
Meeting Book: Vegårshei kontrollutvalg (05.12.2019) 

Vegårshei kontrollutvalg 

Date: 2019-12-05T09:00:00 

Location: Vegårshei kommunehus, møterom 2 

Note: 

Forfall meldes til utvalgets sekretariat på epost: benedikte.vonen@temark.no eller mobil 90589043. 

 

Vara møter bare etter eget varsel. 

 

I tillegg møter følgende: 

Kommunalsjef Anne-Grete Glemming, sak 34/19 ca. kl. 09:40 

Enhetsleder/rektor Ingunn Lund, sak 34/19  ca. kl. 09:40 

Ordfører Kjetil Torp, sak 31/19           ca. kl. 10:10 

Rådmann Ole Petter Skjævestad, sak 32-33/19 ca. kl. 10:30 

Tidsplanen kan bli endret. 
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Arkivsak-dok. 19/00047-22 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Vegårshei kontrollutvalg 05.12.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 5.12.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Innkalling til møte 5.12.2019 godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 19/00047-23 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Vegårshei kontrollutvalg 05.12.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll 19.9.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 19.9.2019 godkjennes. 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll Vegårshei kontrollutvalg 19.09.2019 
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Møteprotokoll  
 

Vegårshei kontrollutvalg 

 
Dato: 19.09.2019 kl. 9:00 – 11:40 
Sted: Vegårshei kommunehus, møterom 2 
Arkivsak: 19/00047 
  
Til stede:  Helge Haugenes (leder), Bjørn Saga (nestleder), Katrine Solheim Aas 

(medlem) 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
- 

  
Forfall:  - 
  
Andre: Rådmann Ole Petter Skjævestad, sak 18-19/19 

Økonomisjef Dan-Håkon Henriksen, sak 18/19 

Arkivleder Anne Helene Espeland Baarøy, sak 19/19 

Hovedrevisor Ivar Aanonsen 
  
Protokollfører: Benedikte Muruvik Vonen (Temark) 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

3/19 19/00047-15 Godkjenning av innkalling 19.9.2019 3 

Møteprotokoll 

3/19 19/00047-16 Godkjenning av protokoll 2.5.2019 4 

Saker til behandling 

18/19 19/15399-1 Økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2019 5 

19/19 19/09353-5 Tilsyn arkiv Vegårshei 2019 6 
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20/19 19/15411-1 Budsjett for kontrollarbeidet 2020 Vegårshei kommune 7 

21/19 19/15140-2 Overordnet revisjonsstrategi 2019 Vegårshei kommune 8 

22/19 19/15409-1 
Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurderinger som grunnlag for 

plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 
9 

23/19 19/15409-2 
Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurderinger som grunnlag for 

plan for eierskapskontroll 2020-2023 
10 

24/19 19/15409-3 
Innspill til planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-

2023 
11 

25/19 19/02854-5 Orienteringer fra revisor 19.9.2019 12 

26/19 19/02871-5 Referatsaker 19.9.2019 13 

27/19 19/15463-1 Evaluering av kontrollutvalgets arbeidsform og saker 14 

28/19 19/02860-5 Eventuelt 19.9.2019 15 

    

 

 
Vegårshei, 19.09.2019 

 

 

Helge Haugenes      Benedikte Muruvik Vonen 

Kontrollutvalgsleder      Rådgiver Temark 
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Møteinnkalling 

3/19 Godkjenning av innkalling 19.9.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Vegårshei kontrollutvalg 19.09.2019 3/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Innkalling til møte 19.9.2019 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Innkalling til møte 19.9.2019 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

3/19 Godkjenning av protokoll 2.5.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Vegårshei kontrollutvalg 19.09.2019 3/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møte 2.5.2019 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Protokoll fra møte 2.5.2019 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

18/19 Økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Vegårshei kontrollutvalg 19.09.2019 18/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Rådmann Ole Petter Skjævestad innledet kort til saken og orienterte om innføring av nytt 

økonomi- og budsjettsystem. Økonomisjef Dan-Håkon Henriksen ga utfyllende kommentarer. 

Økonomisjefen orienterte om kommunens økonomiske situasjon pr. 2. tertial 2019. Begge 

svarte på spørsmål. Fortsatt stor utfordring i helse og omsorg. Drøftet utfordringene i tiden 

fremover. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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19/19 Tilsyn arkiv Vegårshei 2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Vegårshei kontrollutvalg 19.09.2019 19/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Forslag til vedtak legges frem i møtet. 

 

 

Møtebehandling 

Arkivleder Anne Helene Espeland Baarøy redegjorde for tilsynet, og hvordan kommunen 

jobber med å lukke avvikene fra dette. Tilleggsdokumentasjon ble sendt ut til møtet, og denne 

viste at pålegg 2 er lukket med noen merknader. I tillegg forelå det oppdatert forslag til 

tidsplan for lukking av øvrige pålegg, som viste at arbeidet var forsinket pga. manglende 

kapasitet hos arkivleder. 

 

Rådmann Ole Petter Skjævestad var til stede og ga utfyllende kommentarer. 

 

Kontrollutvalget drøftet sårbarheten innenfor arkiv. 

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt endelig 

sluttrapport fra fylkesmannen når den foreligger. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt endelig 

sluttrapport fra fylkesmannen når den foreligger. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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20/19 Budsjett for kontrollarbeidet 2020 Vegårshei kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Vegårshei kontrollutvalg 19.09.2019 20/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 

 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2020 i Vegårshei kommune 

med en ramme på kr 659 000. 

 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via 

formannskapet. 

 

 

Møtebehandling 

Sekretariatet la frem forslag til budsjett for kontrollarbeidet for 2020 og svarte på spørsmål. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 

 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2020 i Vegårshei kommune 

med en ramme på kr 659 000. 

 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via 

formannskapet. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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21/19 Overordnet revisjonsstrategi 2019 Vegårshei kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Vegårshei kontrollutvalg 19.09.2019 21/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Overordnet revisjonsstrategi 2019 for Vegårshei kommune tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Hovedrevisor Ivar Aanonsen la frem overordnet revisjonsstrategi 2019 og svarte på spørsmål. 

- Vurderer risiko ved endringer i bemanning og systemer 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Overordnet revisjonsstrategi 2019 for Vegårshei kommune tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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22/19 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurderinger som grunnlag for 

plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Vegårshei kontrollutvalg 19.09.2019 22/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Vegårshei kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet 

og virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-3 fra Aust-Agder 

Revisjon IKS. Analysen forventes levert i løpet av våren 2020. Det forventes at både 

avtroppende og nytt kontrollutvalg blir sterkt involvert i analyseprosessen. 

 

 

Møtebehandling 

Sekretariatet innledet kort i saken. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Vegårshei kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet 

og virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-3 fra Aust-Agder 

Revisjon IKS. Analysen forventes levert i løpet av våren 2020. Det forventes at både 

avtroppende og nytt kontrollutvalg blir sterkt involvert i analyseprosessen. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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23/19 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurderinger som grunnlag for 

plan for eierskapskontroll 2020-2023 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Vegårshei kontrollutvalg 19.09.2019 23/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Vegårshei kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens eierskap i 

tråd med ny kommunelov § 23-4 fra Aust-Agder Revisjon IKS. Analyse forventes levert i 

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

analyseprosessen. 

 

 

Møtebehandling 

Sekretariatet innledet kort i saken. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Vegårshei kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens eierskap i 

tråd med ny kommunelov § 23-4 fra Aust-Agder Revisjon IKS. Analyse forventes levert i 

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

analyseprosessen. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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24/19 Innspill til planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-

2023 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Vegårshei kontrollutvalg 19.09.2019 24/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Forslag til vedtak legges frem i møtet. 

 

 

Møtebehandling 

Kontrollutvalget drøftet ulike fag-, tjenesteområder og forvaltningsområder. 

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Kontrollutvalget gir følgende innspill til risiko- og vesentlighetsvurderinger som grunnlag for 

plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll 2020-2023: 

- Organisering av virksomheten 

- Økonomistyring 

- Arkiv og journal 

- Pleie og omsorg 

- RTA 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget gir følgende innspill til risiko- og vesentlighetsvurderinger som grunnlag for 

plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll 2020-2023: 

- Organisering av virksomheten 

- Økonomistyring 

- Arkiv og journal 

- Pleie og omsorg 

- RTA 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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25/19 Orienteringer fra revisor 19.9.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Vegårshei kontrollutvalg 19.09.2019 25/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Hovedrevisor Ivar Aanonsen redegjorde for løpende revisjonsarbeid og svarte på spørsmål. 

Tema som ble lagt frem vedr. oppstart av revisjonsåret 2019: 

- Ser på endringer på økonomifeltet; systemer, rutiner 

- Endringer i bemanning økonomi og personal 

- Utfordringer ved svingninger i skatteinngang 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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26/19 Referatsaker 19.9.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Vegårshei kontrollutvalg 19.09.2019 26/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

 

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

a. 21.05.2019: 

i. PS 39/19 Årsberetning 2018 

ii. PS 40/19 Regnskap 2018 

iii. PS 41/19 1. kvartalsrapport drift 2019 

iv. PS 48/19 Årsmelding 2018 - kontrollutvalget 

b. 18.06.2019: 

i. PS 19/49 Tilstandsrapport Vegårshei skule 2019 

ii. PS 19/58 Tertialrapport investering 1. tertial 2019 

iii. PS 19/62 Reglement for tapt arbeidsfortjeneste, møte- og 

reisegodtgjørelse for folkevalgte i Vegårshei kommune 2019-2023 

c. 20. og 21.08.2019: Ingen aktuelle saker 

d. 03.09.2019: 

i. PS 19/72 Utfyllende møtereglement for Vegårshei kommune 2019-

2023 

ii. PS 19/73 Utfyllende reglement for Kontrollutvalget i Vegårshei 

kommune 2019-2023 

2. Obligatorisk opplæring nytt kontrollutvalg Arendal 19.11.2019 

3. Neste ordinære møte 5.12.2019 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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27/19 Evaluering av kontrollutvalgets arbeidsform og saker 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Vegårshei kontrollutvalg 19.09.2019 27/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Møtebehandling 

Kontrollutvalget evaluerte arbeidet i kontrollutvalget.  

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Kontrollutvalget gir følgende innspill til nytt kontrollutvalg: 

- Utskifting av medlemmer underveis kan være utfordrende. Vil bli mindre sårbart ved 

5 medlemmer. 

- Positivt at ordfører har stilt opp på en god måte, og har møtt når hun kunne. 

- Positivt med god opplæring. Kontrollutvalget bør være med på den ordinære 

folkevalgtopplæringen i kommunen. 

- Godt samspill med revisjonen. 

- Kunne ha åpnet mer for innspill fra andre enn rådmannen i møtene, for å belyse saker 

fra flere sider. 

- Stort sett tilstrekkelig med antall møter, men lang periode uten møter fra 

regnskapssaken tidlig på våren til september. Burde ha vært ett møte til på våren. 

- Ønsker økonomirapportering på hvert møte. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget gir følgende innspill til nytt kontrollutvalg: 

- Utskifting av medlemmer underveis kan være utfordrende. Vil bli mindre sårbart ved 

5 medlemmer. 

- Positivt at ordfører har stilt opp på en god måte, og har møtt når hun kunne. 

- Positivt med god opplæring. Kontrollutvalget bør være med på den ordinære 

folkevalgtopplæringen i kommunen. 

- Godt samspill med revisjonen. 

- Kunne ha åpnet mer for innspill fra andre enn rådmannen i møtene, for å belyse saker 

fra flere sider. 

- Stort sett tilstrekkelig med antall møter, men lang periode uten møter fra 

regnskapssaken tidlig på våren til september. Burde ha vært ett møte til på våren. 

- Ønsker økonomirapportering på hvert møte. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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28/19 Eventuelt 19.9.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Vegårshei kontrollutvalg 19.09.2019 28/19 

 

 

  

 

Møtebehandling 

Ingen saker. 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 19/17807-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Vegårshei kontrollutvalg 05.12.2019 

 

 

 

   

 

 

Nytt kontrollutvalg 2019-2023 Vegårshei 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Formålet med saken er å bli litt kjent, få kvalitetssikret kontaktinformasjon og informert om praktiske 

forhold rundt møter mm. 

 

Saksopplysninger: 
Vegårshei kommunestyre valgte nytt kontrollutvalg i det konstituerende kommunestyremøtet 9.10.2019. 

Alle medlemmer i det nye kontrollutvalget med unntak av leder deltok på opplæring i regi av Agder og 

Telemark kontrollutvalgssekretariat (Temark) i Arendal 19.11.2019. 

 

Kontrollutvalget 2019-2023:  

Leder:   Bjørn Saga (Ap) 

Nestleder:  Helge Haugenes (Krf) 

Medlem:  Knut Olaf Lindtveit (Krf) 

Medlem  Ingunn Landberg (H) 

Medlem  Katrine Solheim Aas (Sp) 

 

Vara:    

For Krf og H: Camilla Saga (Krf) 

  Eystein Loftesnes (H)  

  Sushanna Safaryan (Krf)  

 

For Ap:  John Geir Smeland (Ap) 

  Tone Barbro Loftesnes (Ap) 

 

For Sp:  Arild Flaten (Sp) 

  Eli Bjorvatten (Sp) 

 

Sekretariats- og revisjonstjenester 

Vegårshei kommune har valgt å delta i to interkommunale selskap for å utføre kontrolloppgavene. Dette 

er Aust-Agder Revisjon IKS for revisjonsoppgaver og Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS 
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(Temark) for sekretariatsoppgaver. Vegårshei kommune er deleier i begge selskaper. Begge selskaper er 

uavhengig av kommunens administrasjon, og selskapene er uavhengige av hverandre. 

 

Aust-Agder Revisjon IKS utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 

Vegårshei kommune. Innen regnskapsrevisjon er hovedrevisor for Vegårshei kommune Ivar Aanonsen. 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor er Ketil Raknes. Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor er Kristian 

Fjellheim Bakke. Revisor har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter. Ved behandling av 

forvaltningsrevisjonsrapporter, er det gjerne den forvaltningsrevisoren som har vært mest involvert i 

revisjonsoppdraget som stiller i møtet. 

 

Temark forbereder sakene til kontrollutvalget og skriver alle saksfremlegg, gir løpende rådgivning, følger 

opp utvalgets vedtak, bistår kontrollutvalget i praktisk tilrettelegging og oppfølging av møter, og 

koordinerer aktørene. I det løpende arbeidet er sekretariatet bindeledd mellom utvalg og revisjon og 

mellom utvalg og administrasjon, og sekretariatet utfører oppgaver på vegne av kontrollutvalget. 

Sekretariatet har p.t. sju ansatte og fast sekretær for kontrollutvalget i Vegårshei kommune er p.t. 

Benedikte Muruvik Vonen. Fra 1.1.2020 trer flere kommuner fra Vestfold inn i selskapet, og sekretariatet 

blir landets største i antall oppdrag. Nytt navn blir Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat 

IKS (Vetaks) og antall ansatte totalt øker noe.  

 

Etter en presentasjonsrunde vil sekretariatet gå gjennom   

- Kontroll av valgbarhet 

- Oppdatere kontaktinformasjon 

- Nettbrett 

- Tilgang til og offentliggjøring av sakspapirer 

- Godkjenning av protokoller 

- Bekjentgjøring av epostadresser og mobilnr.? 

- Godtgjørelser mm. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet ønsker alle lykke til og ser frem til godt samarbeid med det nye utvalget. 
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Arkivsak-dok. 19/17788-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Vegårshei kontrollutvalg 05.12.2019 

 

 

 

   

 

 

Kontrollutvalget - funksjon og oppgaver - Vegårshei 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget er et utvalg med en særskilt stilling etter kommuneloven. Sekretariatet gir i dette 

saksframlegget en oversikt over rammene for kontrollutvalgets arbeid. 

 

Saksopplysninger: 
Ordningen med kontrollutvalg ble lovfestet i 1992. Bakgrunnen for at kontrollutvalgene ble opprettet var 

at man ville sikre kommunene en egenkontroll basert på demokratiske prinsipper. Dette ble sett på som en 

del av det kommunale selvstyret og skulle bidra til å redusere behovet for statlig tilsyn og kontroll. 

 

Intensjonene er beholdt og styrket i ny kommunelov fra 2018, som trådte i kraft fra det konstituerende 

møtet i kommunestyret 9.10.2019. Her er flere punkter som tidligere lå i forskrift løftet inn i loven. 

 

I henhold til kommuneloven § 22-1 er det kommunestyret som har det øverste ansvaret for å kontrollere 

kommunens virksomhet. Kommunestyret skal så velge et eget kontrollutvalg som skal føre løpende 

kontroll på deres vegne. Kontrollutvalget er uavhengig av administrasjonen, og utvalget er kun underlagt 

kommunestyret.  

 

Kontrollutvalget skal ha tilgang til nødvendige ressurser for å fylle rollen, blant annet økonomiske 

ressurser og bistand fra et uavhengig sekretariat. Kontrollutvalget bestiller revisjonstjenester fra 

kommunens revisor, som står for all revisjon (regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll) 

og en del andre kontrolloppgaver. 

 

Kontrollutvalgets oppgaver 

Kontrollutvalgets viktigste oppgave er å kontrollere at kommunestyrets vedtak og intensjoner følges opp 

av kommunedirektøren (rådmannen), og at kommunen drives i samsvar med lovverket. Utvalgets 

oppgaver er lovfestet i kommunelovens § 23-2, og i forskrift om kontrollutvalg og revisjon. 

Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven påse at disse oppgavene blir utført: 

 

Regnskapsrevisjon. Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende 

måte, holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet, og påse at revisjonsarbeidet foregår i samsvar 
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med lov, forskrift og God kommunal revisjonsskikk. Kontrollutvalget skal avgi en uttalelse om 

årsregnskapet til kommunestyret og påse at revisors påpekninger til årsregnskapet blir fulgt opp.  

 

Forvaltningsrevisjon. Dette innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 

produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak. I praksis er 

dette en form for evaluering av kommunens tjenesteproduksjon. Kontrollutvalget vurderer behovet for, 

planlegger og bestiller forvaltningsrevisjoner. Det skal utarbeides en plan for forvaltningsrevisjon, som 

skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og virksomheten i 

kommunens selskaper. Planen skal vedtas av kommunestyret, men det kan delegeres til utvalget å gjøre 

endringer i planen underveis i perioden. Utvalget rapporterer resultatene fra hver forvaltningsrevisjon til 

kommunestyret. Utvalget følger også opp kommunestyrets vedtak knyttet til forvaltningsrevisjoner. 

 

Eierskapskontroll. Dette innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, gjør dette 

i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring. 

Kontrollutvalget skal utarbeide en plan for eierskapskontroll, som skal baseres på en risiko- og 

vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap. Planen skal vedtas av kommunestyret, men det kan 

delegeres til utvalget å gjøre endringer i planen underveis i perioden. Utvalget rapporterer resultatene av 

arbeidet til kommunestyret og følger opp kommunestyrets vedtak knyttet til eierskapskontroller. 

 

Budsjett. Kontrollutvalget utarbeider årlig forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. 

Kontrollutvalget har spilt inn et forslag om en budsjettramme på 659 000 kr for 2020. Av dette går kr 

81 000 til driften av kontrollutvalget (møtegodtgjørelser, kurs/opplæring, bevertning mm., andre 

kontrolltjenester), kr 115 000 til drift av sekretariatet og kr 463 000 til planlagte revisjonshandlinger. 

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2020 som ble oversendt til kommunestyret høsten 2019 er 

vedlagt saken. 

 

Valg av revisjonsordning og valg av revisor. Det er svært sjelden denne saken er til behandling i 

kontrollutvalget, men i slike tilfeller avgir utvalget innstilling til kommunestyret om valg av 

revisjonsordning, eventuelt også om valg av revisor. Kommunen er i dag medeier i Aust-Agder Revisjon 

IKS, og kjøper sine revisjonstjenester derfra.   

 

I tillegg plikter kontrollutvalget å utføre de oppgavene kommunestyret måtte pålegge utvalget. I slike 

sammenhenger må utvalget vurdere om de har tilstrekkelige ressurser til å utføre oppgaven innenfor 

gjeldende budsjett, eventuelt etter omprioritering av midler, eller om de må be om tilleggsressurser. 

