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Arkivsak-dok. 19/00076-22 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Birkenes kontrollutvalg 23.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 23.09.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 23.09.2019 godkjennes. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

Møteinnkalling 23.09.2019. 
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Arkivsak-dok. 19/00076-23 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Birkenes kontrollutvalg 23.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møtet 06.05.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møtet 06.05.2019 godkjennes. 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll 06.05.2019. 
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Møteprotokoll  
 

Birkenes kontrollutvalg 

 
Dato: 06.05.2019 kl. 13:00 
Sted: Møterom Himmelsyna 
Arkivsak: 19/00076 
  
Til stede:  Wiggo Svendsen (leder), Knut Gunnar Solli, Olav Heimdal, Iren 

Sommerset og Inger E.B. Slågedal. 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
 

  
Forfall:   
  
Andre: Ordfører Anders Christiansen  

Rådmann Anne Stapnes  

Hovedrevisor Øyvind Nilsen  

Forvaltningsrevisor Magnus B. Solvik 

Enhetsleder teknisk forvaltning Merete Holtan, (sak 19/19) 
Signe Ann Jørgensen, enhetsleder for boveiledertjenesten (sak 20/19) 

Økonomisjef Tom Olstad (sak 21-22/19) 

Birgit Nomeland, Struktur 1 (sak 22/19) 

 
  
Protokollfører: Sekretær Agnes Gullingsrud Fjeldstad, Temark 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

3/19 19/00076-13 Godkjenning av møteinnkalling 06.05.2019 3 

Møteprotokoll 

3/19 19/00076-14 Godkjenning av protokoll fra møtet 25.03.2019 4 
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Saker til behandling 

19/19 19/08974-1 Graving i gressmatte på Birkeland 5 

20/19 19/09306-1 
Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag 

for kompensasjon fra staten 
6 

21/19 17/14413-8 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Innkjøp i Birkenes 

kommune 
7 

22/19 19/07665-1 Årsregnskap og årsberetning 2018 for Birkenes kommune 8 

23/19 19/08637-1 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering forvaltningsrevisjon 10 

24/19 19/08637-2 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering eierskapskontroll 11 

25/19 19/00084-5 Orientering fra revisjonen 06.05.2019. 12 

26/19 19/00087-4 Referatsaker 06.05.2019 13 

27/19 19/00090-4 Eventuelt 06.05.2019 14 

    

 

 
Birkenes, 06.05.2019 

 

 

Wiggo Svendsen      Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

Kontrollutvalgsleder      Sekretær 
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Møteinnkalling 

3/19 Godkjenning av møteinnkalling 06.05.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Birkenes kontrollutvalg 06.05.2019 3/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteinnkalling 06.05.2019 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Møteinnkalling 06.05.2019 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

3/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 25.03.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Birkenes kontrollutvalg 06.05.2019 3/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møtet 25.03.2019 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Protokoll fra møtet 25.03.2019 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

19/19 Graving i gressmatte på Birkeland 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Birkenes kontrollutvalg 06.05.2019 19/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Møtebehandling 

Enhetsleder teknisk forvaltning Merete Holtan orienterte om saken og svarte på 

kontrollutvalgets spørsmål. Dette har kostet Birkenes kommune 60 000,- foreløpig.  

Idrettslaget fikk vite at det skulle graves, men fikk ikke vite datoen for når gravingen skulle 

skje ved en feil. Administrasjonen beklager dette. 

 

Kontrollutvalgsleder ba om å bli orientert i neste møte om hvem i administrasjonen som 

hadde informert hvem i idrettslaget ifm graving på gressmatten. 

 

Forslag til vedtak fremsatt av leder Wiggo Svendsen: 

Kontrollutvalget anser administrasjonen av saken som uheldig og kritikkverdig. 

Kontrollutvalget ber kommunestyret om å vurdere utarbeiding av rutiner for kommunikasjon 

med berørte innbyggere når det med rimelig grunn antas at det påføres ulemper eller 

økonomiske konsekvenser.  

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget anser administrasjonen av saken som uheldig og kritikkverdig. 

Kontrollutvalget ber kommunestyret om å vurdere utarbeiding av rutiner for kommunikasjon 

med berørte innbyggere når det med rimelig grunn antas at det påføres ulemper eller 

økonomiske konsekvenser.  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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20/19 Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag 

for kompensasjon fra staten 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Birkenes kontrollutvalg 06.05.2019 20/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Møtebehandling 

Enhetsleder for boveiledertjenesten Signe Ann Jørgensen orienterte om saken og svarte på 

kontrollutvalgets spørsmål. 

 

Forslag til vedtak fremsatt av leder Wiggo Svendsen: 

Saken tas til orientering. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering.  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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21/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Innkjøp i Birkenes 

kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Birkenes kontrollutvalg 06.05.2019 21/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget ber om en ny orientering om saken våren 2020. 

