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Møteinnkalling  
 

Åmli kontrollutvalg 

 
Dato: 06.06.2019 kl. 9:00  
Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen  
Arkivsak: 19/00103  
Arkivkode: 033   

 

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: agnes.gullingsrud.fjeldstad@temark.no  

eller tlf. 91 72 65 06.  

 

Vara møter bare etter egen innkalling 

 

Innkalling ble sendt ut 29.05.2019. Her kommer en oppdatert innkalling med sak 22/19 «Varsel 

om kritikkverdige forhold». Denne saken ble utelatt i første innkalling grunnet en misforståelse 

innad i sekretariatet. 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

3/19 19/00103-10 Godkjenning av møteinnkalling 06.06.2019 3 

Møteprotokoll 

3/19 19/00103-11 Godkjenning av protokoll fra møte 24.04.2019 4 

Saker til behandling 

18/19 19/09972-1 Rapport for 1. tertial Åmli kommune 2019 5 

19/19 19/07526-1 
Prosjektplan for forvaltningsrevisjon "Barneverntjenesten øst i 

Agder - del 2" i Åmli 
6 

20/19 18/06626-8 Forvaltningsrevisjonsrapport Sosialtjenesten - Åmli kommune 8 

21/19 19/00104-4 Orientering fra revisjonen 06.06.2019. 11 

22/19 19/09307-4 Varsel om kritikkverdige forhold 12 

23/19 19/00105-4 Referatsaker 06.06.2019 14 

mailto:agnes.gullingsrud.fjeldstad@temark.no
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24/19 19/00106-5 Eventuelt 06.06.2019 15 

    

 
Sakene legges også ut på www.temark.no  

 

 

 

Arendal, 03.06.2019 

 

 

 

 

For kontrollutvalgsleder 

Tobias Wessel-Hansen Tangen 

 

Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

Sekretær 

  

http://www.temark.no/
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Møteinnkalling 

3/19 Godkjenning av møteinnkalling 06.06.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00103-10 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 06.06.2019 3/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Møteinnkalling 06.06.2019 godkjennes. 
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Møteprotokoll 

3/19 Godkjenning av protokoll fra møte 24.04.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00103-11 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 06.06.2019 3/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Protokoll fra møte 24.04.2019 godkjennes. 

 

 

 

 
Vedlegg:  

Protokoll 24.04.2019. 

 

 

Vedlegg til sak 
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Saker til behandling 

18/19 Rapport for 1. tertial Åmli kommune 2019 

 
Arkivsak-dok.  19/09972-1 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 06.06.2019 18/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 
Saksopplysninger: 

Kontrollutvalget behandler ikke tertialrapportene, bare årsregnskapet. Som et ledd i å sikre 

egenkontrollen knyttet til at kommunenes økonomiske forvaltning foregår i samsvar med 

gjeldende bestemmelser og vedtak mv. (kommuneloven §77 punkt 7), vil det likevel være 

naturlig at kontrollutvalget holder seg oppdatert om den økonomiske situasjonen og utfordringer 

gjennom året.  

 

Økonomisjef Vidar Kyrdalen er invitert til møtet for å orientere om kommunens økonomi pr. 1. 

tertial 2019. Det gjøres oppmerksom på at saken skal til kommunestyret 20. Juni. 

Tertialrapporten vil derfor ikke være klar til møtet, men kontrollutvalget vil likevel kunne få en 

kortere orientering om foreløpig status. 
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19/19 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon "Barneverntjenesten øst i Agder - 

del 2" i Åmli 

 
Arkivsak-dok.  19/07526-1 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 06.06.2019 19/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Prosjektplan for forvaltningsrevisjonen «Barneverntjenesten øst i Agder – del 2» tas til orientering. 
 

 

Bakgrunn for saken: 

Åmli kontrollutvalg vedtok i møte sak nr. 12/16 den 18.04.16 plan for forvaltningsrevisjon 2016-

2019 for Åmli kommune. I henhold til planen legger nå revisjonen frem prosjektplan for det 

andre forvaltningsrevisjonsprosjektet «Barneverntjenesten øst i Agder - del 2». 

 

 
Saksopplysninger: 

Prosjektplanen for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Barneverntjenesten øst i Agder - del 2» bygger 

på den overordnede analysen Aust-Agder revisjon IKS har utført for Åmli kommune. Denne ble 

behandlet av kontrollutvalget under sak 12/16. 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. 
 

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. 

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

undersøke i forvaltningsrevisjonen Barneverntjenesten Øst i Agder - del 2.  

 

Gjerstad kontrollutvalg realitetsbehandlet prosjektplanen 30.04.2019. Følgende problemstillinger 

ble vedtatt: 

 

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?  
 