 

Utover lovpålagte oppgaver og oppgaver pålagt av kommunestyret, står kontrollutvalget fritt til å ta opp 

andre saker til behandling, innenfor sitt mandat og sine ressurser. Utvalget kan fremme saker for 

behandling i kommunestyret og innstiller i den forbindelse til vedtak. Kontrollutvalget kan imidlertid ikke 

kreve at kommunestyret realitetsbehandler saker som ikke er lovpålagt eller pålagt av kommunestyret. 

Utvalget har ikke instruksjonsmyndighet overfor administrasjonen, men kan be om å få tilslutning til 

pålegg til administrasjonen fra kommunestyret. Kontrollutvalget kan også kreve at rådmannen møter i 

kontrollutvalget til behandlingen av saker. 

 

Kontrollutvalgets rettigheter og plikter 
Generelt  

Leder i kontrollutvalget har møte- og talerett i kommunestyret når saker fra kontrollutvalget skal 

behandles. Leder kan delegere denne retten til et annet medlem. Det er viktig at denne retten benyttes, og 

at ordfører gir kontrollutvalget egen taletid, slik at utvalget kan informere om aktuelle saker i forbindelse 

med kommunestyrets behandling. Spesielt gjelder dette behandlingen av årsregnskap og rapporter fra 

forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller. Når kontrollutvalgsleder får mulighet til å presentere 

sakene for kommunestyret, får kommunestyret et bedre grunnlag for behandling av sakene. Presentasjon 

av sakene vil også bidra til å synliggjøre kontrollutvalgets arbeid, og til å sette kommunestyret bedre i 

stand til å forstå og bruke kontrollutvalget aktivt som sitt kontrollorgan. 
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Vegårshei kommunes reglementer for folkevalgte organer gjelder også for kontrollutvalget, så langt det er 

mulig. Det er imidlertid kontrollutvalgssekretariatet som ivaretar all saksforberedelse for kontrollutvalget, 

siden utvalget er pålagt i lov å ha et sekretariat som er uavhengig av kommunens administrasjon. Det er 

også vedtatt et utfyllende reglement for kontrollutvalget. 

 

Innsynsrett  

Kontrollutvalget kan be om enhver opplysning eller tilgang til ethvert dokument i kommunen, uavhengig 

av bestemmelser om taushetsplikt og eventuelt bestemmelser om unntak fra offentlighet. Som en følge av 

bestemmelsene om innsynsrett i kommuneloven kan kontrollutvalgets medlemmer få innsyn i fullstendige 

sakspapirer og protokoller fra politiske utvalg, inkludert saker som er unntatt offentlighet. 

Kontrollutvalget kan få innsyn i taushetsbelagte dokumenter på forespørsel. Det er viktig å merke seg at 

denne retten ligger til kontrollutvalget som kollegium, ikke til det enkelte medlem.  

 

Innsynsretten gjelder også for selskaper som direkte eller indirekte er heleid av kommunen selv, eller som 

eies sammen med andre kommuner/fylkeskommuner. Kontrollutvalget skal varsles om møter i 

generalforsamling, representantskap og tilsvarende organer, og har rett til å være til stede i disse møtene. 

Innsynsrett og rett til undersøkelser gjelder også overfor andre virksomheter som utfører oppgaver på 

vegne av kommunen, men her skal innsynet og undersøkelsene bare omfatte det som er nødvendig for å 

undersøke om kontrakten blir oppfylt. 

 

Taushetsplikt  

Den vide innsynsretten gir kontrollutvalget omfattende innsyn, samtidig har utvalget et ansvar for ikke å 

misbruke innsynsretten eller opplysningene som innhentes. Medlemmer i kontrollutvalget er underlagt 

forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder også etter at medlemmene har 

trådt ut av kontrollutvalget.  

 

Det er en vanlig misforståelse at folkevalgte kan pålegges taushetsplikt for alle typer opplysninger som 

kommer frem i lukkede møter. Dette er ikke riktig. Kun opplysninger som er taushetsbelagt i eller i 

medhold av lov er underlagt taushetsplikt.  

 

Habilitet 

Medlemmene i politiske organ skal be om å få vurdert egen habilitet dersom organet behandler saker der 

de selv eller noen av deres nærmeste har interesser eller er part, eller der det kan foreligge andre forhold 

som er egnet til å svakke tilliten til vedkommendes upartiskhet. Dette gjelder også kontrollutvalgets 

medlemmer. Medlemmene bør henvende seg til sekretariatet dersom de er i tvil om egen habilitet for å få 

en vurdering av spørsmålet og sikre at vara innkalles ved behov. Det er utvalget som avgjør om et 

medlem er habil eller ikke til å delta i behandlingen av en sak. 

 

Møteplikt 

Et kontrollutvalgsmedlem som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall, skal uten opphold melde dette 

med forfallsgrunn til sekretariatet, som straks varsler/kaller inn varamedlem. 

 

Aktuelle diskusjonstema:  
Mediekontakt  

Ønsker kontrollutvalget å ha en aktiv rolle overfor media og kommunens innbyggere? Hvilken praksis 

ønsker i så fall utvalget å legge seg på?  

 

Saker og møter  

Har utvalget ønsker angående sekretariatets saksfremstilling eller hvordan møtene avholdes? I hvor stor 

grad ønsker kontrollutvalget å legge møter utenfor kommunehuset? Utvalget kan gjennomføre 

virksomhetsbesøk hos kommunens virksomheter eller hos selskaper der kommunen har eierinteresser. Det 

er mulig å avholde utvalgsmøte der dersom forholdene ellers ligger til rette for dette. Møteplanen 

behandles i egen sak.  

 

Opplæringsbehov  
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Kontrollutvalget vil i de kommende møtene få mer informasjon om arbeidsoppgavene, blant annet vil 

medlemmene høre mer om forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og regnskapsrevisjon. Det er i 

budsjettet også tatt høyde for at utvalgsmedlemmene kan delta på en av to sentrale konferanser i regi av 

Norges Kommunerevisorforbund (januar) og Forum for Kontroll og Tilsyn (juni), og i tillegg 

sekretariatets regionale vår- og høstkonferanse. Utvalget kan diskutere om opplæringsbehovet bør dekkes 

på andre måter, for eksempel studietur, egne kursopplegg og deltakelse på andre kurs og konferanser, 

innenfor det budsjettet som blir vedtatt. 

 

For nærmere informasjon om sakene som har vært oppe i kontrollutvalget, viser sekretariatet til 

www.temark.no, der alle sakspapirer og protokoller legges ut fortløpende. For oversikt over plan for 

forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll for perioden 2015-2019 og annen informasjon om 

kontrollutvalgets virksomhet, viser sekretariatet til vedlagte Årsmelding 2018 for Vegårshei 

kontrollutvalg. Kontrollutvalget rapporterer hvert år til kommunestyret om resultatet av sin virksomhet 

gjennom årsmeldinger. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalgets medlemmer å sette seg inn i kontrollutvalgsboken når denne 

foreligger (ventes oppdatert i 2020). Boken inneholder gode råd om hvordan kontrollutvalget kan jobbe 

og hva medlemmene kan forvente. 

 

Kontrollutvalget kan gjennom saken be om opplæring på konkrete områder av kommunens drift og gi 

innspill om hvordan de ønsker å jobbe videre. Det åpnes i hvert møte for å drøfte bestilling av nye saker 

under Eventuelt. 

 

Vedlegg:  

Saksutskrift – Budsjett for kontrollarbeidet 2020 Vegårshei 

Saksutskrift – Evaluering av kontrollutvalgets arbeidsform og oppgaver 

Årsmelding 2018 Vegårshei kontrollutvalg 
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Saksutskrift 
 

 

Arkivsak-dok.  19/15411-1 

Arkivkode  151  

Saksbehandler  Benedikte Muruvik Vonen 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vegårshei kontrollutvalg 19.09.2019 20/19 

 

 

Budsjett for kontrollarbeidet 2020 Vegårshei kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 

 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2020 i Vegårshei kommune med en 

ramme på kr 659 000. 

 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon gjeldende fra konstituering av nytt kommunestyre høsten 

2019 § 2 sier følgende om kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet: 

 

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen eller 

fylkeskommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 

tredje ledd til kommunestyret eller fylkestinget. 

 

Av kommuneloven § 14-3 tredje ledd fremgår følgende: 

Formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap 

og årsberetning. […] 

 

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

kontrollarbeidet for 2020 i Vegårshei kommune. 

 

Saksopplysninger: 

Sekretariatet har utarbeidet et forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2020 i Vegårshei kommune. 

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

kostnadene til sekretariattjenester for kontrollutvalget og kommunens kjøp av revisjonstjenester. 
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Budsjettet er hovedsakelig basert på kommunens reglement for godtgjørelse av folkevalgte, 

tidligere budsjettall som kontrollutvalget har spilt inn, regnskapstall og innspill fra de 

interkommunale selskapene som utfører arbeid på oppdrag fra kontrollutvalget. 

 

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget verktøy for gjennomføring av egenkontroll. 

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

Sekretariatet ønsker gjennom budsjettsaken også å synliggjøre kostnadene innen kontrollarbeidet 

eksplisitt. 

 

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

kommunen ligger på. Budsjettet er lagt ut fra gjeldende reglement for godtgjørelse til folkevalgte i 

Vegårshei kommune. Det er i tråd med gjeldende avtale mellom Vegårshei kommune og Agder og 

Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS tatt høyde for 4 kontrollutvalgsmøter i året. Kommunen vil 

som følge av lovendring øke fra 3 til 5 medlemmer i kontrollutvalget. Økningen gjelder økningen i 

antall medlemmer. 

 

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

kontrollutvalgets arbeid, og det forventes at det settes av tilstrekkelige ressurser til dette. I tillegg er 

det av stor verdi å få god kontakt og erfaringsutveksling med kontrollutvalgsmedlemmer i andre 

kommuner. Sekretariatet anbefaler NKRF’s kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen i januar 2020 

(Norges Kommunerevisorforbund) og/eller FKT’s fagkonferanse på Gardermoen i juni 2020 

(Forum for kontroll og tilsyn), samt vår- og høstkonferanser regionalt i regi av sekretariatet. Posten 

for opplæring tar anslagsvis høyde for at alle medlemmene kan delta på én sentral konferanse eller 

andre tilsvarende opplæringstiltak, samt at alle kan delta på vår- og høstkonferansen til Temark. Det 

er en fordel for læringsutbyttet for utvalget at minst to personer deltar på samme opplæringstiltak 

eller konferanse. Budsjettendringen skyldes økningen i antall medlemmer. 

 

Andre kostnader er en «diverse-post» som bl.a. omfatter tidsskrift og enkel servering i enkelte 

møter. Ingen budsjettendring. 

 

Revisjon og sekretariat 

Vegårshei kommune har valgt å delta i to interkommunale selskaper for å løse kontrolloppgaver. 

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

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

gjelder at det er representantskapet som vedtar det endelige budsjettet for selskapet 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. 

Budsjettet baserer seg på lovkrav og antatt behov for revisjoner og kontroller i Vegårshei kommune. 

 

Det er representantskapet til Aust-Agder Revisjon IKS som vedtar fordelingen av selskapets 

kostnader mellom medlemskommunene. Vi presiserer derfor at summene i saken er anslag. Endelig 

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

bygd opp på følgende måte: 

 

Tilskuddsart Bud. 2019 Bud. 2020 

Lovpålagt finansiell revisjon 130 000 141 120 

Særattestasjoner og bistand 71 500 73 920 
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KU-arbeid, møtevirksomhet og bistand overfor 

KU 
32 500 40 320 

Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 130 000 141 120 

Andel felleskostnader 66 000 67 000 

SUM anslag tilskudd fra Vegårshei kommune: 430 000 463 480 

Avrunding til nærmeste 1 000 kroner til 

budsjett: 
430 000 463 000 

 

 

For Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS er også budsjettallet for 2020 et anslag, som 

er avhengig av vedtak om inntreden av nye kommuner i selskapet (som vil endre fordelingen) og 

vedtak i representantskapet. Endelig vedtak i Temarks representantskap i november 2019 vil bli 

oversendt til kommunen. 

 

Det totale budsjettet for kontrollarbeidet i Vegårshei kommune kan spesifiseres som følger: 

 

  Regnskap Budsjett Bud.forslag 

  2018 2019 2020 

KONTROLLUTVALGET       

Møtegodtgjørelse mv. 13 019 11 000 15 000 

Kurs/opplæring inkl. reise 25 190 30 000 60 000 

Andre kostnader  1 275 6 000 6 000 

Sum kontrollutvalget 39 484 47 000 81 000 

        

Sekretariat 82 900 86 000 115 000 

        

REVISJON 437 000 430 000 463 000 

        

SUM 
KONTROLLVIRKSOMHET 559 384 563 000 659 000 

 

 

Det er kontrollutvalget som utarbeider budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Forslaget skal 

derfor følge saken 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 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. 

 

Etter sekretariatets vurdering vil det være nødvendig med en ramme på kr 659 000 for kontroll, 

tilsyn og revisjon for Vegårshei kommune for 2020. 

 

Vegårshei kontrollutvalg har behandlet saken i møte 19.09.2019 sak 20/19 

 

Møtebehandling 

Sekretariatet la frem forslag til budsjett for kontrollarbeidet for 2020 og svarte på spørsmål. 
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Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 

 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2020 i Vegårshei kommune med en 

ramme på kr 659 000. 

 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet. 

 
 

 

RETT UTSKRIFT 

DATO 20.september.2019 
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Vegårshei kommuneVegårshei kommuneVegårshei kommuneVegårshei kommune    

    

    
    
    

Kontrollutvalget  
 

 
Årsmelding for 2018 

 

 



30/19 Kontrollutvalget - funksjon og oppgaver - Vegårshei - 19/17788-1 Kontrollutvalget - funksjon og oppgaver - Vegårshei : Årsmelding 2018 Vegårshei kontrollutvalg

 2 

1.  Kontrollutvalget i Vegårshei kommune 
Kontrollutvalget hadde i 2018 følgende medlemmer og varamedlemmer valgt av kommunestyret: 

 

Medlemmer: 

 Helge Haugenes (Krf), leder 

 Bjørn Saga (Ap), nestleder 

 Medlem: 

 01.01.–04.09.18: Helga Raudsandmoen (Sp) 

 04.09.-31.12.18: Venke Anny Nes (Ap) 

 
Skiftet av medlem ble gjennomført på grunn av tap av valgbarhet (flytting ut av kommunen). 
 

Varamedlemmer Ap/Sp: Varamedlemmer Krf/H/Frp: 

1. 01.01.-04.09.18: Hannelore Karlsen (Ap) 

04.09.-31.12.18: Kjersti Fossing (Ap) 

1. Inge Lines (H) 

2. John Peder Madsen (Ap)        2.   Camilla Saga (Krf) 

 
Skiftet av varamedlem (Ap/Sp) ble gjennomført på grunn av tap av valgbarhet (jobb i kommunen). 
 

GRUNNPILARER I ARBEIDET: 

Kontrollutvalget styrker innbyggernes tillit til kommunen 

Kontrollutvalget opptrer som et kollegium 

Kontrollutvalget er ikke en arena for partipolitikk 

Kontrollutvalget er ikke en arena for politisk omkamp 

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan 

Kontrollutvalget er åpent for alle innspill 

 

2. Oppgaver 
Kommunen er samfunnet sin viktigste velferdsprodusent og forvalter store ressurser på vegne av 
innbyggerne. Omfanget av og bredden i den kommunale tjenesteproduksjonen gjør det nødvendig 
med utstrakt styring og kontroll av at innbyggerne får de tjenestene de har krav på, og at ressursene 
blir forvaltet på en effektiv måte i samsvar med kommunestyret sine føringer. 

Kommunal egenkontroll er den kontrollen kommunen selv gjennomfører i egen virksomhet. 
Egenkontroll er et viktig element i det lokale folkestyret, og skal bidra til at kommunen når de mål 
som er satt, innenfor rammene av gjeldende regelverk og tildelte ressurser. Egenkontrollen skal også 
bidra til å styrke folk sin tillit til forvaltningen, gjennom forebygging og avdekking av ulovlige og andre 

Sammen om Porsgrunn 
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uheldige forhold. En kommunesektor med god egenkontroll kan også redusere statlig detaljstyring og 
kontroll. 

Egenkontrollen i kommunene utføres i hovedsak av rådmannen, revisjonen og kontrollutvalget. 
Kontrollutvalget består av folkevalgte personer som er valgt til å være kommunestyrets egen 
kontrollinstans. Kontrollutvalget er avgjørende for å oppnå en vel fungerende egenkontroll i den 
enkelte kommune eller fylkeskommune. En vel fungerende egenkontroll styrker innbyggerne sin tillit 
til kommunen og er viktig for å sikre effektiv og rett bruk av ressursene. 
 

3. Kommunestyret 
Kontrollutvalget er kommunestyret sitt verktøy, og det er kommunestyret som har det overordnede 
tilsynsansvaret for den kommunale virksomheten. Kommunestyret spiller derfor en avgjørende rolle 
for hvilken oppmerksomhet kontroll- og tilsynsarbeidet har i kommunen. For at kontrollutvalget skal 
være et godt verktøy for kommunestyret, må kommunestyret gi kontrollutvalget gode 
rammebetingelser. I dette ligger bl.a. at det eksisterer gode relasjoner mellom utvalget og 
kommunestyret. Derfor skal minst ett medlem i kontrollutvalget være medlem i kommunestyret. I 
Vegårshei var dette kravet oppfylt frem til Helga Raudsandmoen flyttet ut av kommunen og derved 
tapte valgbarhet til og trådte ut av både kommunestyre og kontrollutvalg. Imidlertid er både leder 
Helge Haugenes og nytt medlem Venke Anny Nes varamedlemmer i kommunestyret. I tillegg er det 
naturlig at ordfører med jevne mellomrom deltar i kontrollutvalgets diskusjoner. Ordfører har alltid 
møte- og talerett i kontrollutvalget. Kommunestyret er videre ansvarlig for at kontrollutvalget får de 
økonomiske rammene som er nødvendige for å utføre kontrollarbeidet. 
 

4. Opplæring 
Det stilles stadig større krav og forventninger til kontrollutvalgets kompetanse, både fra det politiske 
miljø og kommunens innbyggere. For at kontrollutvalget skal kunne utføre den gode egenkontrollen i 
tråd med lov og forskrift, er det nødvendig å legge til rette for opplæring og erfaringsutveksling om 
kontrollutvalgets rolle, oppgaver og lovverk. Kontrollutvalget inviteres årlig til Fagkonferansen til 
Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT), Kontrollutvalgskonferansen i regi av Norges 
kommunerevisorforbund (NKRF) og Vår- og Høstkonferanse i regi av Temark. Dette er viktige 
samlinger for å tilføre kontrollutvalgets medlemmer ny kunnskap, og det er arenaer der 
kontrollutvalgsmedlemmer fra hele landet/regionen møtes og drøfter saker og arbeidsmetoder. 

Hele utvalget deltok på Kontrollutvalgskonferansen til NKRF i februar 2018 og Temark sin 
Vårkonferanse i april 2018.  
 

5. Sekretariat 
Sekretariatet forbereder sakene til kontrollutvalget, bistår kontrollutvalget med faglig rådgivning og 
følger opp kontrollutvalgets vedtak. I tillegg kommer praktisk tilrettelegging og oppfølging av 
utvalgets møter. I det løpende arbeidet er sekretariatet bindeledd mellom utvalg og revisjonsselskap 
og mellom utvalg og administrasjon, og sekretariatet utfører oppgaver på vegne av kontrollutvalget. 
Sekretariatet kan kalles kontrollutvalgets «operative ledd». 

