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Møteinnkalling 

2/19 Godkjenning av innkalling 30.04.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00099-9 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 30.04.2019 2/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Innkalling til møte 30.04.2019 godkjennes. 
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Møteprotokoll 

2/19 Godkjenning av protokoll fra 05.02.2019. 

 
Arkivsak-dok.  19/00099-10 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 30.04.2019 2/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Protokoll fra møte 05.02.2019 godkjennes. 

 
 

 

 
Vedlegg:  

Protokoll Gjerstad kontrollutvalg 05.02.2019. 

 

 

Vedlegg til sak 
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Saker til behandling 

9/19 Kommunens rutiner ved innkjøp av eiendom 

 
Arkivsak-dok.  19/04507-1 

Arkivkode.  610  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 30.04.2019 9/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 
Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget i Gjerstad behandlet i møte 28.11.18 sak 28/18 Eventuelt, følgende: 

«Fungerende leder Mona Hoel tok opp spørsmål vedrørende kommunens rutiner når de går til 

innkjøp av eiendom. Saken tas opp på neste møte».  

 

 

Saksopplysninger: 

Delegasjonsreglementet for Gjerstad kommune inneholder et punkt om kjøp og salg av eiendom, 

under rådmannens myndighet: 

 

«Rådmannen har fullmakt til å kjøpe og selge boliger innenfor de rammer som er vedtatt. 

Gjeldende ramme vedtatt i formannskapet 14.03.17: "Grensen for kjøp av eiendom som 

rådmannen håndterer heves til kr 1.600.000,- Vedtaket legges inn i delegeringsreglementet. 

Grensen kan justeres av formannskapet ved en senere anledning." 

 

Rådmann har i tillegg orientert om følgende pr epost: «For øvrig kjøpes det som nevnt svært 

sjelden eiendommer, hus eller tomter. Og i min rådmannstid har det ikke vært gjort slike kjøp 

uten at de har vært godkjent i formannskap i hvert tilfelle.» 

 

 

Rådmann Torill Neset vil orientere om saken i møtet. 

 

 
Vurdering fra sekretariatet: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av administrasjonens orientering i møtet. 
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10/19 Forvaltningsrevisjonsrapport - Organisering og kvalitet i pleie og 

omsorg 

 
Arkivsak-dok.  18/03129-9 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 30.04.2019 10/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Organisering og kvalitet i pleie og omsorg» til 

etterretning og oversender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:  

 

Kommunestyret tar forvaltningsrapport «Organisering og kvalitet i pleie og omsorg» til 

etterretning og ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger. Kommunestyret ber videre 

rådmann om å gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget i løpet av høsten 2019 eller 

senest våren 2020 for de tiltak som er satt i gang for å følge opp vedtaket og rapportens 

anbefalinger.    

 

 
Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget bestilte i sitt møte 14.2.2018 prosjektplan for forvaltningsrevisjonen Pleie og 

omsorg i tråd med vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 med de justeringer som 

tidligere er spilt inn. Forvaltningsrevisjonsprosjektet ble bestilt av kontrollutvalget i Gjerstad 

02.05.2018. 

 

 
Saksopplysninger: 

I tråd med vedtak i Kontrollutvalget i Gjerstad kommune har Aust-Agder revisjon IKS 

gjennomført 

denne forvaltningsrevisjonen som har hatt som formål å se på hvordan enheten organiserer sine 

ressurser og hvilken sammenheng organiseringen har i forhold til kvaliteten på kommunens helse- og 

omsorgstjenester. Prosjektet hadde til hensikt å vurdere om enhetens personalressurser er organisert 

på en effektiv og god måte, og hvilken innvirkning dette har på det helhetlige arbeidsmiljøet. 

Prosjektet har videre hatt til hensikt å se på forholdet mellom hjemmebasert og institusjonsbasert 

omsorg, og i hvilken grad enheten ivaretar driften på en måte som gir en samordnet tjeneste til det 

beste for brukerne. Prosjektet har videre kartlagt hvordan enheten ivaretar medvirkning fra brukere 

og pårørende, og hvordan kvaliteten på tjenestene beskrives i henhold til ulike kvalitetsindikatorer. 

 

Gjennom prosjektet har revisjonen forsøkt å besvare følgende problemstillinger: 

 
1. Hvordan er personalressursene for pleie og omsorg i Gjerstad kommune organisert? Og har man 

i dette arbeidet tatt tilstrekkelig hensyn til arbeidsmiljø og sykefravær? 