 

 

Møtebehandling 

Økonomisjef Tom Olstad redegjorde for handlingsplanen og svarte på kontrollutvalgets 

spørsmål. 

Forvaltningsrevisor Magnus B. Solvik ga utfyllende kommentarer til 

forvaltningsrevisjonsrapporten. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget ber om en ny orientering om saken våren 2020. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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22/19 Årsregnskap og årsberetning 2018 for Birkenes kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Birkenes kontrollutvalg 06.05.2019 22/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalgets uttalelse til Birkenes kommunes årsregnskap 2018: 

 

Kontrollutvalget har behandlet Birkenes kommunes årsregnskap for 2018. Sammen med 

årsregnskapet forelå årsberetning fra rådmannen. Aust-Agder revisjon IKS har avlagt 

revisjonsberetning samt revisors oppsummering for regnskapsåret 2018. 

 

Birkenes kommunes årsregnskap viser et negativt netto driftsresultat på kr 1 796 678,- og et 

regnskapsmessig mindre forbruk på kr. 3 594 761,-. Investeringsregnskapet er gjort opp i 

balanse. 

 

Revisjonen viser i sin beretning til at de mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og 

forskrifter og i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til 

Birkenes kommune pr 31.12.2018, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet pr. 

denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god regnskapsskikk i Norge. 

 

Kontrollutvalget merker seg revisjonens kommentarer om øvrige forhold som er uheldige, 

men som ikke er så alvorlige og vesentlige at de ble tatt med i revisjonsberetningen: 

- Kontrollutvalget merker seg revisjonens omtale av premieavviket innen 

pensjonsordningen. 

- Ved utgangen av 2018 utgjør kommunens lånegjeld, knyttet til investeringer, litt under 

kommunens driftsinntekter, og tilsier at en forholdsmessig stor andel av 

driftsinntektene vil måtte gå med til å dekke renter og avdrag i årene fremover. 

 

Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende spesifikasjoner 

tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som 

årsmeldingen omhandler. 

Kontrollutvalget anbefaler at Tvedestrand kommunes årsregnskap 2018 godkjennes. 

Uttalelsen sendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 

 

Møtebehandling 

Økonomisjef Tom Olstad og rådmann Anne Stapnes presenterte årsregnskap og årsberetning 

2018 og svarte på kontrollutvalgets spørsmål. Hovedrevisor Øyvind Nilsen presenterte kort 

revisors oppsummering og uavhengig revisors beretning.  

 

Det var sneket seg inn en feil i forslag til vedtak. «Tvedestrand» erstattes derfor med 

«Birkenes» i vedtaket. 

Følgende tas ut av vedtaket: «som er uheldige, men som ikke er så alvorlige og vesentlige at 

de ble tatt med i revisjonsberetningen». 
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Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak med de endringer som fremkom i møtet. 

 

 

Vedtak  

Kontrollutvalgets uttalelse til Birkenes kommunes årsregnskap 2018: 

 

Kontrollutvalget har behandlet Birkenes kommunes årsregnskap for 2018. Sammen med 

årsregnskapet forelå årsberetning fra rådmannen. Aust-Agder revisjon IKS har avlagt 

revisjonsberetning samt revisors oppsummering for regnskapsåret 2018. 

 

Birkenes kommunes årsregnskap viser et negativt netto driftsresultat på kr 1 796 678,- og et 

regnskapsmessig mindre forbruk på kr. 3 594 761,-. Investeringsregnskapet er gjort opp i 

balanse. 

 

Revisjonen viser i sin beretning til at de mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og 

forskrifter og i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til 

Birkenes kommune pr 31.12.2018, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet pr. 

denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god regnskapsskikk i Norge. 

 

Kontrollutvalget merker seg revisjonens kommentarer om øvrige forhold: 

- Kontrollutvalget merker seg revisjonens omtale av premieavviket innen 

pensjonsordningen. 

- Ved utgangen av 2018 utgjør kommunens lånegjeld, knyttet til investeringer, litt under 

kommunens driftsinntekter, og tilsier at en forholdsmessig stor andel av 

driftsinntektene vil måtte gå med til å dekke renter og avdrag i årene fremover. 

 

Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende spesifikasjoner 

tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som 

årsmeldingen omhandler. 

Kontrollutvalget anbefaler at Birkenes kommunes årsregnskap 2018 godkjennes. 

Uttalelsen sendes kommunestyret med kopi til formannskapet 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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23/19 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering forvaltningsrevisjon 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Birkenes kontrollutvalg 06.05.2019 23/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurdering for forvaltningsrevisjon fra Aust-

Agder revisjon IKS for levering våren 2020.  