Kommunen er medlem i og kontrollutvalget får sin sekretærbistand fra Agder og Telemark 
kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark). Med oppdrag for 34 kommuner og fylkeskommuner i Aust-
Agder, Vest-Agder og Telemark var Temark i 2018 ett av landets største kontrollutvalgssekretariat. 
Sekretariatet har sju ansatte, og fast rådgiver for kontrollutvalget i Vegårshei kommune er rådgiver 
Benedikte Muruvik Vonen. 
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6. Revisjon  
Vegårshei kommunes revisor er Aust-Agder Revisjon IKS. Selskapet eies av og leverer 
revisjonstjenester til 10 kommuner og fylkeskommunen i Aust-Agder. Selskapet utfører hovedsakelig 
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for kommunen. Regnskapsrevisjon består 
av en lang rekke løpende revisjonsoppgaver, og munner ut i revisjonsberetningen som revisjonen 
avgir om kommunens årsregnskap. Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll er større enkeltoppgaver 
som kontrollutvalget bestiller ut fra vedtatt (og eventuelt justert) Plan for forvaltningsrevisjon og 
Plan for selskapskontroll, basert på overordnet analyse av risiko og vesentlighet i kommunen. De blir 
behandlet som egne saker i kontrollutvalget og videresendt med innstilling til vedtak til 
kommunestyret. De aktuelle undersøkelsene er tatt med i egne avsnitt under. 

Kontrollutvalget skal påse at revisjonen av kommunen skjer på en betryggende måte. Det er derfor 
viktig at utvalget har god dialog med revisor og holder seg orientert om revisjonens arbeid. 
Kontrollutvalget har en egen sak for orienteringer fra revisjonen i hvert møte, og revisor er alltid til 
stede på møtene. 

Hovedrevisor for Vegårshei kommune var for regnskapsåret 2018 Ivar Aanonsen. Oppdragsansvarlig 
regnskapsrevisor er Ketil Raknes. Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor er daglig leder i Aust-Agder 
Revisjon IKS Kristian Fjellheim Bakke.  
 

7. Økonomi 
For å utøve sin funksjon på en god måte, har kontrollutvalget lagt vekt på å be kommunestyret om 
økonomiske rammer som muliggjør den aktiviteten som det legges opp til i møte- og arbeidsplanen. 
Kontrollutvalget er i henhold til kommuneloven pålagt å utarbeide budsjettforslag for kontroll- og 
tilsynsvirksomheten i kommunen, med selvstendig innstillingsrett overfor kommunestyret, dvs. at 
budsjettforslaget fra kontrollutvalget går uendret til kommunestyret. Budsjettet (ramme for kontroll, 
tilsyn og revisjon) blir vedtatt av kommunestyret. Innen denne rammen ligger det kostnader til drift 
av kontrollutvalget, kjøp av sekretariattjenester og kjøp av revisjonstjenester. 

Regnskapstallene for den samlede kontroll- og tilsynsvirksomheten i kommunen fremkommer av 
kommunens samlede årsregnskap. Budsjett og regnskap for 2018 viser følgende: 

Beskrivelse Budsjett 2018 Regnskap 2018 

Møtegodtgjørelse mv. 11 000 13 019 

Kurs/opplæring inkl. reise 30 000 25 190 

Andre kostnader (ekskl. selskapskontroll) 6 000 1 275 

Kostnader kontrollutvalget 47 000 39 484 

Sekretariat Temark IKS 83 000 82 900 

Revisjon Arendal Revisjonsdistrikt IKS 437 000 437 000 

Sum kontroll, tilsyn og revisjon 567 000 559 384 
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Kommentar: 
Kontroll, tilsyn og revisjon i Vegårshei kommune har hatt et mindreforbruk på kr 7 616 i 2018. 
Avvikene kan forklares som følger: 

- Møtegodtgjørelser har et lite merforbruk pga. at regnskapstallet inneholder 5 møter 
istedenfor 4 pga. rapporteringstidspunkt for fremmøte (i 2017 ble det bare belastet 3 møter). 

- Kurs/opplæring har et lite mindreforbruk pga. at medlemmene deltok på noe færre 
opplæringstiltak enn budsjettert.  

- Andre kostnader har et lite mindreforbruk pga. at det ikke har vært servering på møtene, og 
utvalget valgte å avvente eventuell innmelding i Forum for Kontroll og Tilsyn til neste 
kontrollutvalg er valgt i 2019.  

 

8. Saker som er behandlet i 2018 
Kontrollutvalget hadde i 2018 4 møter og behandlet 30 saker. Sakspapirer og protokoller legges 
fortløpende ut på www.temark.no. 

Kontrollutvalget inviterer ledere og andre nøkkelpersoner i organisasjonen for å bli orientert om og 
stille aktuelle spørsmål knyttet til forvaltningen, og for å bli gjensidig oppdatert og orientert om det 
enkelte tjenesteområdet og kontrollutvalgets rolle. Følgende personer har møtt i kontrollutvalget i 
Vegårshei i 2018, utover medlemmer, revisorer og sekretariatet: 

- Ordfører Kirsten Helen Myren 
- Rådmann Ole Petter Skjævestad 
- Kommunalsjef Anne-Grete Glemming 
- Økonomisjef Ole Tom Kroken 
- Enhetsleder NAV Maja Jørgensen 

Fra Aust-Agder Revisjon IKS har følgende møtt: 

- Hovedrevisor Ivar Aanonsen 
- Forvaltningsrevisor Camilla N. Eriksrud 
- Forvaltningsrevisor Stine Norrøne Beck 

I løpet av året 2018 har følgende saker vært behandlet:  
 

a. Årsregnskapet 
Kontrollutvalget ga en uttalelse til Vegårshei kommunes årsregnskap 2017, i tråd med 
bestemmelsene om dette i lovverket. Revisjonen avla en ren revisjonsberetning, dvs. at revisjonen 
ikke har avdekket feil eller mangler som krever forbehold eller presiseringer i revisjonsberetningen. 
Kontrollutvalget anbefalte kommunestyret å godkjenne årsregnskapet, samtidig som de pekte på 
følgende forhold fra revisjonens oppsummeringsbrev til kontrollutvalget: 

- Revisjonens kommentar om at administrasjonen hadde avsatt mer til disposisjonsfond enn 
kommunestyrets vedtak tilsa. 

- Revisjonens omtale av premieavviket innen pensjonsordningen. 
- Revisjonens kommentarer omkring faktisk økonomisk handlingsrom. 
- Revisjonens kommentarer til kommunens relativt høye gjeld. 
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b. Forvaltningsrevisjonsprosjekter  
Gjennomføring av forvaltningsrevisjoner er et viktig redskap for å bidra til bedre måloppnåelse og økt 
kvalitet på tjenestene i kommunen. Kontrollutvalget har fått i oppdrag gjennom kommuneloven § 77 
nr. 4 å gjennomføre forvaltningsrevisjon. Forskrift for kontrollutvalg kap. 5 utdyper dette nærmere. I 
dette ligger bl.a.: 

- Kontrollutvalget bør bruke tid på bestillingsprosessen, slik at de får formidlet en tydelig 
bestilling til revisjonen. Dette vil sikre at det er enighet om hva forvaltningsrevisjonen skal 
svare på.  

- Det er en fordel om kontrollutvalget utarbeider en plan for hvordan revisjonen skal 
rapportere underveis i et forvaltningsrevisjonsprosjekt.  

- Forvaltningsrevisjonsrapporten bør presenteres i kommunestyret enten av leder i 
kontrollutvalget, kommunestyrets representant i utvalget eller revisor. Behandlingen i 
kontrollutvalget og forslaget til vedtak i kommunestyret bør presenteres av utvalgets leder i 
kommunestyret. 

- Kontrollutvalget skal følge opp at administrasjonen gjennomfører kommunestyrets vedtak. 
For dette formålet bør kontrollutvalget inkludere tidsfrister for tilbakemeldinger og/eller 
gjennomføring av tiltak i innstillingen til vedtak som oversendes kommunestyret. 

Som grunnlag for valget av forvaltningsrevisjonsprosjekter skal det foreligge en overordnet analyse 

og plan for forvaltningsrevisjon. Planen skal vedtas innen årets slutt året etter kommunestyrevalget. 
Overordnet analyse ble utarbeidet av Aust-Agder Revisjon IKS og lagt frem for kontrollutvalget til 
behandling i møtet 21.4.2016. Sammen med analysen la revisjonen frem forslag til plan for 
forvaltningsrevisjon. Planen ble realitetsbehandlet og vedtatt i møtet og består av følgende 
prosjekter for perioden 2016-2019: 
 

1. Barneverntjenesten 
a. Ressurser, organisering og styring (tidlig i perioden) 
b. Tjenesteytelse i enheten (sist i perioden) 

2. Spesialundervisning – PP-tjenesten 
a. Saksbehandling og analyse av årsaker til høy andel elever med spesialundervisning 

 
Kommunestyret ga i sitt møte 24.5.2016 sin tilslutning til planen og ga fullmakt til kontrollutvalget for 
å endre planen etter behov i perioden. 
 
Kontrollutvalget har jobbet med følgende forvaltningsrevisjoner i 2018: 
 

i. Økonomistyring i Vegårshei kommune 

Kontrollutvalget reviderte i sitt møte 11.2.2016 Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015. Prosjektet 
Barneverntjenesten ble tatt ut pga. endringer i organisering av barneverntjenesten fra 1.1.2016. 
Resterende midler knyttet til Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015 ble omdisponert til prosjektet 
Økonomistyring i Vegårshei kommune etter en risikovurdering. 

Kontrollutvalget behandlet 11.2.2016 plan for forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomistyring i 
Vegårshei kommune. Følgende problemstillinger ble vedtatt: 

1. I hvilken grad bidrar budsjettprosessen i Vegårshei kommune til et realistisk budsjett og 

grunnlag for god økonomistyring? 

2. I hvilken grad blir det rapportert i samsvar med etablerte rutiner? 

3. I hvilken grad har Vegårshei kommune tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å utøve god 

økonomistyring? 
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Etter foreløpige funn i sitt revisjonsarbeid kom revisjonen tilbake til kontrollutvalget med forslag til 
justeringer i problemstillingene i forvaltningsrevisjonen. De justerte problemstillingene ble vedtatt 
22.9.2016 som følger: 

1. Hvordan har Vegårshei kommune organisert budsjettprosessen, og er prosessen organisert på 

en hensiktsmessig måte for å sikre målet om et realistisk budsjett? 

2. Har Vegårshei kommune etablert tilstrekkelige formelle rutiner for å sikre god 

økonomistyring? 

3. I hvilken grad har Vegårshei kommune tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å utøve god 

økonomistyring? 

Rapporten fra forvaltningsrevisjonsprosjektet ble behandlet av kontrollutvalget 24.11.2016, og 
foreslo følgende til vedtak i kommunestyret: 

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Økonomistyring i Vegårshei til orientering og ber 

rådmannen: 

- Iverksette tiltak for å formalisere praksis i form av retningslinjer og rutiner i forbindelse med 

organisering av budsjettprosess, innhold i rapportering og internkontroll. Målet med tiltakene 

vil være å sikre ensartet praksis og forståelse av budsjettprosessen og økonomistyringen. 

- Iverksette tiltak for å redusere kommunens sårbarhet knyttet til økonomifunksjon og 

enhetsledernes økonomikompetanse. Herunder bes rådmannen å vurdere den 

forholdsmessige fordelingen av roller, ansvar og kompetanse mellom den sentrale 

økonomifunksjonen og enhetslederne. 

Senest til septembermøtet 2017 bes rådmannen komme tilbake til kontrollutvalget med en skriftlig 

orientering om hvordan vedtaket og rapportens anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt dette 

arbeidet har gitt. Rådmannen bes også gi kontrollutvalget en rapportering underveis i arbeidet i løpet 

av våren 2017. 

Kommunestyret ga sin tilslutning til kontrollutvalgets innstilling 13.12.2016.  

Kontrollutvalget fikk i sitt møte 16.2.2017 sak 1/17 en foreløpig oppfølging av forvaltningsrevisjonen 
Økonomistyring i Vegårshei kommune. Kontrollutvalget tok saken til orientering. Utvalget fikk så en 
orientering om arbeidet så langt i sitt møte 27.4.2017 sak 10/17, og her ble følgende vedtak fattet: 

Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget støtter rådmannens forslag om å gjennomføre 

økonomiopplæring for kommunestyret i september 2017. Kontrollutvalgets medlemmer bør innkalles 

til denne på lik linje med kommunestyrets medlemmer. Endelig rapport fra rådmannen forventes til 

kontrollutvalgets septembermøte 2017. 

Kontrollutvalget fikk en ny orientering om oppfølgingsarbeidet i sitt møte 28.9.2017 sak 18/17, der 
følgende vedtak ble fattet: 

Kontrollutvalget tar rådmannens rapportering om hvordan vedtaket og rapportens anbefalinger i 

forvaltningsrevisjonen Økonomistyring i Vegårshei kommune er fulgt opp og hvilken effekt dette 

arbeidet har gitt, til orientering. Kontrollutvalget finner tilbakemeldingen tilfredsstillende. 

Kontrollutvalget ber om en ny statusoppdatering i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet 

2017. 

Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 26.4.2018 sak 11/18 en oppfølging av forvaltningsrevisjonen 
Økonomistyring i Vegårshei kommune. Her fikk kontrollutvalget en orientering om endringer og 
læring i organisasjonen som følge av forvaltningsrevisjonen. Kontrollutvalget gjorde følgende vedtak: 



30/19 Kontrollutvalget - funksjon og oppgaver - Vegårshei - 19/17788-1 Kontrollutvalget - funksjon og oppgaver - Vegårshei : Årsmelding 2018 Vegårshei kontrollutvalg

 8 

Kontrollutvalget finner rapporteringen fra rådmannen i saken tilfredsstillende og merker seg at det 

fortsatt er sårbarhet knyttet til økonomisituasjonen. Kontrollutvalget avslutter med dette 

oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen Økonomistyring i Vegårshei kommune, men vil fortsatt følge 

utfordringene i kommunens økonomistyring. 

 

ii. Barneverntjenesten Øst i Agder – Vegårshei 

Vegårshei kontrollutvalg behandlet 22.9.2016 prosjektplan for forvaltningsrevisjonen Barnevernet i 
Østre Agder – Vegårshei. Dette er det første prosjektet i plan for forvaltningsrevisjon i inneværende 
periode (prosjekt 1 a i planen). Følgende problemstillinger ble vedtatt: 

Overordnet problemstilling: 

Er barnevernsamarbeidet i Østre Agder etablert og organisert på en formålstjenlig måte, i henhold til 

de føringer, intensjoner og forventninger som ligger til grunn for etableringen av det interkommunale 

barnevernsamarbeidet? 

Underproblemstilling 1: 

Hvordan har barnevernsamarbeidet etablert rutiner for kostnadsfordeling mellom 

samarbeidskommunene? Og videre; er konsekvensen av fordelingen i tråd med avtalen og 

andre føringer, intensjoner og forventninger? 

Underproblemstilling 2: 

Er barnevernsamarbeidet etablert i tråd med avtalen og andre føringer, intensjoner og 

forventninger, når det gjelder organisering av ressurser, oppgaver, styring og ansvar? 

Underproblemstilling 3: 

Hvordan har man sikret brukernes rettigheter i forbindelse med etableringsfasen av 

barneverntjenesten? 

Rapport fra forvaltningsrevisjonsprosjektet ble behandlet i kontrollutvalgets møte 27.4.2017 sak 
11/17. Kontrollutvalget vedtok å oversende rapporten til kommunestyret med følgende forslag til 
vedtak: 

Kommunestyret tar rapporten Barneverntjenesten Øst i Agder til orientering og ber 
rådmannen sammen med de øvrige rådmennene i Østre Agder: 

- Formalisere styringsgruppen og samarbeidsutvalgets funksjon og ansvar, for å skape 
en felles og tydelig rolleforståelse i og mellom de ulike organene 

- Gjøre grep for å skape en felles forståelse og tydeliggjøring blant alle kommunene av 
samarbeidsavtalens bestemmelse om ansvaret for internkontroll. 

 
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 2017. 
Senest i kontrollutvalgets første møte i 2018 bes rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig 
tilbakemelding om hvordan vedtaket og rapportens anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt 
dette arbeidet har gitt. 

Kommunestyret ga sin tilslutning til forslaget til vedtak i sitt møte 23.5.2017 sak 36/17. 

Kontrollutvalget fulgte opp vedtaket sitt ledd om oppfølging i septembermøtet 2017 i sitt møte 
28.9.2017 sak 19/17. Etter orientering fra rådmannen gjorde kontrollutvalget følgende vedtak: 
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Kontrollutvalget anser første rapportering etter forvaltningsrevisjonen Barneverntjenesten Øst i 

Agder å være tilfredsstillende. 

 

Senest i kontrollutvalgets første møte i 2018 bes rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig 

tilbakemelding om hvordan vedtaket og rapportens anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt dette 

arbeidet har gitt. 

Kontrollutvalget fikk til sitt møte 15.2.2018 sak 2/18 en grundig skriftlig redegjørelse om 
oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen Barneverntjenesten Øst i Agder og effekter av denne. 
Redegjørelsen var skrevet av rådmann Torill Neset i Gjerstad, som er vertskommune for 
barneverntjenesten. Rådmann Ole Petter Skjævestad orienterte i tillegg muntlig, og sekretariatet 
refererte fra orientering i Gjerstad kontrollutvalg om forvaltningsrevisjonens betydning for selve 
barneverntjenesten. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i saken: 

Kontrollutvalget finner rapport og redegjørelse om oppfølging av forvaltningsrevisjonen 

Barneverntjenesten Øst i Agder – Vegårshei tilfredsstillende, og avslutter med dette saken. 
 

iii. Spesialundervisning 

Vegårshei kontrollutvalg behandlet i sitt møte 26.4.2018 sak 12/18 prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonen Spesialundervisning – Vegårshei. Dette er det andre prosjektet i plan for 
forvaltningsrevisjon i inneværende periode (prosjekt 2 i planen). Følgende problemstillinger ble 
vedtatt: 

1. I hvilken grad er saksbehandlingsprosessen frem til vedtak om spesialundervisning i tråd med 

opplæringslovens og forvaltningslovens bestemmelser? Og har kommunen tilstrekkelige 

rutiner for tilpasning av ordinær undervisning? 

2. Hvilke vurderinger ligger til grunn for kommunens ressurstildeling til spesialundervisning? 

Herunder hvordan elevens timeantall er i Vegårshei sammenliknet med andre kommuner, 

samt kommunens finansiering av spesialundervisningen. 

3. Hvilke rutiner og praksiser har kommunen for å følge opp om elevene får tilstrekkelig utbytte 

av spesialundervisningen? 

Rapport fra prosjektet forventes klar til behandling senest til kontrollutvalgets første møte i 2019, så 
kontrollutvalget vil fortsette arbeidet med forvaltningsrevisjonen Spesialundervisning i 2019. 
 

a. Selskapskontroller  
Kontrollutvalget bør følge med på kommunestyret sine saker knyttet til valg av organisasjonsformer, 
og vurdere om saksutredningene har belyst kontroll og tilsynskonsekvensene av de ulike valgene. I 
selskapene som kommunen eier, har kontrollutvalget rett til å ha en representant til stede på 
generalforsamlingen og lignende organ. Av kommunelovens § 77 nr. 5 fremgår følgende om 
selskapskontroll: 

«Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 

fylkeskommunens interesser i selskaper mm.» 

Forskrift for kontrollutvalg kap. 6 utdyper dette nærmere. I dette ligger bl.a.: 
- Kontrollutvalget må få utarbeidet en prosjektplan eller bestilling som tydeliggjør hvordan 

kontrollen skal gjennomføres. 
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- Dersom det i det aktuelle selskapet er flere eierkommuner, kan kontrollen samordnes 
mellom eierne.  

- Det er viktig at selskapskontrollen gjennomføres på en planmessig måte, og at den er basert 
på en risiko- og vesentlighetsvurdering.  

- Resultatene av selskapskontroller skal rapporteres til kommunestyret. Det vil være 
hensiktsmessig å sende selskapskontrollrapporten til kommunestyret. 

Som grunnlag for valget av selskapskontroller skal det foreligge en analyse og plan for 

selskapskontroll. Planen skal vedtas innen årets slutt året etter kommunestyrevalget. Analyse ble 
utarbeidet av Aust-Agder Revisjon IKS og lagt frem for kontrollutvalget til behandling i møtet 
22.9.2016. Sammen med analysen la revisjonen frem forslag til plan for selskapskontroll. Planen ble 
vedtatt og består av følgende prosjekt for perioden 2016-2019: 

1. Lisand Industrier AS 

Kontrollutvalget vil forsøke å samkjøre selskapskontroller med andre eiere der det er aktuelt. 
Kommunestyret ga i sitt møte 11.10.2016 sak 87/16 sin tilslutning til planen og ga fullmakt til 
kontrollutvalget for å endre planen etter behov i perioden. 

