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Arkivsak-dok. 19/00103-22 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Åmli kontrollutvalg 02.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 02.09.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 02.09.2019 godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 19/00103-23 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Åmli kontrollutvalg 02.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møte 06.06.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 06.06.2019 godkjennes. 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll 06.06.2019. 
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Møteprotokoll  
 

Åmli kontrollutvalg 

 
Dato: 06.06.2019 kl. 9:00 
Sted: Rådhuset, kommunestyresalen 
Arkivsak: 19/00103 
  
Til stede:  Tobias Wessel-Hansen Tangen (leder), Angrim Flaten, Ole Martin Retterholt, 

Rakel Bireli Søraker og Turid E. Haugstøyl. 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
Olav Riisland (vara innkalt i tilfelle vedtak om inhabilitet i løpet av møte). 

  
Forfall:   
  
Andre: Forvaltningsrevisor Magnus Bjarte Solsvik 

Daglig leder i Aust-Agder Revisjon IKS, Kristian Fjellheim Bakke 

Økonomisjef Vidar Kyrdalen (sak 18/19) 

Daglig leder i Temark, Line Bosnes Hegna (sak 22/19)  
  
Protokollfører: Sekretær Agnes Gullingsrud Fjeldstad, Temark. 
  

 

 

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 
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20/19 18/06626-8 Forvaltningsrevisjonsrapport Sosialtjenesten - Åmli kommune 7 

21/19 19/00104-4 Orientering fra revisjonen 06.06.2019. 9 

22/19 19/09307-4 Varsel om kritikkverdige forhold 10 

23/19 19/00105-4 Referatsaker 06.06.2019 12 

24/19 19/00106-5 Eventuelt 06.06.2019 13 

    

 

 
Åmli, 06.06.2019 

 

 

Tobias Wessel-Hansen Tangen     Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

Kontrollutvalgsleder      Sekretær 
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Møteinnkalling 

3/19 Godkjenning av møteinnkalling 06.06.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 06.06.2019 3/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteinnkalling 06.06.2019 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

En sak manglet i opprinnelig innkalling sendt ut 29.05.2019 grunnet en misforståelse innad i 

sekretariatet. Oppdatert møteinnkalling ble derfor sendt ut Mandag 03.06.2019. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Møteinnkalling 06.06.2019 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

3/19 Godkjenning av protokoll fra møte 24.04.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 06.06.2019 3/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møte 24.04.2019 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Protokoll fra møte 24.04.2019 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

  



4/19 Godkjenning av protokoll fra møte 06.06.2019 - 19/00103-23 Godkjenning av protokoll fra møte 06.06.2019 : Protokoll Åmli kontrollutvalg 06.06.2019

 

 5  

Saker til behandling 

18/19 Rapport for 1. tertial Åmli kommune 2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 06.06.2019 18/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Økonomisjef Vidar Kyrdalen var invitert til møtet for å orientere om den økonomiske 

situasjonen pr. 1. tertial 2019 for Åmli kommune. I tillegg svarte økonomisjefen på spørsmål 

fra utvalgets medlemmer. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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19/19 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon "Barneverntjenesten øst i 

Agder - del 2" i Åmli 

 
Behandlet av 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. 

 

 

Møtebehandling 
Aust-Agder revisjon IKS orienterte om prosjektplan for forvaltningsrevisjonen, og svarte på 

kontrollutvalgets spørsmål.  

Kontrollutvalget stilte spørsmål ved at Åmli kommune ikke har tilsynsansvar for barneverntjenesten 

selv om kommunen har ansvaret for innbyggerne i Åmli kommune, og valgte å ta dette opp igjen 

under saken eventuelt. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  
Prosjektplan for forvaltningsrevisjonen «Barneverntjenesten øst i Agder – del 2» tas til orientering. 
 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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20/19 Forvaltningsrevisjonsrapport Sosialtjenesten - Åmli kommune 

 
Behandlet av 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. 

 

 

Møtebehandling 
Aust-Agder revisjon IKS orienterte om forvaltningsrevisjonsrapporten og svarte på kontrollutvalgets 

spørsmål. 
 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

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. 
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- 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. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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21/19 Orientering fra revisjonen 06.06.2019. 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 06.06.2019 21/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Aust-Agder revisjon IKS orienterte om den løpende revisjonen og svarte på spørsmål fra 

kontrollutvalget. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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22/19 Varsel om kritikkverdige forhold 

 
Behandlet av 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. 

 

 

Møtebehandling 

 

Vedtak om habilitet:  

Nestleder Angrim Flaten stilte spørsmål vedrørende habiliteten til leder i kontrollutvalget, 

Tobias Wessel-Hansen Tangen, og leder fratrådte. Medlem Rakel Birkeli Søraker stilte også 

spørsmål vedrørende sin habilitet og fratrådte.  

 

Utvalget vedtok at leder Tobias Wessel-Hansen Tanken var habil i saken med 2 (Turid E. 

Haugstøyl og Ole Martin Retterholt) mot 1 stemme (Angrim Flaten).  

Utvalget vedtok enstemmig at Rakel Birkeli Søraker var habil. 

 

Begge trådte igjen inn i møtet.  

 

Medlem Ole Martin Retterholt foreslo at saken utsettes. Leder kom med et alternativt forslag 

om at møtet lukkes for å få en kort orientering om saken før man tar stilling til en utsettelse av 

saken. Alternativt forslag ble vedtatt med 4 mot 1 stemme (nestleder Angrim Flaten). 

 

 

Vedtak om lukking av møtet: 

Med henvisning til kommunelovens §31 nr. 3 jf forvaltningslovens §13 fattet kontrollutvalgets 

slikt vedtak: 

 

Saken behandles for lukkede dører. 

 

Daglig leder i Temark, Line Bosnes Hegna, orienterte om saken og svarte på kontrollutvalgets 

spørsmål. Hegna orienterte om at hun skal ha en samtale med varsler på kvelden 6. Juni 2019. 

Dersom det blir behov for et ekstra møte så er det satt av 18. Juni 2019. Videre fremdrift i 

saken blir bestemt i samråd med leder i etterkant av Hegnas samtale med varsler.  

 

På bakgrunn av denne orienteringen trakk Ole Martin Retterholt sitt forslag om utsettelse.  

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 
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Vedtak  

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

kontrollutvalget. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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23/19 Referatsaker 06.06.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 06.06.2019 23/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

 

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 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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24/19 Eventuelt 06.06.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 06.06.2019 24/19 

 

 

  

 

Møtebehandling 

Kontrollutvalgsleder tok opp følgende saker under eventuelt: 

- Kontrollutvalget stilte spørsmål ved at kontrollutvalget i Åmli kommune ikke har 

tilsynsansvar for barneverntjenesten selv om kommunen har ansvaret for innbyggerne 

i Åmli kommune jfr avtale i vertskommunesamarbeid, se sak 19/19 Prosjektplan for 

forvaltningsrevisjon «barneverntjenesten øst i Agder – del 2» i Åmli. 

Kontrollutvalgsleder foreslo at kommunestyret gjøres oppmerksom på 

problemstillingen i egen melding.  

- Hvilke rutiner og retningslinjer har kommunen mht attestering av regninger o.l. og 

håndtering av nære relasjoner mellom ansatte? Kontrollutvalget ber om en orientering 

på neste møte.  

 

 

Votering 

Vedrørende tilsynsansvar i barneverntjenesten: 

Forslag fremlagt i møtet vedtatt med 3 (Tobias Wessel-Hansen Tangen, Turid E. Haugstøyl 

og Ole Martin Retterholt) mot 2 stemmer (Angrim Flaten og Rakel Birkeli Søraker). 

 

Vedrørende håndtering av nære relasjoner: 

Forslag enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Kommunestyret gjøres oppmerksom på at kontrollutvalget i Åmli kommune ikke har 

tilsynsansvar for barneverntjenesten selv om kommunen har ansvaret for innbyggerne i Åmli 

kommune jfr avtale.  

 

Kontrollutvalget ber om en orientering på neste møte vedrørende hvilke rutiner og 

retningslinjer kommunen har mht attestering av regninger o.l. og håndtering av nære 

relasjoner mellom ansatte. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 18/11926-6 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Åmli kontrollutvalg 02.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Ny oppfølging av politiske vedtak i Åmli kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. Kontrollutvalget ber om en ny orientering våren 2020 når alle systemets 

funksjoner har blitt tatt i bruk.  

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kommunelovens § 23 nr. 2 pålegger administrasjonssjefen å påse at de saker som legges fram for 

folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Politiske føringer gis i hovedsak 

gjennom vedtak i faste politiske utvalg med vedtaksmyndighet. At vedtakene følges opp av 

administrasjonen er en forutsetning for politisk styring av kommunen.  

Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning. Kommunestyret velger selv et 

kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på sine vegne jfr 

kommunelovens §77 nr. 1) og det er derfor viktig at kontrollutvalget til enhver tid har oversikt over 

politiske vedtak og om disse blir fulgt opp. For å ha denne oversikten er det viktig å bruke noen verktøy. 

 

Det ble i kontrollutvalgsmøte 08.10.2018 tatt opp under sak 26/18 Referatsaker en mangel på verktøy i 

Åmli kommune for oppfølging av politiske vedtak.  

 

Saken ble tatt opp igjen 26.11.2018. Leder for rådmannens stab Terje Beruldsen og kommunestyrets 

utvalgssekretær Arnhild Smeland orienterte da om saken og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 
 

 

Saksopplysninger: 
Åmli kommune har i mange år hatt et system hvor oversikt over vedtak gjennom foregående år blir 

presentert i årsmeldingen en gang i året. Oversikten viser informasjon om sakene, om de er avsluttet eller 

om de er under arbeid. Av oversikten går det også frem hvilken enhet som har de ulike sakene. 

Oversikten er omfattende, men viser kun vedtak som er fattet av kommunestyret. Det finnes ellers ikke en 

oversikt over saker som blir vedtatt i administrasjonsutvalget, formannskapet, planutvalget, valgstyret 

eller klageutvalget. 

 

Protokoller finnes i tillegg på kommunens hjemmeside. 
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I møte 26.11.2018 ble det orientert om at Åmli kommune skal innføre et nytt saks- og arkivsystem i Juni 

2019. Etter innføringen av dette systemet ble det fortalt at de kunne gi en redegjørelse for hvilke 

muligheter som finnes i systemet i forhold til vedtaksoppfølging. 

 

Systemet ble tatt i bruk i starten av Juni 2019. Utvalgssekretær Arnhild Smeland er invitert i møtet for å 

orientere om status pr d.d. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Det er kort tid fra innføringen av saks- og arkivsystemet til kontrollutvalgsmøtet, og sekretariatet antar 

derfor at det vil være begrenset hvor mye utvalgssekretær Arnhild Smeland vil kunne informere om 

vedrørende videreutvikling av dagens system for vedtaksoppfølging. I innføringen av slike datasystemer 

vil administrasjonen først prioriterer innføring av systemet og opplæring av kommunens saksbehandlere i 

ordinær saksbehandling i nytt saks- og arkivsystem før de setter seg inn i systemets spesialfunksjoner for 

oppfølging av politiske vedtak. Sekretariatet anbefaler derfor en ny orientering i løpet av våren 2020 når 

alle systemets funksjoner har blitt tatt i bruk.  
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Arkivsak-dok. 19/10721-1 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Åmli kontrollutvalg 02.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Tilsyn med Åmli pleie- og omsorgssenter i Åmli kommune 2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering.  

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget behandlet 24.04.2019 samordnet kalender for tilsyn og forvaltningsrevisjoner 2019. 

Tilsynskalenderen viste at Fylkesmannen i Agder skulle ha tilsyn med tema sykehjem.  

25.-27.03.2019 gjennomførte fylkesmannen tilsyn med Åmli kommune, og besøkte i den forbindelse 

Åmli pleie- og omsorgssenter (ÅPOS). Det ble da undersøkt om Åmli kommune sørger for at driften av 

Åmli pleie og omsorgssenter blir utført i samsvar med aktuelle lovkrav slik at pasienter på korttids- og 

langtidsavdelingen får trygge og gode tjenester.  
 

 

Saksopplysninger: 
Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med kommunal helse- og omsorgstjeneste etter helse- og 

omsorgstjenesteloven § 12-3 og helsetilsynsloven § 2. Tilsynet ble gjennomført som en planlagt 

systemrevisjon, ved å granske styringsdokumentasjon og resultatdokumentasjon (journaler, vedtak mv.) 

samt gjennomføring av intervjuer med brukere eller deres representanter og ansatte. Formålet var å 

undersøke om virksomheten gjennom sitt styringssystem sikrer at lovens krav blir fulgt. Det betyr at ikke 

enhver lovstridig hendelse som eventuelt avdekkes under tilsynet vil medføre et lovbrudd på 

virksomhetsnivå. Det sentrale er om virksomheten har rutiner for å planlegge, gjennomføre, evaluere og 

korrigere sin praksis, slik at virksomheten unngår hendelser som er i strid med lovens krav.  

 

Fylkesmannen konklusjon: 

 

«Lovbrudd 1:  

Lokal forskrift om tildeling av langtidsplasser i sykehjem i Åmli kommune er ikke kunngjort og registrert i 

lovdata. 

Dette er brudd på lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 

3-2a annet ledd, jf forvaltningsloven §§ 38 og 39. 
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Lovbrudd 2:   

Åmli kommune sikrer ikke forsvarlige helsetjenester ved sykehjemmet gjennom systematisk oppfølging og 

behandling. 

Dette er brudd på lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 

4-1(forsvarlighet), jf §§ 5-5 (medisinskfaglig rådgiver) og 5-10 (journalsystem), samt §§ 8-1 og 8-2 

(opplæring/kompetanse). Videre er det brudd på tannhelseloven § 1-3 første ledd bokstav c), samt 

helsepersonelloven § 16 (organisering). 

Det vises til forskriften om ledelse og internkontroll §§ 3 og 5 til 9. 

Videre vises det til forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter 

helsehjelp § 5a. 

 

Lovbrudd 3: 

Åmli kommune sikrer ikke systematisk brukermedvirkning ved sykehjemmet. 

Dette er et brudd på helse- og omsorgstjenesteloven § 3-10 jf pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1, 

samt forskrift om internkontroll §§ 6-9. 

Lovbrudd 4: 

Åmli kommune fatter ikke vedtak om disponering av kontantytelser for beboere ved sykehjemmet. 

Dette er et brudd på helse- og omsorgstjenesteloven § 12-4 fjerde ledd jf forskrift om internkontroll §§ 6-

9. Det vises videre til forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i 

kommunal helse- og omsorgsinstitusjon og i helseinstitusjon i spesialisthelsetjenesten §§ 3 og 4.» 

Fylkesmannen ba Åmli kommune om å utarbeide en plan for å rette lovbruddene, og ba om at planen 

måtte være sendt innen 03.06.2019.  

Planen skulle inneholde:  

 Forslag til tiltak som skal iverksettes for å rette lovbruddet, og videre hvordan ledelsen vil følge 

med på, og kontrollere de foreslåtte tiltakene. 

 Beskrivelse av hvordan ledelsen vil gjennomgå om tiltakene har virket som planlagt etter at de 

har fått virke en stund. 

 Kommunens egne frister for å sikre framdrift av denne planen. 

Fylkesmannen ville deretter vurdere videre oppfølging av tilsynet.  

Laila Nylund, leder helse og omsorg, har skrevet et svar til fylkesmannen (vedlagt). Svaret viser at 

lovbrudd nr 1 er håndtert. Dette lovbruddet skal dermed være lukket. De andre lovbruddene jobbes det 

med, og det er laget en plan for å lukke også disse.  