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

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

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

forvaltningsrevisjon. Siden Gjerstad er vertskommune for barnevernstjenesten, og dermed fullt 

ansvarlig for utøvelse av tjenesten, så anser kontrollutvalgssekretariatet 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 prosjektplanen samt rapporten til orientering. 

 

 
Vedlegg:  

Prosjektplan– Barneverntjenesten øst i Agder - del 2. 

 

 

Vedlegg til sak 
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20/19 Forvaltningsrevisjonsrapport Sosialtjenesten - Åmli kommune 

 
Arkivsak-dok.  18/06626-8 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 06.06.2019 20/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten til orientering og innstiller til 

kommunestyret: 

 

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Sosialtjenesten Åmli kommune til orientering 

og ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger i rapporten om: 
- Revisjonen anbefaler at Åmli kommune i større grad ser internkontroll som et helhetlig samspill, 

som baseres på at øverste administrative ledelse følger opp enhetsleders ansvar for etablering og 

utøvelse av internkontroll, med kontroll gjennom tilbakerapportering. 

 

- Revisjonen anbefaler at enhetsleder gjennomfører nødvendig revidering av eksisterende rutiner 

for internkontroll ved NAV Åmli og at de forhold som ikke oppfylles i forskriften utbedres. 

 

- Revisjonen anbefaler at NAV Åmli så snart det lar seg gjøre igangsetter arbeidet med revidering 

av eksisterende rutiner, maler og sjekklister slik at disse kan utgjøre gode arbeidsverktøy, som 

igjen vil redusere risiko for manglende overholdelse av lover og regler.  

 

Kommunestyret ber om at rådmannen rapporterer skriftlig tilbake til kontrollutvalget om 

oppfølgingen av rapporten i løpet av våren 2020. 

 

 
Bakgrunn for saken: 

Åmli kontrollutvalg vedtok i møte sak nr 12/16 den 18.04.16 plan for forvaltningsrevisjon 2016 

– 2019 for Åmli kommune. I tråd med den overordnede analysen Aust-Agder Revisjon IKS 

gjennomførte på oppdrag fra Åmli kontrollutvalg i 2016 presenterte revisjonen prosjektplan i 

møte 19.06.2018 sak 18/18. Kontrollutvalget vedtok da å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av 

sosialtjenesten i Åmli kommune. Den 26.11.2018 sak 31/18 vedtok Åmli kontrollutvalg 

forvaltningsrevisjonsprosjektet «sosialtjenesten» på grunnlag av revisjonens fremlagte 

prosjektplan. Revisjonsrapporten er nå klar for behandling i kontrollutvalget før den 

videresendes til kommunestyret. 

 

Saksopplysninger: 

Hovedformålet med forvaltningsrevisjonsprosjektet har vært å undersøke om 

saksbehandlingspraksisen og internkontroll i forbindelse med tildeling av økonomisk sosialhjelp 

er tilfredsstillende. Sentralt i arbeidet med prosjektet har det blitt undersøkt om 

saksbehandlingspraksisen ved tildeling av økonomisk sosialhjelp foregår i henhold til formelle 

krav og forventninger, og hvorvidt rutinene og organiseringen av internkontroll i sosialtjenesten i 

Åmli kommune er etablert og organisert på en tilfredsstillende og hensiktsmessig måte. 
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Aust-Agder revisjon IKS har på oppdrag fra kontrollutvalget utarbeidet rapporten Sosialtjenesten 

som har hatt følgende problemstillinger: 
 

Problemstilling 1: Er Åmli kommunes saksbehandling og praksis i forbindelse med tildeling av 

økonomisk sosialhjelp tilfredsstillende i henhold til formelle krav og forventninger? 

 

Problemstilling 2: I hvilken grad oppfyller Åmli kommune plikten til internkontroll knyttet til 
sosialtjenesteområdet, og har man organisert internkontrollen på en hensiktsmessig måte? 

 

Rapportens funn er utledet av dokumentanalyse, intervjuer og innsamlede data sammenstilt mot 

rapportens revisjonskriterier. Sentrale revisjonskriterier er sosialtjenesteloven og 

forvaltningsloven og forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten. Prosjektet er 

gjennomført i samsvar med gjeldende standard for forvaltningsrevisjon.  

 

Rapporten konkluderer med at NAV Åmli oppfattes å ha tilfredsstillende saksbehandling og 

praksis i forbindelse med tildeling av økonomisk sosialhjelp. Det er enkelte forhold revisjonen 

peker på som er områder de opplever det foreligger et potensiale for forbedringer. Dette knytter 

seg til lovpålagte opplysninger om dokumentinnsyn som skal fremgå av enkeltvedtak, jfr. fvl § 

17. Videre er det enkelte forhold ved utforming av vedtak som med fordel kan bli noe mer 

presise, da først og fremst med hensyn til økonomiske beregninger knyttet til hva den enkelte 

tjenestemottaker konkret vil få til utbetaling.  