Kontrollutvalget har jobbet med følgende selskapskontroll i 2018: 
 

i. Lisand AS 

Kontrollutvalget bestilte i sitt møte 27.4.2017 sak 13/17 selskapskontrollen Lisand AS fra Aust-Agder 
Revisjon IKS. Følgende problemstillinger ble vedtatt: 

1. Er vedtektene i selskapet i samsvar med formålet og politiske vedtak? 

2. Er selskapets organisasjonsform hensiktsmessig i forhold til formålet? 

3. I hvilken grad driver selskapet i samsvar med gjeldende vedtekter, kommunale vedtak og 

andre føringer fra eierkommunene? 

4. Driver selskapet i samsvar med aktuelle lover og regler? 

5. Driver selskapet i tråd med eierkommunenes etiske retningslinjer? 

6. Har selskapet etablert et system og rutiner for å sikre at selskapet drives målrettet og 

effektivt? 

7. Hvilke rutiner gjelder for vurdering og godkjenning av selskapets aktiviteter/prosjekter eller 

endringer av disse? 

8. Blir selskapets aktiviteter, herunder styremøter og generalforsamling, rapportert i tråd med 

lover og regler? 

Prosjektet ble gjennomført parallelt for alle eierkommunene til Lisand AS. Rapporten var forventet til 
kontrollutvalgets møte i november 2017. På grunn av en liten forsinkelse ble rapporten først bli lagt 
frem i kontrollutvalgets møte 15.2.2018. Kontrollutvalget tok rapporten til orientering og oversendte 
den til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

Kommunestyret tar rapporten Selskapskontroll Lisand AS til orientering og merker seg at revisjonen 

finner at formålet bak selskapet er opprettholdt og at den gjennomgåtte dokumentasjonen er i tråd 

med formelle føringer. 

Kommunestyret sluttet seg enstemmig til forslaget til vedtak i sitt møte 27.2.2018 sak 15/18. 
Kontrollutvalget avsluttet med dette arbeidet med selskapskontrollen Lisand AS. 
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b. Andre saker  
- Orientering om fastlegesituasjonen i Vegårshei kommune 
- Årsmelding 2017 for Vegårshei kontrollutvalg 
- Revisors egenvurdering av uavhengighet 2018 
- Nye personvernregler 2018 – Vegårshei 
- Samordnet kalender for tilsyn og egenkontroll 2018 Vegårshei 
- Årsrapport 2017 kemneren i Vegårshei 
- Orientering om håndtering av henvendelse fra innbygger 
- Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2019 Vegårshei 
- Overordnet revisjonsstrategi 2018 Vegårshei 
- Orientering om økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2018 
- Orientering om budsjett 2019 Vegårshei kommune 
- Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag for kompensasjon fra 

staten 
- Møte- og arbeidsplan 2019 Vegårshei kontrollutvalg 
- Orienteringer fra revisor (hvert møte) 
- Referatsaker (hvert møte) 
- Eventuelt (hvert møte) 

 

For nærmere informasjon om de enkelte sakene, henvises det til www.temark.no under 
Vegårshei kommune for sakspapirer til hvert enkelt møte. 
 

9. Avsluttende kommentarer 
Kontrollutvalgets årsmelding for 2018 godkjennes av kontrollutvalget og legges frem for 
kommunestyret til orientering. Kontrollutvalget mener at årsmeldingen gir kommunestyret grunnlag 
for å følge med på om kontrollutvalget utfører sitt arbeid i tråd med lovverket og kommunestyrets 
vedtak. 

 

Vegårshei, 2.5.2019 

 

 
Helge Haugenes     Benedikte Muruvik Vonen 

Leder   Rådgiver/Sekretariat 
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Saksutskrift 
 

 

Arkivsak-dok.  19/15463-1 

Arkivkode  033  

Saksbehandler  Benedikte Muruvik Vonen 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vegårshei kontrollutvalg 19.09.2019 27/19 

 

 

Evaluering av kontrollutvalgets arbeidsform og saker 

 

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 

om samspillet mellom kontrollutvalg og revisjon, rådmannen og kommunestyret. 

 

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 kontrollansvaret 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 
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- kommunestyrets merknader til forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller blir fulgt opp 

 

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 eller 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. 

 

Forum for Kontroll og Tilsyn 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 unntaket 

nevnt ovenfor: dersom det har gjort, eller er i ferd med å gjøre et ulovlig 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? 

- Har samspillet med revisjonen fungert tilfredsstillende? 

- Har samspillet med rådmannen/administrasjonen fungert tilfredsstillende? 

- Har samspillet med ordfører/kommunestyret fungert tilfredsstillende? 

- Stemmer omfanget av møter og saker med opplevd behov? 

 

Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalgsmedlemmene kommer med innspill i 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. 

 

Vegårshei kontrollutvalg har behandlet saken i møte 19.09.2019 sak 27/19 

 

Møtebehandling 

Kontrollutvalget evaluerte arbeidet i kontrollutvalget.  

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Kontrollutvalget gir følgende innspill til nytt kontrollutvalg: 
- Utskifting av medlemmer underveis kan være utfordrende. Vil bli mindre sårbart ved 5 medlemmer. 

- Positivt at ordfører har stilt opp på en god måte, og har møtt når hun kunne. 

- Positivt med god opplæring. Kontrollutvalget bør være med på den ordinære folkevalgtopplæringen i 

kommunen. 

- Godt samspill med revisjonen. 

- Kunne ha åpnet mer for innspill fra andre enn rådmannen i møtene, for å belyse saker fra flere sider. 

- Stort sett tilstrekkelig med antall møter, men lang periode uten møter fra regnskapssaken tidlig på 

våren til september. Burde ha vært ett møte til på våren. 

- Ønsker økonomirapportering på hvert møte. 
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Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget gir følgende innspill til nytt kontrollutvalg: 
- Utskifting av medlemmer underveis kan være utfordrende. Vil bli mindre sårbart ved 5 medlemmer. 

- Positivt at ordfører har stilt opp på en god måte, og har møtt når hun kunne. 

- Positivt med god opplæring. Kontrollutvalget bør være med på den ordinære folkevalgtopplæringen i 

kommunen. 

- Godt samspill med revisjonen. 

- Kunne ha åpnet mer for innspill fra andre enn rådmannen i møtene, for å belyse saker fra flere sider. 

- Stort sett tilstrekkelig med antall møter, men lang periode uten møter fra regnskapssaken tidlig på 

våren til september. Burde ha vært ett møte til på våren. 

- Ønsker økonomirapportering på hvert møte. 

 
 

 

RETT UTSKRIFT 

DATO 20.september.2019 

 



31/19 Samspill mellom kontrollutvalget og ordfører i Vegårshei - 19/17749-4 Samspill mellom kontrollutvalget og ordfører i Vegårshei : Samspill mellom kontrollutvalget og ordfører i Vegårshei

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 19/17749-4 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Vegårshei kontrollutvalg 05.12.2019 

 

 

 

   

 

 

Samspill mellom kontrollutvalget og ordfører i Vegårshei 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering og kontrollutvalget ser frem til samspillet med ordfører i respekt for hverandres 

roller. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kommunen er samfunnets viktigste velferdsprodusent og forvalter betydelige ressurser på vegne av 

innbyggerne. Omfanget av og bredden i den kommunale tjenesteproduksjonen medfører et behov for 

utstrakt styring og kontroll. 

 

Kommunestyret har det overordnede ansvaret for all intern kontrollvirksomhet i kommunen – 

kommunens egenkontroll. Fra kommunestyret går det to kontrollinjer: 

1. Fra kommunestyret til kommunedirektøren (rådmannen). Rådmannen er ansvarlig for 

kommunens planlegging, myndighetsutøvelse og tjenesteproduksjon. Rådmannen skal også føre 

internkontroll med administrasjonens virksomhet. 

2. Fra kommunestyret til kontrollutvalget. Kontrollutvalget er ansvarlig for kontroll med hele den 

kommunale virksomheten på vegne av kommunestyret. Dette omfatter både administrasjonen, 

formannskapet, andre politiske utvalg og ordføreren. 

 

Det er viktig å legge et godt grunnlag tidlig i perioden for et konstruktivt samspill mellom 

kontrollutvalget og ordfører – ordfører er et viktig bindeledd til kontrollutvalgets premiss- og 

oppdragsgiver kommunestyret. 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget har i utgangspunktet ikke et kontrollansvar overfor kommunestyret, siden 

kontrollutvalget er underordnet kommunestyret og ikke kan overprøve politiske prioriteringer som er 

foretatt av kommunens folkevalgte organer eller andre kommunale organer. Utvalget kan likevel uttale 

seg dersom kommunestyret har truffet, eller er i ferd med å treffe, et vedtak som er ulovlig. 

Kontrollutvalget kan i tillegg kontrollere om saker til kommunestyret er tilstrekkelig utredet. 

 

God forståelse og respekt for hverandres roller er avgjørende for god samhandling mellom 

kommunestyret og kontrollutvalget. Det er derfor viktig at kommunestyret legger til rette for en god 

dialog og informasjonsutveksling. Kontrollutvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret når saker 

fra kontrollutvalget skal behandles. Utvalgets leder kan la ett av de andre medlemmene i utvalget utøve 

denne retten på sine vegne. Det er viktig at denne retten benyttes, og at ordfører gir kontrollutvalgets 
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representant egen taletid. Spesielt gjelder dette ved behandlingen av årsregnskap og rapporter fra 

forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller. Dette vil gi kommunestyret bedre grunnlag for behandling 

av sakene. I tillegg vil sakene bidra til å synliggjøre kontrollutvalgets arbeid og sette kommunestyret i 

stand til å forstå og bruke kontrollutvalget aktivt som sitt kontrollorgan.  

 

Ordfører har møte- og talerett i kontrollutvalget. Ordførerens deltakelse på kontrollutvalgsmøter er med 

på å synliggjøre at kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan. Dette gir mulighet for en direkte 

dialog, der kontrollutvalg og ordfører kan utveksle informasjon og oppdatere hverandre på aktuelle saker. 

 

Lovverket, kommunestyret som kollegium og kontrollutvalget selv er de eneste som kan pålegge 

kontrollutvalget å behandle en sak. Det kan likevel ha stor nytteverdi at ordfører er med på iallfall en del 

møter i kontrollutvalget. Dette vil redusere en mulig avstand mellom kommunestyret og det arbeidet som 

skjer i kontrollutvalget.  

 

Dersom saker er til politisk behandling eller det har vært truffet lovlige politiske eller administrative 

vedtak i saker, bør ikke kontrollutvalget behandle sakene direkte. Bl.a. finnes det egne regler for 

klagebehandling på ulike typer vedtak, og kontrollutvalget har ingen rolle i denne klagebehandlingen. 

Bare dersom en sak viser mulige utfordringer på systemnivå knyttet til regeletterlevelse og forvaltning av 

kommunens midler, kan det være aktuelt å se nærmere på saken fra kontrollutvalgets side. 

 

 

Ordfører Kjetil Torp stiller i møtet for å bidra til å etablere den gode dialogen som er nødvendig for å få et 

godt samspill mellom kontrollutvalget og kommunestyret. Hvordan vil det være naturlig å ivareta 

ordførers møterett i kontrollutvalget på best mulig måte for begge parter? Og hvordan kan vi best legge 

opp til at leder får en mulighet til å orientere kommunestyret om arbeidet i kontrollutvalget?  

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Saken skal gi et grunnlag for godt og konstruktivt samarbeid mellom kontrollutvalget og politisk ledelse. 
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Arkivsak-dok. 19/17749-5 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Vegårshei kontrollutvalg 05.12.2019 

 

 

 

   

 

 

Samspill mellom kontrollutvalget og rådmannen 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering og kontrollutvalget ser frem til samspillet med rådmannen i respekt for 

hverandres roller. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kommunen er samfunnets viktigste velferdsprodusent og forvalter betydelige ressurser på vegne av 

innbyggerne. Omfanget av og bredden i den kommunale tjenesteproduksjonen medfører et behov for 

utstrakt styring og kontroll. 

 

Kommunestyret har det overordnede ansvaret for all intern kontrollvirksomhet i kommunen – 

kommunens egenkontroll. Fra kommunestyret går det to kontrollinjer: 

1. Fra kommunestyret til kommunedirektøren (rådmannen). Rådmannen er ansvarlig for 

kommunens planlegging, myndighetsutøvelse og tjenesteproduksjon. Rådmannen skal også føre 

internkontroll med administrasjonens virksomhet. 

2. Fra kommunestyret til kontrollutvalget. Kontrollutvalget er ansvarlig for kontroll med hele den 

kommunale virksomheten på vegne av kommunestyret. Dette omfatter både administrasjonen, 

formannskapet, andre politiske utvalg og ordføreren. 

 

Det er viktig å legge et godt grunnlag tidlig i perioden for et konstruktivt samspill mellom 

kontrollutvalget og rådmannen – rådmannen er ansvarlig for tjenesteleveranser og internkontroll i 

kommunen og gjennomføring av kommunestyrets vedtak, og er dermed det viktigste kontrollobjektet for 

kontrollutvalget. 

 

Saksopplysninger: 
Det er viktig at kontrollutvalget undersøker om kommunen har etablert en betryggende og hensiktsmessig 

internkontroll. Dette er de systemer og rutiner som rådmannen etablerer for å sikre at lover og forskrifter 

følges. I ny kommunelov § 25-1 er kravet til internkontroll lovfestet. I tillegg ligger det krav til 

internkontroll i en del av kommunens faglovverk. 

 

Kontrollutvalget kan benytte ulike verktøy for å undersøke om kommunen har etablert betryggende og 

hensiktsmessig kontroll, som f.eks.: 

- Orienteringer fra rådmannen 

- Virksomhetsbesøk 

- Forvaltningsrevisjon 
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- Regnskapsrevisjon 

- Orienteringer fra revisjonen 

- Høringer 

- Granskinger 

- Andre undersøkelser 

 

Kontrollutvalget må alltid vurdere risiko og vesentlighet når de velger hvilke saker de skal ta opp, og 

hvilke verktøy de skal bruke i arbeidet. Både formelle undersøkelser som gjerne utføres av revisjonen, 

gjennomføring av større høringer og granskinger, men også skriftlige og muntlige orienteringer fra 

rådmannen medfører bruk av ressurser. Kontrollutvalget må derfor alltid vurdere hva som er nødvendig 

og tilstrekkelig for å sikre den nødvendige kontrollen. 

 

Formålet med kontrollvirksomheten er det samme for alle parter: Å sikre at innbyggerne får de tjenester 

de har krav på, at tjenestene har god kvalitet, og at ressursene utnyttes effektivt og i tråd med 

kommunestyrets vedtak. Partene har også et felles ansvar for å bidra til læring og forbedring. 

 

Administrasjonen og kontrollutvalget har et felles ansvar for å legge til rette for god dialog og godt 

samspill. Dialogen med rådmannen er grunnleggende for å gjøre gode undersøkelser, og han er den 

viktigste kilden til informasjon om internkontrollen i kommunen. 

 

Kontrollutvalget kan be rådmannen om å orientere skriftlig og/eller muntlig om saker og aktuelle tema i 

kontrollutvalget. Dette kan gi kontrollutvalget et grunnlag for å vurdere om saken er tilstrekkelig belyst, 

eller om det er behov for ytterligere oppfølging og undersøkelse. Rådmannen kan også orientere 

kontrollutvalget om de risikovurderinger som administrasjonen gjør vedrørende internkontroll i 

kommunen. I kommuneloven § 25-2 er det fastlagt at rådmannen skal rapportere til kommunestyret om 

internkontroll og om resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året. Denne rapporteringen vil gi nyttig 

informasjon til kontrollutvalget, og vil derfor bli fulgt opp i utvalget. 

 

I mange tilfeller har administrasjonen, bare gjennom å bli innkalt for å orientere om en sak, startet et 

forbedringsarbeid før de møter i kontrollutvalget. Kontrollutvalgets forespørsler bidrar slik til å få satt 

viktige saker på agendaen i administrasjonen. Selv om selve vedtaket i kontrollutvalget helt enkelt sier at 

saken tas til orientering, kan kontrollutvalget dermed ha bidratt aktivt til å forbedre kommunens 

egenkontroll. 

 

Kontrollutvalget forholder seg i utgangspunktet alltid til rådmannen når det ønsker informasjon om 

kommunens interne drift og kontroll. Rådmannen kan så delegere til andre i administrasjonen å svare når 

han finner det hensiktsmessig. Eksempelvis vil det være naturlig at økonomisjef er den som orienterer om 

kommunens økonomi og endringer i det økonomiske risikobildet. 

 

Kontrollutvalget kan ikke overprøve administrasjonens vedtak som er fattet etter delegasjon fra 

kommunestyret eller kommunens folkevalgte organer eller andre kommunale organer. 

 

 

Rådmann Ole Petter Skjævestad stiller i møtet for å bidra til å etablere den gode dialogen som er 

nødvendig for å få et godt samspill mellom kontrollutvalget og administrasjonen. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Saken skal gi et grunnlag for godt og konstruktivt samarbeid mellom kontrollutvalget og administrativ 

ledelse. 

 



33/19 Orientering om budsjett 2020 Vegårshei kommune - 19/17787-1 Orientering om budsjett 2020 Vegårshei kommune : Orientering om budsjett 2020 Vegårshei kommune

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 19/17787-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Vegårshei kontrollutvalg 05.12.2019 

 

 

 

   

 

 

Orientering om budsjett 2020 Vegårshei kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget skal ikke behandle forslag til budsjett verken fra kommunedirektøren eller 

formannskapet, men har selvstendig innstillingsrett overfor kommunestyret når det gjelder den delen av 

budsjettet som gjelder kontroll, tilsyn og revisjon. Dette har kontrollutvalget oversendt til kommunen, og 

det skal følge budsjettsaken via formannskapet til kommunestyret. 

 

Det har likevel stor verdi for kontrollutvalget å få en orientering om hvordan budsjettsituasjonen for 2020 

er for kommunen, som et ledd i kontrollutvalgets ansvar for å påse at det føres kontroll med at den 

økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, jf. kommuneloven § 

23-2 b. 

 

Det har over lengre tid vært kjent at Vegårshei kommune har en svært anstrengt økonomi. 

Kontrollutvalget skal ikke uttale seg om hvordan midler fordeles av kommunestyret. Det er imidlertid en 

risiko forbundet med trang økonomi, når det gjelder om lover og regler og kommunestyrets vedtak vil bli 

oppfylt når økonomien svikter. 

 

Rådmann Ole Petter Skjævestad vil orientere om rådmannens forslag til budsjett for 2020 og hvilke grep 

som gjøres administrativt for å tilpasse seg økonomiske rammevilkår i møtet.  
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Arkivsak-dok. 18/05488-13 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Vegårshei kontrollutvalg 05.12.2019 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging av forvaltningsrevisjon Spesialundervisning - Vegårshei 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Forslag til vedtak legges frem i møtet. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Vegårshei kontrollutvalg behandlet i sitt møte 14.2.2019 sak 4/19 Forvaltningsrevisjon 

Spesialundervisning Vegårshei. Kontrollutvalget vedtok å oversende rapporten Spesialundervisning til 

kommunestyret med følgende innstilling til vedtak: 

 

Kommunestyret tar rapporten Spesialundervisning til orientering. 

 

Kommunestyret ber rådmannen: 

- videreføre arbeidet med tilpasset opplæring og en styrket ordinær undervisning. Samtidig bør 

rådmannen vurdere om terskelen for tilmelding til PPT er riktig. 

- etablere konkrete og klart definerte mål for en lavere andel spesialundervisning. For dette 

arbeidet vil det være avgjørende at målene som etableres er målbare basert på den effekten 

tiltakene utgjør. 

- vurdere om det er hensiktsmessig å gå nærmere inn på hvilke fag eller klassetrinn det er risiko 

for høy andel spesialundervisning, for deretter å kunne sette inn mer målrettede tiltak som antas 

å gi større effekt på kort sikt, men hvor også dette må ses opp mot etablering av mål som kan 

danne grunnlag for evaluering. 

