
Meeting Book: Sauherad kontrollutvalg (12.06.2019) 

Sauherad kontrollutvalg 

Date: 2019-06-12T09:00:00 

Location: Sauherad kommunehus, Norsjø 

Note: 

Forfall meldes til utvalgssekretær Ingebjørg Liland på e-post: ingebjorg.liland@temark.no, eller tlf.: 

47034560, snarest mulig.  

 

 

Innkalles:  

Sak 15/19 Kommunalsjef/Assisterende rådmann Mona Slaaen   kl. 09:00 
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15/19 Oppfølging av rapport fra forvaltningsrevisjon - Arkiv og

dokumenthåndtering - Sauherad kommune 15 

16/19 Orientering fra revisor 12.6.19 25 

17/19 Revisors uavhengighetserklæring 2019 - Sauherad kommune 26 

18/19 Etablering av Vestfold og Telemark Revisjon IKS 30 

19/19 Referatsaker 12.6.19 36 

20/19 Eventuelt i møte 12.6.19 37
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Arkivsak-dok. 19/00070-16 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg 12.06.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 12.6.19 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkallingen til møtet 12.6.2019 godkjennes. 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Møteinnkallingen til møtet 12.6.2019 legges med dette frem for godkjenning. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Møteinnkalling 12.6.2019 
 



3/19 Godkjenning av protokoll fra møte 24.4.19 - 19/00070-17 Godkjenning av protokoll fra møte 24.4.19 : Godkjenning av protokoll fra møte 24.4.19

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 19/00070-17 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg 12.06.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møte 24.4.19 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteprotokoll fra møte 24.4.19 godkjennes. 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Møteprotokoll fra møte 24.4.19 legges med dette frem for godkjenning. 

 

 

 

Vedlegg:  

- Møteprotokoll fra møte 24.4.19 
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Møteprotokoll  
 

Sauherad kontrollutvalg 

 
Dato: 24.04.2019 kl. 11:00  
Sted: Sauherad kommunehus, Norsjø 
Arkivsak: 19/00070 
  
Til stede:  Helge Aarnes 

Gunhild Kleven Ripegutu 

Hanna Storm 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
Halvor Langåsdalen  

  
Forfall:  Roar Darrud 

Jarl Olav Rugtveit 
  
Andre: Kommunalsjef Stab, støtte og utvikling Mona Slaaen  

 

Oppdragsrevisor Birgitte Lindner Bøen  

Utvalgssekretær Ingebjørg Liland 
  
Protokollfører: Ingebjørg Liland 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

2/19 19/00070-8 Godkjenning av innkalling 24.4.19 3 

Møteprotokoll 

2/19 19/00070-9 Godkjenning av protokoll fra møte 26.2.19 4 

Saker til behandling 

10/19 19/07899-1 Nummerert brev nr. 4 - Varsel om avvik i revisors beretning til 5 
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Sauherad kommune for 2018. 

11/19 19/04520-1 
Sauherad kommunes årsregnskap og årsberetning 2018 - 

kontrollutvalgets uttalelse 
6 

12/19 19/04512-1 
Årsrapport med årsregnskap og kontrollrapport vedrørende 

skatteoppkreverfunksjonen 2018 – Sauherad kommune 
8 

13/19 19/00088-8 Referatsaker 24.4.19 9 

14/19 19/00098-3 Eventuelt i møte 24.4.19 10 

    

 

 
Akkerhaugen, 24.04.2019 

 

 

Helge Aarnes       Ingebjørg Liland 

Kontrollutvalgsleder      Utvalgssekretær 
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Møteinnkalling 

2/19 Godkjenning av innkalling 24.4.19 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 24.04.2019 2/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteinnkallingen til møtet 24.4.19 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Møteinnkallingen til møtet 24.4.19 godkjennes. 

 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

2/19 Godkjenning av protokoll fra møte 26.2.19 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 24.04.2019 2/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteprotokoll fra møte 26.2.19 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig 

 

Vedtak  

Møteprotokoll fra møte 26.2.19 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

  



3/19 Godkjenning av protokoll fra møte 24.4.19 - 19/00070-17 Godkjenning av protokoll fra møte 24.4.19 : Protokoll Sauherad kontrollutvalg 24.04.2019

 

 5  

 

Saker til behandling 

10/19 Nummerert brev nr. 4 - Varsel om avvik i revisors beretning til 

Sauherad kommune for 2018. 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 24.04.2019 10/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Kontrollutvalget tar nummerert brev nr. 4 til orientering og oversender nummerert brev nr. 4 til 

kommunestyret. 

 

Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret ber rådmannen sørge for at det foreslås nødvendige tiltak og foretas endringer i 

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

vedtatt eller regulert årsbudsjett. 

 

Møtebehandling 
Oppdragsrevisor Birgitte Lindner Bøen orienterte kontrollutvalget om det nummerert brev nr. 4. 

Kommunalsjef Mona Slaaen ga utvalget en orientering om investeringsbudsjettet og bakgrunn for 

avvikene.  

 

Det har vært sak i kommunestyret i februar 2019 om justering av investeringsbudsjettet.  

 

Votering 
Enstemmig. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalget tar nummerert brev nr. 4 til orientering og oversender nummerert brev nr. 4 til 

kommunestyret. 