Laila Nylund, leder helse- og omsorg, er invitert til kontrollutvalgsmøtet for å orientere om saken. 

 

 

 

Vedlegg:  

- Rapport fra tilsyn med Åmli pleie- og omsorgssenter i Åmli kommune 2019. 

- Svar på rapport etter tilsyn med Åmli pleie- og omsorgssenter 2019 

- Vedlegg til fylkesmannen etter tilsyn 2019 

- Innkomst Åmli pleiesenter 
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Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med Åmli kommune og besøkte i den forbindelse 

Åmli pleie- og omsorgssenter (ÅPOS) fra 25. til 27.03.2019. Vi undersøkte om Åmli 

kommune sørger for at driften av Åmli pleie- og omsorgssenter blir utført i samsvar 

med aktuelle lovkrav slik at pasienter på korttids- og langtidsavdelingen får trygge og 

gode tjenester.

Tilsynet ble gjennomført som del av årets planlagte tilsyn initiert av Fylkesmannen i 

Tilsyn / Tilsynsrapporter / Agder / 2019

T I L S Y N S R A P P O R T

Rapport fra tilsyn med Åmli pleie- 
og omsorgssenter i Åmli 
kommune 2019 

Tidsrom for tilsynet:

25.01.2019 - 03.05.2019

Fylkesmannen i Agder 

06.05.2019 

Innholdsfortegnelse

1. Tilsynets tema og omfang

2. Aktuelt lovgrunnlag for tilsynet

3. Beskrivelse av faktagrunnlaget

4. Vurdering av faktagrunnlaget opp mot aktuelt lovgrunnlag

5. Fylkesmannens konklusjon

6. Oppfølging av påpekte lovbrudd

Vedlegg: Gjennomføring av tilsynet
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Agder.

Fylkesmannens konklusjon:

Lovbrudd 1: 

Lokal forskrift om tildeling av langtidsplasser i sykehjem i Åmli kommune er ikke 

kunngjort og registrert i lovdata.

Lovbrudd 2:  

Åmli kommune sikrer ikke forsvarlige helsetjenester ved sykehjemmet gjennom 

systematisk oppfølging og behandling.

Lovbrudd 3:

Åmli kommune sikrer ikke systematisk brukermedvirkning ved sykehjemmet. 

Lovbrudd 4:

Åmli kommune fatter ikke vedtak om disponering av kontantytelser for beboere ved 

sykehjemmet.

Ledelsens styring er mangelfull, og måloppnåelse og ulike kvalitetsindikatorer 

etterspørres i liten grad fra øverste ledernivå. Viktige forutsetninger for å kunne gi 

medisinsk forsvarlige tjenester mangler, bla medisinskfaglig rådgiver og oppfølging av 

internkontrollen. Ansvaret for styring og internkontroll ved ÅPOS ligger hos 

administrasjonssjefen (rådmannen).

1. Tilsynets tema og omfang

I dette kapittelet beskriver vi hva som ble undersøkt i tilsynet.

Dette tilsynet ble gjennomført som en planlagt systemrevisjon. En systemrevisjon 

gjennomføres ved granskning av styringsdokumentasjon og resultatdokumentasjon 

(journaler, vedtak mv.), samt gjennomføring av intervjuer med brukere eller deres 

representanter og ansatte. Det gjøres også andre undersøkelser ved befaring.

Formålet er å undersøke om virksomheten gjennom sitt styringssystem sikrer at 

lovens krav blir fulgt. Det betyr at ikke enhver lovstridig hendelse som eventuelt 

avdekkes under tilsynet vil medføre et lovbrudd på virksomhetsnivå. Det sentrale er 

om virksomheten har rutiner for å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere sin 

praksis, slik at virksomheten unngår hendelser som er i strid med lovens krav. 

Revisjonen omfattet i dette tilfellet undersøkelse om virksomheten har systematisk 

styring og kontroll med følgende tema:

1. Tildeling av plasser

1.1 Gjennom indentifisering av behov/søknad, utredning og vedtak for 
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korttidsavdelingen og langtidsavdelingen

1.2 Ventelistesystem for langtidsavdelingen

2. Forsvarlig medisinsk oppfølging kartlagt gjennom:

2.1 Systematisk legemiddelgjennomgang ved innkomst og minst en gang årlig

2.2 Risikovurdering av fall

2.3 Tidlig oppdagelse av forverret tilstand

2.4 Ernæringskartlegging

2.5 Undersøkelse/oppfølging av tannhelse

2.6 Samtykkevurderinger

2.7 God journalføring

2.8 Samarbeid mellom sykehjemmet og annen helsetjeneste

3. Brukermedvirkning på

3.1 Individnivå

3.2 Systemnivå

4. Disponering av kontantytelser

5. Plikt til systematisk styring og kontroll med særlig vekt på

5.1 Opplæring av personell

5.2 Plan for å opprettholde og heve kompetanse

5.3 Avvikshåndtering og risikostyring

2. Aktuelt lovgrunnlag for tilsynet

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med kommunal helse- og 

omsorgstjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3 og helsetilsynsloven § 2.

Et tilsyn er en kontroll av om virksomheten er i samsvar med lov- og 

forskriftsbestemmelser. Vi gir derfor her en oversikt over kravene som ble lagt til 

grunn i tilsynet.

2.1 Tildeling av plasser gjennom søknad, utredning og vedtak for korttids- og 

langtidsplasser, samt ventelistesystem for langtidsplasser

2.1.1 Søknad, utredning og vedtak

Ved søknad og tildeling av plasser skal saken utredes tilstrekkelig før det fattes vedtak 

etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 c). Forvaltningsloven har 

regler om hvordan saken skal utredes, samt krav til utforformingen og innholdet i 

vedtakene. Disse prosessuelle reglene skal sikre pasientenes rettigheter, og føre til en 

trygg og transparent saksbehandling, jf forvaltningslovens Kapittel II og V.
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2.1.2 Ventelister

Det skal være et system for håndtering av ventelister, det skal lages lokal forskrift 

som skal bekjentgjøres på Lovdata, jf lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 

m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2a annet ledd, jf forvaltningsloven §§ 38 og 

39.

2.2 Forsvarlig medisinsk oppfølging kartlagt gjennom utvalgte undertema

I sykehjem inngår medisinsk undersøkelse og behandling som en del av 

tjenestetilbudet, jf. forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie 

(«sykehjemsforskriften» av 14.11.1988 nr. 932). Det vises til forsvarlighetskravet i 

helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1, jf forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i 

helse- og omsorgstjenesten §§ 6 og 9.

For å sikre pasienten nødvendig helsehjelp fra lege må det være rutiner for 

rapportering mellom sykehjemslegen og øvrig personell, og tilgang til tilstrekkelige 

legetjenester, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 annet ledd, helsepersonelloven 

§ 16, sykehjemsforskriften § 3-2 bokstav b og forskriften om kvalitet og ledelse § 3. 

Over tid vil pasienter ved sykehjem ofte få en endring i helsetilstanden. For å 

overvåke og følge med på dette må man blant annet ha en systematisk tilnærming til 

observasjoner, undersøkelser, risikovurderinger og ulike tiltak/oppfølginger. 

En lege skal være oppnevnt som en medisinskfaglig rådgiver, jf helse- og 

omsorgstjenesteloven § 5-5. I en institusjon med ulike faggrupper er det viktig med 

klare ansvarsforhold og gode rutiner. Det skal være etablert gode rutine for 

samarbeid for eksempel med fastleger og sykehuset. I dette tilsynet har vi sett på 

medisinsk faglig oppfølging gjennom kartlegging av følgende undertema: 

2.2.1 Systematisk legemiddelgjennomgang

Mange pasienter på sykehjem har flere sykdommer og behandles med mange ulike 

legemidler samtidig. Bruk av flere legemidler øker risikoen for feil bruk av legemidler, 

samt at eldre er mer sårbare for bivirkninger og andre legemiddelrelaterte 

problemer.  I forskrift om legemiddelhåndtering § 5a annet ledd står dette om 

legemiddelgjennomgang i sykehjem:

Virksomheten skal sørge for en systematisk legemiddelgjennomgang for pasient med 

langtidsopphold i sykehjem ved innkomst og minst en gang årlig. Utover dette skal 

legemiddelgjennomgang utføres når det er nødvendig av hensyn til forsvarlig 

behandling.

Det finnes flere validerte beslutningsverktøyer som kan brukes ved 

legemiddelgjennomgnag hos eldre, for eksempel START og STOPP-kriteriene.

2.2.2 Risikovurdering av fall

Fall er en hyppig årsak til pasientskader i sykehjem Gjennom systematisk kartlegging 

av fallrisiko blir pasienter med forhøyet fallrisiko identifisert, og det muliggjør 
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igangsetting av individuelt tilpassete tiltak for å forebygge fall hos disse.   Videre er en 

systematisk overvåking og registrering av fall viktig som en del av virksomhetens 

kontinuerlige forbedringsarbeid.

2.2.3 Tidlig oppdagelse av forverret tilstand

Gode rutiner for systematisk observasjon og vurdering av en pasients tilstand er 

viktig for å kunne oppdage og håndtere pasienter med forverret tilstand på et tidlig 

stadium. God observasjonskompetanse hos personell, samt bruk av et validert 

verktøy for observasjon, skåring og respons er eksempler på tiltak som sikrer dette. 

TILT (tidlig oppdagelse av livstruende tilstand) og NEWS2 (Nationally Early Warning 

Score 2) er eksempler på slike verktøy.

2.2.4 Ernæringskartlegging

Ernæring skal ivaretas både systematisk og individuelt. Ernæring er en del av det 

overordnede forsvarlighetskravet. Målet med kartlegging er at underernærte og 

pasienter i ernæringsmessig risiko blir identifisert tidlig, og får en målrettet 

ernæringsbehandling. Ved kartlegging vil man kunne redusere risiko for 

komplikasjoner som infeksjoner, unngå ytterligere forverring av fysisk og mental 

funksjon, samt øke livskvalitet. Det er gitt egne veiledere fra Helsedirektoratet som 

utdyper forsvarlighetskravet og gir anvisning på en del forhold som enten skal/bør 

ivaretas. (IS-1580: Nasjonal faglig retningslinje for forebygging og behandling av 

underernæring og IS-1972: Kosthåndboken – veiledere i ernæringsarbeid i helse- og 

omsorgstjenesten.) Ernæring nevnes også spesielt i forskrift om en verdig 

eldreomsorg (verdighetsgarantien) i § 3 b): «Et variert og tilstrekkelig kosthold og 

tilpasset hjelp ved måltider»

2.2.5 Undersøkelse/oppfølging av tannhelse

Tannhelse inngår som en del av forsvarlighetskravet i helse- og omsorgsloven § 4-1, 

og er også lovfestet i tannhelseloven § 1-3 første ledd bokstav c). De som har plass på 

institusjon skal ha jevnlig tilsyn av tannpleier (ev. tannlege).

2.2.6 Samtykkevurderinger

Samtykkevurderinger skal klargjøre pasientens beslutningsdyktighet i ulike 

sammenhenger, for eksempel personlige forhold om helse/stell/pleie, eventuelt bruk 

av tvang og makt, beslutning om livsforlengende behandling (eller såkalt HRL-minus 

som betyr at det ikke skal gjøres aktivt gjenopplivningsforsøk). Det er også aktuelt i 

økonomiske saker eller i forhold til pårørende mv. Samtykkevurderinger skal gjøres ut 

fra situasjonen som foreligger, og vurderingsutfallet vil kunne variere over tid. 

Samtykkevurderinger skal nedtegnes i journal. Krav til medvirkning og samtykke 

fremgår av pasient- og brukerrettighetsloven §§ 3-1 og 4-1 flg. Pasient- og 

brukerrettighetsloven Kapittel 4A har regler om tvangsbruk og manglende 

samtykkekompetanse

2.2.7 God journalføring

Journalføring skal gjøres fortløpende og i en felles journal. Det skal fremgå tydelig 

dersom det i tillegg til elektronisk journal finnes papirbasert journalmateriale. 

Formålet med å føre journal er å sikre at opplysninger som er nødvendige og 
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relevante for en forsvarlig behandling av pasienten blir nedtegnet og kan gjenfinnes. 

Journalføringsplikten har også til formål å gi tilsynsmyndigheter og andre relevante 

instanser innsyn i helsehjelpen som er gitt. Det påligger virksomheten å sette 

helsepersonell i stand til å overholde journalføringsplikten. Forskriften om 

journalføring gir utfyllende bestemmelser til kravet i helse- og omsorgstjenesteloven 

§ 5-10 om forsvarlige journalsystem.

2.2.8 Samarbeid mellom sykehjemmet og annen helsetjeneste

Helsetjenesten består av mange ulike aktører på forskjellig nivå, og samarbeid med 

andre er avgjørende for et helhetlig tilbud. I mange tilfeller er det livsnødvendig, for 

eksempel ved kommunikasjon med sykehuset før og etter innleggelser. Helse- og 

omsorgstjenesteloven gir en overordnet plikt til forsvarlighet i§ 4-1, og dette utdypes i 

§§ 3-1 og 3-4 om plikt til samhandling og samarbeid med andre aktører i og utenfor 

kommunen.. Samme lovs § 6-1 pålegger kommunen å inngå samarbeidsavtale med 

helseforetaket.

2.3 Brukermedvirkning

Brukermedvirkning er et gode i seg selv for pasientene og pårørende, samtidig som at 

det vil styrke kvaliteten og bedre treffsikkerheten i tjenestene. Pasient og 

brukerrettighetsloven fastslår at brukermedvirkning er en lovbeskyttet rettighet, jf § 

3-1.

2.3.1 Individnivå

Pasienter skal etter pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2 første ledd gis den 

informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og innholdet i 

helsehjelpen, samt om mulige risikoer og bivirkninger. Brukere er etter samme 

bestemmelse sjuende ledd, gitt rett til den informasjon som er nødvendig for å få 

innsikt i tjenestetilbudet og for å kunne ivareta sine rettigheter.

På individnivå kan brukermedvirkning sikres gjennom bruker-/pårørendesamtaler 

ved innkomst og i forbindelse med årskontroll.

2.3.2 Systemnivå

Videre følger det av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-10 at kommunen skal sørge 

for at representanter for pasienter og brukere blir hørt ved utformingen av 

kommunens helse- og omsorgstjeneste.  Bestemmelsen skal sikre brukermedvirkning 

på systemnivå og samarbeid med frivillige organisasjoner. Kommunen har en plikt til 

å sørge for at representanter for pasienter og brukere blir hørt ved utforming av det 

samlede helse- og omsorgstilbudet. Herunder skal virksomhetene som yter helse- og 

omsorgstjenester etablere systemer for innhenting av pasienter og brukeres 

erfaringer og synspunkter på tjenestenivå.
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På systemnivå kan brukermedvirkning for eksempel sikres gjennom opprettelse av 

brukerråd og representasjon på gruppenivå, brukerundersøkelser eller gjennom 

systematikk omkring planlagte samtykkevurderinger.  Plikten til systematisk 

brukermedvirkning kommer til uttrykk i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i 

helse- og omsorgstjenesten §§ 7d) og 8e)

2.4 Disponering av kontantytelser

Forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i 

kommunal helse- og omsorgsinstitusjon, samt i helseinstitusjon i 

spesialisthelsetjenesten bestemmer at det skal fattes vedtak om disponering av 

kontantytelser dersom beboer mangler samtykkekompetanse og verge samtykker til 

dette. Det er ikke et krav hvis det er oppnevnt en verge med mandat til å råde over 

midlene. Disse reglene skal sikre at pengene kommer beboerne til nytte ved behov 

mens de er på sykehjemmet, for eksempel ved utgifter til klær, frisør, fotpleie, gaver, 

personlige ting mv. Ordningen vil også være en sikkerhet for de ansatte i forhold til 

evt. beskyldninger om stjeling. Det skal i disse tilfellene opprettes en egen konto for 

hver enkelt pasient.

