
Meeting Book: Sauherad kontrollutvalg (03.10.2019) 

Sauherad kontrollutvalg 

Date: 2019-10-03T11:00:00 

Location: Sauherad kommunehus, kommunestyresalen  

Note: 

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

47034560, snarest mulig.  

 

Tidsplan 

11:00- 11:30:  KU Sauherad – sak 21/19-23/19 

11:30 -12:00:  Lunsj 

12:00-:  Felles møte KU Sauherad og KU Bø – sak 23/19-27/19 

 

 

Innkalles:  

Sak 24-25/19 Kommunalsjef oppvekst Beate Darrud    kl. 12:00 



Saksliste
 

Møteinnkalling
4/19 Godkjenning av innkalling 3.10.19 3

 

Møteprotokoll
4/19 Godkjenning av protokoll fra møte 12.6.2019 4

 

Saker til behandling
21/19 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2019 -

Sauherad kommune 15 

22/19 Referatsaker 3.10.19 26 

23/19 Eventuelt i møte 3.10.19 27 

24/19 Andre oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport del 1 - Midt-Telemark barnevernssamarbeid -

Sauherad kommune 28 

25/19 Andregangs oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport del 2 - Forebyggende arbeid for barn og unge -

Sauherad kommune 32 

26/19 Forslag til budsjett for kontrollarbeid 2020 - Midt-Telemark kommune

 

36 

27/19 Innspill til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i Midt-Telemark kommune 39
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Arkivsak-dok. 19/00070-24 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg 03.10.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 3.10.19 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkallingen til møtet 3.10.2019 godkjennes. 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Møteinnkallingen til møtet 3.10.2019 legges med dette frem for godkjenning. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Møteinnkalling 3.10.2019 
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Arkivsak-dok. 19/00070-25 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg 03.10.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møte 12.6.19 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteprotokoll fra møte 12.6.19 godkjennes. 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Møteprotokoll fra møte 12.6.19 legges med dette frem for godkjenning. 

 

 
 

 

Vedlegg:  

- Møteprotokoll fra møte 12.6.19 
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Møteprotokoll  
 

Sauherad kontrollutvalg 

 
Dato: 12.06.2019 kl. 9:00 – 10:30 
Sted: Sauherad kommunehus, Norsjø 
Arkivsak: 19/00070 
  
Til stede:  Helge Aarnes 

Roar Darrud 

Hanna Storm  
  
Møtende 

varamedlemmer: 
 

  
Forfall:  Gunhild Kleven Ripegutu 

 
Ikke møtt: Jarl Olav Rugtveit 

 
Andre: Assisterende rådmann Mona Slaaen  

 

Oppdragsrevisor Birgitte Lindner Bøen  

Utvalgssekretær Ingebjørg Liland 
  
Protokollfører: Ingebjørg Liland 
  

 
Sakene blei behandlet i følgende rekkefølge: 16/19-19/19, 15/19, 20/19 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

3/19 19/00070-16 Godkjenning av innkalling 12.6.19 3 

Møteprotokoll 

3/19 19/00070-17 Godkjenning av protokoll fra møte 24.4.19 4 

Saker til behandling 
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15/19 16/13913-14 
Oppfølging av rapport fra forvaltningsrevisjon - Arkiv og 

dokumenthåndtering - Sauherad kommune 
5 

16/19 19/00078-3 Orientering fra revisor 12.6.19 6 

17/19 19/09756-1 Revisors uavhengighetserklæring 2019 - Sauherad kommune 7 

18/19 19/10283-1 Orientering om etablering av Vestfold og Telemark Revisjon IKS 8 

19/19 19/00088-12 Referatsaker 12.6.19 9 

20/19 19/00098-5 Eventuelt i møte 12.6.19 10 

    

 

 
Akkerhaugen, 12.06.2019 

 

 

Helge Aarnes       Ingebjørg Liland 

Kontrollutvalgsleder      Utvalgssekretær 
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Møteinnkalling 

3/19 Godkjenning av innkalling 12.6.19 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 12.06.2019 3/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Møteinnkallingen til møtet 12.6.2019 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 
Enstemmig. 

 

Vedtak  
Møteinnkallingen til møtet 12.6.2019 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

3/19 Godkjenning av protokoll fra møte 24.4.19 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 12.06.2019 3/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Møteprotokoll fra møte 24.4.19 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 
Enstemmig.  