2. I hvilken grad drives tjenestene på en helhetlig måte, med effektivt samspill og gode ordninger 

mellom hjemmebaserte og institusjonsbaserte tjenester? 

 

3. Hvordan oppleves kvaliteten på tjenestene blant brukere og pårørende? Og er medvirkning fra 

brukere og pårørende i tråd med kravene i lovverket? 
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Revisjonen har konkludert med følgende på prosjektets problemstillinger: 

 

Problemstilling 1. 
Etter revisjonens oppfatning er det behov for en tydeligere ansvars- og oppgavefordeling mellom 

tjenestelederne og enhetsleder. Både fra ledelsen, dokumentasjon og ansatte fremkommer det at det er 

uklare ansvarsforhold både vedrørende økonomi, fagansvar og ressursplanlegging mellom tjenestelederne 

og enhetsleder. Stillingsbeskrivelsene i ledergruppa er uklare og til dels overlappende. Ansatte opplever 

også at ledelsen er lite synlig og i liten grad samarbeider godt eller opptrer helhetlig.  

 

Revisjonen registrerer flere utfordringer ved organisering av personalressursene, hvor dagens 

sykepleierturnus ikke ser ut til å fungere etter ledelsens intensjoner. Sett i lys av kravet om planlegging og 

gjennomføring, mener revisjonen det er lite tilfredsstillende at 98 prosent av de ansatte mener dagens 

organisering av personalressurser og turnus ikke fungerer og bør endres. Etter revisjonens vurdering 

fremkommer det tydelige signaler fra de ansatte på at prosessene omkring organisering av 

personalressursene ikke blir gjennomført på en hensiktsmessig måte. Revisjonen bemerker også at 

arbeidsmiljølovens bestemmelser om tillitsvalgtes involvering i turnus, tilsynelatende ikke overholdes 

verken knyttet til drøfting eller tidsfrist.  

 

Revisjonen registrerer at 88 prosent av de ansatte i spørreundersøkelsen mener bemanning i stor 

eller svært stor grad er sårbar i forhold til fravær. Revisjonen anser de forelagte rutinene og 

prosedyrene enheten har knyttet til sykefravær samt tjenesteledernes tette oppfølging, som 

tilfredsstillende. Revisjonen bemerker likevel at det gjennom flere informanter beskrives at 

ansatte, ofte i ettertid, mener deres sykefravær har vært grunnet arbeidsrelaterte årsaker. Ansatte 

beskriver en stor arbeidsbelastning pga. det de opplever som underbemanning. 

 

Problemstilling 2. 
Av hensyn til størrelse og sårbarhet, trekker flere i ledelsen frem at det i Gjerstad er nyttig å se pleie- og 

omsorgsenheten som en mer helhetlig tjeneste hvor kompetanse og ressurser kan anvendes på tvers. Dette 

vurderer revisjonen som positivt. Revisjonen registrerer samtidig at den nye turnusordningen med at 

sykepleiere arbeider mer på tvers av tjenestene, ifølge de ansatte ikke fungerer optimalt. Det fremkommer 

av intervjuer at slike vakter på tvers av tjenestene ofte fører til dårlig oppfølging og lite kontinuitet 

mellom de ansatte og brukerne. Det beskrives også som utfordrende å skulle være oppdatert på mange 

ulike områder samtidig, og utfordringer knyttet til de ansattes tilhørighet. Revisjonen registrerer at mange 

ansatte mener ledelsens fremgangsmåte knyttet til innføring av ny felles sykepleierturnus høst 2018 ikke 

var tilfredsstillende.  

 

Etter det revisjonen registrerer beskrives vedtakene fra tjenestekontoret som gode. Det 

poengteres likevel av flere at tjenestekontoret i dag ikke er organisert etter intensjonen, da det i 

utgangspunktet skulle fungere som et vedtakskontor for flere tjenester i Gjerstad kommune. 

Dagens organisering av tjenestekontoret knyttet til pleie- og omsorg baserer seg på at tre ansatte 

organisert i hjemmetjenesten utgjør bemanningen. Intensjonen med etablering av et uavhengig 

tjenestekontor er etter revisjonens oppfatning god. Slik dette nå fungerer i praksis kan imidlertid 

ikke betraktes som hensiktsmessig ettersom de ansatte med dagens løsning kan komme i en 

krevende dobbeltrolle, gjennom at de samme ansatte både fatter vedtak og deretter kan møte de 

samme brukerne i hjemmetjenesten. 