 

 

Møtebehandling 

Sekretariatet beskrev kort saken. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurdering for forvaltningsrevisjon fra Aust-

Agder revisjon IKS for levering våren 2020. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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24/19 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering eierskapskontroll 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Birkenes kontrollutvalg 06.05.2019 24/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurdering for eierskapskontroll fra Aust-

Agder revisjon IKS for levering våren 2020.  

 

 

Møtebehandling 

Sekretariatet beskrev kort saken. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurdering for eierskapskontroll fra Aust-

Agder revisjon IKS for levering våren 2020. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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25/19 Orientering fra revisjonen 06.05.2019. 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Birkenes kontrollutvalg  06.05.2019 25/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

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

kontrollutvalget:  

- Årsregnskapet  

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering.  

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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26/19 Referatsaker 06.05.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Birkenes kontrollutvalg 06.05.2019 26/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

 

Møtebehandling 
1. Behandling i kommunestyret av saker fra/av særlig betydning for kontrollutvalget: 

a. 28.03.2019  

i. Sak 015/19 – 2 Protokoll fra Birkenes kontrollutvalg 04.02.2019 

ii. 017/19 Tilstandsrapport opplæring 2019, Del 1: Læringsutbytte 

iii. 023/19 Kontrollutvalgets årsmelding 2018  

iv. 026/19 Vedtatt økonomi og handlingsplan 2019-2022 Årsbudsjett 2019 – 

korrigering vedtakspunkt 4 

v. 030/19 Avlastningsbolig på stoppedalsmyra, utvidelse av budsjettramme. 

 
2. Innkommen/utgående post: 

a. Ingen innkommen/utgående post. 

 
3. Neste møte 23.09.2019 kl. 13.00, virksomhetsbesøk hos Returkraft med etterfølgende møte. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering.  

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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27/19 Eventuelt 06.05.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Birkenes kontrollutvalg 06.05.2019 27/19 

 

 

  

 

Møtebehandling 

Leder stilte spørsmål til asfaltering fra lillesandsveien til natveitåsen: Leder ba ordfører 

kontrollere om kommunen har kontroll på betalingen av asfalteringen. 

Saken tas opp på neste møte. 

 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 19/08974-5 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Birkenes kontrollutvalg 23.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Ny orientering vedrørende graving i gressmatte på Birkeland 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Det har blitt gjennomført graving i forbindelse med arkeologiske undersøkelser i gressmatten på 

idrettsplassen på Birkeland. Kontrollutvalget fikk en orientering om saken 06.05.2019, og har nå bedt om 

en ny orientering.  

 

Saksopplysninger: 
Birkenes kommune – kontrollutvalget tok opp følgende i møte 25.03.19 sak 18/19, eventuelt: 

«Kontrollutvalget ber om en orientering fra administrasjonen i neste møte vedrørende graving av grøfter i 

gressmatte på fotballbane. Hvor mye har dette kostet og hva har eventuelt blitt gjort feil?» 

 

06.05.2019 orienterte enhetsleder teknisk forvaltning Merete Holtan om saken. Det ble da orientert om at 

dette foreløpig hadde kostet Birkenes kommune 60 000,-. Det ble også orientert om at Idrettslaget fikk 

vite at det skulle graves, men ved en feil fikk de ikke vite datoen for når gravingen skulle skje. Dette 

beklaget administrasjonen. Kontrollutvalget vedtok i møtet: «Kontrollutvalget anser administrasjonen av 

saken som uheldig og kritikkverdig.  Kontrollutvalget ber kommunestyret om å vurdere utarbeiding av 

rutiner for kommunikasjon med berørte innbyggere når det med rimelig grunn antas at det påføres 

ulemper eller økonomiske konsekvenser.» 

 

Kommunestyret tok opp saken 20.06.2019 sak 055/19, og gjorde da følgende vedtak: 

«Kommunestyret ber rådmann gjennomgå de eksisterende rutiner og praksis som involverer 

kommunikasjon mot innbyggere innen de ulike fagområdene i tjenesteområdet samfunnsutvikling. Det 

skal vurderes om de gjeldende rutinene skal forbedres, om det trengs nye rutiner eller om det trengs en 

justering av praksis i forhold til eksisterende rutine.» 

 

I saksfremlegget til kommunestyresaken står det blant annet: «Administrasjonen er klar på at 

håndteringen av den spesielle saken som omhandler graving i gressmatten ikke var god nok fra 

kommunens side. Som redegjort i sak i kontrollutvalget var det flere uheldige omstendigheter 

som førte til at kommunikasjonen mot idrettslaget ikke var god nok.  
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Det er den ansvarlige for et prosjekt, sak eller prosess som har ansvar for at informasjonen ut til 

de berørte innbyggere er tilstrekkelig. Ofte er det også lovpålagte rutiner som håndterer 

kommunikasjonen. Administrasjonen vil ta en gjennomgang av tjenesteområdets prosesser og 

hvordan kommunikasjon med innbyggere blir håndtert.» 