 

Vedtak  
Møteprotokoll fra møte 24.4.19 godkjennes. 

 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

15/19 Oppfølging av rapport fra forvaltningsrevisjon - Arkiv og 

dokumenthåndtering - Sauherad kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 12.06.2019 15/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

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

 

 

Møtebehandling 
Assisterende rådmann Mona Slaaen ga utvalget en orientering om oppfølgingen av rapporten 

- Arbeidspakke for nye Midt-Telemark kommune jobber nå med å finne ut hvordan en skal 

organisere dokumenthåndtering i ny kommune. Det er organisert forskjellig i Bø og Sauherad 

i dag, Sauherad har sentralisert system og Bø har desentralisert system. Ønsker et nytt 

dokumentsenter i den nye kommunen. Rapportens anbefalinger blir ivaretatt i arbeidet med 

arbeidet i ny kommune.  

- Et årsverk i nye Midt-Telemark kommune skal ha ansvar for WebSak og opplæring. Har og 

vært opplæring i Sauherad kommune i 2018. Tatt i bruk svar ut funksjonen.  

- Arkivplan – hvordan ta vare på det arkivet som avsluttes 31.12.19.  

 

Omforent forslag til vedtak: Kontrollutvalget er fornøyd med tilbakemeldingen fra assisterende 

rådmann og avslutter med dette saken.  

 

Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  

 

Vedtak  
Kontrollutvalget er fornøyd med tilbakemeldingen fra Assisterende rådmann og avslutter med dette 

saken.  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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16/19 Orientering fra revisor 12.6.19 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 12.06.2019 16/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Saken tas til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 
Oppdragsrevisor Birgitte 

- Planlegging av revisjonsåret 2019, møter i mai og juni 

- Tenke litt annerledes pga. kommunesammenslåing 

- Ny revisor i kommunen, Valeria Sunde overtar etter Aud Lie Solheim 

 

Votering 
Enstemmig. 

 

Vedtak  
Saken tas til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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17/19 Revisors uavhengighetserklæring 2019 - Sauherad kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 12.06.2019 17/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 
Oppdragsrevisor kommenterte revisors uavhengighetserklæring.  

 

Votering 
Enstemmig. 

 

Vedtak  
Saken tas til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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18/19 Orientering om etablering av Vestfold og Telemark Revisjon IKS 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 12.06.2019 18/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Saken tas til orientering.  

 

 

Møtebehandling 
Kontrollutvalget, oppdragsrevisor og utvalgssekretær kommenterte i saken. 

 

Votering 
Enstemmig.  

 

Vedtak  
Saken tas til orientering.  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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19/19 Referatsaker 12.6.19 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 12.06.2019 19/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Referatsakene tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 
Det ble orientert om følgende under referatsaker:  

- Rapport om IRMAT skal behandles i Bø kommunestyre 17. juni. Kontrollutvalget fikk tilsendt 

rapporten.  

- Bemerkning til behandling av årsregnskap i kommunestyret – sekretariatet har gitt beskjed til 

rådmann at kontrollutvalgets uttalelse skulle vært lagt ved regnskapssaken. 

 

Votering 
Enstemmig.  

 

Vedtak  
Referatsakene tas til orientering. 

 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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20/19 Eventuelt i møte 12.6.19 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 12.06.2019 20/19 

 

 

 

 

Møtebehandling 
Ingen saker bli behandlet.  

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

 



21/19 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2019 -

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 19/09763-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg 03.10.2019 

 

 

 

   

 

 

Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2019 - 

Sauherad kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon i Sauherad kommune 2019 tas til orientering. 

 

 

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

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

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

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

strategien for revisjon for det enkelte revisjonsår. 

 

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

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

forskrift og god kommunal revisjonsskikk i revisjonsarbeidet. 

 

Overordnet revisjonsstrategi 2019 er det overordnede planleggingsdokumentet for gjennomføring av 

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

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

oppgaver. 

 

Oppdragsrevisor Birgitte Bøen vil gi en fyldig gjennomgang av den overordnete revisjonsstrategien for 

regnskapsrevisjon i Sauherad kommune i 2019 i møtet. 

 

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

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

bedre grunnlag for å ivareta sitt påseansvar overfor revisjonen. 