 

Problemstilling 3. 
Etter revisjonens oppfatning fremstår pleie- og omsorgsenhetens ivaretakelse av kvalitetsindikatorene 

som tilfredsstillende slik det blir beskrevet, og i henhold til kravene i kvalitetsforskriften om pasientenes 

grunnleggende behov. Etter revisjonens vurdering anses enhetens systemer og rutiner for 

brukermedvirkning som tilfredsstillende i henhold til lovverkets krav til informasjon og selvbestemmelse, 

både knyttet til «Det gode pasientforløp», innkomstsamtalene og jevnlige primærkontaktsamtaler.  
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Revisjonen registrerer at det er flere forhold knyttet til enhetens praksis ved avviksregistrering og 

håndtering som ikke fungerer tilfredsstillende. Revisjonen bemerker videre utfordringer knyttet til 

manglende rapportering av avvik i QM+. I forlengelse av dette registrerer revisjonen at 50 prosent av de 

ansatte mener ledelsen ikke legger til rette for at de ansatte får tid og opplæring til å melde avvik. Etter 

revisjonens vurdering har ikke pleie- og omsorgsenheten et velfungerende og tilstrekkelig forankret 

avvikssystem slik det fremstår i dag.  

 

Etter revisjonens vurdering er det flere indikasjoner på at de ansatte ikke får anvendt avvikssystemet slik 

som det skal. En stor andel av de ansatte mener avgrenset tid og usikkerhet på hva det skal meldes og 

ikke, er en hovedutfordring i forhold til å skrive avvik. Revisjonen registrerer at det fra både intervjuer og 

undersøkelsen pekes på at de ansatte mener avvikene ikke blir fulgt opp uansett. 

 

Det går frem av rapporten at revisjonen på bakgrunn av deres undersøkelse og de funn som er 

gjort, vil gi følgende anbefalinger: 

 Revisjonen anbefaler at det foretas en gjennomgang av ansvars- og oppgavefordelingen i 

ledergruppa, med fokus på tydeliggjøring av personalansvar, samarbeid og synlighet overfor 

ansatte.  

 Revisjonen anbefaler at det foretas en ny evaluering av dagens bemanningssituasjon og 

turnusordning, med tilstrekkelig sikring av forsvarlige tjenester og hensyn til arbeidsmiljø og 

sårbarhet i forhold til fravær. Det forutsettes at denne evalueringen og planlegging av ny turnus 

gjennomføres i samråd med ansatte og tillitsvalgte.  

 Det anbefales å vurdere organiseringen av tjenestekontoret i forhold til kommunens mål om 

uavhengighet mellom ansatte som fatter vedtak og de som utfører tjenesten.  

 Revisjonen anbefaler at rutiner og praksis knyttet til avviksrapportering gjennomgås blant ansatte, 

med hovedvekt på tilrettelegging, terskel for registrering, gjennomgang og oppfølging av avvik.  

 
Rådmannen har i tråd med kommuneloven § 77 punkt 10 fått anledning til å uttale seg om rapporten. 

Rådmannen sine uttalelser ligger ved rapporten.  

 

Videre vises det til rapporten som blant annet gir en nærmere beskrivelse av de konkretiseringer, 

avgrensninger og metodevalg revisjonen har benyttet for prosjektet.  

 

Aust-Agder revisjon IKS vil legge frem rapporten i møte og svare på eventuelle spørsmål fra 

kontrollutvalgets medlemmer.  

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet finner at det er godt samsvar mellom kontrollutvalgets bestilling og forvaltningsrevisjons-

rapporten, og mellom utredningen og konklusjoner/anbefalinger fra revisjonen.  

 

Videre er det etter sekretariatets vurdering viktig at rådmann bes om å gi en skriftlig 

tilbakemelding til kontrollutvalget, dette for å sikre at rapportens anbefalinger blir fulgt opp og at 

det igjen bidrar til forbedring. 

 
Vedlegg:  

- Forvaltningsrevisjonsrapport  «Organisering og kvalitet i pleie og omsorg» 

 

Vedlegg til sak 
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11/19 Årsrapport 2018 kemneren for Gjerstad kommune 

 
Arkivsak-dok.  19/02612-3 

Arkivkode.  219  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 30.04.2019 11/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Årsrapport og årsregnskap for 2018 fra kemneren i Gjerstad kommune, samt kontrollrapport 

2018 

vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Gjerstad kommune tas til orientering. 