2.5 Systematisk styring og kontroll av virksomhetens aktiviteter 

Kommunens ansvar for systematisk styring og kontroll går ut på å planlegge, 

gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten. Hensikten er å påse at tjenesten 

som ytes fortløpende i hverdagen er i samsvar med krav i helse- og 

omsorgslovgivningen. Dersom feil eller mangler oppstår skal dette fanges opp, slik at 

virksomheten kan iverksette tiltak og justere praksis. Dette er et overordnet 

lederansvar for «kommune», jf helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 tredje ledd. 

Internkontrollplikten er nærmere utdypet i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring 

i helse- og omsorgstjenesten («internkontrollforskriften» av 28.10.2016 nr. 1250). 

Ledelsesansvaret er et overordnet ansvar for rådmannen, jf Veilederen til forskrift om 

kvalitet og ledelse, merknadene til § 3:

En sykehjemsbestyrers plikt til å etablere og gjennomføre styringssystemet på 

sykehjemmet, er et ansvar i relasjonen mellom vedkommende og 

administrasjonssjefen. Administrasjonssjefen har ansvar for sykehjemmets 

etterlevelse av styringssystemet.

Ledelsen skal ha oversikt over og beskrive virksomhetens mål, oppgaver, aktiviteter 

og organisering, jf forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 

omsorgstjenesten § 6a).

Videre skal også medarbeiderne i virksomheten få anledning til å medvirke, jf 

forskriftens § 3. Det forventes at virksomheten evner å lære av gjennomgang av 

praksis og egne feil, jf forskriftens § 8. Ledelse og systematisk styring (internkontroll) 

skal vurderes etter virksomhetens behov jf forskriftens § 5. Krav til 

internkontrollsystemet er ikke et selvstendig krav som gir grunnlag for å konkludere 

med lovbrudd isolert sett. Krav til internkontroll skal ses i sammenheng med 

tjenestene som ytes til pasienten, og de krav til virksomheten som følger av den 

øvrige helselovgivningen. Kommunens ledelse har blant annet ansvar for:
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2.5.1    Opplæring av personell

Alle sykehjem har egne rutiner og prosedyrer, og opplæring av nyansatte er 

kommunens ansvar. Jf helse- og omsorgstjenesteloven §§ 8-1 og 8-2, jf forskrift om 

ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten §§ 6 f).

2.5.2    Plan for å opprettholde og heve kompetanse

I et sykehjem har de aller fleste ansatte en formell autorisasjon som helsepersonell 

på ulikt nivå. Oppfriskning og oppdatering er kommunens ansvar, og helt nødvendig 

for å opprettholde forsvarlige tjenester over tid. Jf forskrift om ledelse og 

kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 7 b) og d).

2.5.3    Risikostyring og avvikshåndtering

Avvikshåndtering er ett av flere virkemidler som skal fange opp uheldige hendelser og 

et verktøy for å kunne avverge at disse gjentar seg. Virksomheter er pålagt å ha et 

slikt system, men avgjør selv hva slags system eller hvordan de vil følge dette opp, jf 

forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten § 6 d), e) og 

g). Virksomheten skal gjennomføre og «avdekke, rette opp og forebygge» etter § 7d, 

samt gjennomgå avvik og styringssystem etter § 8 e) og d). Til sist skal kommunen 

«rette opp uforsvarlige og lovstridige forhold» jf § 9a).

3. Beskrivelse av faktagrunnlaget

Her gjøres det rede for hvordan virksomhetens aktuelle tjenester fungerer, inkludert 

virksomhetens tiltak for å sørge for at kravene til kvalitet og sikkerhet for 

tjenestemottakerne blir overholdt.

Organisering av virksomheten

Åmli kommune har «flat struktur». Det innebærer at rådmannen er øverste leder med 

en egen stab. De kommunale tjenestene er delt inn i fire enheter, som hver ledes av 

en kommunalsjef. ÅPOS hører inn under enheten Helse og velferd, som igjen er delt 

inn i 14 underavdelinger med i alt 85 ansatte og 48 årsverk. I Helse og velferd finner 

man også avdelingen Heimesjukepleie som det er tett samarbeid med. 

Kommunalsjefen har blitt delegert personal, økonomi- og fagansvar. Somatisk 

avdeling for korttidsplasser og Skjerma avdeling for langtidsplasser utgjør 

institusjonsdelen ved ÅPOS, som har 26 ansatte fordelt på 15 årsverk. 

Kommunalsjefen er leder for legene, men har de siste 4-5 år i realiteten ikke hatt 

noen kommuneoverlege, da vedkommende lege har bedt seg fritatt for dette 

ansvaret. Kommunalsjefen har delegert fagansvaret på Somatisk avdeling og Skjerma 

avdeling videre til teamsykepleiere, som også gjennomfører medarbeidersamtaler. 

Teamsykepleierne er i realiteten «mellomledere» i kraft av delegert fagansvar. 

Rådmannen har ikke medarbeidersamtaler med kommunalsjefene, men styrer sine 

kommunalsjefer gjennom lederavtaler, og løpende dialog på møter. Det er ukentlige 

møter med rådmannen og kommunalsjefene, men det rapporteres ikke på 

måloppnåelse for fastlagte kvalitetsindikatorer.
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3.1. Tildeling

3.1.1 Søknad, utredning og vedtak

Det er etablert en rutine for søknader og skriftlige vurderingskriterier, og vedtak 

fattes fortløpende. Kommunen er godt kjent med pasientene som er aktuelle for 

langtids- og korttidsplasser.  Det er ukentlige møter med 

legene/hjemmesykepleie/ÅPOS der man diskuterer og vurderer aktuelle pasienter. 

Dette gir et godt grunnlag for beslutninger om tildeling av langtids- og korttidsplasser. 

Til stede på disse møtene er blant annet begge legene (kommunalt ansatt), rådgiver, 

fysioterapeut, kommunalsjef og andre representanter for ÅPOS og 

hjemmesykepleien. Vurderingene gjøres i stor grad muntlig, og dokumenteres i liten 

grad i journal eller vedtak.

Åmli kommune har mange omsorgsboliger i tilknytning til omsorgsbasen for 

hjemmesykepleie ved ÅPOS. Det er vanlig at eldre som bor langt fra sentrum, flytter 

inn til omsorgsboligene før de får behov for sykehjemsplass.  I likhet med mange 

andre små kommuner med store arealer, har Åmli kommune valgt å bygge mange 

omsorgsboliger sentrumsnært. Dette kan også være med på å minke presset på 

institusjonstilbudet.

3.1.2 Ventelister

Lokal forskrift om tildeling av langtidsplasser i sykehjem er ikke lagt ut på lovdata. Det 

er sjeldent at det er aktuelt med ventelistepasienter, men det er likevel etablert en 

ordning som skal sikre at dersom det oppstår ventelister, så skal hjelpebehovet være 

det som er førende for tildeling av plass.

3.2 Forsvarlig medisinsk oppfølging

Legedekning og medisinsk forsvarlig behandling og oppfølging:

Kommunelege 2 er den faste sykehjemslegen, og vedkommende er tilknyttet ÅPOS 

fast 1 dag i uka, og fungerer ellers som fastlege. Den andre legen er 

kommuneoverlege med 80 % i fastlegehjemmelen og 20 % som kommuneoverlege. 

Legen har bedt seg fritatt for den delen som utgjør 20 % kommunelege, og de senere 

år har ikke denne funksjonen blitt utøvd fast i kommunen. (Det opplyses at det leies 

inn ekstern hjelp til enkelte oppgaver, blant annet smittevern. Hvor stort omfanget av 

dette ble ikke konkretisert eller klarlagt i vårt tilsyn.) Legene deltar på faste 

torsdagsmøter med helse- og omsorgstjenesten ukentlig. Ingen av disse legene var 

kjent med sine stillingsbeskrivelser.  Kommuneoverlegen skal være rådgiver for: 1) 

styrende organ og 2) helsepersonell i kommunen, samt ha oppgaver med (sitat): 3)

«Internkontroll. Kontroll med kommunens interne virksomhet.», jf stillingsbeskrivelse 

av 24.01.2012.

3.2.1 Årlige gjennomganger / kontroller

• Det har ikke vært gjennomført systematiske årskontroller av pasientene.

• Det er ingen rutine eller prosedyre for systematisk legemiddelgjennomgang. 

Tilsynet fant at det var gjort en systematisk legemiddelgjennomgang hos 1 av 8 
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pasienter ved innkomst. Ingen hadde hatt systematisk legemiddelgjennomgang 

ved årskontroll (som for øvrig heller ikke var utført).

• Journalgjennomgangen viste at flere pasienter stod på et stort antall faste 

medikamenter.

3.2.2 Risikovurderinger av fall:

• Risikovurdering av fall gjøres ikke systematisk (men det gjøres i noen grad 

fortløpende mer usystematiske vurderinger).

• Beslutninger og vurderinger om fallrisiko gjenfinnes ikke i journal, og 

dokumenteres ikke i tiltaksplan

3.2.3 Tidlig oppdagelse av forverret tilstand

• Det benyttes TILT-score for å oppdage «tidlig forverret tilstand».

• Ved journalgjennomgang fant vi at 4 av 8 aktuelle pasienter hadde minst en 

TILT-vurdering etter interne rutiner det siste året.

3.2.4 Ernæring

• Veiing skal etter intern rutine gjøres hver måned.

• Veiing skjer ikke på en måte som er systematisk og planlagt. 

Journalgjennomgang viste av langtidspasienter var veid fra 0 til 6 ganger de 

siste 12 måneder. 7 av 8 innelagte pasienter hadde imidlertid et nylig 

journalnotat om matpreferanser/ tyggefunksjon/ svelgefunksjon mv.

• Det var ikke gjort systematiske ernæringskartlegginger.

• Validerte verktøy for bruk av ernæringskartlegging var ikke i bruk.

• Det var nylig laget en ernæringsprosedyre, men flere av de vi snakket med 

kjente ikke til denne prosedyren, og den var nylig lagt inn i Qm+.

• Kartlegging av behov for protein beriket mat og eventuelt næringsdrikker 

gjøres ikke systematisk. Utlevering av næringsdrikker kvitteres på egne 

signaturark på like linje som medisiner.

• ÅPOS har et eget kjøkken som samarbeider godt med avdelingene. De har lagt 

om tidspunkt for måltider for å tilpasse dette bedre til pasientene behov. Mat 

kan tilbedres og tilpasses etter pasientenes ønsker.

• Ansatte var til stede i måltidsituasjonen. Pasienter som ville eller måtte spise på 

eget rom, fikk anledning til det.

3.2.5 Undersøkelse/oppfølging av tannhelse

• Det er etablert en avtale med Fylkeskommunens tannhelsetjeneste, og dette 

har tidligere fungert slik at beboerne fikk jevnlig tilsyn av tannpleier minst en 

gang hvert år. Det er imidlertid ikke gjennomført noen planlagt 

tannhelsekontroller i 2018 og hittil i 2019.

• Beboernes akutte tannproblemer løses når de oppdages. 1 av 8 har vært hos 

tannlege for behandling de siste 12 månedene.
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3.2.6 Samtykkevurderinger

• Det er ingen rutiner for samtykkevurderinger, og det gjøres ikke planlagt og 

systematisk.

• Dette dokumenteres bare sporadisk og i liten grad i journal.

• Kunnskapen omkring hva som ligger i en samtykkevurdering er variabel.

• Enkelte pasienter har ut fra det som fremkommer i journal og intervjuer, behov 

for samtykkevurderinger og vurdering av behov for oppnevning av verge.

3.2.7 God journalføring

• Det er lite spor av systematiske og planlagte tiltak/vurderinger/evaluering mv i 

journalene.

• Journalene inneholdt løpende notater for de aller fleste, men hos en pasient 

fant vi ikke noe legenotat etter 2017.

• Når og hva som skal skrives i journalene har de ansatte ikke en ens oppfatning 

av, selv om dette har vært tema på personalmøter flere ganger.

3.2.8 Samarbeid mellom sykehjemmet og annen helsetjeneste

• Samarbeidet internt i kommunen er godt, det er etablert faste møtepunkter 

der tjenestebehovet kan blir drøftet og vurdert, jf tildeling av plass pkt. 1.

• Samarbeidet med sykehuset og E-link fungerer stort sett bra. I noen tilfeller 

opplever kommunen at det kommer pasienter uten epikrise og fastlagt plan for 

videre behandling. Dette kan i enkelte tilfeller føre til vanskelige situasjoner. 

Tilsynet avdekket at det var sendt avvik til sykehuset i et slikt tilfelle.

• Samarbeidet med legevakt er ukomplisert og fungerer bra.

• Det er etablert en interkommunal KØH-løsning (kommunal øyeblikkelighjelp). 

Disse plassene brukes i liten grad, da pasientene enten legges inn på ÅPOS 

eller direkte til sykehus.

3.3 Brukermedvirkning

3.3.1 Journalgjennomgangen av samtlige pasienter viste få spor av 

brukermedvirkning. Systematiske kartlegginger av den enkeltes pasients 

brukeropplevelser er ikke gjort. 

3.3.2 Kommunalsjefen har vært på noen møter i Pensjonistlaget, og er også sekretær 

for Rådet for eldre og funksjonshemmede. ÅPOS har gjennom dette noe kontakt på 

systemnivå. Internt på ÅPOS er det ikke igangsatt noe systematisk pårørende eller 

brukersamarbeid på tjenestenivå, for eksempel brukerundersøkelser eller annet der 

brukernes interesser løftes frem.
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3.4. Disponering av kontantytelser

Ledelsen ved ÅPOS forholder seg ikke til forskriften om disponering av 

kontantytelser, og det fattes ikke slike vedtak. Det gjøres ikke samtykkevurderinger av 

pasientene. ÅPOS har laget et eget internt system for å oppbevare og dele ut penger 

til beboerne ved behov.

3.5 Plikt til systematisk styring og kontroll 

3.5.1 Opplæring:

• Ved ÅPOS får alle nyansatte tre opplæringsvakter, og de lærer seg de interne 

rutinene ved å samarbeide med andre ansatte.

• Det er ingen sjekklister for gjennomgang av informasjon eller introduksjon av 

nyansatte.

• Ansatte får ikke utdelt noen skriftlige prosedyrer, og blir heller ikke vist hvor 

rutiner/prosedyrer kunne gjenfinnes.

• Det er flere ansatte som skal ta e-læringskurs for legemiddelhåndtering. Noen 

vi snakket med hadde ikke tatt et slikt kurs de siste 10-15 årene.

3.5.2 Plan for å opprettholde og heve kompetanse

• Det finnes en strategisk kompetanseplan for 2013-2018, men det finnes ikke 

konkrete planer for å opprettholde og heve kompetansen.

• Ledelsen opplyser at de kan innvilge kurs og opplæring etter behov, jf 

medarbeidersamtaler.

3.5.3 Avvikshåndtering og risikostyring

• Kommunen har et system for avvikshåndtering og risikostyring kalt Qm+.

• Avvikene på ÅPOS mottas og behandles av kommunalsjefen, men det var noe 

usikkerhet om denne ordningen fremdeles skulle gjelde da tilsynet foregikk.

• Det finnes en oversikt over kategorier avvik og antall. Noen avvik tar det lang 

tid å behandle og «lukke». Enkelte avviksmeldinger har det tatt inntil ett år å 

løse.

• I 2018 var det registrert 50 avvik i helse- og velferd, av disse var 30 ikke 

lukket/ferdig behandlet pr 23.03.2019. (Kommunen opplyser at pr 09.04 er alle 

avvik fra 2018 behandlet.)