 

 

Vedlegg:  

- Overordna revisjonsstrategi regnskapsrevisjon Sauherad kommune 2019 
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Arkivsak-dok. 19/00088-14 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg 03.10.2019 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 3.10.19 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Referatsakene tas til orientering. 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Det blir orientert om følgende under referatsaker:  

- Opplæring nytt kontrollutvalg, Bø hotell 20.11 

- Neste møte  
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Arkivsak-dok. 19/00098-7 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg 11.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt i møte 3.10.19 

 

Klikk her for å skrive inn tekst. 
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Arkivsak-dok. 17/03425-40 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg 03.10.2019 

 

 

 

   

 

 

Andre oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport del 1 - Midt-

Telemark barnevernssamarbeid - Sauherad kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget er fornøgd med tilbakemeldingen fra rådmann og avslutter med dette oppfølgingen av 

forvaltningsrevisjonsrapport del 1 av Midt-Telemark barnevernssamarbeid.  

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget i Sauherad kommune behandla rapporten i møte 26.02.2018, sak 7/18 og kommunestyret 

i Sauherad behandla rapporten i møte 22.03.2018, sak 16718. Følgende vedtak ble fattet: 

Sauherad, Bø og Nome bør i felleskap avtale rutiner som sikrer at Midt-Telemark barneverntjeneste: 

- har realistiske budsjett, 

- rapporterer på budsjett og økonomi slik kommuneloven krever, og 

- har hensiktsmessige fordelingsnøkler. 

 

Sauherad, Bø og Nome bør hver for seg: 

- sikre at kommunens budsjett for administrasjon av barnevernstjenesten og for barnevernstiltak er 

realistiske. 

  

Sauherad som vertskommune bør: 

- sikre at barnevernstjenestens budsjettforslag er realistiske og at regnskap blir riktig ført, fordelt 

og rapportert, 

- sikre at barnevernstjenestens rapportering til samarbeidskommunene om utgifter til 

barnevernstiltak er korrekt, 

- etablere internkontroll som sikrer at kommunen utfører oppgavene i samsvar med 

barnevernloven, og 

- etablere ytterligere tiltak for å sikre at barneverntjenesten utfører sine arbeidsoppgaver i  
samsvar med barnevernloven. 

 

Rådmannen bes komme tilbake til kontrollutvalget med en skriftlig plan for tiltak som settes i gang for å 

følge opp vedtaket og rapportens anbefalinger i utvalgets septembermøte 2018. Senest i kontrollutvalgets 

første møte i 2019 bes rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding om hvordan vedtaket og 

rapportens anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt dette arbeidet har gitt. 
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Kontrollutvalget hadde oppfølging av rapporten i møte 17.9.18, sak 18/18.  Utvalget fikk da en 

orientering om hvilke tiltak som var satt i verk for å følge opp rapportens anbefalinger. Følgende vedtak 

ble fattet i saken:  

 

Kontrollutvalget tar første rapportering etter forvaltningsrevisjonsrapport del 1 – Midt-Telemark 

barnevernssamarbeid til orientering. 


Senest i kontrollutvalgets første møte i 2019 bes rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding 

om hvordan vedtaket og rapportens anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt dette arbeidet har gitt. 

 

I samråd med kontrollutvalgslederne i Sauherad kontrollutvalg og Bø kontrollutvalg ble det besluttet at 

den videre oppfølgingen av rapporten skulle legge samtidig med rapporteringen av delrapport 2 som 

omhandler forebyggende arbeid for barn og unge. Saken har derfor ikke blitt lagt opp tidligere.  

 

Saksopplysninger: 
Med bakgrunn i kontrollutvalgets vedtak i sak 18/18 har rådmann gitt en skriftlig tilbakemelding om 

hvordan rapportens anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt dette arbeidet har gitt.  Den skriftlige 

tilbakemeldingen ligger vedlagt saken.  

 

I tillegg til den skriftlige tilbakemeldingen vil kommunalsjef oppvekst Beate Darrud gi kontrollutvalget 

en orientering i møtet.  

 

Saken vil bli lagt frem for kontrollutvalgene i Sauherad og Bø i fellesskap.  

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet oppfatter at oppdraget som fulgte etter gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen av Midt-

Telemark barnevernstjeneste, i form av revisjonens anbefalinger og kommunestyrets vedtak, er tatt seriøst 

og besvart på en måte som lover godt for det videre arbeidet med barnevernstjenesten.  

