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Arkivsak-dok. 19/00068-27 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 05.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 5.9.19 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkallingen til møtet 5.9.19 godkjennes. 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Møteinnkallingen legges med dette frem for godkjenning. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Møteinnkalling 5.9.19 
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Arkivsak-dok. 19/00068-28 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 05.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll frå møte 11.6.19 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokollen fra møte 11.6.19 godkjennes. 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Protokollen fra møtet 11.6.19 legges med dette frem for godkjenning. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Møteprotokoll fra møtet 11.6.19 
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Møteprotokoll  
 

Tinn kontrollutvalg 

 
Dato: 11.06.2019 kl. 10:00 – 12:00 
Sted: Formannskapssalen 
Arkivsak: 19/00068 
  
Til stede:  Gunnar Odd Hagen  

Torild Kristiansen Bye 

Palma Marie Sebu 

Bent Frode Bystrøm 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
 

  
Forfall:  Kjetil Høstrup Djuve 
  
Andre: Rådmann Rune Engehult 

Daglig leder i Rjukanbadet KF Jan Andresen 

Styremedlem Ajdin Pasovic i Rjukanbadet KF  

 

Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin 

Utvalgssekretær Ingebjørg Liland 
  
Protokollfører: Ingebjørg Liland 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

3/19 19/00068-18 Godkjenning av innkalling 11.6.19 3 

Møteprotokoll 

3/19 19/00068-19 Godkjenning av protokoll frå møte 30.4.19 4 

Saker til behandling 
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17/19 19/04678-12 Orientering – Tinn kommune Rjukanbadet KF 5 

18/19 19/00075-3 Orientering fra revisor 11.6.19 6 

19/19 19/09938-1 Revisors egenvurdering av uavhengighet - Tinn kommune 7 

20/19 19/10102-1 Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 – Revidering av budsjett 8 

21/19 19/00083-6 Referatsaker 11.6.19 9 

22/19 19/00096-5 Eventuelt i møte 11.6.19 10 

    

 

 
Rjukan, 11.06.2019 

 

 

Gunnar Odd Hagen      Ingebjørg Liland 

Kontrollutvalgsleder      Utvalgssekretær 
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Møteinnkalling 

3/19 Godkjenning av innkalling 11.6.19 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 11.06.2019 3/19 

 

 

Forslag frå sekretariatet: 

 
Møteinnkallingen til møtet 11.6.19 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 
Enstemmig. 

 

Vedtak  
Møteinnkallingen til møtet 11.6.19 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

3/19 Godkjenning av protokoll frå møte 30.4.19 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 11.06.2019 3/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Protokollen fra møte 30.4.19 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 
Enstemmig. 

 

Vedtak  
Protokollen fra møte 30.4.19 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

17/19 Orientering – Tinn kommune Rjukanbadet KF 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 11.06.2019 17/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Saken tas til orientering.  

 

 

Møtebehandling 
Daglig leder i Tinn kommune Rjukanbadet KF Jan Andresen ga utvalget en orientering om driften i 

selskapet i 2018. Det var dårligere besøkstall i 2018 og Rjukanbadet gikk i underskudd.  

 

Daglig leder og styremedlem Ajdin Pasovic besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.  

 

 

Votering 
Enstemmig. 

 

Vedtak  
Saken tas til orientering.  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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18/19 Orientering fra revisor 11.6.19 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 11.06.2019 18/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 
Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin orienterte utvalget om den løpende revisjonen i kommunen 

- Planlegging av revisjonsåret 2019 

- Momskomp 

- Attestasjonsoppgaver 

 

 

Votering 
Enstemmig. 

 

Vedtak  
Saken tas til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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19/19 Revisors egenvurdering av uavhengighet - Tinn kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 11.06.2019 19/19 

 

 

Forslag frå sekretariatet: 

 
Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 
Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin la frem uavhengighetserklæring for oppdragsrevisor og 

oppdragsansvarlig revisor.  

 

 

Votering 
Enstemmig.  