• Noen ansatte skriver avvik, andre gjør det ikke. Også når det gjelder 

tilbakemeldinger er oppfatningene ulike. Noen sier at de får tilbakemeldinger 

på avvik de har skrevet, andre gjør det ikke.

• Kommunens ledelse oppgir at det har vært iverksatt opplæring og informasjon 

om hvordan avvik skal skrives.

• Flere ansatte med ulike oppgaver og roller hadde ikke tilgang til 

avvikssystemet, og flere visste ikke hvordan de skulle få tilgang, eventuelt få 

gjenopprettet tilgang. Det er ikke etablert noen ordning for hvordan man 

melder ifra om manglende tilganger.
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• Tilgang/passord kan gis av HMS-koordinator i rådmannens stab.

• Kommunen er ikke gjort konkrete risikovurderinger for å finne områder med 

risiko for svikt. Mange hendelser og problemer tas opp fortløpende, enten 

tilfeldig («ad hoc») eller ved planlagte møter. Mange ansatte mener at siden 

forholdene er «små» og pasientgruppen er oversiktlig og begrenset til ni 

plasser ved ÅPOS, så løser de mye fortløpende og uformelt.

4. Vurdering av faktagrunnlaget opp mot aktuelt 
lovgrunnlag

I dette kapittelet vurderer vi fakta i kapittel 3 opp mot lovbestemmelsene i kapittel 2.

Plikt til systematisk styring og kontroll kommenteres nærmere under de ulike 

lovbruddene, og knyttes der til konkrete mangler i tjenesten som har betydning for 

pasientene.

4.1 Tildeling

4.1.1 Tildeling av tjenester gjennom søknad, kartlegging og vedtak skjer etter 

regelverket.

4.1.2 Det er vedtatt en lokal forskrift som ikke kunngjort og iverksatt slik 

forvaltningsloven §§ 38 og 39 krever. Resultatet er at forskriften ikke er gyldig, og 

brukerne/pasientene kan ikke påberope seg denne ved brudd på forskriften. 

Ventelister er per i dag ikke aktuelt, men dette kan endre seg over tid både med 

pasienter og ledige omsorgsboliger.

4.2    Forsvarlig medisinsk oppfølging

Oppsummert: Det gjøres ikke systematisk legemiddelgjennomgang ved innkomst og 

eller årlig, og det gjøres ikke systematisk vurdering av fallrisiko. Skjema for TILT-score 

for å oppdage tidlig forverret tilstand er i bruk. Pasientene veies ikke systematisk og 

jevnlig, og tannhelsekontroll har uteblitt i 2018 og 2019. Samtykkevurderinger gjøres 

ikke systematisk og journalføres ikke.Journalen har ikke nødvendige opplysninger for 

å kunne følge opp pasientene systematisk over tid. Samarbeid med andre i 

helsetjenestene, som sykehus, legevakt og fastleger fungerer bra.

Oppfølgingen og behandlingen av pasientene gjøres ikke systematisk og planlagt på 

flere områder. Det er vanskelig å finne spor av systematiske og planlagte tiltak i 

journalene. Dette fører til for stor risiko for svikt over tid. Arbeidet med vedlikehold 

og oppfølging av internkontrollen blir nedprioritert. Primærkontaktrollen og ansvaret 

for utføring av oppgavene «har sklidd ut». For å opprettholde en god kultur og 

nødvendige rutiner og kontrolltiltak er det avgjørende at medisinskfaglig 

rådgivingstjeneste internt i kommunen er tilgjengelig.
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Det skrives noen avvik, og håndteringen av disse tar for lang tid. Når de ansatte ikke 

har lik tilgang til avvikssystemet og praktiserer dette ulikt, vil ikke avvikssystemet 

kunne fungere for å unngå at feil gjentar seg og at organisasjonen lærer av feil.

4.3. Brukermedvirkning

Systematisk brukermedvirkning kan skje både på individnivå og systemnivå.

4.3.1 Planlagte samtaler med pasienter og/eller pårørende kunne løftet frem den 

enkeltes ønsker og innspill til hvordan tjenestene bør være.

4.3.2 Det er ikke gjort noe for å få iverksatt brukermedvirkning på tjenestenivå (for 

eksempel brukerundersøkelser). Kommunen har iverksatt systematiske og planlagte 

tiltak på overordnet systemnivå og har møter med Pensjonistlaget og Rådet for eldre 

og funksjonshemmede.

4.4 Disponering av kontantytelser

Det er etablert et internt kontantkasse-system det det kvitteres for penger inn/ut, 

dette tilfredsstiller ikke lovkravet. Forskriftens formål er å ivareta de pasientene som 

på grunn av kognitiv svikt ikke selv kan ivareta egne økonomiske behov og 

disposisjoner. Det gjelder penger til ulike formål og tjenester som 

utflukter/kulturarrangement, gaver, frisørtimer, innkjøp av klær mv. Det gjøres ikke 

nødvendig vurderinger av samtykkekompetanse og eventuelle behov for verge for de 

pasientene som kan ha behov for dette.

4.5 Plikt til systematisk styring og kontroll

Plikten til systematisk styring og kontroll skal knyttes opp mot tjenestene og de tema 

tilsynet tar for seg, og det gis ikke selvstendige avvik på dette tema.

Rådmannsnivået holder seg i liten grad oppdatert om resultatoppnåelse på ulike 

kvalitetsindikatorer ved ÅPOS. Opplæring og vedlikehold av kompetanse gjøres i liten 

grad, og det gis ingen aktiv medisinskfaglig rådgivning fra kommuneoverlegen for å 

sikre kvalitet og gode systemer.

ÅPOS er pålagt å ha et avvikssystem, og dette er ett av flere verktøy som kan benyttes 

for å styre risiko, fange opp feil og hindre at de gjentar seg. Avvikssystemet fungerer 

ikke tilfredsstillende og ansatte har mangler tilgang til systemet og har dessuten ulik 

forståelse av hvordan det virker. En gjennomgang av avvikssystemet og interne 

rutiner og prosedyrer synes etter vår vurdering å være nødvendig. De mangler som 

er avdekket i tilsynet henger i stor gradsammen med mangelen på systematisk 

styring og kontroll.

5. Fylkesmannens konklusjon

Her presenterer vi konklusjonen av vår undersøkelse, basert på vurderingene i 
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kapittel 4.

Fylkesmannens konklusjon:

Lovbrudd 1: 

Lokal forskrift om tildeling av langtidsplasser i sykehjem i Åmli kommune er ikke 

kunngjort og registrert i lovdata.

Dette er brudd på lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og 

omsorgstjenesteloven) § 3-2a annet ledd, jf forvaltningsloven §§ 38 og 39.

Lovbrudd 2:  

Åmli kommune sikrer ikke forsvarlige helsetjenester ved sykehjemmet gjennom 

systematisk oppfølging og behandling.

Dette er brudd på lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og 

omsorgstjenesteloven) § 4-1(forsvarlighet), jf §§ 5-5 (medisinskfaglig rådgiver) og 5-10 

(journalsystem), samt §§ 8-1 og 8-2 (opplæring/kompetanse). Videre er det brudd på 

tannhelseloven § 1-3 første ledd bokstav c), samt helsepersonelloven § 16 

(organisering).

Det vises til forskriften om ledelse og internkontroll §§ 3 og 5 til 9.

Videre vises det til forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og 

helsepersonell som yter helsehjelp § 5a.

Lovbrudd 3:

Åmli kommune sikrer ikke systematisk brukermedvirkning ved sykehjemmet.

Dette er et brudd på helse- og omsorgstjenesteloven § 3-10 jf pasient- og 

brukerrettighetsloven § 3-1, samt forskrift om internkontroll §§ 6-9.

Lovbrudd 4:

Åmli kommune fatter ikke vedtak om disponering av kontantytelser for beboere ved 

sykehjemmet.

Dette er et brudd på helse- og omsorgstjenesteloven § 12-4 fjerde ledd jf forskrift om 

internkontroll §§ 6-9. Det vises videre til forskrift om disponering av kontantytelser fra 

folketrygden under opphold i kommunal helse- og omsorgsinstitusjon og i 

helseinstitusjon i spesialisthelsetjenesten §§ 3 og 4.

6. Oppfølging av påpekte lovbrudd
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Anne Sofie Syvertsen (e.f.) 

fylkeslege

Helse- og sosialavdelingen

Lasse Svenstrup Andersen

seniorrådgiver

Helse- og sosialavdelingen

I dette kapittelet redegjør vi om hva vi forventer virksomheten skal gjøre i prosessen 

med å rette påpekte lovbrudd, slik at kravene til kvalitet og sikkerheten for 

tjenestemottakerne blir ivaretatt.

Fylkesmannen ber Åmli kommune om å utarbeide en plan for å rette lovbruddene, 

planen må være sendt innen 03.06.2019.

Planen må inneholde:

• Forslag til tiltak som skal iverksettes for å rette lovbruddet, og videre hvordan 

ledelsen vil følge med på, og kontrollere de foreslåtte tiltakene.

• Beskrivelse av hvordan ledelsen vil gjennomgå om tiltakene har virket som 

planlagt etter at de har fått virke en stund.

• Kommunens egne frister for å sikre framdrift av denne planen.

Fylkesmannen vil deretter vurdere videre oppfølging av tilsynet.

Med hilsen

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg: Gjennomføring av tilsynet

I dette vedlegget omtaler vi hvordan tilsynet ble gjennomført, og hvem som deltok.

Varsel om tilsynet ble sendt 25.01.2018.

Forberedende kontakt med virksomheten ble gjennomført på telefon.

Avtale om intervju med pårørende og organisasjoner ble gjort på telefon.

Befaring ble gjennomført 25.03.2019. Tema for befaringen: omvisning i lokaler 

inkludert kjøkken og annet utstyr, bla stolvekt. Det ble også gjennomført befaringer 

26. og 27.03.2019 for å se på spisesituasjoner, vaktrom og dokumentasjonssystemer 

utenfor elektronisk journal mv.

Tilsynsbesøket ble gjennomført ved Åmli pleie- og omsorgssenter (ÅPOS), og innledet 

med et kort informasjonsmøte 27.03.2018. Oppsummerende møte med 

gjennomgang av funn ble avholdt 27.04.2018.
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En del dokumenter var tilsendt og gjennomgått på forhånd, mens andre dokumenter 

ble mottatt og gjennomgått i løpet av tilsynsbesøket. Følgende dokumenter ble 

gjennomgått og vurdert som relevante for tilsynet:

• Søknad, utredning og tildeling av plass ved sykehjem i kommunen

• Rutiner for praktisering av venteliste for langtidsopphold ved sykehjemmet i 

Åmli kommune

• Stillingsbeskrivelser for leger (kommuneoverlege og kommunelege 2)

• Pleieplaner og aktivitetsplaner for pasientene

• Planer for ernæring (vekt)

• Samarbeid med sykehus/spesialister og eventuelt fastlege eller andre

• Disponering av kontantytelser: beskrivelse av praksis

• Pårørende- og brukermedvirkning: beskrivelse av praksis

• Oversikt over avvik (Qm+)

• Stillingsbeskrivelser for ansatt ved ÅPOS

• Eksempler 3 x pasienter og ernæringsoppfølging

• Eksempler 5 x pasienter og langtidsplass

• Eksempler 5 x pasienter og korttidsplass

• Praksis for ventelister

• Beskrivelse av aktiviteter ved sykehjemmet

• Bruker/pårørenderåd, praksisbeskrivelse

• Lederavtale rådmann-kommunalsjef

• Strategisk kompetanseplan (2013 – 2016)

• TILT-score (tidlig identifisering av livstruende tilstander)

• Samarbeidsavtale med tannhelsetjenesten 2016

• Oversikt ansatte på jobb under tilsynet

• Organisasjonskart Åmli kommune

Det ble gjennomført journalgjennomgang or å se etter antall faste legemidler i bruk 

per pasient, hvorvidt følgende var gjennomført: årskontroll, systematisk 

legemiddelgjennomgang ved innkomst og årlig, pårørendesamtaler ved innkomst og 

årlig, risikovurdering av ernæring og fallrisiko, tannhelsekontroll m.v.

•   9 journaler ble gjennomgått for å lese notater, og sjekkliste ble fulgt for å se 

etter medikamentgjennomgang, årskontroller, pårørendesamtaler, 

innkomstsamtaler, samtykkevurderinger, risikovurderinger for fall/trykksår mv. 

Tilsynet gikk gjennom alle aktuelle pasienter mens tilsynet pågikk.

•   3 vedtak for korttidsplass og 3 vedtak for langtidsplass

I tabellen under gir vi en oversikt over hvem som ble intervjuet, og hvem som deltok 

på oppsummerende møte ved tilsynsbesøket.

Ikke publisert her

2 brukerrepresentanter ble intervjuet i forbindelse med tilsynet.
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Disse deltok fra tilsynsmyndigheten:

• Seniorrådgiver, Lasse Svenstrup Andersen, Fylkesmannen i Agder, 

revisjonsleder

• Seniorrådgiver, Egil Nordlie, Fylkesmannen i Agder, revisor       

• Assisterende fylkeslege, Aase Aamland, Fylkesmannen i Agder, revisor   
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ÅMLI KOMMUNE 
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Org.nr.:  864965962  
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Dato: 28.06.2019 
Vår ref: 19/10291-3 
Deres ref:    
Saksbeh.:  Laila Nylund 
Tlf. +47 37185282 

 
  

 
 
 

Svar på rapport etter tilsyn med Åmli pleie- og omsorgssenter 2019 fra Helse og omsorg   
 
Viser til rapport etter tilsyn med Åmli Pleie- og omsorgssenter datert 06.05.19 og 13.06.19. Frist for 
tilbakemelding fra Åmli kommune er 28.06.19 på hva som vil bli av tiltak og når kommunen tenker det 
skal være gjennomført. 
 
Åmli pleie og omsorgssenter fikk følgende Lovbrudd: 
 
Lovbrudd 1: 
Lokal forskrift om tildeling av langtidsplasser i sykehjem i Åmli kommune er ikke kunngjort og registret i 
lovdata. 
 
Lokal forskrift er lastet og registret i lovdata opp. Slik at dette lovbruddet er lukket. 
 
 
 
Lovbrudd 2: 
Åmli kommune sikrer ikke forsvarlige helsetjenester ved sykehjemmet gjennom systematisk oppfølging 
og behandling. 
 
Tilsynet hadde fokus på: 
 

1. årlige gjennomganger / kontroller 
2. samtykkevurdering 
3. god journalføring 
4. samarbeid mellom sykehjemmet og annen helsetjeneste 

 
Etter tilsynet har kommunen startet opp arbeidet med å få et godt system på plass rundt disse 
fokusområdene. Der er utarbeidet sjekkliste og lagt inn i årshjulet for når de årlige og halvårlige 
kontrollene av pasienten skal skje. Tilsynslegen har utarbeidet en sjekkliste for kontrollene, og disse blir 
liggende på pasienten i journalsystemet. Se vedlegg nr 1.  
Ved legemiddelgjennomgang hadde vi med farmasøyt. 
Der er utarbeidet sjekkliste for innkomstsamtale og for halvårskontrollene som sykepleier / 
primærkontakt skal utføre før tilsynslegen skal gjennomføre sin kontroll. Se vedlegg  nr 2. 
 
Vi skal evaluerer stillingsinstruksen for tilsynslegen ved sykehjemmet før den blir underskrevet. Der var 
en stillingsinstruks i kommunen men denne var ikke kjent for legene. Dette skal vi arbeide med høsten 
2019, og arbeidet skal være ferdig i utgangen av oktober 2019.  
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Det er utarbeidet rutine for samtykkevurdering, dette er nå med i oppgavene som skal skje ved innkomst 
og ved de årlige kontrollene av pasienten. Se vedlegg nr. 3. 
Det vil bli gjennomført kurs for ansatte i løpet av november 2019.  
 
