gitt. Drangedal kommune ble imidlertid fortsatt 

anbefalt å utarbeid en eierskapsmelding der det nedfelles målsettinger og 

retningslinjer for alt av kommunens eierskap.  

 

Det ble gjennomført to kontroller i 2011 av Drangedal Næringsselskap AS og Drangedal 

Produkter AS. Drangedal Næringsselskap AS er nå avviklet. 

 

 

 

 

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

og selvstendige interkommunale samarbeid som kommunen har eierandeler i eller deltar i pr 31.12.15. 
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3 Prioriteringer i planperioden 
3.1 Eierskapskontroll 
Prioriteringen av tema for eierskapskontroll bygger på en risiko- og 

vesentlighetsvurdering med bakgrunn i KS anbefalinger for godt eierskap, kommunens 

eiermelding og resultater av tidligere selskapskontroller. 

 

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

Kommunen har ikke eierskapsmelding. Vi foreslår å undersøke hvilke tiltak kommunen 

har truffet for å sikre at forvaltningen av eierskap skjer i samsvar med anbefalinger fra 

KS. Folkevalgtopplæring, fullmakter, avklaringer og rapportering til kommunestyret bør 

undersøkes. En slik kontroll vil være generell og rettet mot hele kommunens eierskap, 

eventuelt med stikkprøver rettet mot enkelte selskap. 

 

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

virksomhet. Det kan derfor være aktuelt å undersøke hvordan kommunen som eier 

sikrer at selskaper har godt sammensatt og godt fungerende styrer. I en slik 

undersøkelse kan det være aktuelt å se på valgprosess, styresammensetning, 

styreinstruks, evaluering av styrets arbeid og sammensetning i flere selskaper. Siden 

Drangedal kun har ett heleid selskap vil vi ikke anbefale å prioritere en slik kontroll. 

 

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

kan innebære at de forskjellige eierne gir hver sine føringer for eierskapsutøvelse, 

målsetninger og styring av selskapene, og føringene kan til dels være motstridende. 

Det kan derfor være aktuelt å undersøke i hvilken grad føringer og forventninger til 

eierutøvelse og selskap samordnes og formidles. Dette mener vi for Drangedal sin del 

vil være mest aktuelt å gjøre i samarbeid med andre kommuner og har derfor ikke 

foreslått spesifikke kontroller for Drangedal her. Dersom andre kommuner tar initiativ 

til en slik kontroll, kan det være aktuelt for Drangedal å bli med. Vest Telemark 

Næringsbygg AS eller Vekst i Grenland IKS er eksempler på selskap der dette kan være 

aktuelt.  
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3.2 Forslag om forvaltningsrevisjon i selskap 

Samfunnsansvar og etikk (tilråding 15 - 19) 
Drangedal kommune bør gjennom sitt eierskap sikre at selskap de eier følger reglene 

om offentlighet, offentlige anskaffelser, offentlig støtte, har etiske retningslinjer og 

registrerer verv i styrevervregisteret. Det kan være aktuelt å undersøke om kommunen 

sikrer dette overfor Drangedal Produkter AS. Dette er også et tema som kan være 

aktuelt å undersøke nærmere i de andre selskapene kommunen eier sammen med 

andre. 

 

Gjennomføring av virksomhet – måloppnåelse - oppdragsavtaler 
Renovasjon  

IATA IKS leverer renovasjonstjenester til kommunens innbyggere, og skal ivareta 

miljøkrav knyttet til avfallsområdet og sikre at renovasjonstjenesten leveres til 

selvkost. IATA IKS har datterselskap og driver også med konkurranseutsatt 

næringsavfall. I og med at avfallstjenesten leveres til kommunen i egenregi, er det krav 

om at selvkosten må dokumenteres i selskapet. Den sammensatte virksomheten kan 

også innebære en risiko for kryssubsidiering. En forvaltningsrevisjon kan undersøke 

hvordan IATA AS ivaretar oppgavene. Vi mener derfor at det særlig er aktuelt med en 

forvaltningsrevisjon med selvkost som tema.  

 
Attføring og sysselsetting 
Kommunens attføringsbedrift Drangedal Produkter AS tilbyr tilrettelagte 

arbeidsplasser. Kommunen opplyser at det har vært relativt tett 

eierstyring/medvirkning fra Drangedal kommune siste halvannet år overfor Drangedal 

Produkter AS, og at det er foretatt en grundig selskapsanalyse for fremtidig eierform 

og driftsorganisering. Generalforsamlingen har vedtatt at selskapet fortsetter som 

selvstendig heleid kommunalt aksjeselskap. Kommunen opplyser at selskapet har 

gjennomført en omorganisering og en rekke kostnadsreduserende tiltak som synes å 

virke positivt. En eventuell selskapskontroll ønskes på noe senere tidspunkt når 

nåværende «nye» driftsform har fått «satt seg» noe mer over tid. 

 
Næringsarbeid 

Vekst i Grenland IKS ivaretar eierkommunenes næringsarbeid. Det kan være aktuelt å 

se nærmere på både hvordan kommunene samordner føringer for eierskapet, som er 

en eierskapskontroll, og hvordan selskapet gjennomfører de oppgavene som er lagt til 

selskapet. Det er naturlig at dette gjøres i samarbeid med de andre eierne og at dette 

er noe som eiere med større eierandeler tar initiativ til. 
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4 Plan for selskapskontroll 
 
Vi foreslår følgende selskapskontroller: 
 

Tema Generell/selskap Kontrollform Anbefalt 
tidspunkt for 
gjennomføring 

Føringer for eierskap 
og opplæring av 
eierrepresentanter 

Generell  Eierskapskontroll Kan 
gjennomføres 
når som helst 

Selvkost IATA IKS Forvaltningsrevisjon 
– bør gjøres felles 
med andre eiere 

Bør 
gjennomføres 
tidlig i 
perioden 

Samfunnsansvar og 
etikk 
 
eller 
 
Gjennomføring av 
virksomhet, 
måloppnåelse/ 
økonomistyring 
 

Drangedal 
produkter AS 
 
Vinkling på 
kontrollen bør 
avgjøres ved 
bestilling. 

Forvaltningsrevisjon Bør 
gjennomføres 
sent i perioden 

 

Det kan i tillegg være aktuelt for Drangedal å være med på forvaltningsrevisjon i 
selskap av f.eks. Vekst i Grenland IKS. 
 