 

Vedtak  
Saken tas til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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20/19 Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 – Revidering av budsjett 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 11.06.2019 20/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Kontrollutvalget godkjenner revidert budsjett for 2019.  

 

 

Møtebehandling 
Utvalgssekretær la frem forslag til budsjettendring i møte. Kontrollutvalgsmedlemmene stilte spørsmål 

og kommentere i saken.  

 

 

Votering 
Enstemmig. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalget godkjenner revidert budsjett for 2019.  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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21/19 Referatsaker 11.6.19 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 11.06.2019 21/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 
Det ble orientert om følgende saker i møte 

- Selskapsavtale for Vestfold og Telemark revisjon IKS.  

- Neste møte torsdag 5. september kl. 10:00 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  
Saken tas til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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22/19 Eventuelt i møte 11.6.19 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 11.06.2019 22/19 

 

 

 

 

Møtehandsaming 
1) Torild K Bye har stilt spørsmål til Rådmann: Hva gjøres for å hindre å sende gamle og 

demente ut av kommunen til plasser i nabo kommunene?  

Rådmann var i møtet og besvarte spørsmålet.  

 

2) Sekretariatet har fått en henvendelse vedrørende kommunens praksis rundt feiing av hytter i 

kommunen. Får brukerne levert de tjenestene de betaler for?  

Rådmannen kommenterte i saken og besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.  

 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 19/11653-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 05.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2019 - Tinn 

kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjons i Tinn kommune 2019 tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Overordnet revisjonsstrategi er dokumentet som viser den overordnete planleggingen av 

regnskapsrevisjonen i den enkelte kommune. Formålet er å dokumentere at de planlagte 

revisjonshandlingene er tilstrekkelige og effektive. Kontrollutvalget har et ansvar for å påse at det 

gjennomføres revisjon i kommunen. Som et ledd i å følge opp dette orienterer oppdragsrevisor om 

strategien for revisjon for det enkelte revisjonsår. 

 

Saksopplysninger: 
Telemark kommunerevisjon IKS er valgt som revisor for Tinn kommune og har avtale om å levere 

regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon for Tinn kommune. Kommunens revisor skal følge lov, 

forskrift og god kommunal revisjonsskikk i revisjonsarbeidet. 

 

Overordnet revisjonsstrategi 2019 er det overordnede planleggingsdokumentet for gjennomføring av 

regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2019. Strategien skal gi kontrollutvalget et innblikk i hvilke 

fokusområder revisjonen har prioritert, hva som er årlige oppgaver og hva som er ekstraordinære 

oppgaver. 

 

Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin vil gi en fyldig gjennomgang av den overordnete 

revisjonsstrategien for regnskapsrevisjon i Tinn kommune i 2019 i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Overordnet revisjonsstrategi er revisjonens arbeidsdokument og skal bare tas til orientering av 

kontrollutvalget. Fremleggelse av revisjonsstrategien for utvalget er med på å sikre kontrollutvalget 

et bedre grunnlag for å ivareta sitt påseansvar overfor revisjonen. 

 

Vedlegg:  

- Overordna revisjonsstrategi regnskapsrevisjon Tinn kommune 2019 
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Arkivsak-dok. 19/11655-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 05.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan 

for eierskapskontroll 2020-2023 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Tinn kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens eierskap i tråd med ny 

kommunelov § 23-4 fra Telemark kommunerevisjon IKS/Vestfold og Telemark revisjon IKS. Analyse 

forventes levert i løpet av våren 2020. Det forventes at både sittende og nytt kontrollutvalg blir involvert i 

analyseprosessen. 

 

Innspill fra sittende kontrollutvalg: 

  

 

Bakgrunn for saken: 
Ny kommunelov, som i hovedsak trer i kraft ved konstituering av nytt kommunestyre i oktober 2019, sier 

følgende om eierskapskontroll (§ 23-4) 

 

Eierskapskontroll innebærer 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. 

 

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: 
Vi nærmer oss slutten av inneværende valgperiode, og det er på tide å tenke fremover mot ny valgperiode. 