Det er utarbeidet plankategorier / planområder i vår fagsystem som er Profil slik at alle ansatte kan lett 
finne informasjon. 
Dette er tatt opp på avdelingsmøte før sommeren, og vil bli informert om igjen til høsten. Det er svært 
viktig at implementeringen blir god.  
 
Det er blitt gjennomført årskontroll i mai/juni for pasienter med langtidsvedtak. 
 
Når det gjelder fylkestannlegen har kommunen vært i kontakt med de. Kontoret er nå i Tvedestrand og 
der er ikke kapasitet til å gjennomføre tilsyn i kommunen. Der er avtalt møte mellom partene i august for 
å se nærmere på hvordan vi kan jobbe videre sammen.  
 
Det vil bli utarbeidet en kompetanseplan i løpet av siste del av 2019 som skal gjelde for 2020. Vi har sett 
etter tilsynet at vi må ha opplæring av faste og vikarer 1 gang pr år på en del temaer som 
samtykkevurdering, hvordan ønsker vi at dokumentasjonen skal være, ernæring, TILT, IPLOS, 
legemiddelgjennomgang og oppfriskningskurs for helsefagarbeid og sykepleiere, og vi ser at opplæring 
på oppgavene til primærkontakt må ha inn som team.  
 
Det vil her bli jevnlige møte mellom tilsynslege, teamsykepleier og leder for å følge opp tiltakene og 
utarbeide rutiner/prosedyrer rundt lovbruddet. 
 
 
 
Lovbrudd 3: 
Åmli kommune sikrer ikke systematisk brukermedvirkning ved sykehjemmet. 
 
De siste 5 års årene har det ikke blitt gjennomført brukerundersøking ved institusjonen. Og siden der 
heller ikke blitt tatt en systematisk innkomstsamtale når pasientene kommer på langtidsplass er der ikke 
noe type informasjon vi kan bruke til å sikre brukermedvirkning. Våren 2019 ble det administrativt 
bestemt at helse og omsorg skal gjennomføre brukerundersøkelse hver 2 år. Første året vil være 2020.  
Samtidig er det satt i system med innkomstsamtale ved langtidsplass ved institusjon. Det er en utfordring 
når pasientene har vært på korttidsopphold og pasienten er kjent, har det ikke blitt tatt innkomstsamtale.  
Det er utarbeidet en informasjons brosjyre som skal deles ut til pasienter som kommer til ÅPOS.  Se 
vedlegg 4. (oversender med utkast uten bilder) 
 
Vi ønsker også få innført brukermøte 4 ganger pr år, dette skal vi arbeide med i løpet av 2019.  
 
 
 
Lovbrudd 4: 
Åmli kommune fatter ikke vedtak om disponering av kontantytelser for beboere ved sykehjemmet.  
 
Etter at tilsynet var gjennomført og rapporten forelå er der kommet justeringer fra fylkesmannen i forhold 
til dette lovbruddet.  
 
Åmli kommune trenger ikke å fattevedtak om disponering av kontantytelser for beboere.   
 
Åmli kommune må utarbeide gode rutine for disponering av kontantytelser. Dette skal være ferdig innen 
september 2019. 
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Fylkesmannen ber om beskrivelse for hvordan ledelsen skal følge opp tiltakene og se til at de har virket 
som planlagt. Dette vil kommunen jobbe med etter ferien. Planen er at ved å utarbeide årshjul og 
kompetanseplan vil ledelsen er til at det er gjennomført. Ved å gå igjennom stillingsinstrukser vil alle 
ansatte innen tjenesten være klar over hva som bli forventet og hva som skal gjennomføres. Vi må 
arbeide med finne fram til hvilke indikatorer vi skal måle på og hvordan det skal rapporters til ledelsen. 
Dette må være klart til november 2019. 
 
 
Det har vært stort engasjement hos de ansatte for å ta tak i de ulike lovbruddene. Dette mener jeg at alt 
som er blitt tatt tak i på kort tid viser. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Laila Nylund 
Leiar helse og omsorg 
+47 37185282  
 
Brevet er ekspedert elektronisk, og har derfor ingen signatur.  
 
Vedlegg 
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Hjertelig velkommen til oss på Åmli Pleie og omsorgssenter! 

Vi ønsker deg og dine pårørende hjertelig velkommen til Åmli Pleie og omsorgssenter. Vi ønsker å 

gjøre vårt beste for at du og dine skal finne dere til rette på sykehjemmet. Vi kan nok ikke erstatte 

ditt eget hjem, men vi vil gjøre det vi kan for at du skal føle deg trygg og få så god behandling og 

omsorg som mulig. Sammen med deg og dine pårørende vil vi prøve å gjøre hverdagen din aktiv og 

meningsfull på dine premisser. Vi arbeider for at du skal oppleve gode øyeblikk og dyrke dine 

interesser. 

Vi håper denne brosjyren vil være en hjelp for deg og dine nærmeste, og gi svar på noen av de 

spørsmålene dere måtte ha. Vi er åpen for alle tilbakemeldinger og innspill. Vi har tro på at alle 

tilbakemeldinger, positive som negative, skaper læring og sår frø til endring- Endring til det bedre. 

 

Organisering: 

Åmli Pleie og omsorgssenter har to avdelinger. En langtidsavdeling, hvor vi i samme avdeling har 

rehabiliteringsplasser og kortidsplasser, med 9 plasser, og en skjermet enhet med 6 plasser. 

Sykehjemmets boligdel er lokalisert i 2 etasje, i 1 etasje har vi kontorer/kjøkken/vaskeri, og i 3 etasje 

er det omsorgsboliger som hjemmesykepleien server.  

Sykehjemmet er sentralt lokalisert med de fordeler og ulemper det medfører. Av sikkerhetsmessige 

hensyn er derfor sykehjemmets inngangsdører låst etter kl 18.00. Besøkende og ansatte kan ringe på 

for å komme inn, ved sykehjemmets hovedinngang. Vi ønsker at besøk kommer utenom måltider, og 

at man ikke er lenger til klokka 21.00 om kvelden, med tanke på å holde roen i avdelingene. 
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Hvem arbeider på Åmli Pleie og omsorgssenter? 

Omsorgsleder er Laila Nylund, og hun har kontor i 1 etasje. 

De som jobber hos oss har høy faglighet og god kompetanse. Du vil møte dyktige sykepleiere, 

helsefagarbeidere og elever/vikarer fra ulike kulturer. Tilsynslege Guro Leland har legevisitt på 

sykehjemmet hver torsdag, og vil følge deg opp i forhold til behandling og medikamenter. 

Teamsykepleier har det overordnede fagansvar i avdelingen, og hun sørger også for at dine 

medisinske plager tas opp med tilsynslegen. Vi har samarbeid med frisør Marit Finsrud, og fotpleier 

Trine Tobiassen. Vi arbeider tett sammen med kommunal fysioterapeut. Det er svært ønskelig at 

pårørende tar seg av kontakten/timebestilling hos frisør og fotpleier. Vi har også samarbeid med 

lokalt tannlegekontor, og vi har sjekk fra tannpleier x 1 pr år.  

 

Primærkontakt 

Primærkontakten er bindeledd mellom deg, dine pårørende og sykehjemmet. Primærkontakten 

sørger for kontinuitet og individuell oppfølgning, og følger opp dine behov i forhold til ernæring, 

hjelpemidler og personlige ting som klær og toalettartikler. Primærkontakt har hovedansvar for 

kontakt med pårørende, og kan evt formidle kontakt med prest eller lignende om du ønsker det 

Navnet på din primærkontakt er: …………………………………………….., og din sekundærkontakt 

er:………………………………………………. 

 

Innkomstrutiner 

Når du kommer inn til oss ønsker vi å ta godt imot deg. Du og dine pårørende vil i løpet av de to 

første ukene her få tilbud om en innkomstsamtale sammen med teamsykepleier og primærkontakt. 

Bakgrunnen for samtalen er å bli bedre kjent med deg, innhente opplysninger og lære å kjenne dine 

aktivitetsønsker og medisinske behov. Vi ønsker å benytte anledningen til å informere deg om 

sykehjemmet og besvare de spørsmålene du evt måtte ha.  For å kunne bli godt kjent med deg vil vi 

at du, sammen med pårørende fyller ut et skriv med bakgrunnsopplysninger. Her kan du fortelle om 

hva du har gjort gjennom livet, dine interesser og annet. Dette hjelper oss å tilpasse aktiviteter og 

samtaler til dine interesser og behov. 

En del av våre rom deler bad/toalett. Rommene blir rengjort tre ganger pr uke av personalet. Du har 

anledning til å ha egne møbler og personlige gjenstander, men vi ber om at rommet ikke blir 

overmøblert.  Når du får langtidsplass sendes det flyttemelding til Folkeregisteret. Du eller dine 

pårørende må sende adresseendring til posten osv. Alle elektriske apparater og gjenstander kan bli 

sjekket av vår vaktmester for å forebygge brannfare. Det er ikke tillatt med levende lys på 

sykehjemmet, også på grunn av brannfare. Om du røyker, må dette skje på anvist område, og 

personalet har begrenset anledning til å følge for å røyke. Det er ikke anledning til å røyke mellom kl 

22.00 og 08.00. Vi er opptatt av fallforebygging og ønsker derfor at du ikke har teppe på gulvet. 

Dersom du har verdifulle gjenstander, ber vi om at du forsikrer disse. Åmli pleie og omsorgssenter 

kan ikke erstatte tapte verdier. 

Klær må merkes med navn. Dette kan bestilles på: www.navnelapper.no, og pasient/pårørende er 

ansvarlig for å merke tøy. Vaskeriet på sykehjemmet vasker klærne. Ull og andre klær som krever 

håndvask, kjøpes inn på egen risiko. Vi opplever til tider at disse klærne kan bli feilvasket og krymper. 
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Sykehjemmet erstatter ikke klær som anbefales håndvask. Vi anbefaler derfor at dine pårørende 

vasker klær som må spesialvaskes. Vi avklarer sammen med deg og dine pårørende hvem som sørger 

for innkjøp av klær og sko, samt toalettsaker. Dette må du bekoste selv. 

Aktuell informasjon til deg og dine pårørende blir hengt opp på oppslagstavle i avdelingen, og evt 

inne på rommet om det er personlig post. 

Vi ønsker at pasienten får oppnevnt en nærmeste pårørende.  

Ved besøk bes dere vennligst trekke inn på pasientrom, og om dere skulle bli mange gi beskjed så 

skal vi forsøke å finne en egnet plass. 

 

Oppfølgningssamtale 

Sykehjemmet tilbyr oppfølgningssamtale en gang årlig. Dersom du ønsker det kan du få samtalen 

oftere. Du kan også få egen samtale med teamleder, omsorgsleder eller lege. Primærkontakt 

videreformidler beskjed.  

 

Ernæring 

Vi ønsker å sikre at du får en god ernæring tilpasset dine behov og ønsker. Vi arbeider aktivt for å 

avdekke, forebygge og behandle underernæring hos våre beboere. Vi ønsker at måltidene skal være 

et høydepunkt i hverdagen og vi tilstreber ro og hygge når vi spiser. 

Veiledende måltidsrytme: 

0900 Frokost 

1200 Lunsj 

1530 Middag 

1900 Kvelds 

(I helger/helligdager er det middag kl 13.00, og kaffi/kake kl 15.30) 

Vi tilbyr forfriskninger og ekstramåltider utover dette, etter dine behov. Kontakt personalet så 

hjelper de med dette! Vi samarbeider også tett med eget kjøkken i 1 etasje, de kommer gjerne opp 

for samtale ved behov. 

 

Økonomiske forhold 

Når du flytter inn hos oss, er det viktig å få klarlagt hvem som skal håndtere din økonomi dersom du 

ikke er i stand til det selv. 

Ved kortidsopphold kan man få inntil 60 dager pr år, dette koster 160 kr pr døgn. Etter disse døgnene 

går man over til betaling lik fast plass. 

Egenbetalingen for din sykehjemsplass trekkes direkte av pensjonen. Den delen av Folketrygden som 

ikke blir trukket av egenandelen omtales som «kontantytelse». Den enkelte disponerer denne privat.  
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Ved diagnose som tilsier det, er sykehjemmet pliktig til å overta ansvaret for beboerens 

kontantytelser i henhold til forskrift fra Sosialdepartementet. Det vil bli gitt mer utfyllende 

informasjon dersom dette blir aktuelt.  

Penger du oppbevarer på rommet er ditt ansvar. Ellers er det mulighet for å låse inn kontanter med 

påfølgende regnskap i avdelingen. Kontakt personalet angående dette. 

 

 

Post  

Din post blir sendt til sykehjemmet og fordelt ut i avdelingene. Det er i mange tilfeller en god løsning 

for både deg, dine pårørende og sykehjemmet at pårørende heller får denne posten direkte til sin 

adresse. Pårørende som ønsker å få beboerens post sendt til sin adresse, oppfordres til å henvende 

seg til folkeregisteret for å få opprettet en c/o-adresse. Gratis telefon: 800 80 000, internett: 

www.skatteetaten.no. Alternativt kan man henvende seg på postkontoret. Der kan man få et skjema 

for å melde adresseendring. Evt bruke internett: www.posten.no. 

 

Noe å feire? 

Hvis du ønsker å feire noe og behøver lokaliteter til dette som beboer ved Åmli pleie og 

omsorgssenter, kan man ta kontakt med sekretær Anja Mogensen i 1 etasje for bestilling av 

lokaliteter. 

 

Brukerrådet? 

 

Klage 

Er det forhold ved sykehjemmet du finner kritikkverdig, kan du klage. Klagen rettes til 

institusjonsleder. Dersom ikke partene finner en løsning, kan klagen oversendes Fylkesmannen i Aust 

og Vest Agder for overprøving. Eventuelt Pasient- og brukerombudet. 
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Arkivsak-dok. 19/10813-1 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Åmli kontrollutvalg 02.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Kommunalt ansattes vurderinger av egen habilitet og hvordan dette 

orienteres og behandles. 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
I alle kommuner kan man risikere at ansatte er i slekt, er nære venner, har forhold til hverandre eller har 

verv. Alt sammen kan føre til at man i visse situasjoner må vurdere om man er habil til å fatte vedtak i 

saker, om man kan attestere regningene til hverandre og liknende.  

 

Åmli kontrollutvalg gjorde i forrige møte følgende vedtak i møte 06.06.2019 sak 24/19: «Kontrollutvalget 

ber om en orientering på neste møte vedrørende hvilke rutiner og retningslinjer kommunen har mht 

attestering av regninger o.l. og håndtering av nære relasjoner mellom ansatte.» 

 

Saksopplysninger: 
På nettsiden www.lovdata.no står det skrevet følgende om habilitetsregler: 

«At en person er “inhabil“ eller “ugild“ innebærer at det foreligger omstendigheter som er egnet til å 

svekke tilliten til hans eller hennes upartiskhet. Hvis slike forehold foreligger, forutsetter reglene om 

habilitet at vedkommende ikke skal delta i behandlingen og i avgjørelsen av den konkrete saken. “Habil“ 

vil si at vedkommende ikke er i en slik situasjon. 

Det er flere hensyn som taler for at den som har egeninteresse i utfallet av en sak, eller som har et nært 

slektskap eller vennskap til noen av partene, ikke bør behandle eller avgjøre vedkommende sak: For det 

første kan det være fare for at vedkommende vil opptre partisk. For det andre er det av stor betydning at 

folk har tillit til at tjenestemenn opptrer upartisk. Og for det tredje tjener habilitetsreglene til å beskytte 

tjenestemenn mot utilbørlig press utenfra. 