 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret ber rådmannen sørge for at det foreslås nødvendige tiltak og foretas endringer i 

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

vedtatt eller regulert årsbudsjett. 
 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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11/19 Sauherad kommunes årsregnskap og årsberetning 2018 - 

kontrollutvalgets uttalelse 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 24.04.2019 11/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Kontrollutvalgets uttalelse til Sauherad kommunes årsregnskap 2018: 

 

Kontrollutvalget har behandlet Sauherad kommunes årsregnskap for 2018. Sammen med 

årsregnskapet forelå årsberetning fra rådmannen. Telemark kommunerevisjon IKS har avlagt 

revisjonsberetning samt rapport vedrørende årsregnskapet. 

 

Driftsregnskapet viser kr 243 190 355 til fordeling drift og et regnskapsmessig resultat som går i 0. 

Investeringsregnskapet er avsluttet med et udekket resultat på kr. 1 180 605. 

 

Utvalget baserer sin behandling på revisjonens arbeid, revisors beretning og rapport til 

kontrollutvalget. Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende 

spesifikasjoner og noter tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de 

forhold som årsrapporten til rådmannen omhandler. 

 

Kontrollutvalget viser også til nummeret brev nummer 4. fra Telemark kommunerevisjon IKS.  

 

Kontrollutvalget anbefaler at Sauherads kommunes årsregnskap og årsmelding for 2018 godkjennes. 

 

Revisors rapport til kontrollutvalget vedrørende årsregnskapet for 2018, datert 2.4.2019 og nummeret 

brev nr. 4 er vedlagt. 

 

Uttalelsen sendes til kommunestyret. Kopi av uttalelsen sendes formannskapet. 
 

 

Møtebehandling 
Kommunalsjef Mona Slaaen la fem Sauherad kommunes årsregnskap for 2018, og besvarte spørsmål 

fra kontrollutvalgsmedlemmene.  

 

Oppdragsrevisor Birgitte Lindner Bøen la frem revisors rapport til kontrollutvalget. Kommunalsjef 

Mona Slaaen kommenterte rapporten fra revisor.   

 

Det ble stilt spørsmål ved revisors vurdering av kommunens reelle likviditet. Kommunalsjef Mona 

Slaaen mente at den reelle likviditeten til kommunen er god, men at den kalkulerte likviditeten er svak. 

Kontrollutvalget sa seg enige i denne presiseringen.  

 

Votering 

Enstemmig 

 

Vedtak  
Kontrollutvalgets uttalelse til Sauherad kommunes årsregnskap 2018: 

 

Kontrollutvalget har behandlet Sauherad kommunes årsregnskap for 2018. Sammen med 
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årsregnskapet forelå årsberetning fra rådmannen. Telemark kommunerevisjon IKS har avlagt 

revisjonsberetning samt rapport vedrørende årsregnskapet. 

 

Driftsregnskapet viser kr 243 190 355 til fordeling drift og et regnskapsmessig resultat som går i 0. 

Investeringsregnskapet er avsluttet med et udekket resultat på kr. 1 180 605. 

 

Utvalget baserer sin behandling på revisjonens arbeid, revisors beretning og rapport til 

kontrollutvalget. Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende 

spesifikasjoner og noter tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de 

forhold som årsrapporten til rådmannen omhandler. 

 

Kontrollutvalget viser også til nummeret brev nummer 4. fra Telemark kommunerevisjon IKS.  

 

Kontrollutvalget anbefaler at Sauherads kommunes årsregnskap og årsmelding for 2018 godkjennes. 

 

Revisors rapport til kontrollutvalget vedrørende årsregnskapet for 2018, datert 2.4.2019 og nummeret 

brev nr. 4 er vedlagt. 

 

Uttalelsen sendes til kommunestyret. Kopi av uttalelsen sendes formannskapet. 
 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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12/19 Årsrapport med årsregnskap og kontrollrapport vedrørende 

skatteoppkreverfunksjonen 2018 – Sauherad kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 24.04.2019 12/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Kontrollutvalget tar «Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjon for Sauherad 

kommune» og «Årsrapport med årsregnskap fra Skatteoppkreveren i Sauherad for 2018» til 

orientering. 

 

 

Møtebehandling 
Kontrollutvalgsleder la fem saken.  

 

Votering 
Enstemmig. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalget tar «Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjon for Sauherad 

kommune» og «Årsrapport med årsregnskap fra Skatteoppkreveren i Sauherad for 2018» til 

orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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13/19 Referatsaker 24.4.19 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 24.04.2019 13/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Referatsakene tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 
Det ble under referatsaker orientert om følgende:  

 

1. Referatsaker 

- Svarbrev fra Sauherad kommune vedr. asfaltering av Nesoddvegen 

- Artikkel NKRF – Demokrati fordrer åpenhet og tilgjengelighet 

 

2. Neste møte 12. juni kl. 09:00 

- Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Journalføring 

- Revisors uavhengighetserklæring 

- Overordna revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2019 

- Referatsaker/Eventuelt 

 

Votering 
Enstemmig 

 

Vedtak  
Referatsakene tas til orientering. 

 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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14/19 Eventuelt i møte 24.4.19 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 24.04.2019 14/19 

 

 

 

 

Møtebehandling 

Ingen saker ble behandlet. 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 16/13913-14 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg 12.06.2019 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging av rapport fra forvaltningsrevisjon - Arkiv og 

dokumenthåndtering - Sauherad kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak, da orientering vil bli gitt i møte.  