For å sikre at kompetansen til det sittende kontrollutvalget blir tatt vare på i overgangen til ny periode og 

nytt utvalg, er det naturlig at revisjonen allerede nå får bestillingen av ny analyse av kommunens 

eierskap. I denne saken kan kontrollutvalget gi sine vurderinger av hvilke selskaper som kan være 

relevante å undersøke nærmere for å vurdere om det kan være behov for eierskapskontroll. 
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Det er imidlertid viktig å merke seg at det er det nye kontrollutvalget valgt på konstituerende møte i 

kommunestyret i oktober 2019 som skal legge frem Plan for eierskapskontroll for det nye kommunestyret. 

Det er derfor ikke meningen at risiko- og vesentlighetsvurderingen skal ferdigstilles før også det nye 

kontrollutvalget har vært involvert i analyseprosessen. Det skal skje gjennom vinteren 2019-våren 2020. 

En grundig analyseprosess er nødvendig for å gjøre de beste prioriteringene av hvilke selskaper 

kontrollutvalget mener det er viktigst å gjennomføre eierskapskontroller i. 

 

Det er nytt i ny kommunelov at det skal lages en egen plan for eierskapskontroller løsrevet fra behovet for 

forvaltningsrevisjon i selskap. Det er også nytt at kravet om risiko- og vesentlighetsvurdering fremgår av 

lovteksten, og ikke som før, i forskrift om kontrollutvalg. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Saken er ment som et startpunkt for arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens 

eierskap. Loven fastsetter at det er revisjonen som skal gjennomføre eierskapskontroller, men den sier 

ikke noe om hvem som skal gjennomføre den bakenforliggende risiko- og vesentlighetsvurderingen. 

Denne bestillingen vil dermed være avklarende i forhold til revisjonen når det gjelder dette. 
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Arkivsak-dok. 19/11659-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 05.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan 

for forvaltningsrevisjon 2020-2023 - Tinn kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Tinn kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og 

virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-3 fra Telemark kommunerevisjon 

IKS/Vestfold og Telemark revisjon IKS. Analysen forventes levert i løpet av våren 2020. Det forventes at 

både sittende og nytt kontrollutvalg blir involvert i analyseprosessen. 

 

Innspill fra sittende kontrollutvalg:  

  

 

 

Bakgrunn for saken: 
Ny kommunelov, som i hovedsak trer i kraft ved konstituering av nytt kommunestyre i oktober 

2019, sier følgende om forvaltningsrevisjon (§ 23-3): 

 

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

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

 

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: 
Vi nærmer oss slutten av inneværende valgperiode, og det er på tide å tenke fremover mot ny valgperiode. 

For å sikre at kompetansen til det avtroppende kontrollutvalget blir tatt vare på i overgangen til ny periode 

og nytt utvalg, er det naturlig at revisjonen allerede nå får bestillingen av ny analyse av kommunens 

virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper. Kontrollutvalget vil i denne saken kunne gi sine 

vurderinger av hvilke områder som kan være relevant å undersøke nærmere for vurdere om det kan 
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være behov for forvaltningsrevisjon. 

 

Det er imidlertid viktig å merke seg at det er det nye kontrollutvalget valgt på konstituerende møte i 

kommunestyret i oktober 2019 som skal legge frem Plan for forvaltningsrevisjon for det nye 

kommunestyret. Det er derfor ikke meningen at risiko- og vesentlighetsvurderingen skal ferdigstilles før 

også det nye kontrollutvalget har vært sterkt involvert i analyseprosessen. Det skal skje gjennom vinteren 

2019-våren 2020. En grundig analyseprosess er nødvendig for å gjøre de beste prioriteringene av hvilke 

områder kontrollutvalget mener det er viktigst å gjennomføre forvaltningsrevisjoner på.  

 

Det er nytt i ny kommunelov at det skal lages en felles plan for forvaltningsrevisjoner som gjelder både 

egen virksomhet og kommunens selskaper. Dette er gjort for at kontrollen av kommunale tjenester skal 

behandles likt uansett om kommunen løser oppgavene innen egen organisasjon eller gjennom et selskap. 