 

Kommunen ber rådmannen rapportere tilbake til kontrollutvalget høsten 2019 eller senest til første møte i 

2020 om hvordan vedtaket er fulgt opp og hvilken effekt tiltak som er satt i verk har hatt. 

 

Kommunestyret behandlet saken i sitt møte 26.3.2019 sak PS 30/19. Her ble siste avsnitt i forslaget 

omgjort, slik at det endelige vedtaket ble som følger: 

 

Kommunestyret tar rapporten Spesialundervisning til orientering. 

 

Kommunestyret ber rådmannen: 

- videreføre arbeidet med tilpasset opplæring og en styrket ordinær undervisning. Samtidig bør 

rådmannen vurdere om terskelen for tilmelding til PPT er riktig. 
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- etablere konkrete og klart definerte mål for en lavere andel spesialundervisning. For dette 

arbeidet vil det være avgjørende at målene som etableres er målbare basert på den effekten 

tiltakene utgjør. 

- vurdere om det er hensiktsmessig å gå nærmere inn på hvilke fag eller klassetrinn det er risiko 

for høy andel spesialundervisning, for deretter å kunne sette inn mer målrettede tiltak som antas 

å gi større effekt på kort sikt, men hvor også dette må ses opp mot etablering av mål som kan 

danne grunnlag for evaluering. 

 

Rådmannen bes rapportere tilbake til kommunestyret og kontrollutvalget høsten 2019 eller senest til 

første møte i 2020 om hvordan vedtaket er fulgt opp og hvilken effekt tiltak som er satt i verk har hatt. 

 

 

Saksopplysninger: 
Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave og en av kontrollutvalgets mest ressurskrevende oppgaver. 

Vi viser til sak om kontrollutvalgets funksjon og oppgaver for mer informasjon om hva dette vil si. 

Vedtaket som kommunestyret gjør knyttet til forvaltningsrevisjonsrapporter skal følges opp av 

kontrollutvalget. Her er dette tidfestet til siste møte i 2019/første møte i 2020, og denne legges nå frem for 

kontrollutvalget. 

 

Etter behandlingen i mars er saken fulgt opp i administrasjonen. Sekretariatet har mottatt følgende 

kortfattede skriftlige tilbakemelding fra rådmannen: 

 

Dette er gjort (i veldig korte trekk): 

- Ressursteam er etablert og fungerer  

- Vi har et økt fokus på elevens stemme i arbeidet 

- Spes.ped.team håndterer systemsaker og videreutvikler metoder inn i ordinær undervisning (eks: 

Numicom i matematikk ble tidligere brukt kun i spesialundervisningen. Nå er også faglærere og 

fagarbeidere skolert, og en gruppe på tvers av faglærere og spesialpedagoger er etablert for å 

øke bruken i ordinær undervisning.) 

- Det er godt samarbeid med PPT knyttet til henvisning og anbefaling i sakkyndig vurdering 

- Rutiner og bruk av kartlegging er gjennomgått og revidert 

- Timer til spes.ped er redusert med 30% (jf. tall GSI) 

- Antall klientsaker er på gjennomsnitt med interkommunal PPT 

 

Kommunalsjef Anne-Grete Glemming og enhetsleder/retor Ingunn Lund vil stille i møtet og redegjøre for 

arbeidet og effekter av dette. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Forslag til vedtak vil bli lagt frem i møtet basert på behandlingen i møtet. 

 

Vedlegg:  

Saksutskrift – Forvaltningsrevisjon Spesialundervisning Vegårshei 

Forvaltningsrevisjon Spesialundervisning Vegårshei 
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Saksutskrift 
 

 

Arkivsak-dok.  18/05488-6 

Arkivkode  217  

Saksbehandler  Benedikte Muruvik Vonen 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vegårshei kontrollutvalg 14.02.2019 4/19 

 

 

Forvaltningsrevisjon Spesialundervisning Vegårshei 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar rapporten Spesialundervisning til orientering og oversender den til 

kommunestyret med følgende innstilling til vedtak: 

 

Kommunestyret tar rapporten Spesialundervisning til orientering. 

 

Kommunestyret ber rådmannen: 
- videreføre arbeidet med tilpasset opplæring og en styrket ordinær undervisning. Samtidig bør 

rådmannen vurdere om terskelen for tilmelding til PPT er riktig. 

- etablere konkrete og klart definerte mål for en lavere andel spesialundervisning. For dette arbeidet 

vil det være avgjørende at målene som etableres er målbare basert på den effekten tiltakene utgjør. 

- vurdere om det er hensiktsmessig å gå nærmere inn på hvilke fag eller klassetrinn det er risiko for 

høy andel spesialundervisning, for deretter å kunne sette inn mer målrettede tiltak som antas å gi 

større effekt på kort sikt, men hvor også dette må ses opp mot etablering av mål som kan danne 

grunnlag for evaluering. 

 

Kommunen ber rådmannen rapportere tilbake til kontrollutvalget senest til første møte i 2020 om 

hvordan vedtaket er fulgt opp og hvilken effekt tiltak som er satt i verk har hatt. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet Spesialundervisning inngår i vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon 

2016-2019, basert på overordnet analyse gjennomført av revisjonen 2015-2016. Her fremkom at 

andelen elever som får spesialundervisning i Vegårshei kommune, var vesentlig høyere enn i 

sammenlignbare kommuner. Særlig gjaldt dette de laveste aldersklassene i skolen. Revisjonen 

foretok en vurdering i forkant av prosjektet, og fant at funnene fra overordnet analyse fortsatt var 

gjeldende. En vedvarende høy andel elever med spesialundervisning gir høy risiko for avvik på 

området, noe som bl.a. kan påvirke både elevenes læringsutbytte og kommunens økonomi. 

Prosjektet ble bestilt fra Aust-Agder Revisjon IKS i kontrollutvalgets møte 26.4.2018 sak 12/18 
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Bestilling av forvaltningsrevisjonen Spesialundervisning – Vegårshei, på bakgrunn av fremlagt 

plan. 

 

Saksopplysninger: 

Gjennom planen ble følgende problemstillinger vedtatt for prosjektet: 
1. I hvilken grad er saksbehandlingsprosessen frem til vedtak om spesialundervisning i tråd med 

opplæringslovens og forvaltningslovens bestemmelser? Og har kommunen tilstrekkelige rutiner for 

tilpasning av ordinær opplæring? 

2. Hvilke vurderinger ligger til grunn for kommunens ressurstildeling til spesialundervisning? 

Herunder hvordan elevens timeantall er i Vegårshei sammenliknet med andre kommuner, samt 

kommunens finansiering av spesialundervisningen. 

3. Hvilke rutiner og praksiser har kommunen for å følge opp om elevene får tilstrekkelig utbytte av 

spesialundervisningen? 

 

Revisjonen har i tillegg til gjennomgang av lovverk med tilhørende veiledninger og 

stortingsmeldinger, undersøkt dokumentasjon de har fått seg forelagt av kommunen. I tillegg har de 

innhentet informasjon gjennom intervjuer med sentrale personer på skolen og i kommunens 

administrasjon. 

 

Nasjonale føringer setter et mål om å få ned andelen spesialundervisning. Ved bedre kvalitet på den 

ordinære undervisningen og god tilpasset opplæring, kan behovet for spesialundervisning bli 

redusert. Dette antas på sikt å kunne gi en økonomisk gevinst. Bl.a. innebærer spesialundervisning 

at det brukes mye tid og ressurser på sakkyndige vurderinger og enkeltvedtak, i tillegg til ressursene 

som brukes på skolen til gjennomføringen av spesialundervisningen.. 

 

Revisjonen peker bl.a. på følgende funn i rapporten: 
- Det er i senere tid satt i gang en rekke tiltak, både for å sikre et godt læringsmiljø for elevene og for å 

gjøre spesialundervisningen mer hensiktsmessig, slik at elevene får den opplæringen de har krav på. 

Det er imidlertid ikke satt i system noen evaluering av tiltak som er satt i verk. 

- Andelen elever med vedtak om spesialundervisning har gått noe ned de siste årene, men det er ikke 

satt konkrete mål for å redusere andelen. I forhold til sammenlignbare kommuner har Vegårshei 

mange elever som har enkeltvedtak om spesialundervisning, mens gjennomsnittlig antall timer til 

spesialundervisning pr. elev er lavt. 

- Kommunen er gjennom fylkesmannen blitt med på et prosjekt i regi av Statped med formål å få 

kompetanseheving for et mer inkluderende læringsmiljø. Prosjektet fokuserer på arbeidet med 

elevers atferdsutfordringer. 

 

Ut fra sine funn, vurderinger og konklusjoner gir revisjonen følgende anbefaling til kommunen: 
- Vegårshei kommune bør videreføre arbeidet med tilpasset opplæring og en styrket ordinær 

undervisning, samtidig bør kommunen vurdere om terskelen for tilmelding av spesialundervisning til 

PPT er riktig. 

- Kommunen sentralt bør etter revisjonens vurdering etablere konkrete og klart definerte mål for en 

lavere andel spesialundervisning. For dette arbeidet vil det være avgjørende at målene som 

etableres er målbare basert på den effekten tiltakene utgjør. Kommunens evaluering av tiltak og 

effekt vil danne grunnlag for kommunens videre arbeid for et mer inkluderende læringsmiljø. 

- Kommunen kan vurdere om det er hensiktsmessig å gå nærmere inn på hvilke fag eller klassetrinn 

det er risiko for høy andel spesialundervisning, for deretter å kunne sette inn mer målrettede tiltak 

som antas å gi større effekt på kort sikt, men hvor dette må ses opp mot etablering av mål som kan 

danne grunnlag for evaluering. 

 

I tråd med kommuneloven og standard for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, er rapporten 

oversendt rådmannen for uttalelse før den er oversendt til kontrollutvalget. Rådmannen har meldt 

tilbake at de ikke har merknader til rapporten. 
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Forvaltningsrevisor Camilla N. Eriksrud vil legge frem rapporten i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Rapporten synes å være i tråd med bestillingen fra kontrollutvalget. Sekretariatet foreslår derfor at 

rapporten tas til orientering og oversendes kommunestyret for behandling. 

 

Kontrollutvalget har i tillegg ansvar for at vedtak i slike saker følges opp av rådmannen, og det 

legges derfor inn en frist for tilbakemelding til kontrollutvalget om oppfølging av vedtaket og effekt 

av tiltak. 

 
Vedlegg:  

Forvaltningsrevisjon Spesialundervisning Vegårshei 

Prosjektplan spesialundervisning Vegårshei 

 

Vegårshei kontrollutvalg har behandlet saken i møte 14.02.2019 sak 4/19 

 

Møtebehandling 

Forvaltningsrevisor Camilla N. Eriksrud la frem forvaltningsrapporten og svarte på 

kontrollutvalgets spørsmål.  

 

Omforent forslag til vedtak fremsatt i møte: 

Legge til ordlyden «høsten 2019 eller…» i siste setning i vedtaket. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møte. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar rapporten Spesialundervisning til orientering og oversender den til 

kommunestyret med følgende innstilling til vedtak: 

 

Kommunestyret tar rapporten Spesialundervisning til orientering. 

 

Kommunestyret ber rådmannen: 
- videreføre arbeidet med tilpasset opplæring og en styrket ordinær undervisning. Samtidig bør 

rådmannen vurdere om terskelen for tilmelding til PPT er riktig. 

- etablere konkrete og klart definerte mål for en lavere andel spesialundervisning. For dette arbeidet 

vil det være avgjørende at målene som etableres er målbare basert på den effekten tiltakene utgjør. 

- vurdere om det er hensiktsmessig å gå nærmere inn på hvilke fag eller klassetrinn det er risiko for 

høy andel spesialundervisning, for deretter å kunne sette inn mer målrettede tiltak som antas å gi 

større effekt på kort sikt, men hvor også dette må ses opp mot etablering av mål som kan danne 

grunnlag for evaluering. 

 

Kommunen ber rådmannen rapportere tilbake til kontrollutvalget høsten 2019 eller senest til første 

møte i 2020 om hvordan vedtaket er fulgt opp og hvilken effekt tiltak som er satt i verk har hatt. 

 
 

 

RETT UTSKRIFT 

DATO 19.februar.2019 
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1. SAMMENDRAG 

Aust-Agder revisjon har gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjektet «Spesialundervisning i 

Vegårshei kommune» på oppdrag fra kontrollutvalget i Vegårshei. Prosjektet har blitt 

gjennomført i perioden september 2018 – januar 2019. Bakgrunnen for forvaltningsrevisjonen 

er blant annet kontrollutvalgets overordnede analyse, som peker på utfordringen med en høy 

andel spesialundervisning i kommunen.  

Gjennom opplæringsloven, forskrifter og veileder fra utdanningsdirektoratet er det satt et 

fokus og et mål for å få ned andelen spesialundervisning. Dette er med bakgrunn i et mål om 

fellesskapsskolen, hvor flest mulig elever kan delta i den ordinære undervisningen. 

Opplæringsloven oppstiller en rett til spesialundervisning om eleven ikke får utbytte av 

opplæringen som gis. Denne rettigheten kan ikke avslås på bakgrunn av for eksempel 

økonomi.  

Forvaltningsrevisjonen er konkretisert til å omhandle kommunens tilnærming til tilpasset 

opplæring og spesialundervisning, og prosjektet vil ta for seg skolens rutiner og praksis 

tilknyttet dette. Prosjektet vil avgrenses til å se på skolens tiltak for å få flere elever inkludert i 

den ordinære undervisningen, i tillegg til en gjennomgang av enkeltvedtak for 

spesialundervisning. Et utvalg enkeltvedtak er plukket ut for å måle disse opp mot sentrale 

krav i lov, forskrift og veiledere. I tillegg har revisjonen sett på evalueringsfasen av 

spesialundervisningen.  

Revisjonen har i forbindelse med prosjektet blitt forelagt en mengde informasjon om skolens 

arbeid med spesialundervisning, både gjennom intervjuer og forelagte dokumenter.  

Revisjonen observerer at det er satt i gang en rekke tiltak, både for å sikre et godt læringsmiljø 

for elevene, men også for å gjøre spesialundervisningen mer hensiktsmessig, slik at elevene 

får den opplæringen de har krav på. Revisjonen anbefaler at dette arbeidet fortsetter.  

Andelen spesialundervisning har i løpet av de siste årene gått noe ned, men den er fremdeles 

det som karakteriseres som høy. Revisjonen ser i den sammenheng behov for et styrket arbeid 

med dette, og kommunen bør vurdere å sette seg konkrete mål med tilhørende tiltak for å få 

ned andel spesialundervisning. Når tiltak som er satt i gang ikke gir den ønskede effekt, må 

tiltakene evalueres, og eventuelt endres eller bli supplert med annen type tiltak.  

Kommunen er gjennom fylkesmannen blitt med på et prosjekt i regi av Statsped, som 

fokuserer særlig på arbeidet med elevers adferdsutfordringer, hvor formålet er 

kompetanseheving for et mer inkluderende læringsmiljø. Slike prosjekter anser revisjonen 

som positive for kommunen, og skolen bør dra nytte av dette i sitt videre arbeid.  

Revisjonen anbefaler at kommunen, etter en viss tid, ser på effekten av det arbeidet som nå 

gjøres på skolen, i forhold til et mer inkluderende læringsmiljø.  
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2. INNLEDNING  

Forvaltningsrevisjon er hjemlet i Kommunelovens § 77 nr. 4 og nærmere presisert i §§ 6, 7 og 

8 i Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. 

Prosjektet «Spesialundervisning» er vedtatt i kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon 

for perioden 2012-2015. Prosjektplan ble lagt frem og vedtatt i kontrollutvalgets møte 

26.4.2018 (saksnr.12/18). I henhold til denne bestillingen, har Aust- Agder Revisjon IKS 

gjennomført en forvaltningsrevisjon for kontrollutvalget i Vegårshei.  

Opplæringsloven1§ 13-10 tillegger kommunen ansvar for å følge opplæringsloven og 

tilhørende forskrifter. Det er presisert at skoleeier både skal ha et forsvarlig system for å 

vurdere om kravene i lovverket blir oppfylt, og et forsvarlig system for å følge opp resultatene 

fra disse vurderingene og nasjonale kvalitetsvurderinger.  

FIGUR 1. Faser i saker om spesialundervisning 

 

Enheten Vegårshei skole, SFO og voksenopplæring har ansvar for grunnskoleopplæring (1.-

10. klasse), SFO, voksenopplæring for fremmedspråklige, grunnskoleopplæring for voksne 

etter Opplæringsloven §§ 4A-1 og 4A-2. Voksenopplæring kjøpes av Risør kommune.2   

Vegårshei skole er en 1.-10. skole med 300 elever, fordelt på 13 klasser. Skolen er organisert i 

tre deler: småtrinnet/småskolen, mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Skolen har 34 pedagoger, 

                                                                 
1 LOV-1998-07-17-61 
2 Vegårshei.kommune.no/organisasjon 
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11 fagarbeidere og 2 lærlinger. Av funksjoner har skolen rektor, 2 undervisningsinspektører, 

spesialpedagogisk koordinator, rådgiver, sosiallærer og kontorkonsulent.3  

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) er en lovpålagt tjeneste for kommuner. Det er PPT 

som skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering om behov for 

spesialpedagogisk hjelp der loven krever det. PPT er for Risør, Tvedestrand, Vegårshei og 

Gjerstad kommuner organisert som en interkommunal tjeneste.  

  

                                                                 
3 Ibid 
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3. PROSJEKTETS FORMÅL, METODE OG AVGRENSING 

3.1. FORMÅL 

Formålet med prosjektet er å kartlegge noen av årsakene bak tendensen til kommunens høye 

andel spesialundervisning på grunnskolen. Prosjektet vil rette fokus på formelle forhold og 

rutiner ved kommunens saksbehandlingsprosess tilknyttet spesialundervisning. Revisjonen vil 

se på hvordan konkrete forhold i fasene før, under og etter vedtak kan være potensiell 

årsaksforklaring på kommunens høye andel av elever med spesialundervisning.  

Prosjektet vil videre ha til formål å se på vurderingene Vegårshei kommune som skoleeier 

legger til grunn ved tildeling av ressurser i forbindelse med spesialundervisning. Det vil i 

tillegg være formålstjenlig å se på de vurderingene som ligger til grunn i grenseovergangen 

mellom spesialundervisning og tilpasset opplæring i ordinær undervisning.   

Prosjektet vil også ha til hensikt å belyse i hvilken grad kommunen, på de forskjellige 

administrative nivåene, arbeider strukturelt med tilpasset opplæring og spesialundervisning.  

3.2. PROBLEMSTILLINGER 

1) I hvilken grad er saksbehandlingsprosessen frem til vedtak om spesialundervisning i 

tråd med opplæringslovens og forvaltningslovens bestemmelser? Og har kommunen 

tilstrekkelige rutiner for tilpasning av ordinær opplæring? 

 

2) Hvilke vurderinger ligger til grunn for kommunens ressurstildeling til 

spesialundervisning? Herunder hvordan elevens timeantall er i Vegårshei 

sammenlignet med andre kommuner, samt kommunens finansiering av 

spesialundervisningen  

 

3) Hvilke rutiner og praksiser har kommunen for å følge opp om elevene får tilstrekkelig 

utbytte av spesialundervisningen?   

 

3.3.  METODEVALG, GJENNOMFØRING OG AVGRENSING 

Prosjektet er gjennomført av Aust-Agder Revisjon IKS ved forvaltningsrevisor Camilla 

Eriksrud, med Kristian Fjellheim Bakke som ansvarlig forvaltningsrevisor.  

Det metodiske arbeidet har tatt utgangspunkt i en kvalitativ tilnærming gjennom 

dokumentanalyse av kommunale styringsdokumenter, rutinebeskrivelser og et utvalg 

enkeltvedtak tilknyttet spesialundervisning. Det har blitt gjennomført intervjuer med 

nøkkelpersoner tilknyttet spesialundervisning i kommunen.  
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Prosjektet er avgrenset til en vurdering av de formelle forholdene omkring 

spesialundervisning og tilpasset opplæring. Dette innebærer de formelle kravene til 

saksbehandlingen og en vurdering av strukturelle rammer som rutiner, kommunikasjon etc. 