 

 
Bakgrunn for saken: 

Det følger av instruks for skatteoppkrevere §2-9 nr. 1 at skatteoppkreveren skal utarbeide en 

årsrapport i 

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

skatteoppkreverens virksomhet, skatteregnskap, innfordring av krav og arbeidsgiverkontrollen.  

 

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

skatteoppkreverens resultater og måloppnåelse. 

 

 

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

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

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

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

 

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

kommune 

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

 

Kontoret har i 2018 benyttet 0,68 årsverk til arbeid som angitt i skatteoppkreverinstruksen. Åmli 

er med i et interkommunalt samarbeid om arbeidsgiverkontroll hvor det i 2018 ble kjøpt tjenester 

(kontroller) som tilsvarer 0,08 årsverk (inkludert i tallet på 0,68 årsverk).  

 

Etter kemneren sin vurdering har kontoret en fin balanse mellom formell bakgrunn og erfaring 

som samlet sett gir god faglig kompetanse. Kemneren er av den oppfatning at kontoret er 

tilstrekkelig bemannet til å utføre oppgavene på en forsvarlig og god måte i tiden som kommer. 

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

lokalisert i Tvedestrand. Det ble i 2018 gjennomført 6 kontroller; 1 avdekkingskontroll og 5 

undersøkelseskontroller. Dette utgjør et resultat på 6,7 % av arbeidsgiverne i kommunen, godt over målet 

på 5% fastsatt av skattedirektoratet.  
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Skatteetaten har ansvaret for å avklare at skatteoppkreverfunksjonen utøves tilfredsstillende i henhold til 

gjeldende regelverk på følgende områder:  

- Internkontroll  

- Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsrapport og årsregnskap  

- innkrevingsarbeid og oppfølging av restanser 

- Arbeidsgiverkontroll  

 

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

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

vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Åmli kommune er vedlagt saken.  

 

Årsrapport for 2018 fra kemneren i Gjerstad kommune, samt kontrollrapport 2018 vedrørende 

skatteoppkreverfunksjonen for Gjerstad kommune legges frem for kontrollutvalget til orientering. 

 

 
Vedlegg:  
- Årsrapport 2018 Kemneren i Gjerstad kommune. 

- Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren for Gjerstad kommune. 

 

 

Vedlegg til sak 
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12/19 Årsregnskap og årsmelding 2018 for Gjerstad kommune 

 
Arkivsak-dok.  19/04627-1 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 30.04.2019 12/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget oversender til kommunestyret (med kopi til formannskapet) følgende uttalelse 

om Gjerstad kommunes årsregnskap 2018: 

 

Kontrollutvalget har behandlet Gjerstad kommunes årsregnskap for 2018. Sammen med 

årsregnskapet forelå årsmelding fra rådmannen. Aust-Agder Revisjon IKS har avlagt 

revisjonsberetning samt oppsummeringsbrev til kontrollutvalget vedrørende revisjonen av 

årsregnskapet. 

 

Gjerstad kommunes årsregnskap viser et netto driftsresultat på kr 4 943 000 og et 

regnskapsmessig mindreforbruk på kr 7 571 000. Investeringsregnskapet ble avsluttet med 

balanse mellom investeringsutgifter og finansiering. 

 

Revisjonen viser i sin beretning til at de mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og 

forskrifter og i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til 

Gjerstad kommune pr 31.12.2018, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet pr. denne 

datoen i samsvar med lov, forskrift og god regnskapsskikk i Norge. 

 

Kontrollutvalget merker seg revisjonens kommentarer om øvrige forhold som er uheldige, men 

som ikke 

er så alvorlige og vesentlige at de ble tatt med i revisjonsberetningen: 
- Kontrollutvalget merker seg revisjonens omtale av premieavviket innen pensjonsordningen. 

- Kommunen har høy lånegjeld i forhold til driftsinntekter og antall innbyggere.  

- Kommunen har lenge hatt utfordringer knyttet til manglende ressurser innen administrative 

støttefunksjoner. Dette gjelder særskilt innen lønns- og personalfunksjoner, og har resultert i svak 

økonomisk intern kontroll på området. 

 

Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende spesifikasjoner 

tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som 

årsmeldingen omhandler. 