Det er også nytt at kravet om risiko- og vesentlighetsanalyse fremgår av lovteksten og ikke som før i 

forskrift om kontrollutvalg. Risiko- og vesentlighetsanalysen er det som i tidligere forskrift ble kalt 

overordnet analyse. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Saken er ment som et startpunkt for arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderingen. 

Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres av revisjonen, men loven sier ikke noe om hvem som skal 

gjennomføre analysen. Denne bestillingen vil dermed være avklarende i forhold til revisjonen i forhold til 

dette. 
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Arkivsak-dok. 19/11654-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 05.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Budsjett for kontrollarbeidet 2020 - Tinn kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget innstiller følgende til Kommunestyret: 

 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2020 for kontrollarbeidet i Tinn kommune 

med en ramme på kr. 1 200 800,- 

 

Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet. 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget fremmer med dette en sak om budsjett for kontrollutvalgets virksomhet og kjøp av 

revisjons- og kontrollutvalgstjenester for 2020 i Tinn kommune. 

 

Det å sørge for god kontroll og tilsyn av den kommunale virksomheten er høyaktuelt, og kommunestyret 

har et ansvar i å sørge for at det blir bevilget nok ressurser til dette. Forskrift om kontrollutvalg § 18 sier 

følgende om budsjettbehandlingen: 

” Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. 

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets 

innstilling til kommunestyret”. 

 

Saksopplysninger: 
Sekretariatet har utarbeidet et forslag til budsjett for kontroll og tilsynsvirksomheten i Tinn Kommune for 

2020. Kontrollutvalgets budsjett inneholder utgiftene til selve driften av utvalget, samt utgiftene knyttet til 

kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget og kjøp av revisjonstjenester. Budsjettforslaget er basert 

på regnskapstall, informasjon fra selskapene man kjøper tjenester fra, og noe på anslag. 

 

Sekretariatet vil knytte noen kommentarer til enkelte av postene: 

 

1. Opplæring av kontrollutvalget 

Det er viktig med tilstrekkelig ressurser til at medlemmene får delta på ulike kurs og seminar for å holde 

seg oppdatert og få påfyll faglig sett. Det er viktig med god kontakt og erfaringsutveksling mellom 

kontrollutvalgsmedlemmer. Deltakelse på nasjonale, fylkesvise og regionale samlinger er viktig i denne 

sammenhengen. 

 

Sekretariatet anbefaler at det legges til rette økonomisk slik at alle medlemmene i kontrollutvalget får  
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anledning til å delta på de viktigste skoleringstilbudene i 2020. Temark arrangerer to årlige konferanser i 

egenregi. I tillegg har spesielt NKRFs årlige konferanse i januar blitt en «institusjon» for de som driver 

med kontroll og tilsyn. Denne er noe kostbar å delta på, men er en svært viktig faglig arena og 

nettverksskaper. I tillegg arrangerer også Forum for kontroll og tilsyn gode og aktuelle fagkonferanser. 
 

2. Kjøp av tjenester  

Tinn kommune har valgt å delta i to interkommunale selskap for å utføre kontroll- og tilsynsoppgavene. 

Dette er Telemark Kommunerevisjon IKS (TKR)/Vestfold og Telemark revisjon IKS for 

revisjonsoppgaver og Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) for 

sekretariatsoppgaver.  

 

2.1. Sekretariatstjenester  

Tinn kommune er medeier i Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark). Kostnader 

fordeles etter eierbrøk/kommunestørrelse. Budsjettet fastlegges endelig av representantskapet, og 

budsjettallene er derfor anslag.  

 

2.2 Revisjonstjenester  

Tinn kommune er medeier i Telemark Kommunerevisjon IKS (TKR)/Vestfold og Telemark revisjon IKS. 

Kostnader fordeles etter eierbrøk/kommunestørrelse, og budsjett for virksomheten fastlegges av 

representantskapet.  

 

Det faste driftstilskuddet omfatter ordinær regnskapsrevisjon og en gitt mengde med forvaltningsrevisjon 

og overordna analyse. Skulle det oppstå behov for mer forvaltningsrevisjon i løpet av 4-års perioden enn 

det som er avtalt må kommunen enten omprioritere prosjekter, eller kjøpe flere timer i tillegg. 
 