Prosjektet innebærer ikke en vurdering av elementer som berører kommunens faglige 

skjønnsutøvelse i sakene.  

Forvaltningsrevisjonen er avgrenset mot PPTs arbeid og ansvar med spesialundervisning og 

tilpasset opplæring.  

Forvaltningsrevisjonen gjør ikke vurderinger av eventuelle forhold i omgivelsene som kan 

forklare den store bruken av spesialundervisning i Vegårshei, men dette vil inkluderes i en 

deskriptiv vinkling. 

Aust-Agder Revisjon har gjennomgått et utplukk av enkeltsaker som omhandler rett til 

spesialundervisning. Revisjonen ba om å få utlevert de ti siste enkeltvedtakene gjort ved 

skolen.   
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4. PROBLEMSTILLINGER 

4.1. FØRSTE PROBLEMSTILLING 

1) I hvilken grad er saksbehandlingsprosessen frem til vedtak om spesialundervisning i 

tråd med opplæringslovens og forvaltningslovens bestemmelser? Og har kommunen 

tilstrekkelige rutiner for tilpasning av ordinær opplæring? 

4.1.1. REVISJONSKRITERIER 

Tilpasset opplæring og tidlig innsats  

Tilpasset opplæring har lange tradisjoner i Norge som en del av «fellesskolen», sammen med 

prinsippene om likeverd og inkludering. Etter opplæringsloven skal opplæringen tilpasses den 

enkelte elev. Målet i skolen blir i stortingsmelding `Læring og fellesskap` St.meld. 18 (2010-

2011) beskrevet som at flere elever skal få undervisning innenfor det ordinære 

opplæringstilbudet, men at elevers rettigheter til spesialundervisning fortsatt er gjeldende. 

Tilpasset opplæring handler om skolens arbeid for at elevene får best mulig utbytte av 

opplæringen. Opplæringsloven § 3-1 fastslår elevens rett til tilpasset opplæring; dette er ingen 

individuell rettighet. Etter forarbeidene4 skal prinsippet om likeverdig opplæring være 

grunnprinsippet i den norske skole. 

 

 

 

 

Forarbeidene beskriver ”Tilpasset opplæring handler om å skape god balanse mellom evnene 

og forutsetningene til den enkelte elev og fellesskapet”5. 

Etter utdanningsdirektoratets veileder for spesialundervisning, er forutsetninger som legger 

grunnlaget for at alle elever får tilpasset opplæring:  

 Godt læringsmiljø  

 Lokalt arbeid med lærerplaner 

 En vurderingspraksis som fremmer læring og utvikling 

 God kompetanse 

 Universell utforming 

                                                                 
4 Ot.prp. nr. 46 (1997-98) 
5 Meld. St. 18. (2010-2011) s.9 

Opplæringsloven § 1-3  

Opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningene hos den enkelte elev 
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Med virkning fra 1. august 2018 fikk opplæringsloven en ny bestemmelse om tidlig innsats på 

1. til 4. trinn, som innebærer at skolen skal sørge for at elever på 1. til 4. trinn som står i fare 

for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning, raskt skal få tilbud om intensiv 

opplæring. Opplæringen kan gis som eneundervisning om det er det beste for eleven. Denne 

bestemmelsen kom etter ønske fra regjeringen om tydeligere krav til lokale myndigheter, på 

bakgrunn av en fortsatt stor kvalitetsforskjell mellom skoler.6 

Elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære 

undervisningstilbudet, har rett til spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1. At eleven 

skal få et «forsvarlig utbytte av opplæringen» betyr ikke at eleven har rett på et optimalt 

opplæringstilbud7.  

Skolens plikt til å vurdere og eventuelt prøve ut tiltak med sikte på å gi elevens 

tilfredsstillende utbytte av opplæring før vedtak om spesialundervisning, er lovfestet i 

opplæringsloven § 5-4. Bestemmelsen skal sikre at skolene foretar en vurdering av om eleven 

kan få utbytte av opplæringen før PP- tjenesten kontaktes8.  

 

 

 

 

 

 

Denne bestemmelsen kom blant annet på bakgrunn av en evaluering av spesialundervisningen 

etter Kunnskapsløftet, som viste at det er en sammenheng mellom kvaliteten på ordinær 

opplæring og omfanget av spesialundervisning9. Det ble vist til at skoler som ikke har rett 

kompetanse eller virkemidler til å møte utfordringer i læringsmiljøet tilbyr generelt mer 

spesialundervisning enn skoler som har et godt fungerende allmennpedagogikk10.  

Prinsippet om tilpasset opplæring favner både den ordinære opplæringen og 

spesialundervisning. Skolens evne til å gi elevene opplæring som ivaretar deres faglige og 

sosiale utvikling innenfor rammen av ordinær opplæring, er med på å avgjøre behovet for 

spesialundervisning.11 Det er presisert i opplæringsloven at skolen bevisst skal bruke det 

handlingsrommet som ordinær undervisning gir, før rektor melder et behov for eleven til PPT. 

                                                                 
6 Meld. St. 21 (2016-2017) “Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen”  
7 Ot.prp. nr. 46 jf. Rt. 1993 s. 811 «Malvik-dommen».  
8 Rundskriv, Kunnskapsdepartementet 2.juli 2013 
9 Prop. 129 L (2012-213).  
10 Ibid 
11 Udir.no «Veilederen Spesialundervisning» 

Opplæringsloven § 5-4 (1) 3. pkt.  

Skolen skal ha vurdert og eventuelt prøvd ut tiltak innenfor det ordinære 

opplæringstilbudet med sikte på å gi elven tilfredsstillende utbytte før det blir 

utarbeidet sakkyndig vurdering.  



34/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Spesialundervisning - Vegårshei - 18/05488-13 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Spesialundervisning - Vegårshei : Forvaltningsrevisjon Spesialundervisning Vegårshei

  9 

 

Skolen må kartlegge, vurdere og eventuelt prøve nye tiltak på skolen innenfor rammen av 

ordinær opplæring. 

Før kommunen fatter vedtak om spesialundervisning, skal det foreligge en sakkyndig uttalelse 

fra PPT. Denne vurderingen skal vise om eleven har behov for spesialundervisning, og hva 

slags opplæringstilbud som bør gis. Kommunen kan i vedtaket gå bort i fra den sakkyndige 

vurderingen, men dette må i så fall grunngis i vedtaket. I vurderingen av hva slags tilbud 

eleven skal gis, skal det legges særlig vekt på elevens utviklingsmuligheter.  

Enkeltvedtak om spesialundervisning 

Dersom ikke eleven kan nyttiggjøre seg av den ordinære undervisningen, har denne rett på 

spesialundervisning etter opplæringslovens kapittel 5, jfr. opplæringsloven § 5-1. Om eleven 

har krav på spesialundervisning, skal dette fattes gjennom et enkeltvedtak. 

 

 

 

 

 

Det er kommunens ansvar å sikre at elever med spesialundervisning får et «forsvarlig utbytte» 

av den samlede undervisningen. Om dette kravet er oppfylt, vil avhenge blant annet av om 

kravene i opplæringsloven blir fulgt.  

Bestemmelsen fastslår vilkårene for spesialundervisning, men inneholder ingen definisjon av 

innholdet i spesialundervisningen. Vurderingstemaet etter første ledd er om eleven har rett til 

spesialundervisning eller ikke. Etter annet ledd skal det vurderes hva som vil gi eleven et 

forsvarlig tilbud.  

Etter opplæringsloven § 5-3 kan eleven eller foreldrene kreve at det blir satt i gang 

undersøkelser som er nødvendige for å finne ut om eleven trenger spesialundervisning. 

Undervisningspersonalet skal melde fra til rektor ved behov for spesialundervisning. Før 

igangsettelse av sakkyndig vurdering skal eleven eller foreldre samtykke.  

Opplæringsloven § 5-3 fastsetter kravet til en sakkyndig vurdering, som skal være utarbeidet 

før et eventuelt enkeltvedtak om spesialundervisning. Denne vurderingen skal vise om eleven 

har behov for spesialundervisning, og hvilket opplæringstilbud som bør gis. Det er PPT som 

utarbeider de sakkyndige vurderingene for Vegårshei kommune. Dette prosjektet vil i 

midlertidig ikke gå nærmere inn på utarbeidelsen av sakkyndig vurdering.  

Opplæringsloven § 5-1 (1)  

Elever som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det 

ordinære undervisningstilbudet, har rett på spesialundervisning.  
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Forvaltningsloven stiller krav til utformingen og innholdet i et enkeltvedtak. 

Forvaltningsorganet skal etter fvl. § 11a «forberede og avgjøre saken uten ugrunnet 

opphold». Om saken kan ta uforholdsmessig lang tid, skal det sendes et foreløpig svar. 

Enkeltvedtaket skal inneholde opplysninger om retten til å klage på vedtaket.  

Blant de ulovfestede forvaltningsrettslige prinsipper som kan være sentrale er 

forsvarlighetsprinsippet, saklighetsprinsippet, forbudet mot vilkårlige avgjørelser, forbudet 

mot sterkt urimelige avgjørelser og forbudet mot usaklig forskjellsbehandling.  

Etter forarbeidene12 skal vedtaket om spesialundervisning være så klart og fullstendig at det 

ikke er tvil om hvilket opplæringstilbud eleven skal få. Et gitt antall timer uten videre 

beskrivelse av innholdet i undervisninga eller den organisatoriske gjennomføringen, vil ikke 

være tilstrekkelig. Etter veileder skal det angis klokketimer. 

Organiseringen av spesialundervisningen skal komme klart frem av vedtaket; hvordan 

spesialundervisningen skal foregå, som for eksempel i gruppe eller en-til-en. Har man vedtatt 

en-til-en undervisning, skal det, etter veileder fra utdanningsdirektoratet, komme frem 

bakgrunnen for dette. Hvilken kompetanse som skal brukes, for eksempel spesialpedagog 

eller assistent, skal også komme frem av vedtaket.  

4.1.2. FAKTA 

 

4.1.2.1 Tilpasset opplæring og tidlig innsats  

Revisjonen har snakket med rektor og spesialpedagogisk koordinator ved Vegårshei skole. 

Nåværende rektor (enhetsleder) tiltrådte i 2016, hvor situasjonen rundt spesialundervisning 

ble pekt på som et viktig fokusområde ved tiltredelse. I møte med revisjonen forteller rektor at 

man har vært opptatt av å få kartlagt behovet, og fokusere på fremtid og nytenkning, og ikke 

se på så mye på hvordan det var tidligere. Rektor mener også det er tendenser til at tallene har 

sunket noe siden 2016.  

Føringer fra Vegårshei kommunes administrasjon  

I kommuneplan Vegårshei 2014-2020, er det et uttalt hovedmål å tilby barn og unge et godt 

læringsmiljø. Herunder ligger et mål om at kommunen skal sikre elever god kvalitet i 

opplæringen og suksesskriteriene for dette beskrives som følgende:   Tilstrekkelig ressurser 

for å kunne gi alle elever tilpasset opplæring  God klasseledelse  Gjennomføre 

kompetansehevende tiltak  Tilstrekkelig ressurs til ledelse  Tilrettelegge for etter og 

videreutdanning  Stimulere til utvikling av digitale læremidler. 

I sin årsmelding for 2017 beskriver Vegårshei kommune hvordan de vil «forebygge mer – 

behandle mindre», blant annet gjennom innovasjonsprogrammet, gjennom «fra IOP til TPO». 

                                                                 
12 Ot.prp.nr.46 (1997-98) 
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Rådmannen tror dette har stor positiv betydning for både skolen og elevene. Rektor forteller i 

intervju med revisjonen at kommunikasjonen mellom skoleledelsen og administrasjonen er 

god.  

Vegårshei kommune vedtok 4.9.2018 overordnede styringskort for kommunen for 2019, med 

bakgrunn i kommuneplanen. Mål 3 under «Bruker/tjeneste» er å sikre god kvalitet i 

opplæringen. Suksesskriteriene her beskrives blant annet som «tidlig innsats/forebyggende 

arbeid». Tiltakene beskrives som «sikre riktig og god kompetanse i barnehage og skole» og å 

«videreføre fokus på å endre praksis fra individuell opplæring til tilpasset opplæring for alle 

elever». Resultatmålet her blir beskrevet som «opprettholde/ forbedre skoleresultater».  

Når det gjelder et eksplisitte mål for spesialundervisningen, finner revisjonen ingen 

tallbestemte mål for andelen spesialundervisning. Spesialpedagogisk koordinator forteller i 

intervju at det så vidt hun kjenner til, ikke foreligger direkte, konkrete føringer fra 

kommunens administrasjon på dette punktet.  

Revisjonen har etterspurt eventuell utfyllende eller videre vedtak og retningslinjer fra 

sentraladministrasjonen i kommunen enn det som ligger offentlig tilgjengelig. Kommunalsjef 

viser til i sin kommunikasjon med revisjonen at det over tid har vært et stor fokus på 

spesialundervisning i kommunen, med en rekke tiltak som er satt i gang. Kommunalsjef 

henviser særskilt til månedlige møter mellom enhetsleder/rektor og kommunalsjef, som følger 

egen møtemal. I tillegg er det månedlig møte i skoleforum mellom enhetsleder/rektor, 

hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet, skolefaglig rådgiver og kommunalsjef.  

Ifølge kommunalsjef er vedtatte mål rettet mot spesialundervisningen beskrevet i følgene 

dokumenter:  

 Årsbudsjett og økonomiplan (handlingsprogram)  

 Overordnet styringskort  

 Enhetenes styringskort  

 Årsberetning  

 Tilstandsrapport for Vegårshei skole (behandles politisk) 

 

FIGUR 2. Tiltak ved Vegårshei skole   
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Spesialpedagogisk koordinator  

Spesialpedagogisk koordinator begynte ved Vegårshei skole som lærer i 2004, og som 

koordinator (50%) i 2014. Koordinator skal se til at de elvene med spesielle behov får det de 

har krav på, ved å koordinere og legge til rette for spesialundervisning på skolen. Koordinator 

skal også være bindeleddet mellom skole, PPT og foreldre/foresatte, og er kontaktperson i 

samarbeidsmøter. Koordinator er også leder for spesialpedagogisk team på skolen, som består 

av spesialpedagoger ved skolen.   

Rektor og spesialpedagogisk koordinator har fast møte en gang i uka, noe koordinator 

beskriver som veldig nyttig.  Spes.ped. koordinator skal bidra med råd om tilpasset opplæring 

og hvordan best organisere ressursene. Det er i ressursteam det formelt er satt av tid til dette 

til faste tidspunkt.  

Tilpasset opplæringsplan og IOP utarbeides av lærerne, men det sendes til spesialkoordinator 

for godkjenning, gjennom skolens sakssystem Ephorte.  Spesialkoordinator forteller at hun 

melder tilbake om det er direkte feil i disse skjemaene. Skolen har en ny mal i år, og de har 

jobbet noe med riktig utfylling av disse.  

 

Fra IOP til TPO 

Rektor beskriver at fokuset i skolen er å få elever «fra IOP til TPO». Dette betyr å få elvene 

bort fra «individuell opplæringsplan», som følger et vedtak om spesialundervisning, til 

«tilpasset opplæring», som er opplæring innenfor den ordinære undervisningen med 

tilpasninger for den enkelte elev, uten et vedtak om spesialundervisning. Rektor beskriver en 

plan om å få spesialundervisning som en del av ordinær undervisning i klasserommet, som har 

satt i gang en omorganisering av undervisningen. Dette innebærer at de som tidligere ble tatt 

ut av klassen, skal få et tilstrekkelig opplæringstilbud gjennom TPO i klasserommet. Rektor 

sier det er et mål om at dette skal kunne gjennomføres for 60% av de som tidligere har hatt 

spesialundervisning utenfor klasserommet.   

Rektor peker på tidligere utfordringer med ressursfordelingen for spesialundervisning, da PPT 

ikke hadde nødvendig oversikt over skolens ressurser til ordinær undervisning, som 

Arbeid med TPO og SU

"fra IOP til TPO"

Ressursteam

PPT

Føringer fra administrasjon

Spesialped.koorinator

Intensiv opplæring

BTI

Fylkesmannen
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delingstimer i fag o.l. Etter en gjennomgang med PPT på dette området mener rektor derfor nå 

at grunnlaget for sakkyndig vurdering og dermed vedtak, er mer realistiske.  

I følge spesialpedagogisk koordinator har de på skolen fokus på sin plikt til å prøve ut egne 

tiltak på skolen før en eventuell tilmelding til PPT. Rektor sier til revisjonen at en eventuell 

sak ofte først drøftes på trinn eller i team, samtidig som det også røftes med foresatte. Ofte 

drøftes det helt ned på det konkrete, ved eksempelvis tilpasning av lesing, lekser etc. hvis man 

ikke ser ønsket effekt, så kan det meldes videre til ressursteamet. Rektor forteller at de på 

skolen har hatt en satsning på samarbeidsteam med fagarbeidere og pedagoger, for å få en 

bred forståelse av den enkelte trenger, og hvordan elevene kan ivaretas i eksempelvis timer 

hvor de ikke har enkeltvedtak.  

Ifølge rektor er skolen deltakere i et prosjekt med Statped, som handler om adferd, med 

generell kompetanseheving for alle ansatte ved skolen. Revisjonen har fått oversendt en 

prosjektskisse på dette, som omhandler «helhetlig kompetanseheving fra statped og RVTS 

vår/sommer 18/19». Bakgrunnen for prosjektet var et økende saksomfang til fylkesmannen 

vedrørende klager på atferdshåndtering på skolene i Østre-Agder, særlig tilknyttet 

opplæringsloven § 9a. Det dreide seg her om en bekymring mot manglende inkludering av 

alle elever kombinert med tiltakende skolevegring. Det er ifølge prosjektskissen, et ønske fra 

Fylkesmannen om en omlegging av spesialundervisningen, for bedre å kunne tilpasse 

undervisningen innenfor den ordinære undervisningen for flere elever. Etter henvendelse til 

Statped fra Fylkesmannen i Agder, satt Statped inn enkelte tiltak for å møte en disse 

utfordringene. Prosjektet har nå fokus på veiledning av faglærere og lærere tilknyttet 7. trinn 

med særlige utfordringer. Det er parallelt med dette vært gjennomført et helhetlig 

kompetansehevingsprogram for alle ansatte ved skolen, med fokus på inkludering for alle 

elever. Dette prosjektet blir omtalt som et pilotprosjekt, og prosjektet skal foregå frem til mai 

2019.  

Spesialpedagogisk koordinator forteller revisjonen om skolens satsningsområde, som er «Fra 

IOP til TPO». Et mål med dette er å kutte ned andelen spesialundervisning, og for å få til det 

dette jobber skolen med å få spesialundervisningen inn i klasserommet og den ordinære 

undervisningen. Ifølge koordinator har det på dette området skjedd mye på kort tid, og 

lærerne er flinke til å omstille seg og være med på dette. Rektor forteller at de har hatt et 

ekstra fokus på arbeidsmiljøet på skolen, slik at man ikke opplever at nye rutiner er en kritikk 

av gammel praksis. Rektor mener at disse rutinene tar tid å etablere, og at de arbeider for at 

endringene skal gi full effekt høsten 2019, men at de allerede nå ser forbedringer.  

Koordinator forteller om «stasjonsundervisning», et tiltak de på skolen har begynt å jobbe 

med. Stasjonsundervisning foregår under ordinær undervisning, hvor elevene løser 

forskjellige oppgaver, muntlig eller skriftlig, på de ulike stasjonene.13 På den måten får man 

«kamuflert» spesialundervisningen, gjennom at du har den i klasserommet, og du får delt inn i 

                                                                 

13 Udir.no/veiledning til læreplanverket 
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mindre grupper, og kan tilpasse undervisningen bedre for alle. På mindre grupper kan man 

legge til rette for bedre oppfølging. For den enkelte innenfor de forskjellige gruppene kan det 

gjøres variasjoner, da ikke alle jobber med det samme.  

Stasjonsundervisning er ifølge koordinator noe de har brukt mye på småskolen og 

mellomtrinnet. De prøvde dette også på 8. klassetrinnet i fjor. På ungdomstrinnet gjelder dette 

særlig da det er en stor lettelse for både elev og lærer og ikke skille ut spesialundervisningen. 