Reglene om habilitet har sammenheng med prinsippet om at det ikke må tas utenforliggende hensyn. 

Habilitetskravet gjelder ikke bare den tjenestemann som skal treffe avgjørelse i en sak, men også for den 

eller de som bare skal utrede eller forberede saken. 

I tillegg til reglene om habilitet i den enkelte konkrete sak, sikter begrepet „generell habilitet“ til 

bestemmelser som utelukker noen fra å inneha visse typer stillinger eller verv. Eksempel på dette er når 

visse stillingskombinasjoner er forbudt. 

Sentrale bestemmelser om habilitet finnes i bl.a. forvaltningsloven kapittel II og domstolloven kapittel 6.»  
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Forvaltningsloven kapittel II §6 sier blant annet følgende om habilitetskrav: 

«§ 6. (habilitetskrav). 

En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe 

avgjørelse i en forvaltningssak 

a) når han selv er part i saken; 

b) når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær 

som søsken; 

c) når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller fosterbarn til 

en part; 

d) når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig for en part 

etter at saken begynte; 

e) når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for 

1. et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken, eller 

2. et selskap som er part i saken. Dette gjelder likevel ikke for person som utfører tjeneste eller 

arbeid for et selskap som er fullt ut offentlig eid og dette selskapet, alene eller sammen med andre 

tilsvarende selskaper eller det offentlige, fullt ut eier selskapet som er part i saken. 

 

Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans 

upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller 

ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om 

ugildhetsinnsigelse er reist av en part.» 

 

Dette regelverket er nærmere beskrevet og forklart i den informasjonen som Terje Beruldsen har skrevet 

til kontrollutvalget (se vedlegg). 

 

Terje Beruldsen skriver at han mener ledere og saksbehandlere er godt kjent med habilitetsreglene i 

forvaltningsloven §6 m.m. Det har vært gjennomført to heldagskurs i forhold til forvaltningslovens regler 

på Brokelandsheia for alle ledere og ansatte i regi av KS-advokatene. I tillegg har Åmli kommune kjøpt 

inn et e-læringsprogram «Vi i kommunen» som er utviklet av Kommuneforlaget i samarbeid med flere 

kommuner. En av modulene (30 minutters varighet) går spesielt på «habilitetsreglene» i offentlig 

forvaltning. Disse modulene er tilgjengelig for alle ansatte via Ansattportalen (Oppstartsiden) og lederne 

er oppfordret til å ta opp aktuelle moduler opp i personalmøter/avdelingsmøter, samt at nyansatte er 

oppfordret til å gå gjennom disse som en del av introduksjonen som nyansatt i kommunen.  

 

Kommunen har i tillegg lagt inn habilitet i arbeidsreglementet punkt 17 om annet lønnet arbeid, der det 

bl.a. står at «slikt arbeid bør ikke finne stad dersom ekstraarbeid kan føre til inhabilitet etter kap. 2 i 

forvaltningslova.» 

 

Det er også laget egen «sjekkliste ved nyansettelse» og utarbeidet en egen prosedyre for introduksjon av 

nyansatte (se vedlegg). Disse skal lederne følge ved nyansettelser. I arbeidsavtalen som sendes alle 

ansatte som skal inn på månedslønn er det også tatt inn følgende punkt: 

 

«Bistilling og verv: 

Den ansatte er forpliktet til å informere arbeidsgiver om øvrige arbeidsforhold og verv.» 

I økonomireglementet punkt 5,6, Attestasjon og tilvisning står det i tillegg bl.a. at «Alle som har 

tilvisningsmynde har automatisk attestasjonsmynde, men dei kan ikkje både attestere og tilvise same 

bilag. 

Ingen skal under noko omstende attestere eller tilvise beløp til seg sjølv eller til andre som dei er i eit slikt 

forhold til som omtalast i forvaltningslova sin § 6 (inhabilitet). I slike tilfelle tilviser rådmannen for 

tenestemenn og ordførar for rådmannen.» 

  

Beruldsen skriver at internkontroll kan være utfordrende i en liten kommune som Åmli med få ansatte 

innen mange fagfelt/sektorer, men at de har inntrykk av at revisjonen er særlig oppmerksom på dette ved 

systemkontroll og gjennomgang av rutiner for attestasjon og anvisning og kontroll av bilag. 
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Til slutt skriver Beruldsen at «Alt er basert på TILLIT og det er den enkelte ansatte og leder som har et 

selvstendig ansvar for å ta opp spørsmål om habilitet med sin nærmeste leder, jf. bl.a. føringer i FVL § 8 

og arbeidsreglementets pkt. 17.» 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet finner den informasjonen som er gitt tilfredsstillende.  

 

 

Vedlegg:  

- Informasjon til kontrollutvalgets møte den 25.09.2019 om habilitetsregler m.m. 

- Sjekkliste for nyansatte 

- Prosedyre for introduksjon av ny arbeidstaker 
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Bestilling og informasjon til Kontrollutvalgets møte den 25.9.2019 

Jf. møte i Kontrollutvalget 6.6.2019: 

«Kontrollutvalget ber om en orientering på neste møte vedrørende hvilke 

rutiner og retningslinjer kommunen har mht attestasjon av regninger o.l. og 

håndtering av nære relasjoner mellom ansatte» 

I tillegg har sekretæren bedt om informasjon om Åmli kommunes rutiner når nye 

ansettes. Hvordan rapporteres inn eventuelle slektskap, verv osv? Hvordan får nye 

ansatte vite om regelverket? Kurs? Rutiner?  

Hva er rutinen hvis ansatte får nye verv eller på annen måte blir inhabil i nye saker 

eller det skjer endringer av nære relasjoner hos ansatte? Står det i rutiner at det skal 

gis beskjed til nærmeste overordnede? 

 

Innledningsvis vil jeg vise til sentrale lovbestemmelsene som sier noe om 

habilitetsreglene i offentlig forvaltning: 

Forvaltningsloven: 

§ 6 (habilitetskrav) 

En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse 
eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak  

a) når han selv er part i saken;  

b) når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i 

sidelinje så nær som søsken;  

c) når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor 

eller fosterbarn til en part;  

d) når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller 

fullmektig for en part etter at saken begynte;  

e) når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller 

bedriftsforsamling for  

1. et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken, 

eller  

2. et selskap som er part i saken. Dette gjelder likevel ikke for person som utfører 

tjeneste eller arbeid for et selskap som er fullt ut offentlig eid og dette selskapet, 

alene eller sammen med andre tilsvarende selskaper eller det offentlige, fullt ut eier 

selskapet som er part i saken.  

       Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å 
svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen 
i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han 
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har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse 
er reist av en part.  

       Er den overordnede tjenestemann ugild, kan avgjørelse i saken heller ikke 
treffes av en direkte underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan.  

       Ugildhetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at 
tjenestemannens tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke hans 
standpunkt og verken offentlige eller private interesser tilsier at han viker sete.  

       Rekkevidden av annet og fjerde ledd kan fastlegges nærmere ved forskrifter som 
gis av Kongen.  

Endret ved lover 19 juni 1969 nr. 54, 27 mai 1977 nr. 40, 29 juni 2007 nr. 81 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 23 nov 2007 nr. 
1287), 19 juni 2009 nr. 90 (ikr. 1 nov 2011 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 819).¨ 

 

  

§ 7. (foreløpig avgjørelse).  

       Uansett om en tjenestemann er ugild, kan han behandle eller treffe foreløpig 
avgjørelse i en sak dersom utsettelse ikke kan skje uten vesentlig ulempe eller 
skadevirkning.  

§ 8. (avgjørelse av habilitetsspørsmålet).  

       Tjenestemannen avgjør selv om han er ugild. Dersom en part krever det og det 
kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller tjenestemannen ellers selv finner grunn til 
det, skal han forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse.  

       I kollegiale organ treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende 
medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om ugildhet for 
flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet 
medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. 
I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta.  

       Medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre ham ugild. Før 
spørsmålet avgjøres, bør varamann eller annen stedfortreder innkalles til å møte og 
delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.  

Endret ved lov 27 mai 1977 nr. 40.  

§ 9. (oppnevning av stedfortreder).  

       Når en tjenestemann er ugild, skal om nødvendig oppnevnes eller velges 
stedfortreder for vedkommende.  

       Dersom det er forbundet med særlig ulempe å få oppnevnt stedfortreder, kan 
Kongen for det enkelte tilfelle beslutte at saken skal overføres til sideordnet eller 
overordnet forvaltningsorgan.  

Endret ved lov 19 juni 1969 nr. 54.  
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§ 10. (hvem habilitetsbestemmelsene gjelder for).  

       Foruten for offentlige tjenestemenn gjelder bestemmelsene i kapitlet her 
tilsvarende for enhver annen som utfører tjeneste eller arbeid for et 
forvaltningsorgan. Bestemmelsene gjelder ikke statsråd i egenskap av 
regjeringsmedlem.  

Endret ved lover 19 juni 1969 nr. 54, 12 jan 1995 nr. 4 (ikr. 1 apr 1995).  
 

 

Aktuelle bestemmelser i kommuneloven: 

§ 1. Lovens formål.  

       Formålet med denne lov er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig 
kommunalt og fylkeskommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning 
av de kommunale og fylkeskommunale fellesinteresser innenfor rammen av det 
nasjonale fellesskap og med sikte på en bærekraftig utvikling. Loven skal også 
legge til rette for en tillitskapende forvaltning som bygger på en høy etisk 
standard.  

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 88 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 840).  

 

§ 40. Rett og plikt til å delta i møter i kommunale og fylkeskommunale organer. 

Inhabilitet. Rett til dokumentinnsyn. 

3. Om inhabilitet gjelder reglene i forvaltningsloven kap. II, med følgende 
særregler:  

a. Inhabilitet inntrer ikke ved valg til offentlige tillitsverv eller ved fastsetting av 

godtgjøring o.l. for slike verv.  

b. Kommunalt og fylkeskommunalt ansatte som i denne egenskap har medvirket 

ved tilretteleggelsen av grunnlaget for en avgjørelse, eller ved tidligere 

avgjørelse i samme sak, skal alltid anses som inhabile når saken behandles 

i folkevalgt organ. Ved behandling av årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplan, 

regional planstrategi og regional plan gjelder ikke første punktum.  

c. Ved behandling av klager etter forvaltningsloven § 28 andre ledd er ansatte eller 

folkevalgte som var med på å treffe det påklagede vedtak, eller som medvirket 

ved tilretteleggelsen av grunnlaget for dette, inhabile ved klageinstansens 

behandling av saken og ved tilretteleggelsen av saken for klageinstansen.  

 

Er en overordnet ansatt inhabil i en sak, kan direkte underordnet ansatt 

ikke delta ved klageinstansens behandling av saken, eller ved 

tilretteleggelsen av saken for klageinstansen.  

4. Vedkommende organ kan frita et medlem fra å delta ved behandlingen av en sak 
når han eller hun ber om det før saken tas opp til behandling, og vektige personlige 
grunner tilsier dette.  
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Merknader og henvisning til kommunens regler og prosedyrer: 

Undertegnede mener ledere og saksbehandlere er godt kjent med habilitetsreglene i 
FVL § 6 m.m. 

Det har vært gjennomført to heldagskurs i forhold til forvaltningslovens regler på 
Brokelandsheia for alle ledere og ansatte i regi av KS-advokatene. 

I tillegg har Åmli kommune kjøpt inn et e-læringsprogram «Vi i kommunen» som er 
utviklet av Kommuneforlaget i samarbeid med flere kommuner. 

En av modulene (30 minutters varighet) går spesielt på «habilitetsreglene» i offentlig 
forvaltning. 

Disse modulene er tilgjengelig for alle ansatte via Ansattportalen (Oppstartsiden) og 
lederne er oppfordret til å ta opp aktuelle moduler opp i 
personalmøter/avdelingsmøter, samt at nyansatte er oppfordret til å gå gjennom 
disse som en del av introduksjonen som nyansatt i kommunen. 

Modulen om «habilitetsregler» er særlig aktuell for ledere og saksbehandlere i 
kommunen. 

Kommunens arbeidsreglement, pkt. 17 har følgende ordlyd: 

«17 Anna løna arbeid 

Kommunal arbeidstakar kan ikkje utan løyve overta anna lønna arbeid som vil vere 
av eit slikt omfang at det kan gå ut over vedkomande si arbeidsyting i kommunen. 
Anna arbeid som er på over 200 årstimar må i alle høve klarerast og avtalast 
med rådmannen eller den som han gir mynde. Dette skal gjerast skriftleg og 
arkiverast i arbeidstakar si elektroniske personalmappe. Presisering: Anna lønna arbeid 

(bistilling) på over 200 årstimar gjeld i forhold til tilsette med 100% stilling. 

Slikt arbeid bør ikkje finne stad dersom: 

- Arbeidet seinare skal kontrollerast av vedkomande sjølv eller arbeidsgivar 

- Arbeidet i ein viss utstrekning utførast av personar eller firma som 
arbeidsgjevar har forrretningsforbindelse med 

- Ekstraarbeid som kan føre til inhabilitet etter kap. 2 i forvaltningslova 

- Arbeidet har nær samanheng med eller kan avleies av det arbeidet 
vedkomande gjer i sin hovudstilling» 

 

Det er også laget egen «sjekkliste ved nyansettelse» og utarbeidet en «egen 
prosedyre for introduksjon av nyansatte. 

Disse skal lederne følge ved nyansettelser og de ligger som egne dokumenter på 
Ansattportalen (vår startside) under fanen «Ansettelser». 

De to aktuelle dokumentene er også vedlagt denne orienteringen. 
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I arbeidsavtalen som sendes alle ansatte som skal inn på månedslønn er det også 
tatt inn følgende punkt: 

«Bistilling og verv: 

Den ansatte er forpliktet til å informere arbeidsgiver om øvrige arbeidsforhold og 
verv.» 

 
Utdrag fra gjeldende økonomireglement for Åmli kommune: 

- Aktuelle bestemmelser under pkt. 5.6. Attestasjon og tilvising: 

«Kommunestyret gir rådmannen tilvisningsmynde for heile den kommunale 

forvaltninga. Rådmannen har høve til å delegere denne mynde vidare. Hovudregelen 

er at leiarane for resultateiningane vert gjeve tilvisningsmynde, jf. Attestasjons og 

tilvisningsreglement, vedlegg 2. 

Alle som har tilvisningsmynde har automatisk attestasjonsmynde, men dei kan ikkje 

både attestere og tilvise same bilag. 

Ingen skal under noko omstende attestere eller tilvise beløp til seg sjølv eller til andre 

som dei er i eit slikt forhold til som omtalast i forvaltningslova sin § 6 (inhabilitet). I 

slike tilfelle tilviser rådmannen for tenestemenn og ordførar for rådmannen.» 

 

I forhold til interkontroll i Åmli kommune er dette utfordrende i en liten kommune som 

Åmli med få ansatte innen mange fagfelt/sektorer. 

Vårt inntrykk er også at revisjonen er særlig oppmerksom på dette ved systemkontroll 

og gjennomgang av rutiner for attestasjon og anvisning og kontroll av bilag. 

 

Grovt sett kan det være særlig tre relasjoner vi som kommune må ha fokus på: 

 Relasjoner mellom ansatt og leder 

 Relasjoner mellom ansatte 

 Ansatte som også er folkevalgte 

Selv om forholdene kan være mer oversiktlige i Åmli sammenliknet med større 

kommuner vil ikke lederne har full oversikt over situasjoner som kan medføre nære 

relasjoner og habilitetsspørsmål. 