Tidligere var kirkelige fellesråd og kommunale foretak en del av tilskuddet. Disse vil heretter bli fakturert 

direkte. Det vil derfor fremkomme en reduksjon på kostnadene til revisjon sammenlignet med 2019. 
 

4. Tapt arbeidsfortjeneste/godtgjøring  

Denne posten påvirkes blant annet av aktiviteten i utvalget, hvilke godtgjørelser kommunen har, og om 

medlemmene har krav på/trenger å få dekt tapt arbeidsfortjeneste for å delta i det politiske arbeidet. Det er 

tatt høyde for 5 kontrollutvalgsmøter i året. 

 
Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Tinn kommune 2020: 

 

Beskrivelse Regnskap 2018 
Budsjett 
2019 

Regnskap pr. 
19.8 

Budsjett 
2020 

Kontrollutvalget drift 66 067 133 000 98 138 158 000 

Godtgjørelse og tapt arbeidsfortj.  33 490 55 000 46 814 60 000 

Arbeidsgiveravgft 3 216 5 000 1 619 5 000 

Møteutgifter/Bevertning 10 235 10 000 8 951 10 000 

Skyss/reise 3 216 5 000 4  224 10 000 

Opplæring/kurs/andre møter 14 441 40 000 28 406 55 000 

Kontingenter/abonnement 2 125 15 000 8 125 15 000 

Annonseutgifter 2 560 3 000 0 3 000 

  
 

      

Kjøp av tenester 1 158 596 1 167 900 777 867 1 042 800 

Revisjon (TKR) 905 996 929 500 698 667 862 000 

Sekretariat (Temark) 152 600 158 400 79 200 180 835 

Selskapskontroll og andre tjenester 100 000 80 000 0   

Totale utgifter 1 224 663 1 300 900 876 005 1 200 800 
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Vurdering fra sekretariatet: 
Kommunestyret skal bare vedta den totale rammen for kontrollarbeid. Etter sekretariatets vurdering vil 

det være nødvendig med en ramme på kr 1 200 800 for kontrollarbeid i Tinn kommune for 2020. 

Vi mener dette gir et realistisk bilde av forventede utgifter for kontrollutvalgets virksomhet i det 

kommende året.  

 

Skulle det oppstå situasjoner som nevnt over der det blir behov for ekstraordinære granskinger/rapporter, 

og der det er nødvendig å hente inn ekstern kompetanse/kjøpe ekstra tid fra Telemark kommunerevisjon 

IKS/Vestfold og Telemark revisjon IKS, kan behovet for tilleggsbevilgninger til kontrollarbeid oppstå. 

Dette er i så tilfelle en sak for kommunestyret. 

 

Sekretariatet minner igjen om at det knytter seg usikkerhet til tallene for sekretariattjenester og 

revisjonstjenester, da vi må ta forbehold om representantskapenes vedtak vedr. overføringer til 

sekretariatet og revisjonen.   
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Arkivsak-dok. 19/00083-9 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 05.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 5.9.19 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Følgende tema vil bli orientert om under referatsaker: 

- Rapport etter tilsyn fra fylkesmannen – Kommunal beredskapsplikt 

- Opplæringsmøte for nytt kontrollutvalg, Bø hotell 20. november 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Rapport etter tilsyn – kommunal beredskapsplikt 
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Tinn kommune 

Tilsynsdato: 21.05.19 

Rapportdato: 19.07.19  

Rapport etter tilsyn 

Kommunal beredskapsplikt 
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1. Bakgrunn og gjennomføring 
Tabellen nedenfor oppsummerer nøkkelopplysninger om gjennomføringen og videre 

oppfølging. De videre avsnittene gir utfyllende opplysninger om hjemmelsgrunnlag, 

grunnlagsdokumentasjon og deltakere. 