 

Vedlegg 
 

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

 KS’ Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll5 
 
 

 
 
 

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

Interkommunale 
selskap (IKS) 

Kommunens 
eierandel 

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

Indre Agder og 
Telemark 
avfallsselskap IKS 
(IATA) 
 
 
 

29,8 % 
 
 
 

Egenkapitalandel: 13,4 %                 Egenkapital: 3,738 mill kr 
Totalrentabilitet: 1,2 % 
Gjeldsgrad: 6,4 
 
Formål: Ta vare på det totale avfallet i regionen på ein miljømessig, teknisk og økonomisk forsvarleg 
måte. Anlegge, eige og drive mottak og behandlingsanlegg for avfall i dei deltakande kommunane 
etter forureiningslov og konsesjonsvilkår. Ansvarleg for innsamling, transport og behandling av alle 
avfallstyper etter lovverk og forskrifter. Ansvarleg for å samle inn, bygge og drive anlegg for mottak og 
behandling av slam frå renseanlegg, septiktankar og lukka anlegg. Informasjon, koordinering, 
rådgjeving og tilrettelegging av forhold vedrørande avfallsbehandling. Delta i andre føretak som driv 
avfallsbehandling. 
 
Annet: Det ble utført en oppfølging av en tidligere selskapskontroll i 2013 (eierskapskontroll), som 
konkluderte med at kommunene og selskapet har iverksatt tiltak for å følge opp den tidligere 
kontrollen.  
 

Kontorkommune 
Nissedal  
 
46,9 % Nome 
10,3 % Nissedal 
13 % Åmli 

Agder og Telemark 
kontrollutvalgssekr
etariat IKS 
 
 

2,1 % Egenkapitalandel: 16 %             Egenkapital kr 600 000  
Gjeldsgrad: 5,2 
(Tall for Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS – foretaket skiftet navn i 2015.) 
 
Formål: Utføre den lovpålagte sekretærfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg. Selskapet kan 
utføre tilsvarende oppgaver for andre bestillere 
 
Annet: Ikke hatt selskapskontroll. 

Kontorkommune Bø. 
 
Telemark 
fylkeskommune, Aust-
Agder fylkeskommune, 
Vest-Agder 
fylkeskommune, alle 
kommunene i Telemark 
unntatt Skien, 10 
kommuner i Aust-Agder 
og fire kommuner i Vest-
Agder. 
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Interkommunale 
selskap (IKS) 

Kommunens 
eierandel 

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

Telemark 
kommunerevisjon 
IKS 
 
 

1,58 % Egenkapitalandel: 59,9 %                  Egenkapital 6,1 mill. kr. 
Totalrentabilitet: 3,7 % 
Gjeldsgrad: 0,7 
 
Formål: Utføre lovpålagte revisjonsoppgaver samt andre revisjonsoppdrag og rådgivning for 
deltakerne. I tillegg å utføre revisjonsoppdrag og rådgivning for andre selskaper. Selskapet har ikke 
erverv til formål. 
 
Annet: Ikke hatt selskapskontroll. 
 

Kontorkommune Skien. 
  
Larvik, Lardal, samtlige 
kommuner i Telemark og 
Telemark fylkeskommune 

Vekst i Grenland 
IKS 

3 % Egenkapital: 19 304 000 kr              Egenkapitalandel: 76,3 % 
Totalrentabilitet: 1,2 % 
Gjeldsgrad 0,3% 
 
Formål: Selskapet er Grenlandkommunenes næringsutviklingsapparat og skal drive slikt 
næringsutviklingsarbeid som kommunene ellers ville utført. Selskapets formål er: 
a) å være et pådriver- og bistandsapparat for å opprettholde og utvikle bestående og nye 
arbeidsplasser i Grenland. 
b) å arbeide for samordning av statlige, fylkeskommunale, kommunale og private ressurser for å 
trygge bestående arbeidsplasser og utvikle nye arbeidsplasser i Grenland. 
c) å medvirke til at Grenland fremstår som en samordnet enhet ovenfor sentrale myndigheter og 
investorer. 
d) å samarbeide med Grenlandskommunene for å bidra til at kommunenes planer, tjenester og det 
interkommunale samarbeidet understøtter næringsutvikling i regionen. 
Selskapet skal være underlagt Grenlandssamarbeidet, og selskapets planer og aktiviteter skal 
koordineres med Grenlandssamarbeidets planer og aktiviteter. Selskapet kan være saksbehandler for 
kommunene i næringssaker. Selskapet kan også yte tjenester til andre, men da i et mer beskjedent 
omfang, og i samsvar med regelverket om egenregi. 
 
Annet: Selskapet ble etablert i 2014 
 

Kontorkommune Skien 
 
44 % Skien 
30 % Porsgrunn 
12 % Bamble 
9 % Kragerø 
3 % Drangedal 
2 % Siljan 
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Heleide kommunale 
aksjeselskap (AS) 

Kommunens 
eierandel 

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

Drangedal Produkter AS 100 % Egenkapital: kr 1 614 000                  Egenkapitalandel: 36,5 % 
Totalrentabilitet: 9,4 % 
Gjeldsgrad: 1,7 % 
 

Formål: Være en arena for utvikling av kompetanse og livskvalitet. Våre overordnende 
verdier er utvikling, fellesskap, trygghet og respekt. Vårt fokus skal være å bidra til effektivt 
attføringsarbeid gjennom sysselsetting basert på fremstilling av varer og tjenester for det 
ordinære marked. 
 

Annet: Selskapskontroll ble gjennomført i 2011, med anbefalinger for både eierkommunen 
og selskapet. 
 

Kontorkommune 
Drangedal 
 
  

 
 
Selskaper uten innsynsrett 

Deleide kommunale 
aksjeselskap (AS) 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet Kontorkommune  
og andre eierkommuner  

Vest Telemark 
Næringsbygg AS 

4,89 Egenkapitalandel: 92,2 %           Egenkapital 30,7 mill.kr.  
Totalrentabilitet: 0,6 % 
Gjeldsgrad: 0,1% 
 
Formål: VTN AS sitt føremål er, i samarbeid med andre aktørar, å styrke og vidareutvikle 
næringslivet i regionen. Innafor kommunane Nissedal, Fyresdal, Tokke, Kviteseid, Seljord, 
Vinje, Hjartdal og Drangedal skal VTN AS vere med å skape grunnlag for vekst og utvikling 
ved å delta I ulike typar næringsbyggprosjekt, samt andre aktuelle selskap og verksemder. I 
samband med dette kan det også ytast teknisk og økonomisk rådgjeving. 