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget behandlet saken i møte 15.05.2017 sak 15/17 og kommunestyret behandlet saken i møtet 

15.06.2017 sak 41/17. Følgende vedtak ble fattet i kommunestyret: 

 

Kommunestyret tar rapporten til orientering og ber rådmannen om å: 

- ferdigstille arkivplanen og utarbeide rutiner for foreløpig svar, 

- iverksette opplæringstiltak som sikrer at ansatte får økt kunnskap om journal- og arkivføring og 

skriveregler, 

- treffe tiltak som sikrer at dokumenter i større grad blir registrert i saks- og arkivsystemet og at 

skriveregler blir fulgt og 

- treffe tiltak som sikrer at det blir skrevet foreløpig svar der det er påkrevet. 

- vurdere konsekvensene av kommunesammenslåingen på det arkivfaglige området, og klargjøre 

hvilke ressurser som trengs i denne prosessen. 

 

Rådmannen bes komme tilbake til kontrollutvalget senest til møtet i november/desember 2017 med en 

skriftlig oversikt over hvordan vedtaket og rapportens funn og anbefalinger følges opp. Senest i 

kontrollutvalgets andre møte i 2018 (mars/april) bes rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig 

tilbakemelding om hvordan vedtaket og rapportens funn og anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt 

arbeidet har gitt. 

 

I møte 16.4.18 fikk kontrollutvalget en orientering fra Avdelingsleder ved Stab, støtte og utvikling, Svein 

Taranrød. Det kom frem i møtet at flere av tiltakene for å følge opp anbefalingene fra rapporten ikke var 

gjennomført. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i saken:  

 

Kontrollutvalget ber administrasjonen komme tilbake til kontrollutvalget juni 2019, med en ny 

tilbakemelding på oppfølgingen av rapporten. 
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Saksopplysninger: 
Kommunalsjef/Assisterende rådmann Mona Slaaen møter for å gi kontrollutvalget ei orientering om 

hvordan anbefalingene fra rapporten er fulgt opp.  

 

Den skriftlige rapporteringen som ble gitt i møtet 15.15.17 legges ved saken.  

 

 

 

Vedlegg:  

- Tilbakemelding forvaltningsrevisjon – Arkiv og dokumenthåndtering (datert 21.3.17) 
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Forvaltningsrevisjonsprosjekt 
Arkiv- og dokumenthåndtering 

Sauherad kommune 

 

 

 

 

 

Oppfølging/Tilbakemelding 
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Innhold 

Innhold 
 ........................................................................................................................................................ 1 

Innhold ............................................................................................................................................... 2 

Bakgrunn ............................................................................................................................................ 2 

Funn i forvaltningsrevisjonsrapporten ............................................................................................... 3 

Innledning og Revisjonskriterier......................................................................................................... 3 

Arkivplan ............................................................................................................................................ 4 

Opplæring ........................................................................................................................................... 4 

Journalføring i praksis ........................................................................................................................ 4 

Skriveregler ........................................................................................................................................ 5 

Bruk av foreløpig svar ......................................................................................................................... 5 

Etablering av nye Midt-Telemark kommune ..................................................................................... 6 

Plan for oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 2018 ................................................................. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakgrunn 
 

Sauherad kommunestyre behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten Arkiv og dokumenthåndtering  

- Sauherad kommune i møte 15.06.17 sak 41/17 og vedtok kontrollutvalgets innstilling i saken: 

Sauherad kommune bør: 
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Kommunestyret tar rapporten til orientering og ber rådmannen om å:  

- ferdigstille arkivplanen og utarbeide rutiner for foreløpig svar,  

- iverksette opplæringstiltak som sikrer at ansatte får økt kunnskap om journal- og arkivføring og 

skriveregler,  

- treffe tiltak som sikrer at dokumenter i større grad blir registrert i saks- og arkivsystemet og at 

skriveregler blir fulgt og  

- treffe tiltak som sikrer at det blir skrevet foreløpig svar der det er påkrevet.  

- vurdere konsekvensene av kommunesammenslåingen på det arkivfaglige området, og klargjøre 

hvilke ressurser som trengs i denne prosessen. 

 

Rådmannen bes komme tilbake til kontrollutvalget senest til møtet i november/desember 2017 

med en skriftlig oversikt over hvordan vedtaket og rapportens funn og anbefalinger følges opp. 

Senest i kontrollutvalgets andre møte i 2018 (mars/april) bes rådmannen gi kontrollutvalget en 

skriftlig tilbakemelding om hvordan vedtaket og rapportens funn og anbefalinger er fulgt opp og 

hvilken effekt arbeidet har gitt. 

 

Funn i forvaltningsrevisjonsrapporten 
 

Rapporten er delt inn 9 kapitler  

Sammendrag 
1. Innledning 

2. Revisjonskriterier 
3. Arkivplan og rutiner for journalføring 
4. Opplæring 
5. Journalføring i praksis 
6. Skriveregler 
7. Bruk av foreløpig svar 
8. Dokumentasjonsforvaltning og sammenslåingsprosess 
9. Konklusjoner og anbefalinger 

Innledning og Revisjonskriterier 

 
Rapporten viser et situasjonsbilde for arkiv og dokumenthåndtering i Sauherad kommune og 

rapporten viser resultater for noen aktuelle målepunkt innen fagområdet. Rapporten viser bl.a. at 

journalposter ikke var ført i kommunens SakArkiv system. Rapporten trekker fram ønske om mer 

opplæring. Rådmennene i Bø, Nome og Sauherad har oppgradert SakArkiv systemet fra våren 

2018 i håp om at ledere og saksbehandlerne får et verktøy som gjør det enklere å arbeide som 
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saksbehandler.  