Alt er basert på TILLIT og det er den enkelte ansatte og leder som har et selvstendig 

ansvar for å ta opp spørsmål om habilitet med sin nærmeste leder, jf. bl.a. føringer i 

FVL § 8 og arbeidsreglementets pkt. 17. 
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Åmli, 16.8.2019 

 

 

Terje Beruldsen 

Leder rådmannens stab 

 

 

Vedlegg: 

Sjekkliste ved nyansettelse 

Prosedyre for introduksjon av ny arbeidstaker 
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Åmli kommune 

Prosedyre Side 1 av 1 

Tilhørende : Tilsettingsreglement 

Ansvarleg for revisjon/vedlikehald: Rådgiver Rådmannens stab 

Utarbeida dato/av: 02.03.2017/TBE/TKA 

Revidert dato/av 9.3.18 TKA/15.8.2019 TKA 

Introduksjon av ny arbeidstaker 
 

F:\RÅDMANNENS STAB\PERSONAL (maler, retningslinjer mm)\Prosedyre for introduksjon av ny arbeidstaker.docx 

Målet for introduksjonen er at den nytilsatte snarest råd skal bli en dyktig medarbeider med en positiv holdning til 
kommunen og arbeidsplassen. 
 
Et annet vesentlig mål med introduksjonen er å opprette/legge grunnlaget for god sosial kontakt med andre 
arbeidskolleger. 
 
I introduksjonen skal følgende tema orienteres om: 

- Verdigrunnlag for ledere og tilsette  
- Regler for taushetsplikt / skjema 
- Datainstruks 

 - Arbeids/ansvarsoppgaver til stillinga 
- Arbeids/ansvarsoppgaver til nære medarbeidere 

 - Samarbeidsrutiner 
 - Utstyr og hjelpemiddel 
 - Sikkerhetsinstrukser 
 - Fleksitid (dersom aktuelt) 
 - Bruk av outlook / kalender 
 - Aktuelle fagsystemer (introduksjon / opplæring) 
 - QM+ og rutiner / prosedyrer i forhold til HMS 
 - Aktuelle velferdsordninger 
 - Vernetiltak 
 - Generelle forventninger, samspillsregler o.l.  
 
Se også sjekkliste for enheten ved ansettelser på ansattportalen. 
 
Introduksjonen skal òg omfatte informasjon om rettigheter og plikter, herunder: 
 - tilsettingsregler  
 - ordensregler (arbeidsreglement) 
 - Informasjon om habilitetsregler (Fv. l §6) for stillinger der det er aktuelt (særlig ledere og saksbehandlere). 
 - arbeidstid herunder: matpause, sommertid, avspasering, overtid, fleksitid m.m. 
 - lønn 
 - pensjonsregler 
 - opplæringsmuligheter 

- permisjonsreglement 
- aktuelle arbeidstakerorganisasjoner 

  
Introduksjonen må også gi arbeidstakeren informasjon om kommunen og enhetens oppgaver og samla mål. 
 
Det skal også gis informasjon om kulturtilbud o.l. i Åmli kommune. 
 
Introduksjonsperioden må følges opp gjennom regelmessige samtaler og kontakt. Enhetslederne er ansvarlige for at 
introduksjonsprosedyren blir gjennomført samt for oppfølginga. Introduksjonen av ny arbeidstaker skal finne sted 
innen en uke etter oppstartdato. 
 
I god tid før prøvetida (6 måneder) er slutt, skal enhetsleder, evt. den enhetsleder gir myndighet, kalle inn 
arbeidstakeren til en samtale der en evaluerer prøveperioden (medarbeidersamtale). Dette gjelder normalt senest 
etter 3 mnd av prøvetiden. 
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Åmli kommune 

Sjekkliste Side 1 av 1 

Gjelder for: Åmli kommune 

Ansvarlig: Rådmann 

Ansvarlig for revisjon/vedlikehold: HR-rådgiver 

Utarbeidet dato/av: 2013/TKA 

Revidert dato/av 
14.07.16/TKA/ 2017 TKA/ 27.11.18 
TKA/15.8.19 TKA 

Sjekkliste ved nyansettelse  

Etternavn: Fornavn: Avdeling og arbeidssted: 

Kontornr.: Arbeidsplassnr.: Mobil.nr.: Tiltredelsesdato: 

Oppgave: Ikke 
relevant 

Ja Nei 

Arbeidsavtale (fast månedslønn eller timelønn)    
Bruker skal ha fasttelefon    
Avtaleskjema mobiltelefon     
Avtale om midlertidig ansettelse på pensjonistvilkår    
Bruker skal ha stasjonær PC    
Bruker skal ha bærbar PC    
Bruker trenger dokkingstasjon    
Datainstruks, gjennomgått, underskrevet og arkivert    
Autorisasjonsskjema til kommunens datanettverk fylt ut og sendt    
Dørkort til Rådhuset / nøkkel til andre bygg hvilke:………………………………….    
Posthylle    
Informasjon om fleksitid og arbeidstid (betalt lunsj, hvor spiser vi, når spiser vi etc)    
Informasjon om Coop kort / innkjøp    
Informasjon om kommunebil    
Informasjon om “Kaffeavtale”    
Skjema for ansiennitetsberegning er fylt ut    
Branninstruks gjennomgått    
Informasjon om habilitetsregler (Fv. l § 6) for stillinger der det er aktuelt    
Arbeidsreglement gjennomgått    
Taushetsplikt gjennomgått og erklæring underskrevet    
Politiattest forevist (dersom det er påkrevd)    
Kollektiv ulykkesforsikring i fritida er tilbudt     

Kommentar: 
 

F:Rådmannensstab/Trine 
 
 

Sendes: Helpdesk: dersom de skal utføre noe, eks. ordne dokkingstasjon, pc osv 
               Infosenteret (x-notat i ephorte). 
 
Dato:………………………………. Sign. Enhetsleder …………………………………………………………… 
 
    Sign. ansatt ……………………………………………………………………. 

k
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Arkivsak-dok. 19/08633-8 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Åmli kontrollutvalg 02.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Innspill til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten innstilling. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget bestilte risiko- og vesentlighetsvurderinger for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

fra Aust-Agder revisjon IKS for levering våren 2020 i møte 24.04.2019. Sittende kontrollutvalg skal i 

tillegg gis anledning til å komme med innspill til neste planperiode ut i fra deres kjennskap og kunnskap 

til kommunen. 

 

 

Saksopplysninger: 
Bestemmelsene om planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll er hjemlet både i ny kommunelov  

§ 23-3 og § 23-4. Videre gir dagens forskrift om kontrollutvalg og forskrift om revisjon en nærmere 

beskrivelse av bestemmelsene om planarbeidet.  

 

For å sikre at kommunestyret velger ut de mest relevante prosjektene, skal kontrollutvalget utarbeide en 

plan for forvaltningsrevisjon og en plan for eierskapskontroll. Begge planene er i utgangspunktet 

uavhengige av hverandre, men det kan være en fordel å samordne planarbeidet. Det nye kontrollutvalget 

og kommunestyret vil behandle plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll for neste 

valgperiode i løpet av 2020. 

 

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

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

virksomhet. Risiko- og vesentlighetsanalysen skal gi svar på hvilke områder det er knyttet størst risiko til, 

og hvilke områder det er mest vesentlig for kontrollutvalget å undersøke. En slik analyse er planlagt 

gjennomført vinteren/våren 2019/2020 og det er tradisjonelt revisjonen som gjennomfører denne analysen 

i samarbeid med kontrollutvalget og sekretariatet. Det er viktig at kontrollutvalget er aktivt involvert i 

prosessen, spesielt når det gjelder vurdering og prioritering av prosjekt som skal gjennomføres i 

planperioden. 

 

Det kommer også frem av «Kontrollutvalgsboken» at kontrollutvalget selv er en viktig informasjonskilde 

i analysearbeidet. Det er derfor en fordel at kontrollutvalget selv er aktivt involvert i analysearbeidet. 

Kontrollutvalgsmedlemmene sitter på viktig kunnskap om kommunen med bakgrunn i sitt politiske 
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engasjement og arbeidet i utvalget. Også revisjonen og sekretariatet vil ha erfaringer fra gjennomførte 

revisjoner, kontroller og behandlede saker som kan være viktige informasjonskilder. 

 

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

deltar og får uttrykt sin mening. Det sittende kontrollutvalget har god kjennskap til kommunens 

virksomhetsområder og eierinteresser, derfor er det viktig at det sittende kontrollutvalget involveres i 

arbeidet med risiko- og vesentlighetsanalysen. Et erfarent kontrollutvalg på tampen av sin periode kan 

bidra med viktig informasjon, og oversikt over, kommunens virksomhet og kontrollutvalgets arbeid i 

perioden som har vært. 

 

Det er derfor viktig at denne prosessen blir vektlagt i kontrollutvalget, og det er bakgrunnen for at 

kontrollutvalget får forelagt denne saken på tampen av perioden. Det legges med dette opp til at det 

sittende kontrollutvalget får en anledning til gi innspill i forkant av prosessen med analysearbeidet. Denne 

prosessen er ofte basert på innsamlet informasjon som, sammen med kontrollutvalgets egne erfaringer, 

danner grunnlag for å vurdere kommunens ulike tjenesteområder og eierstyring. 

 

Revisjonen vil legge frem et notat som redegjør for status for selskapskontroll i Åmli kommune i 

perioden 2016-2019, og et notat som redegjør for status for forvaltningsrevisjon i Åmli kommune i 

planperioden 2016-2019. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Saken legges frem til drøfting i kontrollutvalget uten forslag til vedtak. Kontrollutvalgets medlemmer gis 

anledning til å komme med innspill til planarbeidet i møte. 

 

 

Vedlegg:  

- Notat - Selskapskontroll i Åmli kommune 2016-2019 

- Notat - Forvaltningsrevisjon i Åmli kommune 2016-2019 
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Dato: 22.08.2019 

 Vår ref.:        

 Saksbehandler: Stine Norrøne Beck 

 Saksbeh. tlf: 48025990 

 Saksbeh. E-post: Stine@aarevisjon.no 

        

 

Postadresse Besøksadresse Telefon E-post Foretaksregisteret 
Aust-Agder Revisjon IKS Havnegaten 2 370 13 390 post@aarevisjon.no 971 328 452 
Postboks 63 4836 Arendal    
4801 Arendal     
     

 

Kontrollutvalget i Åmli kommune 

v/ sekretær  
 

  

Status for selskapskontroll i Åmli kommune i planperioden 2016-2019 

Ifølge bestemmelsene om internt tilsyn, kontroll og revisjon i kommuneloven kapittel 12, stilles det i § 

77 krav til at kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens 

interesser i selskaper m.m. I forskrift om kontrollutvalg § 13 reguleres det nærmere kontrollutvalgets 

oppgaver i forbindelse med selskapskontroll: 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden (…) utarbeide en plan for gjennomføring av 

selskapskontroll. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eierskap ut fra 

risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for selskapskontroll på 

de ulike sektorer og med de ulike selskapene. Planen skal vedtas av kommunestyret selv som 

kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 

Innholdet i en selskapskontroll er definert i forskriftens § 14, og kan gjennomføres på to forskjellige 

måter: gjennom en eierskapskontroll eller en mer omfattende forvaltningsrevisjon. 

I Plan for selskapskontroll i Åmli kommune 2016-2019 ble følgende selskapskontroll foreslått 

gjennomført i løpet av valgperioden: 

- Konsesjonskraft IKS 

Selskapskontroll i Konsesjonskraft IKS ble påbegynt mars 2019 og vil ferdigstilles september 2019. 

Selskapskontrollen har forsøkt å kartlegge hvordan de ulike eierkommunene har sikret sine 

eierinteresser, samt om fordeling av ressurser gjøres i henhold til formålet med selskapet.   
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Dato: 22.08.2019 

 Vår ref.:   

 Saksbehandler: Stine Norrøne Beck 

 Saksbeh. tlf: 48025990 

 Saksbeh. E-post: Stine@aarevisjon.no 

        

 

Postadresse Besøksadresse Telefon E-post Foretaksregisteret 
Aust-Agder Revisjon IKS Havnegaten 2 370 13 390 post@aarevisjon.no 971 328 452 
Postboks 63 4836 Arendal    
4801 Arendal     
     

 

Kontrollutvalget i Åmli kommune 

v/ sekretær  
 

  

Status for forvaltningsrevisjonsprosjekt i Åmli kommune i perioden 2016-2019 

Kommuneloven § 77 og forskrift om kontrollutvalg kapittel 5 stiller krav til at det skal gjennomføres 

en overordnet analyse basert på risiko- og vesentlighetsvurderinger. Hensikten med analysen er å 

fremskaffe relevant informasjon om kommunens virksomhet, slik at kontrollutvalget kan legge en plan 

for forvaltningsrevisjon og kunne prioritere mellom ulike områder hvor det kan være aktuelt å 

gjennomføre forvaltningsrevisjoner. 

Forskrift om kontrollutvalg stiller krav til at kontrollutvalget minst en gang i løpet av valgperioden 

skal utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret 

selv, som videre kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Plan for 

forvaltningsrevisjon er forankret i de risiko- og vesentlighetsvurderinger som kontrollutvalget, 

gjennom revisjonens arbeid, har identifisert i overordnet analyse.  

Etter plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 for Åmli kommune har kommunen en ramme på 2 

prosjekter i valgperioden, noe avhengig av omfanget på de ulike forvaltningsrevisjonsprosjektene. 

Ifølge planen skulle følgende forvaltningsrevisjoner gjennomføres i Åmli kommune i perioden 2016-

2019: 

- Barnevern 

- Del 1: Organisatorisk struktur og styring 

- Del 2: Tjenesteytelse  

- NAV – Sosialtjenesten 

Prosjektet «Barneverntjenesten Øst i Agder – del 1» ble påbegynt september 2016 og ferdigstilt april 

2017. Kontrollutvalget behandlet rapporten i møtet 26.04.2017 (sak 10/17).  

Prosjektet «Sosialtjenesten» ble påbegynt november 2018 og ferdigstilt mai 2019. Kontrollutvalget 

behandlet rapporten i møtet 06.06.2019 (sak 20/19). 

Prosjektet «Barneverntjenesten Øst i Agder – del 2» ble bestilt av kontrollutvalget 06.06.2019 (sak 

19/19). Arbeidet med revisjonen er igangsatt og vil pågå utover høsten 2019. Rapporten vil kun 

realitetsbehandles av kontrollutvalget i Gjerstad som vertskommune for tjenesten. De øvrige 

samarbeidskommunene vil få rapporten til orientering når den foreligger.  
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Arkivsak-dok. 19/11658-1 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Åmli kontrollutvalg 02.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2020 Åmli 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:  

 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett 2020 for kontroll, tilsyn og revisjon i Åmli kommune med en 

ramme på kr 744 000,-.  

 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Forskrift om kontrollutvalg § 18 sier følgende om budsjettbehandlingen:  

 

«Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller 

fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge 

formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller 

fylkestinget.»  

 

Kontrollutvalget fremmer med dette en sak til kommunestyret (via formannskapet) om budsjett for 

kontroll, tilsyn og revisjon for 2020 i Åmli kommune. 

 

 

Saksopplysninger: 
Sekretariatet har utarbeidet et forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i Åmli kommune for 

2020. Kontrollutvalgets budsjett omfatter kostnadene knyttet til selve driften av utvalget, og i tillegg 

kostnadene til sekretariattjenester for kontrollutvalget og kommunens kjøp av revisjonstjenester. 