 

Kontrollutvalgsleder ba i møtet 06.05.2019 om å bli orientert i neste møte om hvem i administrasjonen 

som hadde informert hvem i idrettslaget ifm graving på gressmatten. Dette har senere i en epost blitt 

endret til: 

«jeg ønsker å få klarhet i hvordan det kunne skje at saken fra administrasjonens side ble behandlet slik at 

brukerne av idrettsplassen ikke ble involvert i at graving skulle finne sted.  Fra idrettslagets side hevdes 

at de ikke var orientert om de forestående gravearbeidene- noe som ikke stemmer med forklaringen som 

ble gitt i siste KU møte.  Kan vi få kopi av korrespondansen som viser at idrettslaget ble orientert før 

graving ble iverksatt? Vi ønsker derfor en redegjørelse for hva som har skjedd og hva rutinene sier om 

slike saker. Er rutinene endret?» 

 

Rådmann Anne Stapnes vil orientere om saken. 
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Arkivsak-dok. 19/15357-1 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Birkenes kontrollutvalg 23.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Asfaltering fra Lillesandsveien til Natveitåsen 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering.  

 

 

Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalgsleder tok opp følgende tema 06.05.2019 under sak 27/19 Eventuelt:  

«Leder stilte spørsmål til asfaltering fra lillesandsveien til natveitåsen: Leder ba ordfører 

kontrollere om kommunen har kontroll på betalingen av asfalteringen.  

Saken tas opp på neste møte.» 
 

Saksopplysninger: 

Kontrollutvalgsleder tok opp i møte 06.05.2019 at en vei i boligfeltet i Natveitåsen angivelig skal 

ha fått 1 lag asfalt. Kontrollutvalgsleder lurte i denne forbindelse på om kommunen har betalt for 

like mange lag med asfalt som det som har blitt lagt.  

 

Kommunalsjef Halvor Nes har sendt en skriftlig orientering om saken: 

«Svar til spørsmål om asfaltering som avtalt.  

 

Spørsmålet ble også besvart i formannskapet 21.8 som en oppfølging av sak 042/19.  

 

Asfaltering av andre lag asfalt var med i opprinnelig kontrakt for arbeider med infrastruktur i 

Natveitåsen.  

 

Etter gjennomgang av saken og avklaring med entreprenør kom det frem at det ble avtalt i 2009 at 

entreprenør ikke skulle utfør dette arbeidet. Entreprenør har kreditert kommunen aktuelt beløp i 2009, 

kroner 664 000,- 

 

Det ble den gang ikke satt av investeringsmidler i kommunens budsjett for å gjennomføre arbeidet. 

Investeringsmidler for gjennomføring av arbeidet er gitt i  vedtak 042/19.  Mottatt tilbud for arbeidet er 

på kroner 724 000,- Arbeidet ble utført 11.9.19.» 

 

Kommunalsjef Halvor Nes har blitt invitert til møtet.  
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Arkivsak-dok. 19/14710-1 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Birkenes kontrollutvalg 23.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Evaluering av arbeidsformen og perioden for kontrollutvalget - 

Birkenes kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak.  

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget er nå på slutten av sin periode. I løpet av perioden har kontrollutvalget fått noen 

erfaringer og kunnskaper om hvordan kontrollutvalget og sekretariatet jobber, og hva som eventuelt 

kunne vært forbedret i neste periode. Kontrollutvalget sitter kanskje også igjen med noen innspill til 

viktige saker som kontrollutvalget har vært opptatt av, og som vil kunne være aktuelt å følge videre med 

på i årene som kommer. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget er et lovpålagt utvalg, og har en sentral rolle i kommunens egenkontroll. For å ivareta 

denne rollen har utvalget omfattende oppgaver og vid innsynsrett i kommunale forhold. Kontrollutvalget 

kan foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å ivareta sin kontrolloppgave på vegne av 

kommunestyret. 

 

Kontrollutvalgets mandat er å føre kontroll og tilsyn med forvaltningen. Som en del av dette generelle 

tilsynsansvaret er utvalget tillagt enkelte konkrete oppgaver. Kontrollutvalget skal: 

- gi uttalelse om kommunens årsregnskap 

- utarbeide planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 

- rapportere til kommunestyret om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller 

 

I tillegg skal kontrollutvalget påse at: 

- kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, både når det gjelder regnskaps- og 

forvaltningsrevisjon 

- revisjonsmerknader blir fulgt opp 

- det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende 

bestemmelser og vedtak 

- det blir gjennomført forvaltningsrevisjon og selskapskontroll kommunestyrets merknader til 

forvaltningsrevisjoner blir fulgt opp 
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Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. 