 

Tidspunkt for tilsynet: 21.05.2019 
  
Adressen til kommunen: Postboks 14, 3661 RJUKAN 
  
Kommunenummer: 0826 
  
Kontaktperson i kommunen: Hanne Graaberg 
  
Fylkesmannens tilsynsgruppe: Jan W. Jensen Ruud (tilsynsleder)  
 John Sverre F. Dahl 
 Jan-Arne Hunnestad 
  
Tilsynsrapporten er skrevet av: Jan W. Jensen Ruud 
  
Tilsynsrapporten er godkjent av: Jan Helge Kaiser/Jan-Arne Hunnestad 

 

 

  
Foreløpig tilsynsrapport sendt: 31.05.2019 
  
Endelig tilsynsrapport sendt: 19.07.2019 
  
Kommunens frist for oppfølgingsplan: Ikke aktuelt 

 

1.1 Formål og hjemmelsgrunnlag 

Formålet med tilsynet er å følge opp at Tinn kommunes arbeid med samfunnssikkerhet 

og beredskap er i samsvar med aktuelle krav fastsatt i sivilbeskyttelsesloven og forskrift 

om kommunal beredskapsplikt. Tilsynet har også fulgt opp deler av beredskapsarbeidet 

på sektornivå, innenfor helse- og omsorgssektoren og utdannings- og oppvekstsektoren. 

 

Tilsynet er gjennomført med hjemmel i §29 i sivilbeskyttelsesloven og § 10 i forskrift om 

kommunal beredskapsplikt, samt lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten 

m.m. §§1 og 2, lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §12-3, 

helseberedskapsloven §6-2, jfr. forskrift om krav til beredskapsplanlegging og 

beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial beredskap §10, 

opplæringsloven §14-1 første ledd og barnehageloven §9 andre ledd, jfr. kommuneloven 

kapittel 10A. 

1.2 Tilsynstema 

Sivilbeskyttelsesloven §§14 og 15 og kravene i forskrift om kommunal beredskapsplikt. 

Beredskapskrav innenfor helse- og omsorg/sosialområdet: Helse- og 

sosialberedskapsplan/ smittevernplan/ pandemiplan/kontinuitetsplan/plan for 

miljørettet helsevern. 

Beredskapskrav innenfor oppvekst- og utdanningsområdet: Beredskapsplaner på 

sektor- og/eller virksomhetsnivå (skole/barnehage) med særskilt fokus på volds-

/trusselsituasjoner.  
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1.3 Grunnlagsdokumentasjon 

Disse dokumentene ble oversendt før tilsynet: 

 

Nr. Dokument Datering 

1. Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse, versjon 1.03 07.02.2014 

2. Kommuneplan 2017-2029 - Samfunnsdelen 22.06.2017 

3. Kommuneplan - arealdelen – plankart og planbestemmelser 24.06.1999 

4. Planstrategi 2016-2019 Udatert 

5. Plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2019-2023 Udatert 

6. Overordnet beredskapsplan – Administrativ del  03.03.2016 

7. Overordnet beredskapsplan – Operativ del 12.04.2019 

8. Delplan for atomberedskap 2018-2023 2018 

9. Evalueringsrapporter – øvelse og hendelser Udatert 

10. Helseberedskapsplan – Administrativ del 07.03.2019 

11. Helseberedskapsplan – Operativ del 07.03.2019 

12. Vedlegg helseberedskapsplan – Smittevernplan 18.01.2019 

13. 
Vedlegg helseberedskapsplan – Beredskapsplan for akutte 

helsetjenester 
07.11.2017 

14. Beredskapsplan for skoler og barnehager (oppvekst) – Administrativ del 01.11.2017 

15. Oversikt over beredskapsplaner for skoler Udatert 

16. Beredskapslan Miland skole – skoleåret 2017-2018 01.10.2017 

17. Beredskapsplan for Hovin skole og barnehage Udatert 

18. Krisehåndtering ved Rjukan barneskole 27.08.2017 

19. ROS-analyse Atrå barne- og ungdomsskole 2210.2017 

20. Krise- og beredskapsplan for Rjukan ungdomsskole Sep. 2017 

21. Krise- og beredskapsplan for Tinn kommunale voksenopplæringssenter Mai 2017 

22. Organisasjonskart pr. 01.05.2019 09.08.2018 

   