Kompetanse står sentralt i flere deler av rapporten og revisjonen opplever at det ved NAV Åmli 

jobbes systematisk mot et mål om at alle ansatte skal ha tilstrekkelig god kompetanse, som sikrer 

forsvarlig forvaltning på saksområdet. Revisjonen skulle gjerne sett at det i større grad ble 

arbeidet med forbedring av dokumentasjon i form av rutiner, sjekklister og maler, men har 

forståelse av at det inntil videre blir en prioritering av kompetanse. Flere av rutinene kunne med 

fordel vært samlet i sjekklister og således kan man redusere antallet rutiner. 

 

På et overordnet nivå i Åmli kommune er det forhold ved internkontrollen som krever at dette 

kanskje bør gis noe mer fokus. Dette begrunner revisjonen med at det sett i lys av det manglende 

arbeidet med internkontroll på enhetsnivå er åpenbare behov for større oppmerksomhet omkring 

etablering, innarbeiding og rapportering på internkontroll. Sett i lys av at det er identifisert risiko 

på enhetsnivå uten at dette fremgår som rapportert i kvalitetssystemet fremstår det også behov 

for et større fokus på viktigheten av rapportering i QM+ for å kunne etablere gode 

risikovurderinger. 

 

Det er ved NAV Åmli etablert rutiner for internkontroll, men disse er ikke oppdatert og 

vedlikeholdt slik forskriften legger til grunn. Som beskrevet i rapporten er det en del forhold ved 

internkontrollen som jevnlig gjøres av de ansatte, men dette settes ikke i sammenheng med 

forskriftens krav. 

 

Revisjonen har i sin rapport kommet med følgende anbefalinger til Åmli kommune: 

- Revisjonen anbefaler at Åmli kommune i større grad ser internkontroll som et helhetlig 

samspill, som baseres på at øverste administrative ledelse følger opp enhetsleders ansvar 

for etablering og utøvelse av internkontroll, med kontroll gjennom tilbakerapportering. 

 

- - Revisjonen anbefaler at enhetsleder gjennomfører nødvendig revidering av eksisterende 

rutiner for internkontroll ved NAV Åmli og at de forhold som ikke oppfylles i forskriften 

utbedres. 
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- Revisjonen anbefaler at NAV Åmli så snart det lar seg gjøre igangsetter arbeidet med 

revidering av eksisterende rutiner, maler og sjekklister slik at disse kan utgjøre gode 

arbeidsverktøy, som igjen vil redusere risiko for manglende overholdelse av lover og 

regler.  

 

Rådmannen hadde ingen merknader til revisjonsrapporten.  

 

Revisjonen vil i møtet presentere rapporten og svare på spørsmål fra kontrollutvalget. 
 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Revisjonen har etter sekretariatets vurdering utført oppdraget i tråd med den vedtatte 

prosjektplanen og svart på problemstillingene. Det er en grundig rapport som gir et godt 

grunnlag for kontrollutvalgets videre behandling av saken og vil være et nyttig verktøy for å 

forbedre tjenesten.  

 

Revisjonen har vurdert at saksbehandlingen av saker om tildeling av sosialhjelp er 

tilfredsstillende. Det er likevel potensiale for forbedringer knyttet til noen områder. Disse er 

nærmere beskrevet i rapporten. 

 

 
Vedlegg:  

- Forvaltningsrevisjon Sosialtjenesten i Åmli kommune 

 

 

Vedlegg til sak 
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21/19 Orientering fra revisjonen 06.06.2019. 

 
Arkivsak-dok.  19/00104-4 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 06.06.2019 21/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 
Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget har et ansvar for å se til at det blir gjennomført revisjon i kommunen. For å 

holde seg orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen orienterer revisor 

kontrollutvalget gjennom året. 

 

 

Saksopplysninger: 

Aust-Agder revisjon IKS vil orientere om følgende i møte:  
1. Løpende revisjon 
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22/19 Varsel om kritikkverdige forhold 

 
Arkivsak-dok.  19/09307-4 

Arkivkode.  040  

Saksbehandler  Line Bosnes Hegna 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 06.06.2019 22/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas foreløpig til orientering. Videre prosess i saken avgjøres i neste møte i 

kontrollutvalget. 