 

Kontrollutvalget anbefaler at Gjerstad kommunes årsregnskap 2018 godkjennes. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Kommuneloven § 77 nr. 4 jf. kontrollutvalgsforskriften § 6 pålegger kontrollutvalget et ansvar 

for å påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte. 
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Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi en 

uttalelse om kommunens årsregnskap før det vedtas, jf. kontrollutvalgsforskriften § 7. Uttalelsen 

skal avgis til kommunestyret. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet i hende tidsnok til at 

det kan tas hensyn til den før formannskapet avgir sin innstilling om årsregnskapet til 

kommunestyret. 

 

Kommuneloven § 78 nr. 5 sier at revisor skal rapportere resultatene av sin revisjon og kontroll til 

kontrollutvalget. 

 

Saksopplysninger: 

Gjerstad kommune har avlagt sitt årsregnskap og oversendt sin samlede årsmelding til revisor og 

kontrollutvalget. 

 

Aust-Agder Revisjon IKS har avlagt revisors beretning datert 11.04.2019 og det er en ren 

revisjonsberetning. Dette betyr at revisjonen ikke har avdekket vesentlige feil eller mangler som 

krever forbehold eller presiseringer i revisjonsberetningen. 

 

Kontrollutvalget bør merke seg revisjonens kommentarer om øvrige forhold som er uheldige, 

men som ikke er så alvorlige og vesentlige at de ble tatt med i revisjonsberetningen: 
- Kontrollutvalget bør merke seg revisjonens omtale av premieavviket innen pensjonsordningen. 

- Kommunen har høy lånegjeld i forhold til driftsinntekter og antall innbyggere.  

- Kommunen har lenge hatt utfordringer knyttet til manglende ressurser innen administrative 

støttefunksjoner. Dette gjelder særskilt innen lønns- og personalfunksjoner, og har resultert i svak 

økonomisk intern kontroll på området. 

 

Økonomisjef Espen Flaten Grimsland stiller i møtet for å presentere årsregnskapet, og rådmann 

Torill Neset stiller i møtet for å presentere årsmelding 2018 for Gjerstad kommune.  

 
Vurdering fra sekretariatet: 

Aust-Agder Revisjon IKS la i kontrollutvalgets møte 26.9.2018 frem overordnet revisjonsstrategi 

for regnskapsåret 2018. Så langt sekretariatet kan se, har revisjonen fulgt opp intensjonene i den 

overordnede revisjonsstrategien for regnskapsåret 2018. 

 

 
Vedlegg:  

- Regnskapsåret 2018 – revisors oppsummering 

- Uavhengig revisors beretning 

- Gjerstad kommune regnskap 2018 

- Årsmelding 2018 for Gjerstad kommune 

 

 

Vedlegg til sak 

 

 



 

 13  
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13/19 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon "Barneverntjenesten øst i Agder - 

del 2" i Gjerstad 

 
Arkivsak-dok.  19/07423-1 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 30.04.2019 13/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Prosjektplan for forvaltningsrevisjonen «Barneverntjenesten øst i Agder – del 2» vedtas slik den 

foreligger. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert gjennom prosjektets gang. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Gjerstad kommunestyre vedtok i sitt møte 17.3.2016 sak 16/33 Plan for forvaltningsrevisjon 

2016-2019 Gjerstad kommune, etter forslag fra kontrollutvalget. Foreliggende plan for 

forvaltningsrevisjonsprosjektet «Barneverntjenesten øst i Agder - del 2» vil utgjøre bestillingen 

av den tredje forvaltningsrevisjonen i perioden. Forvaltningsrevisjonsprosjektet ble bestilt av 

kontrollutvalget 05.02.2019 (sak 5/19). 

 

 
Saksopplysninger: 
Forslaget til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet Barnevernet i Østre Agder bygger på den 

overordnede analysen Aust-Agder revisjon IKS har utført av Gjerstad kommune. Gjennom behandlingen i 

kontrollutvalget 17.2.2016 valgte utvalget å prioritere dette prosjektet sist i perioden. Det første 

forvaltningsprosjektet innen barnevern fokuserte på ressurser, organisering og styring knyttet til den nye 

organiseringen av barneverntjenesten i Østre Agder. Som et resultat av at den interkommunale 

barneverntjenesten nå er inne i sitt fjerde år i funksjon, anser revisjonen det som hensiktsmessig å se 

nærmere på del 2 av oppdraget iht. overordnet analyse (2015-2016), som omhandler tjenesteyting og 

kvalitet i barneverntjenesten. 
 