Alle medarbeidere som bruker programmet har deltatt eller skal gjennomføre obligatorisk 

opplæring i SakArkiv systemet. 

Arkivplan 
 

Revidert Arkivplan for Sauherad kommune ble oversendt Arkivverket i juni 2017. Ajourhold av 

kommunens arkivplan er et løpende arbeid og er «aldri ferdig».  F.eks. vil foreslått retningslinje 

for bruk av foreløpig svar, være et punkt som skal tas inn i gjeldende arkivplan. 

 I løpet av sommeren 2017 og revidert arkivplan ble avvikene som Arkivverket hadde påpekt 

lukket. 

Arkivverket hadde gitt krav om å sike vannrør i arkivrom kommunehus I med «rør i rør» løsning. 

Dette er installert. Arkivverket hadde også gitt kommunen frist for å flytte ut arkivmateriell fra 

arkivlokalene i kommunehus II, som er definert som tilfluktsrom og ikke lovlig til bruk som 

bortsettingsarkiv. Dette ble løst ved at vi byttet materiell fra bilagsarkivet i kommunehus I, med 

arkivmateriell i tilfluktsrom. Kommunens eiendomsarkiv ble tidligere flyttet ut fra tilfluktsrommet 

til safe på kommunehus I. 

Sauherad kommunehus skal disponeres til andre formål i nye Midt-Telemark kommune så det ble 

søkt Arkivverket om dispensasjon fra kravet til bygningstekniske krav for bortsettingsarkiv. 

Arkivplanen beskriver hvordan arkivarbeidet er bygd opp og har detaljerte beskrivelser for 

arbeidet fra mottak og utsending av post til journalføring  og deponering. 

 

Opplæring 
Midt-Telemarkskommunene Bø Nome og Sauherad har sammen vedtatt at vi går over til å bruke 

WebSak Fouks fra våren 2018. I den forbindelse har alle brukere av SakArkiv systemet 

gjennomført obligatorisk opplæring ved overgangen til ny versjon. Forvaltningsrevisjonsrapporten 

peker på det må være et bedre system for introduksjonskurs for nyansatte og ajourhold av 

kompetanse for brukere av SakArkiv systemet. Det blir også vist til at kvalitetssikringen kan bli 

bedre ved bruk av e-læring. 

Rapporten synliggjør at det er flere saksbehandlere som føler de har fått for lite opplæring i  bruk 

av WebSak / regler om va som er arkivverdig og skriveregler. Det vises til neste punkt 

Journalføring i praksis.  

Journalføring i praksis 
Forvaltningsrevisjonsrapporten viser at det er risiko for at inngående og utgående dokument fra 

saksbehandlere ikke blir journalført. Rapporten avdekker at flere henvendelser direkte til OEP 

Offentlig elektronisk postjournal (Staten) ikke var registrert i kommunens sakarkivsystem.  

Saksbehandlere har ofte sendt brev direkte via e-post og undersøkelsen viset at dokumentene 

ikke er produsert i Sakarkiv systemet. Rapporten viser at det er enkelte etterslep som gjør at 
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dokument blir journalført lenge etter at de er ferdigstilt og ekspedert. 

 

Vår leverandør av sakarkivsystem  ACOS a.s. er kjent med denne utviklingen fra andre kunder. E-

post korrespondanse har medført at saksbehandlere har besvart henvendelser på e-post som 

skulle vært ført i Sakarkiv systemet. De har utviklet en versjon av Sakarkiv systemet WebSak som 

er lagt inn som en applikasjon i Outlook. Dette bidrar til at kommunen skal få en bedre datafangst 

når e-post klienten og Sakarkiv systemet er koblet sammen.  

Saksbehandlerne opplever at de ikke trenger å «skifte system» og brukerterskelen til det nye 

programmet er lavere. 

Kommunalsjefene i Bø, Nome og Sauherad la fram et forslag for rådmennene i kommunene om å 

gå for versjons oppgradering til WebSak Fokus fra våren 2017. Forvaltningsrevisjonsrapporten for 

Sauherad bidro til å få iverksatt dette tiltaket for å bedre «datafangsten» i kommunene og 

redusere brukerterskelen og samtidig få mulighet til å få en gjennomgående opplæring av alle 

brukere av programmet.  

Arkivledere og medarbeidere i Bø, Nome og Sauherad har sammen med konsulenter fra Acos 

arbeidet med versjonsoppgraderingen i februar og mars.  Alle brukere har fått opplæring i bruk av 

det nye programmet. Opplæringen er obligatorisk og de som ikke finn delta på opplæringen i 

mars 2018, har fått tilbud om opplæring i april.  

Vi har akkurat tatt i bruk ny versjon og har ikke data som synliggjør forventet effekt av nytt 

system. Normalt vil en versjonsoppdatering kreve en tilvenningstid for brukerne, og effekten vil 

bli lettere å måle når det har gått seg lit til. 

 

Skriveregler   

Forvaltningsrevisjonsrapporten viser at det er behov for en påminnelse om 
skrivereglene. 
Skrivereglene er til for å forenkle gjenfinning og sikre systemisk registering. 
Skrivereglene er «et tastetrykk unna» Sakarkiv systemet har en hjelpemeny som nås ved 
2 XF1(WebSak basis) og F2 (Fokus) med informasjon om organisasjonens egne rutiner.  