 

 
Bakgrunn for saken: 

Åmli kommune ved varslingsteamet mottok et varsel/klage 07.01.19. I saksfremlegget til 

kommunestyret 23.05.19 skriver rådmann følgende: Deler av varselet er håndtert av 

varslingsteamet og det er konkludert med at det ikke er et varsel i arbeidsmiljølovens forstand. 

Den delen av varselet som gjelder kritikk mot politisk nivå (formannskapet), og etter samtaler 

med KS advokaten, er trolig et varsel som bør håndteres av kontrollutvalget eller revisjonen. 

Som følge av at det rettet kritikk mot politisk nivå mener rådmannen at det er kommunestyret 

som må ta endelig stilling til hvordan saken bør håndteres videre. Kommunestyret er 

kommunens øverste organ med det endelige arbeidsgiveransvaret for ansatte i kommunen. 

Rådmannen ba kommunestyret ta stilling til videre prosess i saken, og skisserte to mulige 

alternativer: 

1. Saken håndteres av kommunestyret selv, med eller uten ekstern bistand 

2. Saken håndteres av kommunestyrets kontrollorgan, kontrollutvalget 

 

I saksfremlegget informerer rådmann om at dersom kontrollutvalget vurderer at saken må 

håndteres ved hjelp av ekstern bistand, må kommunestyret sørge for å gi tilgang på midler til det.  

Kommunestyret fattet følgende vedtak 23.05.19: 

1. Saken oversendes kontrollutvalget for videre behandling 

2. Kommunestyret innvilger en tilleggsbevilgning på inntil kr 200 000 til ekstern bistand. 

Beløpet tas fra fond. 

 

Saksopplysninger: 

Kontrollutvalget har etter vedtaket i kommunestyret fått i oppdrag å håndtere saken videre. 

Utvalget må i møte 6. juni vurdere om det er noe habilitetsproblematikk blant 

utvalgsmedlemmene før man går inn i saken. Kontrollutvalget få deretter en grundig redegjørelse 

av status i saken og innsyn i tilgjengelige opplysninger.   

Status per i dag er at saken er oversendt kontrollutvalget. Sekretariatet hadde håpet å få tak i litt 

mer konkret og utfyllende informasjon til møte 6. juni, men det har ikke latt seg gjøre på den 



 

 13  

korte tiden. Sekretariatet trenger noe mer tid for å kunne gi en konkret vurdering av videre 

fremdrift.   

Når vi har et mer utfylt bilde, vil sekretariatet ved neste møte kunne gi et begrunnet råd om 

hvordan håndteringen av saken bør være, derunder om kontrollutvalget bør innhentet ekstern 

hjelp til å håndtere selve varselet. Dersom utvalget bestemmer seg for å be om ekstern bistand, 

vil sekretariatet gjennomføre en konkurranse mellom tilbydere i henhold til lov om offentlig 

anskaffelser.  

Det foreligger i dag ikke mye skriftlig materiale, men det som finnes vil bli delt ut i møte. Dette 

er dokumenter som er unntatt offentlighet. Kontrollutvalget vil også måtte vurdere om møtet i 

saken skal lukkes helt eller delvis, jf kommuneloven § 31. 

 

 

 
Vedlegg:  

Varsel/klage deles ut i møte, unntatt offentlighet jfr. fvl § 13 
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23/19 Referatsaker 06.06.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00105-4 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 06.06.2019 23/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 
 

Saksopplysninger: 

 

 
1. Saker behandlet i kommunestyret fra/av særlig betydning for kontrollutvalget: 

a. 23.05.2019 

i. RS 19/18 Møteinnkalling til kontrollutvalget i Åmli 24.04.2019 

ii. RS 19/19 Protokoll fra Åmli kontrollutvalg 24.04.2019 

iii. RS 19/25 Innkalling til representantskapet i Temark og invitasjon til 

Vårkonferansen 26. april 2019 

iv. PS 19/36 Videre prosess for håndtering av klage/varsel 

v. PS 19/48 Godkjenning av Åmli kommune si årsmelding 2018 

vi. PS 19/49 Godkjenning av rekneskapen for Åmli kommune 2018 

 
2. Innkommende/utgående post: 

a. Revidert protokoll fra styremøte 25. April IATA IKS. 

b. Melding om vedtak prosjektplan selskapskontroll IATA IKS – Drangedal kommune 

 
3. Neste møte 25.09.2019 kl. 09.00-12.00 

 

 

 
Vedlegg:  

- Revidert protokoll fra styremøte 25. April IATA IKS. 

- Melding om vedtak sak 13/19, Prosjektplan selskapskontroll IATA IKS 

 

 

Vedlegg til sak 
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24/19 Eventuelt 06.06.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00106-5 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 06.06.2019 24/19 

 

 

  

 