 

Kontrollutvalget har ingen myndighet til å fatte vedtak som binder forvaltningen. Utvalget kan heller ikke 

overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer eller vurdere 

hensiktsmessigheten av politiske vedtak. Dette innebærer at kontrollutvalget ikke skal vurdere den 

politiske hensiktsmessigheten av administrative vedtak som gjøres med hjemmel i delegert myndighet. 

Utvalget skal ikke brukes som arena for «omkamp» om politiske saker der flertallet i kommunestyret eller 

politiske utvalg har fattet et vedtak. Kontrollutvalget kan imidlertid uttale seg dersom kommunestyret for 

eksempel har truffet, eller er i ferd med å treffe, et vedtak som vil være ulovlig. 

 

FKT skriver i sin veileder at kontrollutvalgets hovedoppgave er å føre tilsyn og kontroll med 

forvaltningen i kommunen på vegne av kommunestyret. Oppgaven omfatter også tilsyn og kontroll med 

at aktiviteten i alle politiske utvalg skjer i tråd med lover, regler og politiske vedtak. Dette 

kontrollansvaret gjelder likevel ikke for kommunestyret bortsett fra dersom det har gjort, eller er i ferd 

med å gjøre et ulovlig vedtak. Kontrollutvalget skal uansett ikke blande seg bort i hensiktsmessigheten av 

et politisk vedtak.  

 

I slutten av perioden kan kontrollutvalget velge å gi innspill på blant annet følgende temaer: 

- Har møtene blitt gjennomført på en god måte? Hva kunne eventuelt forbedres her? 

- Har sakene blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte? 

- Har opplæringen vært tilfredsstillende?  

 

Kontrollutvalget sitter kanskje også igjen med noen innspill til viktige saker som kontrollutvalget har vært 

opptatt av, og som vil kunne være aktuelt å følge videre med på i årene som kommer. Noen av disse kan 

blant annet være: 

 

- Tilsyn av tjenester i samarbeid med andre kommuner 

- Oppfølging av resultatene fra selskapskontroll i LIBIR IKS 

- Oppfølging av resultatene fra forvaltningsrevisjon «Innkjøp i Birkenes kommune» 

- Oppfølging av brukerbetaling knyttet til kart- og oppmålingstjenester 

 

Det anbefales at kontrollutvalgsmedlemmer kommer med sine innspill til møtet. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet har ikke kommet med et forslag til vedtak i saken da vedtaket vil kunne bestå av de 

innspillene som fremkommer i møtet. 
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Arkivsak-dok. 19/08637-6 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Birkenes kontrollutvalg 23.09.2019 

 

 

 

   

 

 

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 06.05.2019. 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 å 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. 

 

 

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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Arkivsak-dok. 19/11741-1 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Birkenes kontrollutvalg 23.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Overordnet revisjonsstrategi 2019 regnskapsrevisjon Birkenes 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Overordnet revisjonsstrategi 2019 for Birkenes 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 Birkenes 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, utarbeider revisor 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.  

 

Revisjonsstrategien vil bli ettersendt på epost. 

 

 

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. 
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Arkivsak-dok. 19/11106-1 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Birkenes kontrollutvalg 23.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2020 Birkenes 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:  

 

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

en ramme på kr 922 000,-.  

 

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 Birkenes kommune. 

 

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

 

Møtegodtgjørelse mv. avhenger både av aktiviteten i utvalget og hvilket godtgjøringsnivå 

kommunen ligger på. Budsjettet er laget ut fra gjeldende reglement for godtgjørelse til 
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folkevalgte i Birkenes kommune. Det er i tråd med gjeldende avtale mellom Birkenes kommune 

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

Kontrollutvalget godtgjøres med en fast årlig godtgjørelse på en prosent av en stortingsrepresentants lønn. 

Leder mottar en fast årlig godtgjørelse på 2 prosent av stortingsrepresentantenes godtgjørelse, mens 

nestleder og medlemmer får en godtgjørelse på 1,5 prosent. I tillegg legges det inn arbeidsgiveravgift som 

utgjør 14,1 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. 

 

Til disposisjon for kontrollutvalget 

Posten dreier seg om utgifter til bevertning, abonnementer m.m. 