Spesialundervisningen kan også gis som tett oppfølging inne i klassen eller at man skjevdeler 

eller organiserer klassen på ulike måter slik at der mest hensiktsmessig for elevenes utbytte.  

Koordinator beskriver et mål for skolen, hvor flest mulig skal nå de kompetansemålene som 

er beskrevet. Samtidig må man ha den tette oppfølgingen av elevene som trengs.  

Intensiv opplæring 

I august 2018 trådte en ny bestemmelse i opplæringsloven i kraft. Denne gjelder for elever på 

1. til 4. trinn, som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning. Spes.ped. 

koordinator forteller revisjonen at denne bestemmelsen legger grunnlaget for hva skolen gjør. 

Mange av de sakene som meldes inn til ressursteam omhandler elever som henger etter når 

det gjelder lesing. I følge koordinator har skolen, og ønsker å ha, et system for dette. Lærerne 

har i sine instrukser at saker som gjelder dette skal meldes inn for drøfting. Dersom eleven 

skal motta intensiv opplæring, skal det drøftes i ressursteam og det skal utarbeides en skriftlig 

tilpasset opplæringsplan. Koordinator forteller revisjonen at dette systemet nå er i oppstarten.  

Tilpasset opplæringsplan er, ifølge koordinator, brukt på de elevene som er «friskmeldt» fra 

PPT. Dette gjelder de elevene som tidligere har fått spesialundervisning, men som ikke lenger 

har krav på dette. Koordinator forteller at det er PPT som da anbefaler at det lages en tilpasset 

opplæringsplan for å sikre at elevens rettigheter etter opplæringsloven blir ivaretatt, og på 

denne måten trygges også foreldrene/foresatte.  

Denne planen for tilpasset opplæring har skolen, ifølge koordinator, begynt å bruke inn på 

intensiv opplæring. Det er rektor som har ansvaret for disse planene, men det er lærerne som 

utarbeider dem. Da skolen ikke har faste rutiner tilknyttet utarbeidelse av disse planene 

forteller koordinator under samtalen med revisjonen at hun vil drøfte dette med rektor.  

 

Ressursteam  

Spesialpedagogisk koordinator brukes gjerne av lærere for drøfting av saker som gjelder 

bekymring for elevene. Det diskuteres da om saken er gjenstand for behandling i skolens 

ressursteam. Som hovedregel er det kontaktlærere som melder inn saker for ressursteamet, 

gjerne etter en diskusjon med koordinator. Tidligere kunne det drøftes enkeltsaker anonymt, 

men dette er det ikke lenger mulighet for. Revisjonen har fått oversendt «rutine for 

ressursteam 18/19» 
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Skolen har organisert et ressursteam, som jobber med spesialundervisning både på individ- og 

systemnivå. I dette fora legges det frem ulike typer bekymringer tilknyttet elevsaker for 

drøfting. I følge rektor startet arbeidet med teamet slik det ser ut i dag, i desember 2017. 

Spesialpedagogisk koordinator forteller overfor revisjonen at man tidligere hadde noe 

lignende på skolen, men at dette var mindre systematisert før nåværende rektor tiltrådte. Nå 

møtes de en gang i måneden. Tilstede på disse møtene er rektor, spesialpedagogisk 

koordinator, sosiallærer, rådgiver, helsesøster, barnevernet og PPT. Nytt i år er at 

fysioterapeut tilknyttet skolen også møter. Her kan det drøftes ulike tiltak som kan hjelpe; 

rektor nevner for eksempel fysioterapeut som kan vurdere hvordan eleven sitter på stolen, 

helsesøster kan vurdere syn/hørsel etc. Det blir ifølge rektor utarbeidet et kartleggingsskjema 

på bakgrunn av dette.  

Nytt i år for ressursteamet er at skolen ønsker at foreldrene skal være med på disse møtene. 

Før innhentet skolen bare samtykke fra foreldre til å drøfte saken. Skolen har kun hatt et slik 

møte for skoleåret 2018/19 med foreldre til stede, og ifølge spesialpedagogisk koordinator 

virker dette så langt positivt.  

Spesialpedagogisk koordinator forteller at man i teamet drøfter saken, og hvilke tiltak som 

eventuelt skal settes i gang. Oppfølgingsansvaret fordeles på møtet, og det skrives referat fra 

møtene. Eksempler på tiltak kan være tilpasninger innenfor enkelte fag.  

I følge rektor ønskes det et fokus på at sakene raskt skal kunne tas opp til drøfting i dette 

teamet, for så å sette i gang tiltak for så å evaluere det i teamet igjen. Spesialpedagogisk 

koordinator forteller at om man ser at tiltak man har satt i gang på denne måten ikke fungerer, 

meldes dette tilbake til ressursteam. Her drøftes ytterligere tiltak, eventuell en tilmelding til 

PPT. Tilmeldingen til PPT går i all hovedsak gjennom PPT.  

Ifølge spesialkoordinator fungerer ressursteamet godt, med en systematisk og ryddig måte å 

behandle sakene på. Hennes inntrykk er at personalet skjønner intensjonen. Tidligere ble disse 

sakene tatt opp i det spesialpedagogiske teamet, men dette var organisert på en annen måte. 

De førsøkte først sine egne tiltak, for deretter eventuelt å tilknytte seg andre.  

 

BTI  

Vegårshei kommune er med i et statlig prosjekt som heter BTI; «Bedre Tverrfaglig Innsats». 

Det er Helsedirektoratet som har satt av midler til dette, og målgrupper for innsatsen er barn, 

unge og familier det er knyttet bekymringer til. BTI-modellen gir handlingsveileder og 

verktøy i arbeidet med å avklare undring/bekymringer og iverksette tiltak i og mellom 

tjenestene. BTI-modellen skal kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten 

oppfølgingsbrudd. BTI-modellen gir et rammeverk for innhold som vil utvikles i takt med 
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utvikling i tjenester og møtefora.14 Ifølge KS handler dette om hvilke grep kommunen kan ta 

for å styrke barn og unges psykiske helse.15  

 

Hovedmålet med ordningen er en helhetlig og koordinert innsats overfor målgruppen 

Delmål:  

Å følge opp barn, unge og familier som trenger bistand  

Å gi god informasjon til brukerne om tiltak, tjenester og samarbeid i kommunen 

Å vite hva egen og andre tjenester kan bidra med for å gi god hjelp 

En samlet lokal utviklingsplan for å oppnå hoved- og delmål  

Rutiner for kontrolltiltak er planlagt og gjennomføres slik at ledelsen settes i stand til å 

vurdere den enkelte tjenesteyter og kommunens helhetlige innsats for å nå hoved- delmål 

overfor målgruppen 

Lokale mål:  

Bedre Tverrfaglig Innsats tilpasses eksisterende innsats lokalt 

Innsatsen utvikles i tråd med kjent kunnskap, som bidrar til å oppfylle målene 

Kilde: helsedirektoratet.no  

 

Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner ble i 2017 valgt ut som programfylker i nasjonalt 

program for folkehelsearbeid i kommunene (folkehelseprogrammet), med midler fra 

helsedirektoratet. BTI Agder (Bedre Tverrfaglig Innsats i Agder) er en av fire hovedsatsninger 

i Agder, med Lister og Risør som ledende aktører.  

I følge spesialkoordinator ved Vegårshei skole kunne flere kommuner i Østre-Agder velge 

mellom noen prosjekter en ønsket å delta på. Andre kommuner som også er med på dette 

prosjektet er blant annet Risør, Åmli, Gjerstad og Lister. Målet med dette er å sikre et 

tverrfaglig tjenestetilbud, og dermed ha kontinuitet og bedre oppfølging. Man skal utarbeide 

planer som ligger lett tilgjengelig. Det er spesialpedagogisk koordinator som er kontaktperson 

for BTI. Prosjektet er i startfasen, hvor de forskjellige deltakerkommunene er på ulike nivåer i 

arbeidet med å inkorporere programmet. Vegårshei begynte med dette prosjektet rett over 

                                                                 
14 Bedre Tverrfaglig Innsats, bti-risor.no/bti/ 
15 https://www.kslaring.no/course/info.php?id=13490 
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nyttår i 2018.  

 

Tilsyn fra fylkesmannen 2014 

Vegårshei kommune hadde et tilsyn av fylkeskommunen i 2014. Tema for tilsynet var rettet 

mot skolens kjernevirksomhet: «Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen». 

Fylkesmannens konklusjon på delen av tilsynet som omfattet tilpasset opplæring og 

spesialundervisning, fant man at skolen ikke hadde skriftlige og implementerte rutiner som 

sikrer underveisvurdering av elever. Skolen hadde ikke skriftlig og implementert rutine om 

hvordan behov for spesialundervisning skulle meldes til rektor. Spesialpedagogisk 

koordinator ved skolen forteller at dette var da hun fikk jobben som koordinator, og hun fikk 

mye å gjøre på bakgrunn av dette tilsynet når det gjaldt utarbeidelse av rutiner. Hun trekker 

frem at dette var positivt, da man får eierskap til det, når man er med på å utvikle maler osv.  

Koordinator forteller selv at tilsynet avdekket et system med flere mangler, blant annet på 

skriftlige rutiner. Skolen hadde blant annet manglende skriftlige rutiner for tilmelding til PPT. 

Ifølge koordinator ble det gjort et omfattende arbeid i etterkant av tilsynet, tilsynet førte blant 

annet til at det ble utarbeidet et nytt skjema for tilmelding til PPT.  

PPT 

Ved behov har skolen formelle møter med bla rektor og PPT, ifølge koordinator har 

man gjerne slike møter ved oppstart av skoleåret, og i forkant av utarbeidelse av de 

sakkyndige vurderingene. Da har PPT behov for informasjon av oss om bla.  

organisering av kommende skoleår og lign. PPT har fast kontordag her på skolen hver 

mandag. Koordinators opplevelse av PPT er at de er veldig tilstede; og at samarbeidet 

mellom skolen og PPT er godt. PPT er også med på ressursteam.  

PPT har inntaksmøter en gang i måneden, så når man har meldt inn går det stort sett 

omtrent en måned til man er tildelt en saksbehandler, ifølge koordinator. Dette varierer 

litt, og det hender ting tar tid, men skolen opplever at PPT organiserer seg på en god 

måte.  

4.1.2.2 Enkeltvedtak om spesialundervisning  

Det er rektor som har ansvaret for godkjenning av enkeltvedtak tilknyttet spesialundervisning, 

og spesialpedagogisk koordinator skriver disse. 

Revisjonen har fått kartleggingsskjema som sendes til PPT og henvisningskjema.  

TABELL 1. Oversikt over antall timer spesialundervisning i Vegårshei kommune 
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År/antall elever Totalt antall tildelte 

pedagogtimer oppgitt i 

årstimer/uketimer 

Totalt antall tildelte timer 

med fagarbeider oppgitt i 

årstimer/uketimer 

2018-19/45 elever 8134/214 9975/262,5 

2017-18/46 elever 9728/256 10378/273 

2014-15/42 elever 9651/254 11058/291 

 

Revisjonen har gjennomgått 10 enkeltvedtak. Utvalget vedtak er ikke tilfeldig, men overlevert 

fra skolen med et ønske fra revisjonen om de siste utarbeidede enkeltvedtakene. Dette ble 

gjort for å få en gjennomgang av de siste oppdaterte enkeltvedtak i forhold til at skolen har 

hatt en oppdatering internt, med blant annet nye maler. Det er likevel en del saker man ikke 

har fått sett på, i tillegg til at de siste ti vedtakene er tidsmessig utarbeidet likt. Dette gjør at 

gjennomgangen ikke er generaliserbar. Gjennomgangen er ikke direkte overførbar, men den 

er med på å gi et bilde av tilstanden for utarbeidelse av enkeltvedtak, og kan vise en tendens 

innenfor området.  

Revisjonen har utarbeidet en sjekkliste etter aktuelle lover og sentrale retningslinjer. 

Revisjonen sjekker kun om enkeltvedtakets innhold er i henhold til dette, ikke den faglige 

vurderingen i enkeltvedtaket, eller hensiktsmessigheten av innholdet.  

Nr.  Krav 

1 Enkeltvedtaket skal være skriftlig. Enkeltvedtaket skal være unntatt offentlighet. 

2 Plikt til utredning, enkeltvedtaket skal henvise til utredningsarbeidet 

3 Enkeltvedtaket skal inneholde en begrunnelse 

4 Enkeltvedtaket skal være individualisert 

5 Enkeltvedtaket skal inneholde informasjon om organisering og hvilken kompetanse 

som skal brukes 

6 Enkeltvedtaket skal være gjenstand for kontroll 

7 Eventuelle avvik fra sakkyndig vurdering skal grunngis  
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8 Informasjon om klageadgang 

9 Saksbehandlingstid  

 

Gjennomgangen gjort av revisjonen viser følgende:  

Sjekk-

listenr 

 

1 Revisjonen gjennomgikk 10 skriftlige enkeltvedtak. Alle fulgte samme mal, med 

blant annet henvisning til unntatt offentlighet.  

2 Alle enkeltvedtakene inneholder en «bakgrunn for saken», med bla henvisning til 

sakkyndig vurdering, og eventuelle annen dokumentasjon/informasjon.  

3 Alle enkeltvedtakene har et avsnitt om «begrunnelse».   

4 Dette ble i alle gjennomgåtte enkeltvedtak gjort rede for under «innhold» og 

«begrunnelse». Alle vedtakene gjør rede for hvilke områder det skal gis 

spesialundervisning i.  

5 Alle enkeltvedtakene inneholder informasjon om omfanget av 

spesialundervisning som skal gis i timeantall, og hvilken kompetanse som skal 

brukes: spesialpedagog/pedagog eller fagarbeider/assistent. Enkelte av vedtakene 

beskriver at tiltakene skal dekkes av en-til-en, et tolærersystem, eller ved 

fleksibel bruk av ressurser.  

6 Alle enkeltvedtakene er underskrevet av rektor. Gitt saksbehandler er enten 

rektor eller spes.ped.koordinator.  

7 Ett vedtak avviker fra sakkyndig vurdering fra PPT, dette grunngis i vedtaket.  

8 Alle enkeltvedtakene inneholder informasjon om klageadgang, om rett til å se 

sakens dokumenter og klageinstanser.  

9 Tre av de ti enkeltvedtakene er ferdigstilt over 3 måneder etter at sakkyndig 

vurdering fra PPT forelå.  

 

4.1.3 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJON 

 

Revisjonen konkluderer med at arbeidet med å skape et inkluderende læringsmiljø og styrke 

den ordinære opplæringen er både ressurskrevende og tidkrevende. Det sentrale er at man i 

Vegårshei kommune videreutvikler og arbeider videre med det utviklings- og 

implementeringsarbeidet man nå er i gang med.  
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Vegårshei kommune bør ta utgangspunkt i Stortingets føringer om at en redusert andel av 

elever med spesialundervisning på sikt vil kunne gi en økonomisk gevinst, og at en 

fellesskole, uten segregerende tiltak, og bedre kvalitet på ordinær undervisning er hovedmålet. 

Kommunen legger til grunn i sine styringsdokumenter at de skal ha et godt læringsmiljø, med 

fokus på tilpasset opplæring. Revisjonen anser dette som positivt og et viktig signal fra 

kommuneadministrasjonen. Revisjonens inntrykk er likevel det er noe snever dokumentasjon 

angående tilnærmingen til spesialundervisning og tilpasset opplæring sentralt i kommunen.  

Det er ikke satt noen konkrete mål for en nedgang i andel spesialundervisning. Samtidig har 

enhetsleder og kommunalsjef jevnlige møter hvor spesialundervisning diskuteres, og dette er 

en viktig møteplass for dette arbeidet.  

Etter revisjonens synspunkt er andelen spesialundervisning høy. Sentrale føringer og 

forskningsrapporter på området fremhever at andelen spesialundervisning bør ned, både med 

bakgrunn i et økonomisk aspekt og med tanke på et godt læringsmiljø for elevene. For å 

kunne ha egnede tiltak er det nødvendig med oppsatte mål. Kommunen bør sette et klart mål 

for å få ned andel spesialundervisningen, med tilhørende tiltak. Disse tiltakene bør evalueres, 

for å vurdere om tiltakene er hensiktsmessige for å få ned andelen spesialundervisning.  

Skolen, ved enhetsleder, har satt et fokus på å få ned andel spesialundervisningen, blant annet 

gjennom en mer inkluderende ordinær undervisning. Dette anser revisjonen som positivt, og 

vil anbefale skolen å fortsette dette arbeidet.  

Revisjonen ser det som positivt at skolen får hjelp fra eksterne for å skape et mer 

inkluderende læringsmiljø, gjennom blant annet prosjektet med Statped, som har fokus på 

kompetanseheving. Forarbeidene til opplæringsloven legger vekt på et godt læringsmiljø for å 

få ned andel spesialundervisning. Revisjonen vil anbefale at kommunen sentralt, og skolen i 

Vegårshei, arbeider videre for kompetanseheving på dette punktet.  

Revisjonens inntrykk er at skolen har satt i gang flere tiltak, og har flere rutiner som skal 

bedre læringsmiljøet på skolen, blant annet gjennom ressursteam. Revisjonen ser at det likevel 

er en høy andel spesialundervisning, som gjør det naturlig å spørre om tiltakene har ønsket 

effekt. Denne vurderingen bør bli en del av arbeidet for kommunen sentralt, og skolen, 

fremover. Revisjonens vurdering er at man ved å ha tiltak som ikke er tilstrekkelig 

hensiktsmessige, vil terskelen for tilmelding til PPT være lavere. I denne sammenheng kan 

kommunen vurdere å samarbeide med PPT om å senke denne terskelen, gjennom blant annet 

å se på hvilke områder som peker seg ut for spesialpedagogisk hjelp og hva som kan og skal 

være innenfor tilpasset opplæring. Dette for å nå et mål om å få flere elever innenfor 

normalområdet og tilpasset opplæring, uten å vedta spesialundervisning.  

Revisjonen har hatt en gjennomgang av et utvalg enkeltvedtak, med fokus på et utplukk av 

sentrale krav. På bakgrunn av det revisjonen har valgt å se på, er konklusjonen etter 

gjennomgangen at utformingen av vedtakene er tilfredsstillende.  
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Om skolen bruker en-til-en undervisning, skal dette begrunnes i vedtaket. Etter veileder til 

utdanningsdirektoratet er dette både ressurskrevende, og kan i tillegg være belastende for 

elevene det gjelder. Det skal derfor komme tydelig frem av vedtaket hvorfor dette tiltaket er 

tatt i bruk. Dette bør skolen ta med i vurderingen av innhold i enkeltvedtaket.  
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4.2. ANDRE PROBLEMSTILLING 

2) Hvilke vurderinger ligger til grunn for kommunens ressurstildeling til 

spesialundervisning? Herunder hvordan elevens timeantall er i Vegårshei 

sammenlignet med andre kommuner, samt kommunens finansiering av 

spesialundervisningen 

Ressurser til- og innholdet i- spesialundervisning innebærer ressursfordeling på to nivåer. For 

det første er det relevant å få belyst hvordan tildelingen av ressurser (timeantall og innhold) til 

den enkelte elev er i Vegårshei, sammenlignet med andre kommuner, og hvordan balansen 

mellom spesialundervisning og tilpasset opplæring fremstår. For det andre vil det være 

interessant å se på hvordan kommunen finansierer sin spesialundervisning, både for å sikre at 

skolen kan tilby spesialundervisning til de som har rett til det, og på den andre siden sikre at 

ikke ressurstildelingen kan opptre som en driver for mer spesialundervisning. 

Ressurstildelingen kan også ha stor betydning for hvordan skolen er rustet til å tilby 

tilrettelagt undervisning innenfor det ordinære opplæringstilbudet. 

4.2.1. REVISJONSKRITERIER 

Barn og unge har etter opplæringsloven § 2-1 plikt til grunnskoleopplæring, og rett til en 

offentlig grunnskoleopplæring i samsvar med opplæringsloven med forskrifter. Etter loven 

skal opplæringen tilpasses evnene og forutsetningene hos den enkelte elev.  