Kontorkommune 
Kviteseid? 
 
De største eierne: 
24,37 % Vinje  
9,92 % Telemark 
fylkeskommune 
9,51 %Tokke 
9,18 % Fyresdal 
9,1 % Seljord 
6,05 % Hjartdal 
5,44 % Gjensidige Nor 
Sparebank  
 

 



5/19 Valg av neste selskapskontroll og tilbud om felles selskapskontroll i Vekst i Grenlands IKS - 19/02605-2 Valg av neste selskapskontroll og tilbud om felles selskapskontroll i Vekst i Grenlands IKS : Plan for selskapskontroll Drangedal

Forslag til plan for selskapskontroll 2016-2019 – Drangedal kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS  

 
 

4 

Kommunen har en liten eierandel i Rehabiliteringssenteret AIR AS.  
 
Formler og forklaringer for nøkkeltall: 

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

Totalrentabilitet 
(Resultat før skatt + finanskostnader)*100/gj.sn. totalkapital 
Resultat av drifta viser hvor lønnsom virksomheten er. Over 15 % regnes som meget godt. Sentralt for selskap som har erverv som formål. 

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

                                                      
6 Kommunenes sentralforbund 15. november 2015. 



5/19 Valg av neste selskapskontroll og tilbud om felles selskapskontroll i Vekst i Grenlands IKS - 19/02605-2 Valg av neste selskapskontroll og tilbud om felles selskapskontroll i Vekst i Grenlands IKS : Plan for selskapskontroll Drangedal

Forslag til plan for selskapskontroll 2016-2019 – Drangedal kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS  

 
 

2 

kommunen som eier, styret og daglig leder for selskapet. 
 
 
ANBEFALING 7: EIERORGANETS SAMMENSETNING OG FUNKSJON 
Avhengig av selskapets formål, anbefales det som en hovedregel at kommunestyret 
oppnevner sentrale folkevalgte som selskapets eierrepresentanter i eierorganet. 
Eierstyring skal utøves innenfor rammen av kommunestyrets vedtak. 
 
 
ANBEFALING 8: GJENNOMFØRING AV GENERALFORSAMLINGER OG 
REPRESENTANTSKAPSMØTER 
De formelle eiermøtene er generalforsamling eller representantskap. Det er styret 
som innkaller. Bestemmelser om innkallingsfrist bør tas inn i vedtektene, slik at 
det tas hensyn til kommunens behov for å ha tid til å behandle aktuelle saker. 
 
 
ANBEFALING 9: SAMMENSETNINGEN AV STYRET 
Det er eiers ansvar å sørge for at styrets kompetanse samlet sett er tilpasset det 
enkelte selskaps virksomhet. Det anbefales at kommunen sikrer opplæring av 
styremedlemmene. 
 
 
ANBEFALING 10: VALGKOMITE OG STYREUTNEVNELSER 
Ved valg av styrer til kommunalt eide selskaper bør det vedtektsfestes bruk av 
valgkomite. 
 
 
ANBEFALING 11: KJØNNSMESSIG BALANSE I STYRENE 
Det anbefales at eierorganet uavhengig av organisasjonsform tilstreber balansert 
kjønnsrepresentasjon. Styremedlemmene behøver ikke være bosatt i kommunen. 
 
 
ANBEFALING 12: RUTINER FOR Å SIKRE RIKTIG KOMPETANSE I SELSKAPSSTYRENE 
Eier har ansvar for å sikre at styret har den nødvendige kompetansen for å nå 
selskapets mål. Eier bør også anbefale styret selv jevnlig å vurdere egen kompetanse ut 
fra eiernes formål med selskapet. Det er derfor anbefalt flere rutiner for å sikre 
nødvendig kompetanse. 
 
 
ANBEFALING 13: STYRESAMMENSETNING I KONSERNMODELL 
Styremedlemmer i morselskap bør ikke sitte i styret til datterselskap. 
Konserndirektøren kan være representert i datterselskapenes styrer. 
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Forslag til plan for selskapskontroll 2016-2019 – Drangedal kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS  

 
 

3 

ANBEFALING 14: OPPNEVNELSE AV VARAREPRESENTANTER 
Der det utpekes varamedlemmer til styret bør ordningen med numeriske 
varamedlemmer benyttes for å sikre kontinuitet og kompetanse i styret. 
 
 
ANBEFALING 15: HABILITETSVURDERINGER 
Det anbefales at styrene etablerer faste rutiner for å håndtere mulige 
habilitetskonflikter. Ordfører og rådmann bør ikke sitte i styrer i selskaper. 
 
 
ANBEFALING 16: GODTGJØRING AV STYREVERV 
Kommunen bør i forbindelse med utarbeidelse av eierskapsmelding ha en prinsipiell 
diskusjon om godtgjøring av styreverv. Denne bør danne grunnlag for eierorganets 
fastsetting av styrehonorar. 
 
 
ANBEFALING 17: REGISTRERING AV STYREVERV 
Alle som påtar seg styreverv for kommunale selskaper bør registrere vervene på  
www.styrevervregisteret.no 
 
 
ANBEFALING 18: ARBEIDSGIVERTILHØRIGHET I SELVSTENDIGE RETTSSUBJEKTER 
Det anbefales at selskapene søker medlemskap i en arbeidsgiverorganisasjon. KS 
Bedrift vil være et naturlig valg for mange av disse selskapene. 
 
 
ANBEFALING 19: UTARBEIDELSE AV ETISKE RETNINGSLINJER 
Eier bør påse at selskapsstyrene utarbeider, og jevnlig reviderer, etiske retningslinjer 
for selskapsdriften 
 
 
ANBEFALING 20: SÆRLIG OM ADMINISTRASJONSSJEFENS ROLLE I KOMMUNALE 
FORETAK 
Det anbefales at kommunestyrene ved opprettelse av kommunale foretak diskuterer 
administrasjonssjefens rolle og handlingsmuligheter overfor daglig leder. 
 