 

Revisjon og sekretariat 

Birkenes 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 Birkenes 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 Birkenes 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. 2020 

Lovpålagt finansiell revisjon: 201 600 

Særattestasjoner og bistand: 94 080 

KU-arbeid, møtevirksomhet og bistand overfor KU: 60 480 

Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll: 168 000 

Andel felleskostnader: 100 500 

SUM  tilskudd fra Birkenes kommune: 624 660 

Avrundet til hele 1 000 i budsjett: 624 000 
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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       

Møtegodtgjørelse mv. 11 781 84 000 79 000 

Tapt arbeidsfortjeneste   10 000 

Arbeidsgiveravgift   11 000 

Kurs/opplæring (inkl. reise) 8 913 50 000 60 000 

Til disposisjon for kontrollutvalget 4 311 10 000 10 000 

     

Sum KU 25 005 144 000 170 000 

     

Sekretariat – Temark IKS 92 800 97 000 128 000 

     

REVISJON    

Tilskudd Aust-Agder Revisjon IKS 592 000 635 000 624 000 

     

SUM KONTROLLVIRKSOMHET 709 805 876 000 922 000 

 

 

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 922 000,- for kontrollutvalget i 2020 inkl. kostnader til 

revisjons- og sekretariatstjenester. 
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Arkivsak-dok. 19/00084-8 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Birkenes kontrollutvalg 23.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra revisjonen 23.09.2019 

 

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. 19/00087-7 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Birkenes kontrollutvalg 23.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 23.09.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
1. Behandling i kommunestyret av saker fra/av særlig betydning for kontrollutvalget: 

a. 23.05.2019: 

i. 36/19 Saksnr 1. Melding om vedtak sak 10/19 Årsrapport og årsregnskap 2018 

kemneren i Kristiansandregionen 

ii. 36/19 Saksnr 2. Protokoll Birkenes kontrollutvalg 25.03.2019 

iii. 47/19 Prinsipp for avtale med utbyggere ved bruk av justeringsrett – plikt, etter 

merverdiavgiftsloven 

iv. 48/19 Årsregnskap 2018 

v. 49/19 Årsberetning 2018 

b. 20.06.2019: 

i. 55/19 Kommunikasjon mot berørte innbyggere når det antas at det påføres 

ulemper eller økonomiske konsekvenser 

 

2. Innkommen/utgående post: 

a. Varsel om tilsyn med kommunens krisesentertilbud – Birkenes kommune 

b. Varsel om postalt tilsyn – asbesthåndtering i kommunen 

c. Varsel om tilsyn ved Birkenes sykehjem 

 

3. Neste møte 25.11.2019 kl. 13.00. 

 

 

Vedlegg:  

- Varsel om tilsyn med kommunens krisesentertilbud – Birkenes kommune 

- Varsel om postalt tilsyn – asbesthåndtering i kommunen 

- Varsel om tilsyn ved Birkenes sykehjem 
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E-postadresse: 
fmagpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 788 Stoa,  
4809 Arendal 

 Besøksadresse Arendal: 
Ragnvald Blakstads vei 1 
Besøksadresse Kristiansand: 
Tordenskjoldsgate 65 
 

 Telefon: 37 01 75 00 
www.fylkesmannen.no/ag 
 
Org.nr. 974 762 994 

  Vår dato:  Vår ref.: 

  03.05.2019  2019/240 
     

  Deres dato:  Deres ref.: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Siri Løvbukten, 38 17 62 41 
  
 
 
  

Birkenes kommune 
v/rådmann 
Att. V/rådmann 
Postboks 115 
4795 BIRKELAND 
 
 

  
 

Varsel om tilsyn med kommunens krisesentertilbud - Birkenes Kommune 

Fylkesmannen varsler med dette et dokumenttilsyn med krisesentertilbudet i Birkenes kommune. 
Fylkesmannen er kjent med at Birkenes kommune har et krisesentertilbud tilknyttet Vest-Agder 
krisesenter med Kristiansand kommune som vertskommune.  
 
Tilsynet vil derfor kun omhandle hvordan Birkenes kommune har kontroll med tilbudet. Samt på 
hvilken måte kommunen sikrer samordning av tjenester mellom krisesentertilbudet og andre deler 
av tjenesteapparatet i kommunen i reetableringsfasen for de innbyggerne som har et behov for 
dette. 
 
Etter Lov om kommunale krisesentertilbod § 9 skal Fylkesmannen føre tilsyn med kommunens 
krisesentertilbud: 
 
§ 9 Statlig tilsyn 

«Fylkesmannen skal føre tilsyn med at kommunen oppfyller pliktene pålagde etter §§ 2,3,4 og 8. 
Reglene i kommuneloven kapittel 10 A gjeld for den tilsynsverksemda som er nemnd i første ledd». 

 
Fylkesmannen i Agder gjennomfører tilsynet som et skriftlig tilsyn; dokumenttilsyn, med Birkenes 
kommune i 2019. Fylkesmannen vil i årets tilsyn vektlegge §§ 4 og 8 i krisesenterlova, Samordning av 
tjenester og internkontrollen. 
 