 

Disse dokumentene ble innhentet fra kommunens nettside: 

 

Nr. Dokument Datering 

23. Handlingsdel med økonomiplan 2019-2022 21.06.2018 

24. Budsjett 2019 13.12.2018 

25. Årsmelding og årsregnskap 2017 Udatert 
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Ettersendte dokumenter: 

 

Nr. Dokument Datering 

26. Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse, K-sak 98/2019 13.06.2019 

27. Helseberedskapsplan administrativ del 27.06.2019 

28. Helseberedskapsplan operativ del 27.06.2019 

29. Kontinuitetsplan 2019-2022 12.06.2019 

30. Plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2018-2021 Juni 2019 

31. Tilsynsplan for miljørettet helsevern 2018-2022 2018 

32. Oppdatert liste – Psykososialt kriseteam 10.04.2019 
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1.4 Gjennomføring 

Som del av tilsynet har kommunen i tillegg til oversending av dokumentasjon fylt ut og 

oversendt et kartleggingsskjema. Tilsynsbesøk med åpningsmøte, intervju og sluttmøte 

ble gjennomført 21.05.2019. Deltakere i disse aktivitetene fremgår av tabellen nedenfor. 

 

 

Deltaker Stilling K
a

rt
le

g
g

in
g

ss
k

je
m

a
 

Å
p

n
in

g
sm

ø
te

 

 I
n

te
rv

ju
 

S
lu

tt
m

ø
te

 

Bjørn Sverre S. Birkeland Ordfører  X X X 

Rune Engehult Rådmann  X X X 

Hanne Graaberg Beredskapskoordinator X X X X 

Gjertrud N. Lien 
Kommunalsjef oppvekst og 

kultur/beredskapsleder 
X X X X 

Gry Anja Gundersborg Kommunalsjef levekår X X X X 

Anne Berit Næss Daglig leder servicetorget X X X X 

Sjur Widme Ohren Kommuneoverlege X X X X 

Ken Espen Drager Brannsjef X X X X 

Jan Arvid Gravklev Enhetsleder teknisk X    

Ingebjørg Skavlebø 
Personal- og 

organisasjonsleder 
X X  X 

      

Jan W. Jensen Ruud Seniorrådgiver  X X X 

John Sverre F. Dahl Seniorrådgiver  X X X 

Jan-Arne Hunnestad Fylkeslege  X X X 
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2. Hovedinntrykk 
Kravene knyttet til den kommunale beredskapsplikten er godt ivaretatt, og kommunen 

har fokus på og prioriterer arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Dette er 

synliggjort i samfunnsplan, handlings- og økonomiplaner, budsjett og årsrapportering, 

der alle enheter må rapportere på eget punkt om beredskap. Kommunen har håndtert 

hendelser de siste årene på en meget god måte, og det gjennomføres gode øvelser med 

fokus på evaluering og påfølgende læring.  

 

Kommuneplanens arealdel er nå 20 år gammel, og bør prioriteres for en revisjon. Dette 

innspillet gis fordi nyere arealdeler av kommuneplaner blant annet har mer fokus på 

samfunnsikkerhetsutfordringer, inkludert klimatilpasning. 

 

Ny ROS-analyse er oversendt Fylkesmannen i forbindelse med tilsynet. Den var til 

kommunestyregodkjenning 13. juni. Oppfølgingsplanen, jfr. neste avsnitt, blir det viktig å 

få på plass. 

 

En plan for samfunnssikkerhet og beredskap er på plass. Dette er et nyere dokument 

som enda ikke er tatt fullt og helt i bruk. Planen kan videreutvikles noe, og en 

avstemming mot den nye helhetlige ROS-analysens oppfølgingsplan blir viktig.  