Bruk av foreløpig svar 
 

Rapporten viser at kommunen ikke kan dokumentere en god nok bruk av foreløpig svar. 

Det er vist til at det er rutiner for hvordan en skriver foreløpig svar i sakarkiv systemet, 

men ikke når foreløpig svar skal sendes. 

Klipp fra skrivereglene: Når kommunen henvender seg til noen skriftlig, enten i form av et brev, en 
brosjyre eller et annet dokument, vil den som mottar det, danne seg en oppfatning av kommunen 
på dette grunnlaget. Derfor er det nødvendig med ensartede skriveregler innen kommunen. Det 
kan hjelpe oss til å gi publikum et klart og ryddig bilde av en kommune som er korrekt og 
konsekvent i kontakten sin med omverdenen. 
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I framtidig opplæring av WebSak brukere vil vi påpeke kravet til foreløpig svar i 

Forvaltningsloven § 11.a. 

Ved behandling av enkeltvedtak som ikke kan besvares i løpet av en måned skal det også sendes et 

foreløpig svar om forventet saksbehandlingstid. Dette gjøres av saksbehandler. 

Lovtekst : 
§ 11 a.(saksbehandlingstid, foreløpig svar). 

Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. 

Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, skal det 
forvaltningsorganet som mottok henvendelsen, snarest mulig gi et foreløpig svar. I svaret skal det gjøres rede for grunnen til 
at henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og såvidt mulig angis når svar kan ventes. Foreløpig svar kan unnlates 
dersom det må anses som åpenbart unødvendig. 

I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar etter annet ledd dersom en henvendelse ikke kan 
besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt. 

 

Etablering av nye Midt-Telemark kommune 

 
Dokumentasjonsforvaltning og sammenslåingsprosess 

Arbeidet med utvikling av Ny kommune er organisert med kommunalsjefene i rolle som 

prosjektledere innenfor sine områder. Som nevnt i rapporten er det etablert et interkommunalt 

fagforum Arkiv mellom kommunen Bø, Nome og Sauherad. Samarbeidsklimaet mellom 

kommunen er godt og i utvikling av interne rutiner og versjonsoppgraderinger av felles 

saksbehandlingssystem har vi kultur for samarbeid fra idéstadiet til gjennomføring. 

Kommunalsjefen har samlet ansatte innen arbeidsfeltet til samarbeidsmøter og det etablert 

arbeid etter arbeidspakkemodellen som bli brukt for Midt-Telemark kommune. 

Arbeidet innen arkivfeltet er delt i tre hovedområder – arbeidspakker. 

I tillegg vil det være flere parallelle løp for arkiv i fagprogram og fagsystem i de enkelte avdelinger. 

 

Midt-Telemark kommune vil ta i bruk WebSak 7.0 eller nyere fra oppstart 1.1.2020. Dette vil 

ventelig skje i samarbeid med Nome kommune. Det må utarbeides en plan for felles opplæring av 

aller SakArkiv brukere i god tid før oppstart 2020. 
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Arbeidet er så vidt startet og en av de første oppgavene er å få gjennomført en kartlegging over 

situasjonen i den enkelte kommune. 

I denne kartleggingen må det arbeides fram konsekvensnotat / ressursbehov før og etter 

01.01.2020. Kommunene Bø og Sauherad går over i historien og alle arkiver i kommunene blir 

avsluttet til 1.1.2020. Her må det spesielt ses på ressurser for å ivareta oppgaver til daglig drift 

samtidig som det skal forberedes for ny kommune. Det må påregnes en betydelig tilleggsoppgave 

ved deponering av så vel papirarkiver som elektroniske arkiver. 

 

Fellesnemnda er det politiske organ som blir løpende orientert om arbeidet i de ulike 

fagområdene og ressursbehov fra de ulike prosjektene. Fellesnemnda vurderer og tar stilling til 

fordeling av ressurser til prosjektene. 

 

Plan for oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 2018 
Prosesser Beskrivelse Tidsperspektiv 

Ajourhold / Revidere arkivplan 
Sauherad kommune 

Løpende ajourhold  31.12.2019 

Arkivplan Midt Telemark 
kommune 

Arbeidspakke Vår 2019 

Innføring av WebSak Fokus Opplæring av alle SakArkiv brukere 
Virkemiddel for å sikre større 
datafangst til SakArkiv systemet. 

Vår 2018 

Oppgradering til WebSak 7.x fra 
1.1.2020 

Plan for felles opplæring av alle 
ansatte  ved oppgradering  av 
SakArkiv systemet. 

Høst 2019 

Økt bevissthet om bruk av 
foreløpig svar og skriveregler 

Informasjon påminnelse til 
saksbehandlere om bruk av foreløpig 
svar og skriveregler 

Høst 2018 

Planlegge for Arkivtjeneste / 
Dokumentsenter i Midt Telemark 
kommune 

Arbeidspakke 31.12.2019 

Prosjekt organisering

Arbeidspakke Arkivplan

Arkivledere

Repr IKA Kongsberg

Prosjektleder

Arbeidspakke Dokumentsenter

Arkivledere 

Repr IKA Konsberg 

Kontaktperson tillisvagte, Bø og Sauherad 
kommuner

Prosjektleder

Arbeidspakke Deponering
Arkivledere i kommunene
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Deponering avslutta papirarkiv 
og elektroniske arkiv Sauherad 
kommune 

Kartlegge, planlegge og gjennomføre 
deponering for avslutta arkiv fra 
Sauherad kommune. 