§ 4 Samordning av tjenester 

«Kommunen skal sørgje for at kvinner, menn og barn som er utsette for vald eller truslar om vald i 
nære relasjoner, får ei heilskapeleg oppfølging gjennom samordning av tiltak mellom 
krisesentertilbodet og andre delar av tenesteapparatet». 

 
§ 8 Internkontroll 

«Kommunen skal føre internkontroll for å sikre at dei verksemdene og tenestene som utgjer 
krisesentertilbodet, utfører oppgåvene sine i samsvar med krav fastsatte i lov eller forskrift. 
Kommunen må kunne gjere greie for korleis ein oppfyller denne plikta». 
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Fylkesmannen ber Birkenes kommune sende inn dokumentasjon på følgende: 
 

- Planer, rutiner som finnes i kommunen i forhold til samordning av tjenester i 
reetableringsfasen jf. § 4 

- Eventuelle samarbeidsavtaler mellom tjenestene innad i kommunen 
- Dokumentasjon på hvordan kommunen utøver kontroll i forhold til hvordan tilbudet utøves 
- Kommunens system for rapportering og oppretting av eventuelle avvik på området 
- Annen relevant dokumentasjon 

 
Hvis Birkenes kommune har utarbeidet en handlingsplan mot vold i nære relasjoner så ber vi også å 
få kopi av denne. 
 
Fylkesmannen ber om å få oppgitt en kontaktperson i kommunen som vi kan henvende oss til hvis vi 
har behov for ytterligere dokumentasjon o.l. 
 
Dokumentasjonen skal sendes Fylkesmannen innen 3.juni 2019 
 
Dersom det er spørsmål, ta gjerne kontakt med Siri Løvbukten eller Sigrid Moseid Øverland, med 
henholdsvis fmavslo@fylkesmannen.no eller fmavsmo@fylkesmannen.no.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Tore K. Haus ( e.f. ) 
Avd. direktør 
Utdanning – og barnevernsavdelingen 

  
 
Siri Løvbukten 
rådgiver 
Utdanning- og barnevernsavdelingen 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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E-postadresse: 
fmagpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 788 Stoa,  
4809 Arendal 

 Besøksadresse Arendal: 
Ragnvald Blakstads vei 1 
Besøksadresse Kristiansand: 
Tordenskjoldsgate 65 
 

 Telefon: 37 01 75 00 
www.fylkesmannen.no/agder 
 
Org.nr. 974 762 994 

  Vår dato:  Vår ref.: 

  04.09.2019  2019/1667 
     

  Deres dato:  Deres ref.: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Lasse Svenstrup Andersen, 37 01 75 28 
  
 
 
  

Birkenes kommune 
 
Postboks 115 
4795 BIRKELAND 
 
 

  
 

Varsel om tilsyn Birkenes: Birkenes sykehjem 

 
Etter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 4skal Fylkesmannen føre tilsyn med 
helse- og omsorgstjenesten i fylket. 
 
Fylkesmannen i Agder vil med dette varsle systemrevisjon ved Birkenes sykehjem. Fylkesmannen vil i 
2019 og 2020 gjennomføre 12-14 tilsyn der hovedfokus er å undersøke om de kommunale 
institusjonene for eldre mennesker tilbyr riktig omsorgsnivå og forsvarlig medisinsk oppfølging av 
beboere gjennom systematisk styring og kontroll.  
 
Dette er tilsyn som er initiert av Fylkesmannen i Agder, og er varslet i vår tilsynsplan for 2019.  
 
 

 Tilsynet vil bli gjennomført tirsdag 26. og onsdag 27.11.2019: 
 
 
tirsdag 26: felles informasjonsmøte kl. 08:30 for alle involverte samt intervjuer, befaring og 
journalgjennomgang frem til ca. kl. 18:00 
 
onsdag 27.nov: Intervjuer frem til ca. kl. 13:00, intern oppsummering for Fylkesmannen samt felles 
oppsummeringsmøte for alle involverte fra kl. 15-16 
 
Se vedlegg om brukere, journaler og dokumentasjon til Fylkesmannen. Frist 25.10.2019. 
 
 
Forberedende kontakt med virksomheten:  

 Fylkesmannen vil kontakte stedlig ledelse for å tilrettelegge gjennomføringen av tilsynet.  
 Organisering og drift av Birkenes sykehjem, brukerinvolvering, samt vår innhenting av 

dokumentasjon vil bli et tema i forberedelsene.  
 
Kontaktperson: 
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 Vi ber om at en kontaktperson for tilsynet utnevnes, og at vedkommende tar kontakt med 
revisjonsleder. Dette må gjøres innen 15.09.19. 