Kontrollutvalget skal gjennom denne saken vurdere om det forslaget til prosjektplan som er lagt frem, vil 

gi utvalget den kunnskap de ønsker. Formålet med denne forvaltningsrevisjonen vil være å se nærmere 

på selve tjenesteytingen i det interkommunale barnevernet, og hvordan barneverntjenesten ivaretar de 

oppgaver som følger av lov og forskrift. 

Det vil være formålstjenlig å gjennomgå saksbehandling i prosessen fra barnevernet mottar 

bekymringsmelding, foretar en undersøkelse og frem til vedtak. Det vil også være hensiktsmessig å 

vurdere beslutningsprosesser, dokumentasjon i enkeltsaker, hensynet til barnets versjon og 

etterlevelse av saksbehandlingsregler for øvrig. Det er videre ønskelig å se på hvordan 

barneverntjenesten arbeider med oppfølging og tilsyn med fosterhjem, da kommunen etter 

barnevernloven er pliktig til å føre tilsyn med ethvert barn i fosterhjem. 

Forskrift om internkontroll i barnevernet stiller flere krav til dokumentasjon og arbeid i 

barneverntjenesten. Prosjektet vil på bakgrunn av dette undersøke hvordan Barneverntjenesten Øst i 

Agder jobber med å etterleve kravene til internkontroll ved å blant annet sikre god og tilstrekkelig 

kompetanse for å ivareta en forsvarlig tjeneste. 
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Forvaltningsrevisjoner gjennomføres som ledd i kommunens egenkontroll, og planen viser til RSK 001, 

som er revisjonsstandarden for forvaltningsrevisjon. I forvaltningsrevisjon er ikke bare kontroll- men også 

læringsaspektet fremtredende. Formålet er definert i forhold til dette i vedlagte plan.  

 

Aust-Agder revisjon IKS har gjennom forslaget til prosjektplan definert hva de ønsker å 

undersøke i forvaltningsrevisjonen Barneverntjenesten Øst i Agder - del 2. Følgende 

problemstillinger er foreslått: 

 

Problemstilling 1: 
Utøver Barneverntjenesten Øst i Agder tilfredsstillende saksbehandling i henhold til formelle krav, i 

prosessen fra bekymringsmelding til vedtak?  

 

Problemstilling 2: 
Gjennomfører barneverntjenesten tilsyn med barn i fosterhjem i henhold til kravene i 

barnevernloven? 

  

Problemstilling 3: 
Ivaretar Barneverntjenesten Øst i Agder pliktene til internkontroll, med særskilt fokus på kravene 

knyttet til kompetanse?  
 

 

Kontrollutvalget må avklare om de anser at det er disse problemstillingene de ønsker svar på, og om 

metodene som er tenkt brukt virker tilfredsstillende.  

 

Forvaltningsrevisor vil stille i møtet for å legge frem forslaget og svare på spørsmål 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Sekretariatet anser problemstillingene og avgrensningene for å være i tråd med vedtatt plan for 

forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget bør be om å bli holdt orientert underveis i arbeidet. 

 

Siden Gjerstad er vertskommune for barnevernstjenesten, og dermed fullt ansvarlig for utøvelse 

av tjeneste, så anser vi det som mest hensiktsmessig at både prosjektplan og selve 

forvaltningsrevisjonsrapporten kun realitetsbehandles av kontrollutvalget i Gjerstad – men at 

kontrollutvalgene i Åmli, Tvedestrand, Vegårshei og Risør får prosjektplan samt rapporten til 

orientering. 

 
Vedlegg:  

Prosjektplan– Barneverntjenesten øst i Agder - del 2. 

 

 

Vedlegg til sak 
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14/19 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering forvaltningsrevisjon 

 
Arkivsak-dok.  19/04409-1 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 30.04.2019 14/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurdering for forvaltningsrevisjon fra Aust-

Agder revisjon IKS for levering våren 2020.  

 

 
Bakgrunn for saken: 

Dette saksfremlegget benytter den nye kommuneloven som er vedtatt skal tre i kraft fra og med 

det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av 

valgperioden 2019-2023. Dette fordi saken omhandler plan for forvaltningsrevisjon som ikke vil 

bli vedtatt før i neste valgperiode. 

 

Ifølge bestemmelsene om kontrollutvalgets virksomhet i kommunelovens kapittel 23 innebærer 

forvaltningsrevisjon: «å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak.» 