 

Det er en viktig oppgave for kontrollutvalget å se til at funna i revisjonsrapportene og vedtak som gjøres i 

den forbindelse følges opp og bidrar til forbedringer og organisasjonsutvikling. På bakgrunn av mottatt 

dokumentasjon fra kommunen mener sekretariatet at saken kan avsluttes. 

 

 

Vedlegg:  

- Tilbakemelding til kontrollutvalget på effekt av tiltak knyttet til forvaltningsrapport del 1 
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Sauherad kommune 

Rådmannen 
 

 

Adresse: Idunsvoll 3, 3812 Akkerhaugen  |  Tlf.: 35957000  |  Faks: 35957001 
E-post: postmottak@sauherad.kommune.no  |  www.sauherad.kommune.no   
Org.nr.  964963460  |  Bankkonto: 2675.05.03216  |  Bankkonto (skatt): 6345.06.08221 

 

 

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
Postboks 4  
3833 BØ I TELEMARK 

 

 
Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 
 17/461-26 Beate Darrud, 95800076 

 beate.darrud@sauherad.kommune.no 
FA - F40, TI - 
&58 

12.08.2019 

 

Tilbakemelding til kontrollutvalg på effekt av tiltak knyttet til forvaltningsrapport del 1 
 

 

Kommunestyrene i Nome, Bø og Sauherad har gjort vedtak om følgende:  

Sauherad, Bø og Nome bør i felleskap avtale rutiner som sikrer at Midt-Telemark 

barneverntjeneste: 

· har realistiske budsjett, 

· rapporterer på budsjett og økonomi slik kommuneloven krever, og 

· har hensiktsmessige fordelingsnøkler. 

Sauherad, Bø og Nome bør hver for seg: 

· sikre at kommunens budsjett for administrasjon av barnevernstjenesten og for barnevernstiltak 

er realistiske. 

Sauherad som vertskommune bør: 

· sikre at barnevernstjenestens budsjettforslag er realistiske og at regnskap blir riktig ført, 

fordelt og rapportert, 

· sikre at barnevernstjenestens rapportering til samarbeidskommunene om utgifter til 

barnevernstiltak er korrekt, 

· etablere internkontroll som sikrer at kommunen utfører oppgavene i samsvar med 

barnevernloven, og 

· etablere ytterligere tiltak for å sikre at barneverntjenesten utfører sine arbeidsoppgaver i 

samsvar med barnevernloven. 

 

Kommunene har jobbet med å følge opp rapportens vedtak og anbefalinger, og ga sommeren 

2018 kontrollutvalgene i Nome, Bø og Sauherad en tilbakemelding på iverksatte tiltak og videre 

oppfølging. Viser til vedlagte notat datert 15.08.18 som fulgte saken til kontrollutvalgene. Dette 

notatet beskriver en rekke iverksatte tiltak.  

Delrapport 1 tok for seg 2 områder:  

  

1. Økonomi,  realistiske budsjett, rapportering, regnskapsføring: 

· har realistiske budsjett, 

· rapporterer på budsjett og økonomi slik kommuneloven krever, og 

· har hensiktsmessige fordelingsnøkler 

2. Etablere internkontroll som sikrer at kommunen utfører oppgavene i samsvar med 

barnevernloven, og etablere ytterligere tiltak for å sikre at barneverntjenesten 

utfører sine arbeidsoppgaver i samsvar med barnevernloven. 

 

 

 

_ 
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  Side 2 

Effekt av iverksatte tiltak på punkt 1:  

Midt-Telemark rådet fattet vedtak om nye rutiner budsjett- og økonomirutiner for Midt-

Telemarksamarbeidene. Disse gir tydelige føringer for budsjett- og rapporteringsprosessene. 

Utgifter som før var feilført er rettet opp, noe som gir et riktigere bilde av tallene på både 

administrasjonsbudsjettet og tiltaksbudsjettene. Økonomi er fast tema på de månedlige 

fagrådsmøtene, og her blir man enig om endring i bruk av ressurser. Rådmennene informeres 

også fortløpende ved større endringer. Det er de siste årene gjort flere nye tilsettinger; endringer i 

form av at vikariater er erstattet med faste stillinger, og nye tilsettinger grunnet naturlig avgang. 

Det er nå en god og omforent oversikt over behov i administrasjonsbudsjettet, noe som gjør at 

det legges realistiske budsjett. Tiltaksbudsjettene vil være mer utsatt for uforutsette saker i løpet 

av året, men her har tjenesten og fagrådet god oversikt over de største driverne.   