 

Overordnet beredskapsplan består av en administrativ del og en operativ del unntatt 

offentlighet. Den operative delen inneholder aksjonskort, funksjonskort for 

medlemmene av beredskapsledelsen og tematiske aksjonskort. Planen med sine  

delplaner/tilleggsdokumenter oppfyller forskriftskravene. Den er utviklet og forankret 

gjennom en omfattende intern prosess, og vil være et svært godt verktøy, samtidig som 

den krever at  man vedlikeholder en kompetent og øvet beredskapsledelse. 

  

Vi vil trekke fram som positivt: 

 

- Politisk prioritering av viktige – og kostbare - beredskapsgrep som 

døgnkasernerte brannmanskaper og døgnbemnannet legevakt 

- Et robust og gjennomarbeidet opplegg for kommunal informasjonshåndtering i 

beredskapssitiuasjoner og ved hendelser 

- Prioritering av deltakelse på eksterne kompetanshevingsaktiviteter 

- Aktiv og godt oppsatt intern beredskapsarbeidsgruppe (men samtidig viktig at 

hele beredskapsledelsen er påkoblet i det løpende beredskapsarbeidet) 

 

Noen utfordringer: 

 

- Det kommunale beredskapsrådet er en viktig arena for samfunnssikkerhets- og 

beredskapsarbeidet i kommunen, og jevn møteaktivitet og en god dialog med 

rådet er en avgjørende faktor i oppfølgingen av den kommunale 

beredskapsplikten 

- Fortsett arbeidet som er startet med å invitere Montesorri-skolen til 

kompetansehevende beredskapsaktiviteter 
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3. Tilsynsfunn 
Tilsynet avdekket ingen avvik. To forhold er kommentert som merknader. 

 

3.1 Avvik 

Avvik er definert som manglende oppfølging av krav fastsatt i sivilbeskyttelsesloven §§ 

14 og 15 og/eller i forskrift om kommunal beredskapsplikt, eller andre 

beredskapsrelaterte lover/forskrifter som har vært omfattet av tilsynet. 

 

3.2 Merknader 

Merknader er definert som forhold som ikke oppfyller definisjonen av avvik, men som 

Fylkesmannen mener det er grunn til å påpeke for å sikre god oppfølging av 

beredskapsplikten. 

 

Merknad nr. 1 – Beredskapsplaner skole/barnehage 

Beredskapsplanene for skoler/barnehager trenger en oppdatering, og bør samordnes 

på tvers og opp mot beredskapsplanverket på sektor- og kommunenivået. Dette er noe 

som ikke er gjennomført etter at overordnet beredskapsplan kom på plass. 

Temaet pågående livstruende vold (PLIVO) er løftet fram som viktig, og inneholder helt 

særskilte beredskapsmessige utfordringer. Temaet bør tydeliggjøres i disse planene. 

Kommunen bør: 

 

• Revidere/oppdatere beredskapsplanene for skoler og barnehager 

• Tydeliggjøre tiltak knyttet til PLIVO i planverket 

 

Merknad nr. 2 – PLIVO-øvelse 

Det er ikke gjennomført temadag/øvelse for personalet ved skoler/barnehager.   

Kommunen bør: 

 

• Planlegge og gjennomføre PLIVO-opplæring/-øvelse 

• Invitere med Montessori-skolen på slik opplæring/øvelse 
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4. Videre oppfølging 
Siden det ikke er gitt avvik ved dette tilsynet, er det ikke påkrevd med en 

oppfølgingsplan. Ved utsendelsen av endelig tilsynrapport, lukkes tilsynet. 

 

Dersom kommunen har spørsmål om tilsynsrapporten eller oppfølgingen kan 

Fylkesmannens tilsynsleder kontaktes: 

 

Jan W. Jensen Ruud, fmtejjr@fylkesmannen.no, 35 58 61 48 / 995 31 261 
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FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK 

Anton Jenssensgate 4, Statens park, bygning I , Pb 2076, 3103 Tønsberg | fmtvpost@fylkesmannen.no  | 

www.fylkesmannen.no/vestfold-og-telemark  
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Arkivsak-dok. 19/00096-7 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 05.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt i møte 5.9.19 

 

Klikk her for å skrive inn tekst. 
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