 

Ifølge kommunelovens §23-3 er det et krav at kontrollutvalget skal utarbeide en plan som viser 

på hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner: 

«Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året 

etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser på 

hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en 

risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og 

virksomheten i kommunens eller fylkeskommunens selskaper. Hensikten med risiko- og 

vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon. 

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget 

kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.» 

 

Saksopplysninger: 

For å utarbeide gode planer som får frem hvilke områder i kommunen som bør kontrolleres, må 

det gjennomføres en risiko- og vesentlighetsvurdering (tidligere overordnet analyse) av 

kommunens virksomhet. Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal gi svar på hvilke områder det 

er knyttet størst risiko til, og hvilke områder det er mest vesentlig for kontrollutvalget å 

undersøke. Det er tradisjonelt revisjonen som gjennomfører risiko- og vesentlighetsvurderingen, 

og dette bør skje i tett samarbeid med kontrollutvalget og sekretariatet. Det er viktig at 
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kontrollutvalget er aktivt involvert i prosessen, spesielt når det gjelder vurdering og prioritering 

av prosjekt som skal gjennomføres i planperioden.  

Det er en fordel om det blir lagt til rette for en god prosess som sikrer at alle 

kontrollutvalgsmedlemmene deltar og får uttrykt sin mening. Det sittende kontrollutvalget har 

god kjennskap til kommunen, og derfor er det viktig at det sittende kontrollutvalget involveres i 

arbeidet med den overordnede analysen. Det legges opp til at kontrollutvalget i dette møte skal 

bestille risiko- og vesentlighetsvurdering for forvaltningsrevisjon fra Aust-Agder revisjon IKS 

for levering våren 2020. Kontrollutvalget vil så i neste møte kunne gi sine innspill til planen. Det 

nye kontrollutvalget og kommunestyret vil så delta i det videre arbeidet med risiko- og 

vesentlighetsvurderingen og etterhvert behandle plan for forvaltningsrevisjon for neste 

valgperiode våren 2020. 
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15/19 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering eierskapskontroll 

 
Arkivsak-dok.  19/04409-2 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 30.04.2019 15/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurdering for eierskapskontroll fra Aust-Agder 

revisjon IKS for levering våren 2020.  

 

 
Bakgrunn for saken: 

Dette saksfremlegget benytter den nye kommuneloven som er vedtatt skal tre i kraft fra og med 

det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av 

valgperioden 2019-2023. Dette fordi saken omhandler plan for eierskapskontroll som ikke vil bli 

vedtatt før i neste valgperiode. 

 

Ifølge bestemmelsene om kontrollutvalgets virksomhet i kommunelovens kapittel 23 innebærer 

eierskapskontroll: «å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens 

eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets eller fylkestingets 

vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.» 

 

Ifølge kommunelovens §23-4 er det et krav at kontrollutvalget skal utarbeide en plan for hvilke 

eierskapskontroller som skal gjennomføres: 

«Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året 

etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for hvilke 

eierskapskontroller som skal gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og 

vesentlighetsvurdering av kommunens og fylkeskommunens eierskap. Hensikten med 

risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 

eierskapskontroll. 

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget 

kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.» 

 
Saksopplysninger: 

For å utarbeide gode planer som får frem hvilke eierskap som bør kontrolleres, må det 

gjennomføres en risiko- og vesentlighetsvurdering (tidligere overordnet analyse) av kommunens 

eierskap. Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal gi svar på hvilke eierskap det er knyttet størst 

risiko til, og hvilke eierskap det er mest vesentlig for kontrollutvalget å undersøke. Det er 

tradisjonelt revisjonen som gjennomfører risiko- og vesentlighetsvurderingen, og dette bør skje i 

tett samarbeid med kontrollutvalget og sekretariatet. Det er viktig at kontrollutvalget er aktivt 
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involvert i prosessen, spesielt når det gjelder vurdering og prioritering av prosjekt som skal 

gjennomføres i planperioden.  