 
ANBEFALING 21: UTØVELSE AV TILSYN OG KONTROLL 
Kommunestyret har både et tilsyns og kontrollansvar for å sikre at kommunen når sine 
mål, at regelverket etterleves og at etiske hensyn ivaretas. Kontrollen utføres blant 
annet gjennom regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 
Kontrollansvaret gjelder også når virksomheten er skilt ut i egne selskaper. 
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Vår ref: 

 

750 019 

Prosjekt: 
 

Vekst i Grenland IKS – gjennomføring 
og måloppnåelse 

 

 

Prosjektplan 

Bestilling, bakgrunn og formål  

Kontrollutvalgene i Bamble og Porsgrunn kommune har bestilt prosjektplan for 

selskapskontroll av Vekst i Grenland IKS. Selskapskontrollen skal være en kontroll med 

hvordan selskapet styres og drives, altså en forvaltningsrevisjon i selskap. Bestillingene er 

gjort i sak 51/18 (Bamble) og 46/18 (Porsgrunn). 

 

I plan for selskapskontroll for både Bamble og Porsgrunn kommuner er det foreslått en 

kontroll på gjennomføring av virksomhet. I Bamble er Vekst i Grenland foreslått som eneste 

selskap, mens det for Porsgrunn kommune sin del er foreslått kontroll enten i Vekst i 

Grenland eller Brevik Fergeselskap IKS. Plan for selskapskontroll er vedtatt våren 2016.  

 

Vekst i Grenland har i 2018 fått justert selskapsavtalen. Føringer for sammensetning av 

styret er endret og selskapet skal ikke lenger være eierkommunenes næringsavdelinger. 

Ordførerkollegiet i Grenland har også utarbeidet et nytt mandat for selskapet. Vi mener at 

en selskapskontroll er mindre aktuelt nå, siden det har blitt gjort store endringer i selskapet, 

som en i liten grad vil se virkningen av etter så kort tid. Dersom en likevel ønsker en 

selskapskontroll nå, mener vi det kan være aktuelt å vektlegge eiernes oppfølging av 

selskapet og samordning av føringer for eierskapet. I dette ligger også å se nærmere på om 

føringer/mål som er satt for selskapet er konkretisert på en måte som legger til rette for god 

virksomhetsstyring. 

 

Problemstillinger/tema  

Dersom kontrollutvalgene ønsker å gjennomføre en selskapskontroll foreslår vi to 

hovedtemaer: 

 

1. Eiernes oppfølging av selskapet og dialogen rundt de oppgavene selskapet skal utføre. 

Her er det aktuelt å se på om eierne får gitt tydelige og samordnede føringer til 

selskapet, om føringer/mål satt for selskapet av eierne er konkretisert på en måte som 

legger til rette for god virksomhetsstyring, og om det er etablert en god struktur for 

rapportering og styring.  

2. Selskapets gjennomføring av virksomhet. Hvordan selskapet følger opp de føringer/mål 

som er satt, herunder selskapets oppfølging av strategisk næringsplan for Grenland.  

Vi ser her på selskapets rapportering av egen virksomhet og om den rapporterte 

virksomheten er i tråd med de føringer/mål som eierne har satt.  
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Vår ref: 

 

750 019 

Prosjekt: 
 

Vekst i Grenland IKS – gjennomføring 
og måloppnåelse 

 

 

Vekst i Grenland har planlagt at en i 2019 skal se på status for strategisk næringsplan. En 

eventuell selskapskontroll bør samordnes med det arbeidet selskapet planlegger eller 

eventuelt selv har gjort. 

 

Kilder for revisjonskriterier  

 Lov om interkommunale selskap  

 KS sine anbefalinger om eierstyring 

 Kommunenes eierskapsmeldinger og andre relevante vedtak 

 Styrende dokument for selskapet som selskapsavtale  

 Strategisk næringsplan Grenland 2017 - 2020 

 COSO-rammeverk for risikostyring og internkontroll 

 

Avgrensning 

Det er begrenset hva vi kan si om den nye organiseringen, siden den har virket i kort tid. 

Vi ser på oppfølgingen fra de eierkommunene som deltar i selskapskontrollen. 

 

Metode 

Gjennomgang av sentral dokumentasjon som planer, avtaler, rapporter, aktuelle protokoller 

fra møter i styrende organ i eierkommunene og i Grenlandssamarbeidet, dokumentasjon fra 

eventuelle eiermøter, møter i representantskapet, årsmeldinger og andre former for 

rapportering. 

Intervju med daglig leder og ev. ansatte i Vekst i Grenland/næringssjefer i kommunene.  

Intervju/spørreundersøkelse til representantskapet i Vekst i Grenland og rådmannskollegiet i 

Grenlandssamarbeidet. 

 

Oppstart og leveranse  

Vi kan starte arbeidet i april 2019 og levere rapport til kontrollutvalgene i 

september/oktober 2019. Planlagt ressursbruk er 200 timer.  

 

 

Skien 14.01.19 

Anne Sæterdal 

Prosjektleder 



5/19 Valg av neste selskapskontroll og tilbud om felles selskapskontroll i Vekst i Grenlands IKS - 19/02605-2 Valg av neste selskapskontroll og tilbud om felles selskapskontroll i Vekst i Grenlands IKS : Tilbud selskapskontroll ViG

‘sss
‘ ml TElEMARK

KOMMUNEREVISJON IKS

Hovedkontor:
Postboks 2805, 3702 Skien
Tlf.: 35917030
e-post: post-tkr@tekomrev.no

Kontrollutvalgene i Skien, Porsgrunn, Bambie og Drangedal Distriktskontor:

ved kontrollutvalgssekreta riatet Postboks $3, 3833 $0
TIf. : 35 05 90 00

Vår ref. : 19/77/tork
Arkivkode: 750019

Tilbud - selskapskontroll — VIG 11(5

Vi viser til vedtak i kontrollutvalgene i Bamble (sak 51/18) og Porsgrunn (sak

46/18), og avtale med sekretariatene for Drangedal og Skien, og vil med dette gi tilbud på

selskapskontroll med forvaltningsrevisjon av Vekst i Grenland IKS. Vi har fått opplyst at

kontrollutvalgene i Siljan og Kragerø ikke ønsker å være med på denne kontrollen.