 

 

Effekt av iverksatte tiltak på punkt 2:  

Det er iverksatt mange tiltak på dette punktet; noen tiltak gir umiddelbar effekt mens andre må 

jobbes med over tid. En går ikke her inn på hvert enkelt tiltak. En samlet vurdering av alle disse 

tiltakene er at det er en stor forbedring i hvordan  kommunen utfører oppgavene i samsvar med 

barnevernloven, og hvordan barneverntjenesten utfører sine arbeidsoppgaver i samsvar med 

barnevernloven.  

Barneverntjenesten sender hvert halvår en rapport til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. 

Denne rapporten beskriver tjenestens arbeid; fristoverskridelser, tiltaksplaner, oppfølging av 

fosterhjem, evalueringer mm. Her viser de to siste halvårsrapportene en stor forbedring, og 

fylkesmannen har gitt tilbakemelding i møter med barnevernleder og kommunalsjef om at de er 

fornøyd med det arbeidet og den innsatsen som er lagt ned.  

Det brukes mye tid på kompetanseheving og oppfølging av de ansatte, slik at de skal bli trygge 

og gode i sitt arbeid. Her kan nevnes internopplæring, fortløpende veiledning, ekstern 

veiledning, oppfølging av avvik, deltakelse i tjenestestøtteprogrammet mm.  

Som et ledd i å få bedre flyt i saksgang, samt gjøre tjenesten mindre sårbar, er tjenesten fra 

01.08.19 omorganisert fra tre team til to avdelinger. En avdeling skal primært jobbe mot Nome, 

mens den andre primært skal jobbe mot nye Midt-Telemark kommune. Dette vil også styrke 

kontakten og det tverrfaglige samarbeidet ut i kommunene. 

Det har også de to siste årene vært en markant nedgang i sykefravær, som igjen gir bedre kvalitet 

på arbeidet i tjenesten.  

Fagrådet sin vurdering av Midt-Telemark barneverntjeneste er at tjenesten nå er stabilisert, og at 

manglene som er omtalt i forvaltningsrapporten er rettet opp. 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 
Beate Darrud 
Kommunalsjef 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor uten signatur. 
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Arkivsak-dok. 17/03425-46 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg 03.10.2019 

 

 

 

   

 

 

Andregangs oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport del 2 - 

Forebyggende arbeid for barn og unge - Sauherad kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget er fornøgd med tilbakemeldingen fra rådmann og avslutter med dette oppfølgingen av 

forvaltningsrevisjonsrapport del 2 av Midt-Telemark barnevernssamarbeid.  

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget i Sauherad kommune behandla rapporten i møte 11.06.2018, sak 17/18 og 

kommunestyret i Sauherad behandla rapporten i møte 21.06.2018, sak 48/18. Følgende vedtak ble fattet: 

Kommunestyret tar rapporten «Forebyggende arbeid for barn og unge» til orientering og ber 

rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger om å: 

- utarbeide planer for arbeidet med barn og unge som beskriver ansvar, organisering, ledelse og 

samarbeid mellom ulike etater 

- styrke tverrfaglig samarbeid om forebygging slik at barnefamilier får koordinere tjenester 

- sørge for at ansatte har god forståelse av de muligheter og begrensninger som ligger i 

bestemmelsene om taushetsplikt 

- sørge for at alle ansatte som jobber i tjenester med barn, har kunnskap om meldeplikten 

- informere lag og organisasjoner, og derunder også velforeninger og grendelag, om hva de gjør 

dersom de er bekymret for et barn 

- involvere og informere flyktningetjenesten/asylmottak, i barnevernstjenesten og ta de med i alle 

anbefalingene fra rapporten. 

 

Rådmannen bes komme tilbake til kontrollutvalget med en skriftlig plan for tiltak som settes i gang for å 

følge opp vedtaket og rapportens anbefalinger i utvalgets første møte i 2019. Senest i august 2019 bes 

rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding om hvordan vedtaket og rapportens 

anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt dette arbeidet har gitt. 

 

Kommunalsjef oppvekst Beate Darrud gav en orientering til kontrollutvalgene i Bø og sauherad om 

hvordan kommunen har arbeidet med oppfølgingen av rapporten i møte 26.2.19, sak 1/19.  