31.12.2019 
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Arkivsak-dok. 19/00078-3 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg 12.06.2019 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra revisor 12.6.19 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har som en av sine oppgaver å holde seg orientert om revisjonsarbeidet og se til at 

revidering av kommunens regnskap skjer på en god måte. Det er fast praksis at revisor orienterer om 

revisjonsarbeidet i kommunen i kontrollutvalgsmøtene. I løpet av høsten legger revisor i tillegg frem 

planleggingen av revisjonsåret, og på våren legger revisor frem melding fra revisor og revisors 

uttalelse om kommuneregnskapet. 

 

Saksopplysninger: 
Hjemmelen for dette finner man i Kommunelova: 
§ 77.Kontrollutvalget 4. Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir 
revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den 
økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir 
gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra 
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). 
§ 78.Revisjon 5. Kommunens eller fylkeskommunens revisor skal rapportere resultatene av sin revisjon 
og kontroll til kontrollutvalget. 
 

Det er også beskrevet nærmere i Kontrollutvalgsforskriften: 

§ 6.Regnskapsrevisjon 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale eller 
fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg løpende 
orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov 
og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor. 
 

Det er også en egen forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner som gir føringer for arbeidet til 

revisor. 

 

Oppdragsrevisor Birgitte L. Bøen vil orientere om revisjonsarbeidet i Sauherad kommune i møtet. 
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Arkivsak-dok. 19/09756-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg 12.06.2019 

 

 

 

   

 

 

Revisors uavhengighetserklæring 2019 - Sauherad kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
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 for 

gjennomgang. 

 

Saksopplysninger: 
Egenvurdering av uavhengighet for oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Kjell Ekman og oppdragsrevisor 

Birgitte Lindner Bøen legges frem i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet har ingen bemerkninger til revisors uavhengighetserklæring. 

 

 

Vedlegg:  

- Revisor uavhengighetserklæring 2019 
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Arkivsak-dok. 19/10283-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg 12.06.2019 

 

 

 

   

 

 

Orientering om etablering av Vestfold og Telemark Revisjon IKS 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering.  

 

 

Saksopplysninger: 
Vestfold kommunerevisjon (§27 samarbeid) har ansvar for revisjonen av Vestfold fylkeskommune, 

Horten, Tønsberg, Sandefjord, Holmestrand, Re og Færder kommuner. Telemark kommunerevisjon IKS 

har ansvar for revisjonen av Telemark fylkeskommune og alle kommunene i fylket samt Larvik 

kommune. 

 

Med bakgrunn i kommune- og regionreformen ble det i 2018 gjennomført en utredning om mulig 

sammenslåing av kommunerevisjonsselskapene i Vestfold og Telemark. Kommune- og regionreformen 

påvirker revisjonsselskapene ved at det blir færre oppdrag for det enkelte revisjonsselskapet. 

Kommunerevisjonsselskapene har også vært igjennom en betydelig rasjonaliserings- og 

effektiviseringsprosess de siste årene. Selskapene vurderer at disse to forholdene medfører et behov for å 

samle ressursene for fortsatt å kunne levere gode revisjonstjenester til eierne og opprettholde sterke og 

gode fagmiljøer. Hovedkonklusjonene i den gjennomførte utredningen var:  

 

 Det etableres et nytt IKS med selskapsnavn Vestfold og Telemark revisjon IKS.  

 Eierfordelingen baseres på en modell hvor 1/3 av andelene fordeles likt på deltakerne og 2/3 

vektes etter folketall og fylkeskommunens eierandel settes til det dobbelte av den største 

kommunen.  

 Deltakerne skal ikke ha innskuddsplikt i det nye selskapet. Selskapet sikres egenkapital ved at 

egenkapitalen i Vestfold kommunerevisjon og Telemark kommunerevisjon IKS pr. 31.12.2019 

overføres det nye selskapet som annen innskutt egenkapital. 

 Dagens kontorstruktur med kontorer i Skien, Horten og Bø opprettholdes. 

 Ansatte overføres til nytt selskap etter reglene om virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven.  

 Dagens enheter avvikles. 

 

Det er ønskelig at det nye selskapet er operativt fra 1.1.2020. For at det skal være mulig, må selskapet 

etableres og registreres i 2019. Selskapsavtaler/endring i selskapsavtaler for IKS må vedtas av 

kommunestyret selv, og dette medfører noen utfordringer på grunn av kommunesammenslåinger. 

Kommunestyret i sammenslåtte kommuner vil ikke være konstituert før mot slutten av 2019, og den nye 

selskapsavtalen må endres per 1.1.2020 med tanke på deltakere og ansvarsdel som følger av 

kommunesammenslåinger.  
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i et brev til Aust-Agder fylkeskommune 29. januar 2019 

åpnet for at det skal være mulig å vedta endringer i selskapsavtaler før grenseendringer trer i kraft. 

Deltakerkommunene i et IKS kan velge om endringer i selskapsavtalen skal vedtas før eller etter 

iverksettelsen av en grenseendring eller sammenslåing. Dersom selskapsavtalen endres før 

grenseendringen eller sammenslåingen gjennomføres, vil for eksempel endringen i selskapsavtalen kunne 

tre i kraft samme dato som grenseendringen eller sammenslåingen iverksettes. Men dette må altså vedtas 

av kommunestyrene selv – enten av det «gamle» eller det «nye» – og ikke av fellesnemda. 