Vi kan gjennomføre selskapskontrollen i samsvar med vedlagte prosjektplan innenfor en samlet

pris på kr 170 000. Prisen inkluderer nødvendige reiser, presentasjon av kontrollrapporten for

kontrollutvalgene i fellesmøte, og eventuell presentasjon i kommunestyrene/bystyrene etter

avtale.

Vi foreslår følgende fordeling av kostnaden, dersom disse kommunene vil delta:

Kommune/relativ Flat fordeling 50% Etter eierandel Pris per Tilsvarer
eierandel i selskapet (kr 85 000) 50% (kr 85 000) kommune timer
(Uten Kragerø og Siljan) (avrundet)

Bamble (13,5%) 21250 11475 32700 38,5

Drangedal (3,4%) 21 250 2 890 24 140 28,5

Porsgrunn (33,7%) 21250 28645 49850 58,5

Skien (49,4%) 21 250 42 075 63 310 74,5

SUM 85000 85060 170000 200t

Noen av kommunene har gjenværende forvaltningsrevisjonstimer, som kan benyttes i stedet

for fakturering.

Skien, 14.01.2019
Telemark kommunerevisjon IKS

:4

Kirsti Torbjørnson \
leder for forvaltningsrevisjon

Telemark kommunerevisjon IKS, Postboks 2805, 3702 Skien

e-post: post-tkr@tekomrev.no
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Arkivsak-dok. 19/02602-2 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

Drangedal kontrollutvalg 11.03.2019 

 

 

 

   

 

 

Forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet 2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjons egenvurdering av uavhengighet til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
I henhold til forskrift om revisjon §15 skal oppdragsansvarlig revisor årlig avgi en skriftlig egenvurdering 

av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Foreliggende egenvurdering legges frem for kontrollutvalget til 

gjennomgang. Egenvurderingene av revisors uavhengighet tilknyttet regnskapsrevisjon får 

kontrollutvalget fremlagt høsten 2019.  

 

Vedlagt følger egenvurderingen fra oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kirsti Torbjørnson datert 

14.01.2019. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet har ingen merknader til egenvurderingen. 

 

Vedlegg:  

- Uavhengighetserklæring forvaltningsrevisor Drangedal kommune 2019 
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‘ .. TELEMARK

KOMMUNEREVISJON 11(5
Hovedkontor:Kontrollutvalget i Drangedal
Postboks 2805, 3702 Skien

v/Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Tif.: 35 91 70 30
Postboks 4 e-post: post-tkr@tekomrevno

3833 BØ i Telemark
Distriktskontor:

Postboks 83, 3833 Be

Tif.: 35 05 90 00

Foretaksregisteret:

985 867 402

Vår ref.: i 9/61 /tork
Deres ref.:
Arkivkode: 717016

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet - forvaltningsrevisjon

Kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften stiller krav til vandel, uavhengighet og objektivitet
hos revisor.

I følge revisjonsforskriften § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved behov, avgi en
skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Kirsti Torbjørnson er
oppdragsansvarlig revisor for forvaltningsrevisjonsprosjekter som Telemark kommunerevisjon IKS
gjennomfører i Drangedal kommune. Egenvurdering av uavhengighet og objektivitet følger
vedlagt.

Vandelsattest er dokumentert ved ansettelse i Telemark kommunerevisjon IKS.

Skien, 14.01.2019
Telemark kommunerevisjon IKS

Ed:& »L4ei

Mette Nilsen
sekretær

Vedlegg: Skriftlig egenvurdering av uavhengighet og objektivitet
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Vedlegg: Skriftlig egenvurdering av uavhengighet og objektivitet for
forvaltningsrevisjonsprosjekt i Drangedal kommune

Pkt 1: Undertegnede har ikke ansettelsesforhold hos andre arbeidsgivere enn i Telemark
Ansettelsesforhold kommunerevisjon IKS

Pkt 2: Medlem i Undertegnede er ikke medlem av styrende organ i noen virksomhet som Drangedal
styrende organer kommune deltar i.

Pkt 3: Delta eller inneha Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet som kan føre
funksjoner i annen til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som revisor.
virksomhet, som kan
føre til interessekonflikt
eller svekket tillit
Pkt 4: Nærstående Undertegnede har ikke nærstående som har en tilknytning til Drangedal kommune

som har betydning for uavhengighet og objektivitet.

Pkt 5: Rådgivnings- eller Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester som er egnet til å påvirke
andre tjenester som er min habilitet overfor Drangedal kommune.
egnet til å påvirke
revisors habilitet
Pkt 6: Tjenester under Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor Drangedal kommune som hører inn
kommunens egne under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver.
ledelses- og
kontrolloppgaver
Pkt 7: Opptre som Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for Drangedal kommune.
fullmektig for den
revisjonspliktige
Pkt 8: Andre særegne Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten
forhold til uavhengighet og objektivitet.

Skien, 14.01.2019
Telemark kommunerevisjon IKS

4;S4Q
Kirsti Torbjørnson
oppdragsansvarlig for forvaltningsrevisjon
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Arkivsak-dok. 19/02841-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Drangedal kontrollutvalg 11.03.2019 

 

 

 

   

 

 

Drangedal kontrollutvalg årsmelding 2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret: 

 

Kommunestyret tar Drangedal kontrollutvalg sin årsmelding for 2018 til orientering 

 

 

 

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

formelle rolle, instruks, forholde til revisjon og sekretariat og de viktigste sakene som ser blitt behandlet.  

 

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

gjøres blant annet gjennom å legge frem årsmelding for aktiviteten i kontrollutvalget. Årsmeldingen blir 

lagt frem for godkjenning i utvalget, som så sender den endelige årsmeldingen videre til kommunestyret. 

 

Det vises til den vedlagte årsmeldingen for kontrollutvalget. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Drangedal kontrollutvalg årsmelding 2019 
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Temark 

Agder og Telemark 

Kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalgets årsmelding 
2018 

Drangedal 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.  

Medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget fra 15.06.17 

Medlemmer Varamedlemmer 

Tor Langmyr, leder Arne Palerud 

Dag Arild Brødsjømoen Turid Anita Løite 

Solveig Sætre Hilde Melås 

 

 

3. RAMMER FOR KONTROLLUTVALGETS ARBEID 

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

forestå det løpende tilsyn og kontroll 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 
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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 miljø og kommunens innbyggere. Endret regelverk gjør det nødvendig å legge til rette 

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

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

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

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

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

 

Kontrollutvalgets leder, Tor Langmyr, har deltatt på NKRFs kontrollutvalgskonferanse og Temarks 

høst- og vår konferanse i 2018.  

 

 

5. SEKRETARIAT 

Kontrollutvalget får sekretariatsbistand fra og er medeier i Agder og Telemark 

kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark). Med oppdrag for 31 kommuner og 3 fylkeskommuner i 

Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark er Temark et av landets største kontrollutvalgssekretariat. 

Sekretariatet har åtte ansatte.  Sander Haga Ask og Ingebjørg Liland var sekretærer for utvalget i 

2018. 

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. 
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6. REVISJON 

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

Kommunerevisjon IKS. Selskapet leverer revisjonstjenester til flere kommuner og er eid av 18 

kommuner i Telemark og to kommuner i Vestfold, samt Telemark fylkeskommune. Selskapet 

utfører hovedsakelig regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for kommunen. 

Oppdragsrevisor er Marianne Rogn og oppdragsansvarlig regnskapsrevisor er Kjell Ekman. Kirsti 

Torbjørnson er oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor.  

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 også 

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. 

Budsjett og regnskap for 2018: 

Beskrivelse: Budsjett 

2016 

Regnskap 

2016 Møtegodtgjørelse 56 000 50 840 

Bevertning 1 500 1 625 

Kontormateriell og annet utstyr 2 500 4 265 

Opplæring, kurs og konferanse inkl. reise og 
oppholdsutgifter 

25 000 21 175 

Sum kontrollutvalget: 85 000 77 905 

   

Kjøp av sekretariatstjenester  140 000 139 600 

Kjøp av revisjonstjenester 825 000 824 612 

Selskapskontroll o.l. 50 000 0 

SUM TOTALT 1 100 000 1 042 117 
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Kommentar: Regnskapet viser et mindreforbruk på kr. 57 883 2018. Dette skyldes i hovedsak at 

midlene som ble satt av til selskapskontroll ikke er blitt benyttet. 

 

8. KONTROLLUTVALGETS ARBEID – MØTER OG SAKER 

Kontrollutvalget har i 2018 avholdt 5 møter og behandlet 32 saker. Dette er en økning på en sak 

fra 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.  

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 ønsker å være synlig og ha god kontakt med kommunens ledelse. Rådmannen, 

representanter for rådmannen har deltatt på flere av utvalgets møter, noe kontrollutvalget 

oppfatter som en styrke i sitt arbeid. 

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 noen av sakene 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. 

- Drangedal kontrollutvalg årsmelding 2017 
- Rullering av plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 
- Revisors egenvurdering av uavhengighet 2018 
- Prosjektplan forvaltningsrevisjon av skole i Drangedal 
- Orientering – Grenlandssamarbeidet 
- Årsrapport og årsregnskap for 2017 skatteoppkreveren i Drangedal 
- Årsregnskap og årsmelding Drangedal Kraft KF 2017 
- Årsregnskap og årsmelding Drangedal Everk KF 2017 
- Årsregnskap og årsberetning 2017 for Drangedal kommune 
- Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport av Barnevernstjenesten 
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- Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om Pleie og omsorg 
- Orientering – Kommunens oppfølging av tilsyn av legemiddelbehandling – håndtering i 

Drangedal kommune 
- Oppfølging av eierskapskontroll – Føringer for eierskap og gjennomføring av eierstyring 
- Regnskap 1. halvår 2018 Drangedal kommune 
- Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2018 
- Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 
- Gjennomgang av kontrollutvalgets saker behandlet 2015-2018 
- Møte- og arbeidsplan 2019 Drangedal kontrollutvalg 
- Orientering budsjett 2019 Drangedal kommune 
- Forvaltningsrevisjonsrapport skole 

ORIENTERING – KOMMUNENS OPPFØLGING AV TILSYN  

 

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 de kommunale foretakene og kommunens årsregnskap 

til kontrollutvalget. I tillegg til avgitte beretninger og uttalelser mottar kontrollutvalget jevnlig i 

møter informasjon om utført regnskapsrevisjon. Kontrollutvalget har ved flere anledninger gitt 

utrykk for at det gjøres mye godt arbeid innenfor området regnskapsrevisjon og at de er fornøyd 

med måten revisjonen løser oppdraget på.  

 

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. 
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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 

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. 

 
Kontrollutvalget fikk lagt frem overordna analyse og plan for forvaltningsrevisjon for 
Drangedal kommune i starten av 2016. Planen for 2016-2019 ble vedtatt i kommunestyret 
28.04.2016. 

Kontrollutvalget har i 2018 behandlet en forvaltningsrevisjonsrapport om skole og fulgt opp to 

tidligere rapporter om barnevernstjenesten og pleie og omsorg. 

Forvaltningsrevisjonene om skole hadde problemstillingene: 
- Har Drangedal kommune tiltak for å fange opp og følge opp saker som gjelder elevenes 

skolemiljø? 
- I hvilken grad har Drangedal skolens deltakelse i prosjektet Ungdomstrinn i utvikling hatt 

virkning på skolens planer, metodikk og praksis. 
 
Rapporten anbefalte Drangedal kommune å : 

- Sikre at ikke-pedagogisk personell i skolene blir gjort kjent med aktivitetsplikten og 
kommunens rutiner for arbeid med elevenes skolemiljø. 

- Sørge for å ha oppdatert informasjon på kommunens nettsider om arbeid med elevenes 
skolemiljø 

- Sørge for å dokumentere varsler og tiltaksplaner i kommunens sak/arkivsystem 
fortløpende 

- Følge opp kommunens egen Pedagogisk utviklingsplan ved å legge vekt på arbeid med 
grunnleggende ferdigheter i kommunens lokale læreplaner og implementere dette i 
undervisningen. 