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:  

 

Kontrollutvalget tar første rapportering etter forvaltningsrevisjonsrapport del 2 – Midt-Telemark  

barnevernssamarbeid – Forebyggende arbeid for barn og unge, til orientering.  

 

Senest i august 2019 bes rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding om hvordan vedtaket 

og rapportens anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt dette arbeidet har gitt. 
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Saksopplysninger: 
Med bakgrunn i vedtaket over har rådmann gitt en skriftlig tilbakemelding på hvilke effekter 

oppfølgingen av rapportens anbefalinger har gitt. I tillegg til den skriftlige tilbakemeldingen møter 

kommunalsjef Beate Darrud for å orientere i saken.  

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Det er en viktig oppgave for kontrollutvalget å se til at funna i revisjonsrapportene og vedtak som gjøres i 

den forbindelse følges opp og bidrar til forbedringer og organisasjonsutvikling. Kommunen er godt i gang 

med implementering av tiltakene som er satt i gang etter forvaltningsrevisjonsrapporten. Da ikke alt 

arbeid per i dag er fullført kan kommunen ikke svare på hvilken effekt alle tiltakene har hatt.  

 

Sekretariatet mener allikevel at tiltakene kommunen har satt i verk for å følge opp anbefalingene i 

rapporten lover godt for det videre forebyggende arbeidet med barn og unge i Midt-Telemark kommune.  

På bakgrunn av mottatt dokumentasjon fra kommunen mener sekretariatet at saken kan avsluttes. 

 

 

 

Vedlegg:  

- Tilbakemelding på oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport del 2 – Forebyggende arbeid med 

barn og unge.  
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Sauherad kommune  Dato: 12.08.2019 

Dok id 
18/1201-10/FA - F40, TI - &58/5285 

 
Kommunestyrene i Sauherad (048/18) og Bø (88/18) har i sine behandlinger gjort følgende 

vedtak: 

Kommunestyret tar rapporten «Forebyggende arbeid for barn og unge» til orientering og 

ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger om å: 

i. utarbeide planer for arbeidet med barn og unge som beskriver ansvar, 

organisering, ledelse og samarbeid mellom ulike etater 

ii. styrke tverrfaglig samarbeid om forebygging slik at barnefamilier får koordinere 

tjenester 

iii. sørge for at ansatte har god forståelse av de muligheter og begrensninger som 

ligger i bestemmelsene om taushetsplikt 

iv. sørge for at alle ansatte som jobber i tjenester med barn, har kunnskap om 

meldeplikten 

v. informere lag og organisasjoner, og derunder også velforeninger og grendelag, 

om hva de gjør dersom de er bekymret for et barn 

vi. involvere og informere flyktningetjenesten/asylmottak, i barnevernstjenesten og ta 

de med i alle anbefalingene fra rapporten. 

 
Kommunene har jobbet med å følge opp rapportens vedtak og anbefalinger, og ga tidligere i 2019 

kontrollutvalgene i Bø og Sauherad en tilbakemelding på iverksatte tiltak og videre oppfølging: 

 

i. Det er etablert en samarbeidsmodell som skal koordinere alle tiltak rettet mot barn og 

unge. Denne modellen organiserer og koordinerer samarbeid og ansvar på ulikt nivå. ( 

se vedlegg) 

Effekt av tiltak: det er fortsatt tidlig å se en effekt av dette tiltaket, da dette er langsiktig jobbing. Men lederteam 

barn og unge er oppe og går, og jobber med å få på plass ressursgruppa for barn og unge.  

 

ii. Det etableres en forpliktende tiltakstrapp for barn og unge som koordinerer veiliding 

og oppfølging av familier med behov, samt forplikter til å søke løsninger på lavest 

mulig nivå. Arbeidet her starter med barneverntjenesten og helsestasjonen. Deretter 

implementeres andre kommunale tjenester. 

Effekt av tiltak: Dette arbeidet er ikke fullført. Barneverntjenesten har kommet i gang med halvårlige møter med 

Sauherad helsestasjon, de andre to kommunene og andre kommunale tjenester gjenstår.  

 

iii. Det arrangeres kurs/kompetanseheving (KS-Læring) for målgruppa. Dette følges også 

opp i arbeidsgruppa «Barn som bekymrer». Det gjennomføres også kurs for deltakere 

i undergruppene i Politirådet. 