 

Revisjonsselskapene har på bakgrunn av dette valgt å legge frem to selskapsavtaler til vedtak samtidig for 

kommunestyrene. En selskapsavtale gjelder fra stiftelsen av det nye revisjonsselskapet frem til 

31.12.2019, den andre trer i kraft samtidig som kommunesammenslåingen 1.1.2020. Kommunestyrene i 

Sauherad og Bø kommuner inviteres til å fatte følgende vedtak:  

 

1. Kommunen tegner seg som deltaker i Vestfold og Telemark revisjon IKS med en eierandel som 

fremgår av § 4 i utkast til selskapsavtale gjeldende fram til 31.12.2019. 

2. Kommunestyret vedtar selskapsavtale som gjelder fra stiftelse og frem til 31. desember 2019.  

3. Kommunestyret vedtar selskapsavtale som gjelder fra og med 1. januar 2020.  

4. Kommunestyret velger representant med varamedlemmer til selskapets representantskap. Disse 

representantenes valgperiode vil vare frem til de nye kommunestyrene er konstituert og har gjort 

nye valg av representanter høsten 2019.  

5. Dersom ikke fellesnemnda er delegert myndighet til å velge revisor for den nye kommune, så 

velger kommunestyret revisor for den nye kommunen etter innstilling fra kontrollutvalgene i de 

sammenslåtte kommunene. Dersom Vestfold kommunerevisjon eller Telemark kommunerevisjon 

er valgt, så overtar det nye selskapet som revisor, uten særskilt vedtak, jf. revisjonsforskriften § 

18 første ledd. 

 

 

Fellesnemda behandlet revisjonsordning og valg av revisor for den nye kommunen i sak 50/17 etter 

innstilling fra kontrollutvalgene i Sauherad og Bø kommuner. Fellesnemda fattet følgende vedtak:  

 

1. Fellesnemnda ønsker å videreføre deltakelse i Telemark Kommunerevisjon IKS som revisor for 

kontrollutvalget i Midt-Telemark kommune. 

2. Fellesnemnda anmoder kommunestyrene i Bø og Sauherad kommuner om å si opp gjeldende 

avtale med virkning fra 1.1.2020 

3. Fellesnemnda ber om at det tas initiativ overfor Telemark Kommunerevisjon IKS for å få 

utarbeidet ny selskapsavtale fra 1.1.2020. 

 

Kontrollutvalget behøver derfor ikke fatte særskilt vedtak i saken, da Telemark kommunerevisjon IKS 

allerede er valgt som revisor for Midt-Telemark kommune.  
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Selskapsavtale for 
 

VESTFOLD OG TELEMARK REVISJON IKS 
 

Gjeldende fra stiftelse til 31.12.2019 
 

 
 
§ 1 Selskapet 

Vestfold og Telemark revisjon IKS er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale 
selskaper – lov av 29.01.1999 nr. 06. 
 
Vestfold og Telemark revisjon IKS har følgende deltakere: 
 

 
 

 

K nr Deltaker Eierandel i %

0700 Vestfold fylke 9,7                         

0701 Horten kommune 4,8                         

0704 Tønsberg kommune 6,7                         

0710 Sandefjord kommune 9,1                         

0712 Larvik kommune 7,2                         

0715 Holmestrand kommune 4,3                         

0716 Re kommune 1,4                         

0729 Færder kommune 4,7                         

0800 Telemark fylke 7,0                         

0805 Porsgrunn kommune 5,9                         

0806 Skien kommune 8,1                         

0807 Notodden kommune 3,0                         

0811 Siljan kommune 1,7                         

0814 Bamble kommune 3,1                         

0815 Kragerø kommune 2,7                         

0817 Drangedal kommune 1,9                         

0819 Nome kommune 2,2                         

0821 Bø kommune 1,6                         

0822 Sauherad kommune 1,1                         

0826 Tinn kommune 2,1                         

0827 Hjartdal kommune 1,6                         

0828 Seljord kommune 1,8                         

0829 Kviteseid kommune 1,7                         

0830 Nissedal kommune 1,6                         

0831 Fyresdal kommune 1,6                         

0833 Tokke kommune 1,7                         

0834 Vinje kommune 1,9                         
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§ 2 Hovedkontor 
Vestfold og Telemark revisjon IKS har sitt hovedkontor i Skien kommune. 
 

§ 3 Formål og ansvarsområde 
Vestfold og Telemark revisjon IKS skal utføre lovpålagte revisjonsoppgaver for deltakerne. 
Vestfold og Telemark revisjon IKS kan utføre andre revisjonsoppdrag og rådgivning for 
deltakerne. 
 
Vestfold og Telemark revisjon IKS kan utføre revisjonsoppdrag og rådgivning for andre 
selskaper. 
 
Selskapet har ikke erverv til formål. 