Det er en fordel om det blir lagt til rette for en god prosess som sikrer at alle 

kontrollutvalgsmedlemmene deltar og får uttrykt sin mening. Det sittende kontrollutvalget har 

god kjennskap til kommunen, og derfor er det viktig at det sittende kontrollutvalget involveres i 

arbeidet med den overordnede analysen. Det legges opp til at kontrollutvalget i dette møte skal 

bestille risiko- og vesentlighetsvurdering for eierskapskontroll fra Aust-Agder revisjon IKS for 

levering våren 2020. Kontrollutvalget vil så i neste møte kunne gi sine innspill til planen. Det 

nye kontrollutvalget og kommunestyret vil så delta i det videre arbeidet med risiko- og 

vesentlighetsvurderingen og etterhvert behandle plan for eierskapskontroll for neste valgperiode 

våren 2020. 
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16/19 Orientering - Samordnet kalender for tilsyn og forvaltningsrevisjoner 

2019 

 
Arkivsak-dok.  19/03890-1 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 30.04.2019 16/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar samordnet kalender for tilsyn og forvaltningsrevisjoner 2019 til orientering. 

 

 
Bakgrunn for saken: 

Iht kapittel 10A i kommuneloven har Fylkesmannen utarbeidet en samordnet kalender for 

planlagte tilsyn og forvaltningsrevisjoner med kommunesektoren i Aust-Agder og Vest-Agder 

for 2019.  

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

Aust-Agder revisjon, Agder kommunerevisjon og Kommunerevisjonen Vest. 

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

mot kommunen, og på denne måten gjøres de planlagte tilsynene for 2019 kjent for 

kontrollutvalget. 

 

 

Saksopplysninger: 

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

tilsynsetatene og revisjonsdistriktene har angitt tidspunktet for tilsynet eller 

forvaltningsrevisjonen. Fylkesmannen presiserer at det i forbindelse med tilsyn alltid vil være 

oppstartsbrev til rådmann (eller tilsvarende dokument) som angir det endelige tidspunktet for 

tilsynet. Fylkesmannen presiserer også at hendelsesbaserte tilsyn ikke vises i kalenderen. 

 

Utsnitt fra statlig tilsynskalender for 2019 viser aktuelle prosjekter for Gjerstad kommune: 

 
Tilsynsobjekt Tilsynstema Fagområde Tilsynsetat(er) Tidsrom 

Pleie og omsorg Organisering og 
kvalitet 

Pleie og 
omsorg 

Aust-Agder Revisjon Vår 2019 

Interkommunale 
barneverntjenesten 

Saksbehandling, 
internkontroll og 
kompetanse 

Barnevern Aust-Agder Revisjon Høst 2019 / 
vår 2020 

Gjerstad kommune Sykehjem   FMAV - Helse- og 
sosialavdelingen 

27-28.mai 
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Gjerstad kommune, 
skolene 

Stedlig tilsyn - FNT - 
Spesialundervisning 

Utdanning FMAV - Utdanning- og 
barnevernsavdelingen 

Mai 

Gjerstad vannverk Prøvetakningsplan Drikkevann Mattilsynet September 

 

 
Vedlegg:  

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

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

 

 

Vedlegg til sak 
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17/19 Orienteringer fra revisor 30.04.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00100-4 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 30.04.2019 17/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 
Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget har et påseansvar for at det blir gjennomført forsvarlig revisjon i kommunen. 

For å holde utvalget orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen, orienterer revisor 

kontrollutvalget fortløpende gjennom året. 

 

 

Saksopplysninger: 

Revisor orienterer om aktuelle saker i den løpende revisjonen og oppdrag de jobber med i 

Gjerstad kommune, utover det som rapporteres i egne saker. 
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18/19 Referatsaker 30.04.2019. 

 
Arkivsak-dok.  19/00101-3 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 30.04.2019 18/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 
Saksopplysninger: 

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

a. 28.02.2019: 

i. RS 19/11 Fylkesmannen: Varsel om tilsyn med spesialundervisning 

ii. RS 19/12 Arbeidstilsynet: Tilbakemelding på postalt tilsyn med bygninger som 

kan inneholde asbest 

iii. PS 19/4 Eierskapsmelding 2019 

iv. PS 19/9 Årsmelding for kontrollutvalget for 2018 

b. 21.03.2019: 

i. RS 19/17 Fylkesmannen: Varsel om tilsyn v ed Gjerstadheimen 

ii. RS 19/18 Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for 

Gjerstad kommune 

 

 
2. Oppfølging av dom vedr tilsetting av støttekontakter. 

 
3. Virksomhetsbesøk på Hestmyr avfallsanlegg avlyses. 

 

4. Neste møte: 03.09.2019 kl. 10.00. 

 

 
Vedlegg:  

- Svar: oppfølging av dom vedr tilsetting av støttekontakter 

 

 

Vedlegg til sak 
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19/19 Eventuelt 30.04.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00102-4 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 30.04.2019 19/19 

 

 

  

 