Effekt av tiltak: taushetsplikt var tema på det årlige oppfølgingsmøte ressursgruppa for Barn som bekymrer har for 

enhetene. Ca 45 ansatte møtte på dette møtet, der de fikk presentert kompetansehevingsverktøy knyttet til 

taushetsplikt til bruk i egne personalgrupper. Lederteam barn og unge jobber med å finne et godt kurs i KS-

Læring. Det ser ut til at det skal publiseres et aktuelt kurs i løpet av høsten 2019. 

 

iv. Arbeidsgruppa «Barn som bekymrer» har laget handlingsveileder som sendes ut til 

målgruppa. Den beskriver hva som skal gjøres ved bekymring og ansattes 

selvstendige meldeplikt. Denne ble det informert om i møte med alle enhetene.  

Effekt av tiltak: denne skal være et verktøy for enhetene i hvordan de kan gå fram ved en bekymring.  

 

v. Lag og organisasjoner blir gjort oppmerksom på veilederen gjennom utsending av 

materiale hvor en beskriver hva kommunen kan stille opp med ved behov. 

Effekt av tiltak: dette har ikke blitt iverksatt fullt ut ennå, i påvente av nye hjemmeside for Midt-Telemark 

kommune. Her vil det legges ut informasjon, handlingsveiledere mm. 

 

vi. Flyktninggruppa er ivaretatt i tidligere nevnte tiltak. 

 

vii. Det skal lages kommunedelplan for Helse og Omsorg og Oppvekst som følger opp 

vedtatt modell og tiltakstrapp og forankrer dette i kommunestyret. 

Effekt av tiltak: arbeidet med kommunedelplaner er så vidt i startet opp – planprogrammet er ute på høring.  
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Arkivsak-dok. 19/15694-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg 03.10.2019 

 

 

 

   

 

 

Forslag til budsjett for kontrollarbeid 2020 - Midt-Telemark 

kommune 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget innstiller følgende til Kommunestyret:  

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2020 for kontrollarbeid i Midt-Telemark kommune med en 

ramme på kr. 1 643 500,-  

 

Det tas forbehold om at representantskapet for kommunerevisjon og representantskapet for sekretariatet 

vedtar fremlagt budsjett for 2020. 

 

Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet. 

 

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

revisjons- og kontrollutvalgstjenester for 2020 i Midt-Telemark kommune.  

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

har et ansvar i å sørge for at det bevilges nok ressurser til dette.  

 

Forskrift om kontrollutvalg § 18 sier følgende om budsjettbehandlingen:  

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

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

innstilling til kommunestyret” 

 

Den nye forskriften «Forskrift om kontrollutvalg og revisjon» trer i kraft fra og med det konstituerende 

møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av valgperioden 2019–2023. Den nye 

forskriften har tilsvarende bestemmelse i § 2.  
 

Saksopplysninger: 
Sekretariatet har utarbeidet et forslag til budsjett for kontrollarbeidet i Midt-Telemark kommune for 2020. 

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

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

erfaringstall fra Sauherad og Bø kommuner, informasjon fra selskapene man kjøper tjenester fra, og noe 

på anslag. Sekretariatet vil knytte noen kommentarer til enkelte av postene:  

 

1. Opplæring av kontrollutvalget  

Det er viktig med tilstrekkelig ressurser til at medlemmene får delta på ulike kurs og seminar for å holde 
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seg oppdatert og få påfyll faglig sett. Det er viktig med god kontakt og erfaringsutveksling mellom 

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

sammenhengen.  

 

Sekretariatet anbefaler at det legges til rette økonomisk slik at alle medlemmene i kontrollutvalget får 

anledning til å delta på de viktigste skoleringstilbudene i 2020. Temark arrangerer to årlige konferanser i  

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

kontroll. Denne er noe kostbar å delta på, men er en svært viktig faglig arena og nettverksskaper. I tillegg 

arrangerer også Forum for kontroll og tilsyn fagkonferanser i mai/juni. 

 

2. Kjøp av tjenester  

Midt-Telemark kommune har valgt å delta i to interkommunale selskap for å utføre kontrolloppgavene. 

Vestfold og Telemark revisjon IKS for revisjonsoppgaver og Agder og Telemark 

Kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) for sekretariatsoppgaver.  