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i saken: 

«Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten Elevenes skolemiljø til orientering og 
innstiller følgende til kommunestyret: 
Kommunestyret tar rapporten til orientering og ber rådmannen følge opp rapporten 
anbefalinger om å: 

- Sikre at ikke-pedagogisk personell i skolene blir gjort kjent med aktivitetsplikten og 
kommunens rutiner for arbeid med elevenes skolemiljø 

- Sørge for å ha oppdatert informasjon på kommunens nettsider om arbeid med elevenes 
skolemiljø 

- Sørge for å dokumentere varsler og tiltaksplaner i kommunens sak/arkivsystem 
fortløpende 
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- Følge opp kommunens egen Pedagogisk utviklingsplan ved å legge vekt på arbeid med 
grunnleggende ferdigheter i kommunens lokale læreplaner og implementere dette i 
undervisningen 

 
Kommunestyret ber rådmannen gi en skriftlig tilbakemelding på hvordan anbefalingene i 
rapporten er fulgt opp til kontrollutvalget innen september 2019.» 

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt i kommunestyret. 

Kontrollutvalget har også fulgt forvaltningsrevisjonsrapportene om barnevernstjenesten og pleie 

og omsorg. I sakene orientere administrasjonen om oppfølgingen av rapporten og utvalget var 

fornøyd med hvordan rapportene er fulgt opp, og avsluttet dermed oppfølgingen av sakene. 

 

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. 

Plan for selskapskontroll 2016-2019 ble behandlet av kontrollutvalget 31.03.2016 og lagt frem for 
endelig behandling i kommunestyret den 28.04.2016. 

Kontrollutvalget har i 2018 fulgt opp selskapskontrollen om føringer for eierskap og 

gjennomføring av eierstyring. 

Rapporten anbefalte Drangedal kommune å:   

 utarbeide eierskapsmelding eller prinsipper for kommunens eierskap, 

 etablere rutiner som kan sikre at relevant politisk organ får anledning til å behandle 
saker som gjelder kommunens eierinteresser i selskap, og  

 treffe tiltak for å sikre at habilitetsreglene blir ivaretatt.  

 
Kontrollutvalget fulgte opp rapporten i sitt møte 03.09.2018 sak 19/18. I møtet orienterte 

rådmann Jørn Chr. S. Knudsen om eierskapsmeldingen og oppfølgingen av rapporten. 

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i saken: 

«Kontrollutvalget finner skriftlig tilbakemelding på oppfølging av eierskapskontroll 
tilfredsstillende, og avslutter med dette oppfølgingen. 
 
Innstilling til kommunestyret: Kommunestyret godkjenner den utarbeida eierskapsmeldingen. 
Kontrollutvalget ser det som særs viktig at prinsippene i eierskapsmeldingen følges.» 
 

Kommunestyret vedtok kontrollutvalgets innstilling enstemmig. 
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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.  

 

 

Drangedal, 11. mars 2019 

 

 

 

Tor Langmyr        Sander Haga Ask 

Leder         Sekretær 
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Arkivsak-dok. 19/00147-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Drangedal kontrollutvalg 11.03.2019 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra revisor 11.03.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

 

 

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

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

året. 
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Arkivsak-dok. 19/00148-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Drangedal kontrollutvalg 11.03.2019 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 11.03.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 
1. Referatsaker 

a. Forvaltningsrevisjon – Elevenes skolemiljø behandlet i kommunestyret 13.12.2018 sak 

99/18 

b. Temark sin vårkonferanse 26.04.2019 i Arendal.  

c. Invitasjon til Forum for kontroll og tilsyn sin fagkonferanse 4-5. juni i Kristiansand 

2. Neste møte 13.05.2019 

3. Eventuelt 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Invitasjon Temark vårkonferanse 26.04.2019 

- Program FKT fagkonferanse 
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Invitasjon til Vårkonferansen  

26.04.19 i  Arendal  

 

Temark 

Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS 
 

 

 

Vårkonferansen 

 
09:30-10:00  Registrering og kaffe  

 

 

10:00-10:10 Velkommen – Åpning av høstkonferansen  

   

 

 Dilemmaer oss journalister møter i forhold til åpenhet og 

behov for hemmelighold når vi dekker vanskelige saker i 

forvaltningen 
 Journalist Tarjei Leer-Salvesen fra Fædrelandsvennen 
 

 

11:30-12:30  Lunsj/representantskap 

 

 

   Kontroll og tilsyn sett fra Riksrevisjonen og Storinget 
Riksrevisor Per Kristian Foss og Svein Harberg,  nesleder i kontroll og 

 konstitusjonskomiteen på Stortinget 

 

 

15:00   Avslutning        
   v/daglig leder Line Bosnes Hegna 
 

 
*Endringer i tidspunkt kan forekomme frem mot konferansen 
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Invitasjon til Vårkonferansen  

26.04.19 i  Arendal  

 

Temark 

Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS 
 

 

Representantskapsmøte 

 

Representantskapsmøte (egen innkalling) 

 

Praktisk informasjon 

 
Påmelding til marianne.lundeberg@temark.no / 90114543, innen  31.03.19. 

De som skal møte i representantskapet må også melde seg på konferansen dersom de ønsker å 

delta på den. 

 

Konferansen finner sted på Clarion hotel Tyholmen  

Teaterplassen 2, 4800 Arendal.   

 
Konferanse: kr 1000. 

Overnatting med frokost kommer i tillegg: kr. 1195. 

Bestilling av overnatting tlf.: 37 07 68 00/ e-post: cl.tyholmen@choice.no  

Oppgi at du deltar på konferansen ved bestilling. 

 

Togavganger: 

Sørlandsbanen fra Oslo med bytte på Nelaug, kommer til Arendal rundt 09:40 og 11:40, og 

retur mot Oslo  kl 14:08 og 16:15. 

 

Bussavganger: 

Kristiansand-Arendal 08:15-09:42 (Buss nr. 100) 

Arendal-Kristiansand 15:30-16:55 (Buss nr. 100) 

 

P-hus rett ved hotellet. 

 

NB: BINDENDE PÅMELDING! 

 

Ta gjerne kontakt med en av oss i Temark dersom du har spørsmål. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Line Bosnes Hegna 

Daglig leder 

 

Tlf: 90 65 64 26 

E-post: line.bosnes@temark.no 
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                                                                                                                FAGKONFERANSE |   KONTROLL OG TILSYN  

                                                                                                        Kristiansand  |  4 -  5. juni 2019 

     Årsmøte i  Forum for Kontroll og Tilsyn  (FKT)  |  4. juni 2019 
 
 
 
           #fkt2019 
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Dag 1 
 

 

Tirsdag 4. juni 2019 

 
09.00 – 10.00  

 

 
Registrering med mat 

 

 
10.00 – 10.15 

 

 
Velkommen til fagkonferansen  
 
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT 

 

 
10.15 – 11.00  
 

 
Kontrollutvalget i lokaldemokratiet – spiller det noen rolle? 
 