Budsjettet er hovedsakelig basert på kommunens reglement for godtgjørelse av folkevalgte, tidligere 

budsjettall som kontrollutvalget har spilt inn, regnskapstall og anslag fra de interkommunale selskapene 

som utfører arbeid på oppdrag fra kontrollutvalget. 

 

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget verktøy for gjennomføring av egenkontroll i virksomheten. 

Kommunestyret har ansvar for å sørge for at det blir bevilget tilstrekkelige ressurser til dette. Sekretariatet 

ønsker gjennom budsjettsaken også å synliggjøre kostnadene innen kontroll, tilsyn og revisjon eksplisitt. 
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Møtegodtgjørelse mv. avhenger både av aktiviteten i utvalget og hvilket godtgjøringsnivå 

kommunen ligger på. Budsjettet er laget ut fra gjeldende reglement for godtgjørelse til 

folkevalgte i Åmli kommune. Det er i tråd med gjeldende avtale mellom Åmli kommune og 

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS tatt høyde for 5 kontrollutvalgsmøter i året. 

Kontrollutvalgsleder godtgjøres med en fast årlig godtgjørelse på en prosent av ordførergodtgjørelsen. 

Leder, nestleder og medlemmer får i tillegg en godtgjørelse på 443,- pr. møte. I tillegg legges det inn 

arbeidsgiveravgift som utgjør 10,6 prosent av de totale godtgjørelsene. 

 

Kurs/opplæring og oppdatering av utvalgets medlemmer er vesentlig for kvaliteten på kontrollutvalgets 

arbeid, og det forventes at det blir satt av tilstrekkelige ressurser til dette. I tillegg er det av stor verdi å få 

kontakt og erfaringsutveksling med kontrollutvalgsmedlemmer i andre kommuner. Sekretariatet 

anbefaler: 

- NKRF’s kontrollutvalgskonferanse i januar 2020 (Norges Kommunerevisorforbund), og/eller 

- FKT’s fagkonferanse i juni 2020 (Forum for kontroll og tilsyn), samt 

- vår- og høstkonferanser regionalt i regi av sekretariatet. 

Posten for opplæring tar høyde for at fem medlemmer kan delta på minst én sentral konferanse eller andre 

opplæringstiltak (alternativt at noen deltar på flere kurs/konferanser), samt at alle deltar på 

vårkonferansen og høstkonferansen i regi av Temark i 2020. 

 

Revisjon og sekretariat 

Åmli kommune har valgt å delta i to interkommunale selskaper for å løse kontroll-, tilsyns- og 

revisjonsoppgavene. Dette er Aust-Agder Revisjon IKS for revisjonsoppgaver og Agder og Telemark 

kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) for sekretariatsoppgaver. For begge disse selskapene er det 

representantskapet som vedtar det endelige budsjettet og fordelingen av dette på medlemskommunene.  

 

Aust-Agder Revisjon IKS gjennomførte en større omlegging av sin modell for beregning av 

kommunenes/medlemmenes tilskudd til revisjonsselskapet fra 2018. Den nye modellen bruker 

faktisk/planlagt tidsforbruk i kommunen som en vesentlig faktor for beregningen av tilskuddet. I tillegg 

vil selskapet gjennom den nye modellen spesifisere og dermed synliggjøre ressursene som brukes til ulike 

oppgaver overfor kommunen. Selskapskontroll har blitt lagt inn i revisjonstilskuddet sammen med 

forvaltningsrevisjon, istedenfor å videreføre tidligere praksis med egen fakturering av selskapskontroll. 

Ikke alle selskapskontroller regnes som rene revisjonsoppgaver som må utføres av revisjonen, men det 

har vært tradisjon for at også disse utføres av Aust-Agder Revisjon IKS for Åmli kommune. Budsjettet 

baserer seg på vedtatte planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, som igjen er laget på bakgrunn 

av lovkrav og behovet for slike revisjoner og kontroller i Åmli kommune. 

 

Representantskapet til Aust-Agder Revisjon IKS vil vedta fordelingen av selskapets kostnader mellom 

medlemskommunene 20. September 2019. Vi presiserer derfor at summene i saken er anslag. Endelig 

vedtak i Aust-Agder Revisjon IKS’ representantskap vil bli oversendt til kommunen. Tilskuddet er bygd 

opp på følgende måte: 

 

Tilskuddsart: Bud. 2019 Bud. 2020 

Lovpålagt finansiell revisjon: 149 500 154 560 

Særattestasjoner og bistand: 52 000 67 200 

KU-arbeid, møtevirksomhet og bistand overfor 
KU: 32 500 53 760 

Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll: 162 500 168 000 

Andel felleskostnader: 66 000 67 000 

SUM  tilskudd fra Åmli kommune: 462 500 510 520 

Avrundet til hele 1 000 i budsjett: 462 000 510 000 
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For Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS er også budsjettallet for 2020 et anslag. Budsjettet 

er med forutsetning av at inntreden av nye kommuner går i orden. Endelig vedtak i Temarks 

representantskap i November/ Desember 2019 vil bli oversendt til kommunen. Anslaget er derfor oppgitt 

av selskapet under forutsetning om godkjenning i representantskapet.   

 

Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2020 kan spesifiseres som følger: 

 

  Regnskap Budsjett Bud.forslag 

  2018 2019 2020 

KONTROLLUTVALGET       

Lønn 4 304 9 000 9 000 

Møtegodtgjørelse mv. 10 800 10 000 11 000 

Tapt arbeidsfortjeneste 14 790 15 000 15 000 

Arbeidsgiveravgift 3 147 6 000 4 000 

Tidsskrift 2 125 1 000 2 000 

Kurs/opplæring (inkl. reise) 1 000 50 000 60 000 

Kjøregodtgjørelse 2 852 4 000 5 000 

      

Sum KU 39 018 95 000 106 000 

     

Sekretariat – Temark IKS 92 800 97 000 128 000 

     

REVISJON    

Tilskudd Aust-Agder Revisjon IKS 443 000 462 000 510 000 

     

SUM KONTROLLVIRKSOMHET 574 818 654 000 744 000 

 

 

Sekretariatet gjentar at vi må ta forbehold om vedtak i representantskapene i Aust-Agder Revisjon IKS og 

i Temark om tilskudd til hhv. revisjonen og sekretariatet.  

 

Det er kontrollutvalget som innstiller på budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i kommunen til 

kommunestyret. Innstillingen skal derfor gå direkte til kommunestyret via formannskapet, dvs. den skal 

legges ved når budsjettet oversendes fra rådmannen til formannskapet og fra formannskapet til 

kommunestyret. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet foreslår en budsjettramme på kr 744 000 for kontrollutvalget i 2020 inkl. kostnader til 

revisjons- og sekretariatstjenester. 
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Arkivsak-dok. 19/11729-1 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Åmli kontrollutvalg 02.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon - Åmli 2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Overordnet revisjonsstrategi 2019 for Åmli kommune tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kommunens revisor skal følge lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i revisjonsarbeidet. 

Revisjon av kommunen utgjør i henhold til forskrift om revisjon to hovedoppgaver: regnskapsrevisjon og 

forvaltningsrevisjon.  Aust-Agder Revisjon IKS er valgt som revisor for Åmli kommune og har avtale om 

å levere disse tjenestene for kommunen.  

 

Overordnet revisjonsstrategi 2019 er det overordnede planleggingsdokumentet for gjennomføring av 

regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2019. Formålet med overordnet revisjonsstrategi er å planlegge 

revisjonshandlingene på et overordnet nivå, men den egner seg også til å gi kontrollutvalget informasjon 

om de overordnede vurderingene og hensynene som revisor har lagt vekt på i planleggingen av 

revisjonsarbeidet. Ut fra overordnede vurderinger av kommunens drift og økonomiske internkontroll, 

vesentlighet og risiko, har revisor utarbeidet en overordnet revisjonsplan, som inngår som en del av 

strategidokumentet.  

 

Den overordnede revisjonsstrategien, sammen med revisjonens øvrige muntlige og skriftlige 

rapporteringer, vil være et grunnlag for å utøve kontrollutvalgets tilsyns- og påseansvar overfor 

revisjonen. Kontrollutvalget kan ved revisors rapportering gjennom året og i forbindelse med revisjonen 

av årsregnskapet etterspørre oppfølging av strategi og revisjonsplan. 

 

Revisor vil orientere om overordnet revisjonsstrategi i møtet. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Overordnet revisjonsstrategi er revisjonens dokument og skal bare tas til orientering av kontrollutvalget. 

Den vil likevel sikre utvalget et bedre grunnlag for å ivareta sitt påseansvar overfor revisjonen. 

 

 

Vedlegg:  

Overordnet revisjonsstrategi Åmli kommune – Regnskapsrevisjon 2019 
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Arkivsak-dok. 19/00104-6 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Åmli kontrollutvalg 02.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra revisjonen 02.09.2019 

 

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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Arkivsak-dok. 19/00105-6 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Åmli kontrollutvalg 02.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 02.09.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

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

a. 20.06.2019 sak 19/57 Budsjettregulering 1. tærtial 2019 

2. Innkommende/utgående post: 

a. Protokoll fra styremøte i IATA IKS 05.06.2019 

3. Neste møte 27.11.2019 kl. 09.00-12.00 

 

 

Vedlegg:  

- Protokoll fra styremøte i IATA IKS 05.06.2019 
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Fra møtet 05.06.2019 foreligger slik protokoll: 
 
 
 

 
 

 
Protokoll 

 
Styremøte i Indre Agder og Telemark Avfallsselskap IKS 
 
Dato: 05.06.2019 kl. 10:00- 14:00 
Sted: Langmoen  
 
Disse deltok: 
 Styreleder       Pål Kristiansen (No) 
 Nestleder        Hans Fredrik Tangen (Å) 

Styremedlem  Gro Rønningen (No) 
Styremedlem  Sissel Bronken (D) 
Styremedlem  Kai Halvor Juva (Ni) 
Styremedlem  Synnøve Bråtveit  (ansattrepr.) 
Halvor Homme, Ordfører i Representantskapet 

 Daglig leder Roar Karlsen  
 
Meldt forfall: 
  
 
Til følgende møtefunksjoner ble valgt: 
Møteleder:                  Pål Kristiansen 
Møtesekretær:            Roar Karlsen  
 
 
Styrets vedtaksførhet: 

6 av til sammen 6 valgte styremedlemmer deltok under hele møtet, og styret var 
således vedtaksført i alle sakene som ble behandlet 

 
***** 
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Sak 12/19  Godkjenning av protokoll fra møte 25.04.2019.   
Vedtak: Styret godkjenner protokollen fra møtet 25.04.2019 
 

Sak 13/19 Referater/orienteringer 
 Drift generelt 
 Tjodvor Margrete Haugen tiltrer i uke 22 som kontormedarbeider 
 Marianne Vrålstad tiltrer i uke 30 som Miljøkonsulent 
 Siri Skinndalen Moen går ut i ferie 24. juni og har valgt å slutte etter ferien 1. augsut. 
 De bestilte biler er fortsatt noe forsinket. Renovasjon er levert, men slambilen er 

forsinket, bli levert antagelig i uke 24. Krokbil uke 30 
 Løyve er mottatt, og ligger nå i alle krok biler.  
 Etter oppfordring fra Representantskapet, tilstrebes det å få en gjenbruks bu på plass 

på Stormo, i løpet av sommer/høst. 
 Årets lønnsoppgjør iflg. KS-Bedrift er det foreslått 3,2%. (Noe høyre enn antatt i 

budsjett) Tidligere ansatte i IATA IKS får et ekstra tillegg på 2%. Tidligere ansatte i 
Personal AS vil få et trekk på 0,45%, slik at dette er siste året med denne lønns 
utjevningen. 

 
Vedtak: Styret tar referat/orienteringssakene sakene til orientering 
 

Sak 14/19  Utbedring av fasiliteter på Stormo 
 
Saksopplysninger  
De ansatte på Stormo har et sårt behov for et større spiserom og bedre fasiliteter på skifte rom 
og dusj muligheter. Dette er også for å forbedre uren og rein sone, som er et krav fra 
myndigheter. Slik som det er i dag, er det store utfordringer for de ansatte og tilfredsstille 
slike soner. Slik det er i dag, er det ikke plass til mer enn 4-5 stk inne på spiserommet.  Til 
tider når alle sjåfører inkl. krok og slam er inne, må enkelte sitte inne på vekt rommet eller på 
møterommet. 
Ved en utvidelse av bygget foreslås det at bygget utvides med et enkelt bygg på ca 20 m3. Da 
vil det bli plass til eget skifte rom som kan inneholde dusj, wc og plass til vaskemaskin, som i 
dag står inne i en av lager hallene. Ved utvidelse av spiserom vil det bli plass til 
oppvaskmaskin, slik at renholder ikke behøver å vaske opp, eller at de ansatte benytter 
papir/plast bestikk. 
 
Vedtak: Styret tar saken til orientering, samtykker igangsettelse av prosjektet med utvidelse 
av fasiliteter på Stormo, så fremt kostnadsrammen er innen for budsjettet. Budsjettet har en 
ramme pålydende kr. 500 000,- med avskriving på 10 år. Styret ber administrasjonen å 
vurdere alternative innvendige løsninger, som kan evnt. forhindre utbygging. 

 

Sak 15/19  Biogassanlegget, 
 Oppstart 12. august 2013 i RT2 (liten tank), 12. jan. 2015 av RT1(stor tank) 
 Orientering om drift/ utfordringer. 

o Tilstreber å få tilførsel av mer våtorganisk. 
o Etter en del henvendelser til strøm leverandør, er endelig strøm avlesing på 

produsert strøm mer korrekt enn tidligere, som også er selvfølgelig en blanding 
av god drift. 

Vedtak: Styret tar saken til orientering  
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Sak 16/19 Sponsing av lokale idrettslag og andre arrangementer 
 
Det er gjennom flere år kommet inn forespørsler på sponsing av lokale idrettslag og andre 
arrangementer i våre eier kommuner. Det har vært vanlig å si nei takk til slik sponsing. 
Årsaken er at det har vært vanskelig å si evnt. ja til noen og nei til andre. Hvem skal 
prioriteres. Det har ikke vært avsatt i budsjettet til slik sponsing. Her burde alle ha lik 
mulighet til å evnt., kunne søke om sponsor penger fra IATA 
 
Vedtak: Styret vil ikke avsette midler til sponsing i budsjett.  

 
Sak 17/19  Samarbeid med andre renovasjonsselskap  
 
Etter avis oppslag i Vest-Telemark blad 14. mai har det vært telefon kontakt og møte mellom 
Daglig leder i Renovest og Daglig leder i IATA. Konklusjonen er å tilstrebe å få samlet 
styrene i begge selskapene til et felles møte. 
 
Vedtak: Styret ønsker at administrasjonen sammen med Renovest berammer et felles strategi 
møte, i september på Straand Hotel 
 
Sak 18/19 Eventuelt 

 Gjennomgang av regnskap januar-april 
 Kai Halvor Juva og Daglig leder informerer styret om mulighetene til å tilby eier 

kommunene fremtidig Slam kontroll. 
 Styret ønsker rapport som viser sorteringsgrad for 1. halvår 2019, samt kontinuerlig 

kvartalsvis rapport. Dette vil kunne vise oss evnt. forbedringer etter oppstart av 
Miljøkonsulent.  

 Neste styremøte er berammet onsdag 4. september kl 10:00 –14:00. Sted: LANGMOEN  

 
 
 
Pål Kristiansen        Hans Fredrik Tangen        Synnøve Bråtveit 

 
 

 
Kai Halvor Juva  Sissel Bronken   Gro Rønningen 
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Arkivsak-dok. 19/00106-7 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Åmli kontrollutvalg 02.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 02.09.2019 
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