 
Tema for tilsynet er:  

 systematisk styring av virksomhetens aktiviteter (herunder avvikshåndtering) 
 tildeling av plasser gjennom søknad, utredning og vedtak (sykehjem og aldershjem) 
 helse og omsorgstjenester, herunder medisinsk faglig tilsyn (omsorgsnivå) 
 samarbeid mellom Birkenes sykehjem og annen helsetjeneste 
 ernæring (individuell oppfølging) 
 brukermedvirkning (individnivå og systemnivå) 
 disponering av kontantytelser 

 
Metode: 
Fylkesmannen har fått ny mal for rapporter fra Statens helsetilsyn. Det innebærer at kommunens 
praksis vil bli beskrevet slik at også positive funn inngår i bekrivelsen.  
 
Systemrevisjon er en metode som Statens helsetilsyn har vedtatt at skal anvendes ved 
gjennomføring av tilsyn i henhold til tilsynslovens § 3 annet ledd, jf. § 2. Tilsynet blir basert på 
innhenting av faktainformasjon via dokumentgjennomgang forut for tilsynet, med relevant 
personell, eventuelt andre observasjoner og verifikasjoner (stikkprøver/ journalgjennomgang) under 
tilsynet. 
 
I dette tilsynet vil Fylkesmannen i Agder etterprøve om Birkenes kommune oppfyller aktuelle 
myndighetskrav på de områder som tilsynet er avgrenset til. 
Tilsynet har i denne sammenheng ikke til vurdering hvordan det enkelte helsepersonell ivaretar sine 
oppgaver i henhold til lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell. 
 
Brukerinvolvering: 
Pårørende og pasienter vil bli intervjuet og brukt som informanter i tilsynet. Vi vil undersøke 
brukermedvirkning både på systemnivå og individnivå, for eksempel brukerråd og pårørende. Vi vil 
snakke med brukerrepresentanter, for eksempel medlemmer av brukerråd/eldreråd mv. 
 
Følgende lovverk vil bli lagt til grunn ved tilsynet: 
 
 lov av 17. desember 2017 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.v. 
 lov av 24. juni 2011 lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. 
 lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell 
 lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter 
 forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten av 28.oktober 2016 

nr.1250 
 forskrift om pasientjournal av 1. mars 2019 nr.168. 
 forskrift om en verdig eldreomsorg av 12. november 2010 (verdighetsgarantien) 
 forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november   

1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om 
sosiale tjenester mv. 

 forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie etter lov av 19. november   
1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene mv. 
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Forsvarlighetskravet 
Det er et grunnleggende krav til helse- og omsorgstjenesten at de tjenestene som ytes er forsvarlige. 
Dette kravet stilles til både helsepersonellets utøvelse av helsehjelpen og til virksomheten. 
Virksomheten skal også legge til rette for at helsepersonell kan yte forsvarlig helsehjelp og overholde 
sine lovpålagte plikter. Denne plikten følger av helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1. 
 
Kravet om forsvarlighet er en rettslig standard. Dette innebærer at kravet er forankret i anerkjent 
fagkunnskap, faglige retningslinjer og allmenne normer i samfunnet for øvrig. 
Innholdet i forsvarlighetskravet vil derfor bestemmes med normer utenfor loven og endre seg i takt 
med fagkunnskapen. 
 
Helse- og omsorgstjenestene skal etter kvalitetsforskriften § 3 ha et system av prosedyrer som blant 
annet søker å sikre at tjenesteapparatet og tjenesteyterne kontinuerlig tilstreber at den enkelte 
pasient får de tjenester vedkommende har behov for, til rett tid. 
 
De kommunale pleie- og omsorgstjenestene skal legge til rette for en eldreomsorg som sikrer den 
enkelte tjenestemottaker et verdig og så langt som mulig meningsfylt liv i samsvar med sine 
individuelle behov, jf. forskrift om verdig eldreomsorg § 2. 
 
Tjenestetilbudet skal innrettes i respekt for den enkeltes selvbestemmelsesrett, egenverd og 
livsførsel og sikre at medisinske behov blir ivaretatt jf. forskrift om verdig eldreomsorg § 3. 
 
Revisjonsleder Lasse Svenstrup Andersen kan kontaktes ved behov:  
Tlf. 37017528 - mobil 98424422 eller på e-post: fmavlsa@fylkesmannen.no 
 
Tilsynsteamet fra Fylkesmannen med observatør:  
Egil Nordlie (seniorrådgiver) og Aase Aamland (assisterende fylkeslege), begge fra Fylkesmannen i 
Agder.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Kristin Hagen Aarsland ( e.f. ) 
fung. avdelingsdirektør 

  
 
Lasse Svenstrup Andersen 
seniorrådgiver 
Helse- og sosialavdelingen 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Vedlegg 
1 Vedlegg varsel om tilsyn 

Birkenes 
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Arkivsak-dok. 19/00090-9 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Birkenes kontrollutvalg 23.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 23.09.2019 
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