 
§ 4 Innskuddsplikt og eierandel 
Deltakerne har ikke innskuddsplikt.  Deltakernes ansvarsdel tilsvarer deltakernes eierandel 
med følgende fordeling: 
 

  
 
 

K nr Deltaker Eierandel i %

0700 Vestfold fylke 9,7                         

0701 Horten kommune 4,8                         

0704 Tønsberg kommune 6,7                         

0710 Sandefjord kommune 9,1                         

0712 Larvik kommune 7,2                         

0715 Holmestrand kommune 4,3                         

0716 Re kommune 1,4                         

0729 Færder kommune 4,7                         

0800 Telemark fylke 7,0                         

0805 Porsgrunn kommune 5,9                         

0806 Skien kommune 8,1                         

0807 Notodden kommune 3,0                         

0811 Siljan kommune 1,7                         

0814 Bamble kommune 3,1                         

0815 Kragerø kommune 2,7                         

0817 Drangedal kommune 1,9                         

0819 Nome kommune 2,2                         

0821 Bø kommune 1,6                         

0822 Sauherad kommune 1,1                         

0826 Tinn kommune 2,1                         

0827 Hjartdal kommune 1,6                         

0828 Seljord kommune 1,8                         

0829 Kviteseid kommune 1,7                         

0830 Nissedal kommune 1,6                         

0831 Fyresdal kommune 1,6                         

0833 Tokke kommune 1,7                         

0834 Vinje kommune 1,9                         
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§ 5 Representantskapet 

Samtlige deltakerkommuner og fylkeskommunen velger hver sin representant med personlig 
vararepresentant. 
Ved voteringer vektes den enkelte kommunes stemme svarende til deltakernes eierandel i 
selskapet med utgangspunkt i fremmøtte deltakere. 
Representantskapet velger selv leder og nestleder. 
 

§ 6 Valgkomite 
Representantskapets leder og nestleder er valgkomite til styret. 
Valgkomiteen skal foreslå styremedlemmer, varamedlemmer, leder og nestleder i styret. 
Komiteen skal avgi skriftlig og begrunnet forslag til representantskapet. Valgkomiteens 
forslag skal følge saksdokumentene til representantskapet. 
 

§ 7 Styret 
Styret i selskapet består av syv medlemmer med seks varamedlemmer valgt i rekke og et 
personlig varamedlem for den ansattes representant. 6 styremedlemmer og 6 
varamedlemmer velges av representantskapet og 1 representant med vararepresentant for 
de ansatte velges av og blant de fast ansatte. De ansatte har i tillegg en observatør med 
møte og talerett. 
 

§ 8 Regnskapsprinsipp 

Regnskap skal føres etter regnskapsloven.  
 

§ 9 Låneopptak og garantistillelse 
Representantskapet vedtar rammer for virksomhetens låneopptak –  
begrenset til kr. 4 000 000.  
 

§10 Lokale lønnsforhandlinger 

Styret fastsetter rammene for de lokale lønnsforhandlingene og fastsetter daglig leders lønn. 
 

§ 11 Møtegodtgjørelse 
Representantskapet fastsetter styrets godtgjørelse.  
 

§ 12 Uttreden og oppløsning 
Den enkelte deltaker kan ensidig si opp sin deltakelse. Uttreden gjennomføres i samsvar 
med reglene i IKS-loven, slik de lyder på tidspunktet for varsel om uttreden.  
 

Ved uttreden skal ansvar for selskapets pensjonsforpliktelser dekkes etter følgende 

prinsipper: 

1. pensjonsforpliktelser for ansatte i selskapet på uttredelsestidspunkt baseres på eierandel 

i selskapet 

2. forpliktelser for oppsatte og løpende pensjoner i selskapet som har inntrådt etter 

etableringstidspunkt 1. januar 2020 baseres på eierandel i selskapet 
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3. forpliktelser for oppsatte og løpende pensjoner som er overført fra de tidligere enhetene 

Vestfold kommunerevisjon (org.nr. 987 582 847) og Telemark kommunerevisjon IKS 

(org.nr. 985 867 402) fordeles på deltakerne i Vestfold kommunerevisjon og Telemark 

kommunerevisjon IKS basert på eierandel i de respektive selskapene på 

avviklingstidspunktet 

Alle beregninger gjøres på grunnlag av de prinsipper som benyttes av Pensjonskontoret i 

«Overføringsavtalens sikringsordning».  

 

Ved endringer i pensjonslovgivning eller pensjonsordninger skal disse prinsippene for 

fordeling av de historiske pensjonsforpliktelsene fortsatt gjelde for deltakerne i 

selskapet. 

 

Forslag til oppløsning av selskapet må vedtas enstemmig av representantskapet, før det 
sendes deltakerne for behandling. For øvrig gjelder reglene om oppløsning i IKS-loven slik de 
lyder når forslaget vedtas av representantskapet.  
 

§ 13 Voldgift 
Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter eller i 
forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, avgjøres endelig av en 
voldgiftsrett på tre medlemmer, som oppnevnes i samsvar med voldgiftsloven. 
 

§ 14 Øvrige bestemmelser 
For øvrig gjelder lov om interkommunale selskaper. 

 
 
 

Representantskapet i Vestfold og Telemark revisjon IKS 
Skien, xx.xx.2019 

 



19/19 Referatsaker 12.6.19 - 19/00088-12 Referatsaker 12.6.19 : Referatsaker 12.6.19

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 19/00088-12 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg 12.06.2019 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 12.6.19 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Referatsakene tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
1. Referatsaker 

- IRMAT-rapport til behandling i kommunestyret i Bø 17.6. 

- Behandling av kommunens årsregnskap 2018 

 

 

2. Neste møte 

- Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport del 1 og 2 – Midt-Telemark barnevern 

- Overordna revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon for 2019 

- Innspill til plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 

- Referatsaker/Eventuelt  
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Arkivsak-dok. 19/00098-5 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg 12.06.2019 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt i møte 12.6.19 

 

Klikk her for å skrive inn tekst. 
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