 

2.1. Sekretariatstjenester  

Midt-Telemark kommune er medeier i Temark. Kostnader i selskapet blir fordelt etter eierbrøk/ 

møtefrekvens/ kommunestørrelse. Budsjettet for Temark fastlegges endelig av representantskapet i 

Temark i november/desember, og budsjettallene er derfor anslag. 

 

2.2 Revisjonstjenester  

Midt-Telemark kommune er medeier i Vestfold og Telemark revisjon IKS. Kostnader i selskapet fordeles 

etter en vedtatt fordelingsnøkkel, og budsjett for virksomheten fastlegges av representantskapet.  

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

risiko- og vesentlighetsanalyse, særattestasjoner og ordinær rådgivning og bistand. Skulle det oppstå 

behov for mer forvaltningsrevisjon i løpet av 4-års perioden enn det som er avtalt må kommunen enten 

omprioritere prosjekter, eller kjøpe flere timer i tillegg. 

 

4. Tapt arbeidsfortjeneste/godtgjøring  

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

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

tatt høyde for fem kontrollutvalgsmøter i året og deltakelse på andre kurs/møter. Ny kommunelov, som 

trer i kraft fra 2020, legger opp til at det skal være fem medlemmer i kontrollutvalget.  

 

Ledergodtgjøring i kontrollutvalget er på kr. 10 000,- i året. Møtegodtgjøring er kr. 550 pr. møte. Det er 

tatt høyde for noe tapt arbeidsfortjeneste i budsjettet.  

 

 

Forslag til budsjett for kontrollarbeidet i 2020: 

 

Beskrivelse                                Budsjett 2020 

Godtgjering                                              50 000  

Reiseutgifter                                               5 000  

Kurs, reiser og møte for medlemmene                                             50 000  

Abonnement/Kontingent                                               5 000  

Bevertning                                               5 000  

Kontrollutvalget totalt                                           115 000  

Kjøp frå IKS 
 

Revisjon                                        1 180 000  

Sekretariat                                           348 500  

Selskapskontroll                                                        -    

Totalutgifter                                        1 643 500  
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Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet foreslår en budsjettramme på kr 1 643 500,- for kontrollutvalget for 2020, inkl. kjøp av 

revisjons- og sekretariatstjenester. Vi mener dette gir et realistisk bilde av de utgifter som forventes for 

kontrollutvalgets virksomhet i kommende år.  

 

Skulle det oppstå uforutsette situasjoner/hendelser hvor det blir behov for ekstraordinære 

granskninger/rapporter fra revisjonen eller det skulle være behov for å innhente ekstern kompetanse, kan 

behovet for tilleggsbevilgninger til kontroll- og tilsynsvirksomheten oppstå. Dette er i så tilfelle en sak for 

kommunestyret.  
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Innspill til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i Midt-

Telemark kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten innstilling. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Sittende kontrollutvalg skal 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 høsten 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 

engasjement og arbeidet i utvalget. Også revisjonen og sekretariatet vil ha erfaringer fra gjennomførte 

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



27/19 Innspill til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i Midt-Telemark kommune - 19/15752-1 Innspill til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i Midt-Telemark kommune : Innspill til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i Midt-Telemark kommune

 

  
2 

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. 
 
Under følger en oversikt over gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter og selskapskontroller i 

Sauherad og Bø kommuner i perioden 2016-2019. 

 
Forvaltningsrevisjonsprosjekter i Sauherad kommune i perioden 2016-2019 

- Arkiv og dokumenthåndtering 

- Midt-Telemark barnevern – økonomistyring og saksbehandling 

- Forebyggende arbeid for barn og unge 

 

Selskapskontroller/Eierskapskontroller i Sauherad kommune i planperioden 2016-2019 

- Eierskapskontroll, Styre – valg, evaluering og styresammensetning 

- IRMAT AS – eierskap, styring og formår (Forvaltningsrevisjon i selskap)  

 

Forvaltningsrevisjonsprosjekter i Bø kommune i perioden 2016-2019 

- Pleie og omsorg – sektorens bruk av fagdatasystemet Profil 

- Midt-Telemark barnevern – økonomistyring og saksbehandling 

- Forebyggende arbeid for barn og unge 

 

Selskapskontroller/Eierskapskontroller i Bø kommune i planperioden 2016-2019 

- Eierskapskontroll, Styre – valg, evaluering og styresammensetning 

- IRMAT AS – eierskap, styring og formår (Forvaltningsrevisjon i selskap)  

 

 

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. 
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