Journalist Marte Danbolt, Kommunal Rapport,  
  

 
11.00 – 11.15 

 

Kort pause 

 
11.15 – 12.00  
 

 
Datasikkerhet - er kommunene egentlig rustet til å stå imot cyberangrep? 
  
Fagdirektør sikkerhetskultur Roar Thon, Nasjonal sikkerhetsmyndighet 
 

 
12.00 – 13.00 

 

Lunsj 

 
13.00 – 13.45 
 

 

 
Den nye forskriften – er det noe nytt og spennende i verktøykassen? 
 
Utredningsleder Erland Aamodt, Kommunal- og moderniseringsdepartementet  
 

13.45 – 13.55  

Kort pause 

 

13.55 – 14.25 

 

 

Kommunale arkiv – råtner de på rot? 

 

Fagdirektør Kjetil Reithaug, Riksarkivet 

 

 
14.25 – 14.55 

 

 

Står det fortsatt til liv i Sogn og Fjordanes fylkeskommunale arkiv? – et 
FR-case 

 

Tittel, Frode Løvlie Deloitte  

 

 
14.55 – 15.20 

 

Paneldebatt 
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 ÅRSMØTE 2019 I FKT 

 

 
15.30 – 15.45 

 

Registrering til årsmøte 2019 

 
15.45 – 16.45 

 

Årsmøte 2019 

 
17.30 – 19.00 

 

Båttur i Kristiansands skjærgård med MS Maarten og Øya 

 
Ca. 20.00 

 

Felles middag på hotellet 

 

 
Dag 2 

 
Onsdag 5. juni 2019 
 

 
09.00 - 09.45 

 
Ny veileder - Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisor 
 
Kontrollsjef Einar Ulla, Sogn- og Fjordane fylkeskommune 
 

 
09.45 – 10.00 

 
Pause/utsjekking 
 

 
10.00 – 10.30 

 
Habilitet og åpenhet - hvorfor er det så viktig? 
 
Seniorrådgiver Thor Dølvik, TI-Norge  
 

 
10.30 – 10.45 

 
Pause 

 
10.45 – 11.15 

 
Olsø/Kystad-saken – utilbørlig påvirkning? - kontrollkomiteens håndtering  
 
Komiteleder Rolf Jarle Brøske, kontrollkomiteen i Trondheim  
 

 
11.15 - 11.40 

 
Paneldebatt 
 

 
11.40-11.50 

 
Pause 
 

 
11.50 – 12-50 

 
Etiske perspektiver – kan de veilede kontrollutvalget? 
 
Forsker og filosof Henrik Syse, PRIO 
 

12.50 – 13.00  
Avslutning 
 
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT 
 

 
13.00 -14.00 

 
Lunsj 
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PRAKTISK INFORMASJON 

 

INFORMASJON OM ÅRSMØTET 

Årsmøtet er åpent for alle, men det er kun medlemmer i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) som har 

tale-, forslags- og stemmerett. 

Medlemmer som har saker til årsmøtet, eller forslag om vedtektsendringer, må sende disse til 

sekretariatet innen seks uker før årsmøtet, altså innen 23. april 2019. 

Styret sender ut sakspapirene senest to uker før årsmøtet, innen 21. mai 2019. 

Dersom din kommune/ditt sekretariat ikke er medlem i FKT, men ønsker å møte på årsmøtet med 

stemmerett, må innmelding skje innen 21. mai 2019. 

Leder i valgkomiteen: Arnar Helgheim, daglig leder i SEKOM | ah@sekom.no 

| Mobil: +47 975 81 418 | Tlf: 57 61 27 84 

Ønsker du mer informasjon eller medlemskap i FKT? Se nettsiden www.fkt.no eller kontakt 

sekretariatet: Generalsekretær Anne-Karin Femanger Pettersen: Tlf. 414 71 166,  fkt@fkt.no 

 

FØR MIDDAG  
 
I år inviterer vi til båttur i Kristiansands skjærgård med MS Maarten og Øya. Disse båtene tar til 
sammen 160 passasjerer. Vi håper selvfølgelig på flere deltakere på konferansen. Vi vil tilby et 
arrangement på land for dem som ikke får plass og til dem som kanskje ikke synes det frister med 
båttur.  
 
Husk å registrere din interesse for båtturen når du melder deg på. 

 

 

INFORMASJON OM HOTELLET  

Clarion Ernst, Kristiansand  

Hvordan finner du fram?  

Fra Kjevik Lufthavn, Kristiansand 

Flybussen til Kristiansand sentrum stopper ved hotellet 

Kristiansand Lufthavn Kjevik: 17 km,15 - 20 minutter med bil 

Kristiansand Bussterminal: 200 meter Kristiansand togstasjon: 350 meter 

Parkering 

I nærheten av hotellet finnes det et flertall parkeringshus som kan benyttes av gjester. Hotellet har 

også et begrenset antall innendørs parkeringsplasser. Forhåndsreservering anbefales, og prisen er 

kr 190 NOK /døgn 
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PÅMELDING 

 

Påmelding via særskilt skjema på FKTs nettside: www.fkt.no 

Bindende påmelding innen tirsdag 9. april 2019. Det tas forbehold om endringer i programmet. 

Ved avbud etter at påmeldingsfristen har gått ut, blir det belastet et administrasjonsgebyr på  

kr 500 i tillegg til eventuelle kostnader FKT får til hotellet. Avbud siste 14 dager før konferansen  

gir full deltakeravgift. 

DELTAKERAVGIFT 

• Deltakelse med overnatting (helpensjon): Kr 6 700 (Ikke medlem kr 7 100)  

• Deltakelse uten overnatting, sosialt program og middag (dagpakke): Kr 5 000 

(Ikke medlem kr 5 400) 

• FKT har reservert rom på konferansehotellet. Tildeling ut fra mottatt påmelding (først til mølla). 

• Ekstra overnatting fra 3. – 4. juni 2019: Kr 1 290 
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