Skolen har en plikt til å legge til rette for en opplæring som fremmer elevenes 

læringsutbytte16. I tillegg har elevene en rett etter opplæringsloven § 8-2 til å tilhøre en klasse, 

og organiseringen av undervisningen skal til vanlig ikke skje etter en inndeling som for 

eksempel faglig nivå. En rett til spesialundervisning skal således vurderes når eleven etter 

dette ikke kan nyttiggjøre seg av ordinær undervisning. Kommunen kan ikke avvise denne 

retten på bakgrunn av eksempelvis økonomi, jfr. oppl. § 13-10.  

Spesialundervisning er kostnadskrevende, og ressursene til skole, inkludert 

spesialundervisning, må sees i sammenheng med kommunesektorens totale ressurssituasjon 

der skole er en av flere velferdstjenester som trenger ressurser17.  

På oppdrag fra kunnskapsdepartementet ble det nedsatt et ekspertutvalg som skulle se 

nærmere på, og bidra til, at elever med behov for tilrettelagte tiltak, får tilbud av høy kvalitet 

og opplever økt inkludering i barnehage og skole. Rapporten fra ekspertutvalget ble overlevert 

til Kunnskaps- og integreringsministeren 4.mars 201818. Ekspertutvalget beskriver at dagens 

                                                                 
16 Ibid 
17 KS, FoU: Spesialundervisning- drivere og dilemma, 19.2.2015 

18 https://www.regjeringen.no/no/dep/kd/org/styrer-rad-og-utvalg/ekspertgruppe-for-barn-og-unge-med-
behov-for-sarskilt-tilrettelegging/id2543492/ 
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spesialpedagogiske organisering og undervisning, slik den er nå, ikke fungerer for barnets 

beste, jfr barnets rettigheter etter barnekonvensjonen. Det rettes fokus på at om 

spesialundervisningen skal fungere etter sin hensikt, må kvaliteten på spesialundervisningen 

forbedres.  

Barneombudet gjennomførte i 2017 et prosjekt som viste at mange av elevene som mottar 

spesialundervisning ikke får en forsvarlig opplæring. Dette prosjektet resulterte i rapporten 

«Uten mål og mening?»19. Det ble i rapporten pekt på manglende forventninger til elevene, 

dårlig kvalitet på opplæringen og lærere uten nødvendig kompetanse. Rapporten peker på 

utfordringer ved å ekskludere elever fra den ordinære undervisningen, som kan føre til lavere 

selvfølelse og trivsel for eleven.  

Ressursfordeling på kommunenivå dreier seg om forholdet mellom rammer for tilpasset 

opplæring og spesialundervisning. En av de sentrale driverne for spesialundervisning er ifølge 

både offentlige dokumenter og tidligere forskning «organiseringen av opplæringen»20. Når det 

gjelder bruk av ressurser, vil dette for kommunen til syvende og sist være prioritering av 

ressursbruk mellom ulike rettigheter og behov.  

Når skolens rammer er låst, kan en økning i bruk av spesialundervisning bidra til å flytte på 

ressurser fra den ordinære undervisningen21. Etter departementets syn vil en forskyvning av 

ressursbruk til ordinær opplæring innebære en bedre utnyttelse av ressursene innenfor 

kommunens gjeldende budsjettrammer22.  

I Vegårshei kommunes årsberetning for 2017 er et av kommunens mål å «sikre barn og 

ungdom god kvalitet i opplæringen». Herunder er tiltaket «endre praksis fra individuell 

opplæring til tilpasset opplæring for alle elever» Resultatmålet for dette er beskrevet som 

«færre spes.ped. timer både i skole og barnehage».  

På bakgrunn av NOU 2003:16 «I første rekke», ble det i St.meld. Nr.30 (2003-2004) lagt til 

grunn en målsetning om å forsterke den tilpassede opplæringen, for på den måten å redusere 

omfanget av spesialundervisning.  

                                                                 

 

19 http://barneombudet.no/wp-content/uploads/2017/03/Bo_rapport_enkeltsider.pdf 

 
20 KS, IRIS rapport 2012 «Spesialundervisning – drivere og dilemma» 
21 KS, IRIS rapport 2012 «Spesialundervisning – drivere og dilemma», funn om en generell aksept blant 
gruppene 
22 Stortingsproposisjon 129 L (2012-2013) 
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Spesialundervisning innebærer at det brukes mye tid og ressurser på sakkyndige vurderinger 

og enkeltvedtak23, i tillegg til ressursene som brukes på skolen til gjennomføringen av 

spesialundervisningen.  

Opplæringsloven § 1-3 fastslår elevens rett til tilpasset opplæring; dette er ingen individuell 

rettighet. Etter forarbeidene24 skal prinsippet om likeverdig opplæring være grunnprinsippet i 

den norske skole. ”Tilpasset opplæring handler om å skape god balanse mellom evnene og 

forutsetningene til den enkelte elev og fellesskapet”25. Departementet legger opp til at skolene 

gjør en grundig vurdering av behovet for spesialundervisning: ” Spesialundervisning skal 

være en sikringsmekanisme som eventuelt settes inn med utgangspunkt i en vurdering av 

elevenes behov for hva som skal til for at eleven får et tilfredsstillende utbytte av 

opplæringen”26.  

Da spesialundervisning er en lovfestet rett, kan ikke kommunen avslå et krav om 

spesialundervisning med begrunnelse i begrensede midler. For kommunen vil det være 

sentralt å utnytte ressursene innenfor opplæring på best mulig måte, men på samme måte 

oppfylle lovkravet om «en tilfredsstillende opplæring».  

Driften av den offentlige skolen blir i hovedsak finansiert av kommunen, men det finnes 

enkelte statlige tilskuddsordninger.27 På landsbasis blir omtrent en fjerdedel av kommunens 

utgifter brukt på grunnskole. En elev i grunnskolen koster i gjennomsnitt 112 000 kroner per 

år.28 

 

Skolen blir tildelt ressurser gjennom kommunens budsjettvedtak, og må utføre sine lovpålagte 

oppgaver og følge de nasjonale føringene fra bl.a. læreplanverket, med disse ressursene.  

Kunnskapsløftet, som ble innført skoleåret 2006-2007, og etterfølgende stortingsmeldinger, 

har som formål å utvikle en mer inkluderende skole hvor flere elever lærer mer:” Når 

kvaliteten på den vanlige opplæringen øker, øker utbyttet for alle som er involvert. Det 

reduserer dermed behovet for ekstra tiltak som spesialundervisning. Når kvaliteten på den 

ordinære undervisningen går ned, øker behovet for ekstra tiltak og for spesialundervisning. En 

viktig utfordring er dermed å sørge for at den vanlige opplæringen får så høy kvalitet som 

mulig. Det forutsetter nært samarbeid mellom alle som er involvert i opplæringen for alle 

grupper av barn, unge og voksne, og kan ikke overlates til en eller få parter”29.  

                                                                 
23 «Inkluderende fellesskap for barn og unge» 
24 Ot.prp. nr.46 (1997-98) 
25 Meld. St. 18. (2010-2011) s.9 
26 Meld St. 18 (2010-2011). 
27 Så godt som all finansiering skjer fra kommunene. Dette kommer fra den totale rammen kommunen får fra 
staten. I tillegg får kommunen tilskudd fra staten til f.eks. lærenorm, men disse midlene er ikke ennå lagt inn i 
kommunenes rammer. Noen skoler som har flyktninger kan søke IMDi midler. 
Private skoler finansieres direkte fra staten. 
28 Utdanningsspeilet.udir.no 2017  
29 NOU 2009:18 Rett til læring s.26, kap. 2.4 
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I kommentarutgaven til opplæringsloven understrekes det at om en elev har krav på 

spesialundervisning, vil avhenge av hvilke tiltak som finnes på den aktuelle skole, ” kanskje 

er skolen flink til å ivareta det generelle prinsippet om tilpasset opplæring gjennom 

pedagogiske og organisatoriske tiltak”30.  

Etter utdanningsdirektoratets veileder bør skolen tilføres de nødvendige ressurser som skal til 

for å tilpasse den ordinære opplæringen, før saken henvises til PPT.  

 

4.2.2. FAKTA 

I følge årsmelding 2017 for Vegårshei kommune er de økonomiske rammen for enhetene i 

2018 svært stramme. Dette krever kutt i budsjettene, som medfører utfordringer for enhetene 

«når disse følges opp av nye krav til innsparing og effektivisering i 2018 og årene fremover. 

Samtidig opplever vi en økning i tjenestebehov og forventninger hos innbyggerne».  

I følge regnskapet 2017 og budsjett 2018 blir skolen tildelt en ramme fra kommunen. Vedtak 

om spesialundervisning utløser ingen ekstra ressurser. Skolen har hatt samme ramme disse 

årene, med unntak av et vedtak i kommunestyret om økt tilskudd (lønn/rektor) som er satt til 

200.000,- over tre år.  

Skolen i Vegårshei kommune er i budsjettet for det enkelte år tildelt en ressursramme som 

forutsettes å gi rom for den tilrettelagte undervisningen skolen skal tilby. Ressursrammen 

baseres historisk, med utgangspunkt i tidligere år. Skolen har i budsjettprosessen mulighet for 

å melde inn eventuelle endringer som vil komme det neste skoleåret. Her vil det i teorien være 

mulig å legge inn ekstra ressurser til spesialundervisning. Det er avsatt noen midler sentralt 

som skolen kan søke om ved behov.  

I intervju med revisjonen forklarer rektor at i skolens utregning og definisjon av 

spesialundervisning inngår også spesialundervisning som foregår i klasserommet. Rektor 

påpeker at mer ressurser inn i ordinær undervisning, som er rettet mot spesialundervisning, 

også kommer flere elever til gode. Sikring av tidlig innsats, tidlig hjelp og strakstiltak dersom 

eleven henger etter i lesing, skriving eller regning er avgjørende, og rektor påpeker at man må 

ha midler slik at man kan sette i gang tiltak til dette uten vedtak, da denne flytende ressursen 

gir en åpning for at skolen selv kan gjøre passende vurderinger uten at det må opp i 

ressursteam, slik at de kan bruke ressursene etter egen vurdering. Rektor fremhever at det 

handler det om å se hva skolen klarer å få til innenfor ordinær undervisning.  

Rektor forteller revisjonen at det er viktig å ha nok ressurser for å igangsette strakstiltak, da 

dette er veldig viktig som forebyggende arbeid. Videre er det viktig med tilstrekkelige 

                                                                 
30 Helgeland:2001 s.173.   
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ressurser til flerspråklige elever, samt at tidlig innsats ikke blir «straffet» fordi man forsøker å 

drive med TPO i klasserommet.  

Rektor forklarer at ressursfordelingen er basert på skolens ønske om å gi så mye man kan som 

en del av ordinær opplæring uavhengig av vedtak, men faren med dette er at skolen da ikke 

får ekstra ressurser. TPO kan likevel være til elevens beste ved å være i ordinær opplæring. 

Tidligere ble det satt likhetstegn mellom ressurser og vedtak, men dette henger igjen fra 

gammel tankegang og er ikke en sannhet lenger. I følge rektor er den nye måten skolen drifter 

på med overgang fra IOP til TPO ikke nødvendigvis rimeligere, men ressursmessig har ikke 

dette vært gjenstand for kamp hos politikerne. 

Rektor beskriver overfor revisjonen fordelen med den nye lovbestemmelsen: «Det er viktig og 

bra at tidlig innsats er lovfestet, for da har også jeg som rektor litt mer å slå i bordet med. 

Det handler egentlig om kartlegging og å bruke ressursene hos hverandre, og tørre å 

vektlegge det vi egentlig tenkte og se litt vekk fra kun den tradisjonelle pensumtankegangen. 

Dette er tanker vi bør ha med oss hele veien. Noe handler om ressurser, men mye handler 

også om både verdier og kompetanse.  

 

Ressursbruk og timeantall i forhold til andre kommuner 

Av tilgjengelig statistikk ved ressursbruk til spesialundervisning i Vegårshei sett opp mot 

komparative kommuner, foreligger det ikke spesifiserte driftsutgifter øremerket 

spesialundervisning blant de ulike kommunene. For å gi et bilde av ressursbruk på et 

overordnet nivå, har revisjonen nedenfor sammenstilt en oversikt over netto driftsutgifter til 

grunnskolen i prosent av netto driftsutgifter totalt i kommunen. Oversikten er basert på 

KOSTRA-funksjonene 202, 215, 222, 22331, og viser en sammenstilling av de siste tre årenes 

driftsutgifter til grunnskolen blant sammenlignbare kommuner32, gjennomsnittet for Aust-

Agder og landet samt KOSTRA-gruppe 1 (KG1): 

Netto driftsutgifter til 

grunnskolen i prosent 2017 2016 2015 

Vegårshei 20,4 20,9 21,7 

Tvedestrand 23,2 24,1 24,7 

Risør 20,9 22,6 22,7 

Gjerstad 22,9 23,1 24,6 

Aust-Agder 24,2 24,2 24,4 

KG1 25,2 24,8 24,7 

Landet 22,5 23,0 23,3 

                                                                 
31 KOSTRA-funksjon 202 Grunnskole, 215 Skolefritidstilbud, 222 Skolelokaler, 223 Skoleskyss 
32 Kommunene er plukket ut med hensyn til geografisk nærhet, sammenlignbar størrelse samt at de fire 
kommunene har et felles samarbeid på PP-tjenesten i Østre Agder  
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KOSTRA: Utvalgte nøkkeltall for grunnskole, etter region, statistikkvariabel og år 

Tabellen viser at ressursbruk til grunnskolen som helhet, ikke skiller seg ut i Vegårshei sett i 

sammenheng med komparative kommuner, KG1, Aust-Agder og landet for øvrig. Vegårshei 

ligger noe lavere i prosentvise utgifter til grunnskole ift. netto driftsutgifter totalt, enn alle de 

øvrige sammenligningsenhetene. Revisjonen vil likevel presisere at det med en slik stor 

sammenstilling med fire funksjoner i KOSTRA, vil kunne ligge mange underliggende 

faktorer til at Vegårshei bruker mindre av sine totale utgifter på grunnskolen. Vegårshei er 

også den eneste av kommunene som kun har én grunnskole, noe som også vil påvirke 

utgiftene.  

I tabellen nedenfor har revisjonen sammenstilt fordelingen av andel elever med vedtak om 

spesialundervisning i grunnskolen, i prosent av andel elever totalt. Fordelingen viser 

utviklingen for de siste tre årene blant de sammenlignbare kommunene, fylkesgjennomsnittet, 

KOSTRA-gruppen og landsgjennomsnittet: 

Elever med spesial-

undervisning i prosent 
2017 2016 2015 

Vegårshei 14,7 16,1 15,8 

Tvedestrand 11,7 9,7 10,1 

Risør 10,6 10,5 8,9 

Gjerstad 9,4 9,7 13,4 

Aust-Agder 9,2 9,1 9,2 

KG1 10,3 10,1 9,5 

Landet 7,8 7,8 7,9 

KOSTRA: Utvalgte nøkkeltall for grunnskole, etter region, statistikkvariabel og år 

Slik det fremgår av tabellen, har Vegårshei kommune en høy andel elever i grunnskolen som 

får spesialundervisning sammenlignet med både andre kommuner, fylkesgjennomsnittet, 

KOSTRA-gruppen og landsgjennomsnittet. Det har vært en liten nedgang fra 2015 til 2017, 

men Vegårshei ligger likevel i 2017 betydelig høyere enn alle de sammenlignbare enhetene.  

I fremstillingen nedenfor, presenteres andel elever og andel timer den enkelte kommune i 

Aust-Agder har av spesialundervisning i prosent av andel elever og timer totalt:33  

                                                                 
33 KOSTRA – Sammenstilling for Aust-Agder. Hentet fra Fylkesmannen “Opplæringsvinduet 2018“ 
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Tabellen fremstiller to forhold: på blå akse vises i prosent hvor stor andel elever som har 

vedtak om spesialundervisning. Rød akse viser på sin side prosentvis hvor stor andel timer 

som går til spesialundervisning på skolen. Forholdet mellom aksene ved den enkelte 

kommune, sier noe om omfanget på vedtakene. Det vil si at de kommunene som har stor 

avstand mellom andel elever og andel timer med spesialundervisning, har færre elever, men 

mer komplekse vedtak med stort omfang av antall timer. Vegårshei har i forhold til 

eksempelvis Risør kommune, mindre avstand mellom andel elever og andel timer, noe som 

kan gi en indikasjon på at det i Vegårshei er et høyere andel elever som har vedtak om 

spesialundervisning, men at vedtakene har mindre omfang og færre timer per elev. Dette blir 

bekreftet i samtale med rektor, som beskriver at skolen nok har for mange slike enkeltvedtak 

med lite antall timer. Risør kommune som på sin side har en stor avstand mellom aksene, kan 

gi en indikasjon på at de har færre antall elever med spesialundervisning, men at de har mye 

mer ressurskrevende vedtak med et større antall timer på den enkelte elev. 

Knyttet til andel timer med spesialundervisning registrerer revisjonen at det er kommunene 

Vegårshei, Tvedestrand og Risør som ligger blant de høyeste, kommunene som sammen med 

Gjerstad inngår i samarbeidet om felles PP-tjeneste.  

Fordelingen av andel timer i forhold til andel elever med spesialundervisning, gjenspeiles 

også i KOSTRA-variabelen om «Årstimer til spesialundervisning per elev med 

spesialundervisning i antall»: 
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KOSTRA: Utvalgte nøkkeltall for grunnskole, etter region, statistikkvariabel og år 

I fremstillingen ovenfor kan en se at Vegårshei kommune ligger ganske lavt på antall timer til 

spesialundervisning per elev med vedtak om SU. Ved å se på tabellen ovenfor i lys av tabellen 

på forrige side, viser tabellene en indikasjon på at Vegårshei kan ha en lavere terskel for 

vedtak om spesialundervisning i forhold til andre kommuner. Tabellene viser at Vegårshei har 

flere elever med vedtak, men at vedtakene er mindre omfattende ved at de inneholder færre 

antall timer på den enkelte elev. Ser man derimot på f. eks Risør kommune, som hadde en stor 

avstand mellom andel elever og andel timer, så gjenspeiles dette i tabellen ovenfor da det gis 

indikasjoner på at de har mye større og omfattende vedtak, fordelt på færre antall elever. 

 

4.2.3. REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJON 

Det er positivt at enkeltvedtak om spesialundervisning ikke utløser direkte ressurser sentralt 

fra kommunen. Om enkeltvedtak utløser resurser, vil det etter revisjonens syn potensielt 

kunne føre til økt spesialundervisning. Vi er samstemt med rektor i at det er positivt med en 

lovfestede rett til tidlig innsats, som gjør at kommunen må sette inn ressurser på dette området 

for å etterkomme kravet i opplæringsloven. Denne bestemmelsen har sin begrunnelse i at flere 

barn skal ha et inkluderende læringsmiljø.  

Gjennomgangen av kommunens timer til spesialundervisning, viser at Vegårshei kommune 

har en høy andel av elever som får et lavt antall spesialundervisningstimer. Når det i 

kommunen er mange som får et fåtall timer, kan dette ut i fra revisjonens synspunkt indikere 

både at man har et for dårlig tilbud innenfor den ordinære undervisningen, men også at 

terskelen for å melde inn til PPT er for lav. Kommunen bør etter revisjonens synspunkt se 

nærmere på dette i sitt videre arbeid med tilpasset opplæring og spesialundervisning.  
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Revisjonen har ikke gått nærmere inn på andel spesialundervisning per klasse, og ser det som 

naturlig at kommunen bør se på dette i sitt videre arbeid, med tanke på tidlig innsats og 

tilpasset opplæring. Revisjonen har heller ikke undersøkt om det eventuelt er spesielle 

fagområder eller lignende hvor det er stor risiko for spesialundervisning. Dette er noe 

kommunen i sitt videre arbeid bør se nærmere på.  

Revisjonen konkluderer med at andelen spesialundervisning er høy, og henviser til 

konklusjoner i problemstilling 1.  
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4.3 TREDJE PROBLEMSTILLING 

3) Hvilke rutiner og praksiser har kommunen for å følge opp om elevene får   

tilstrekkelig utbytte av spesialundervisningen? 

4.3.1. REVISJONSKRITERIER 

Opplæringsloven stiller visse krav til evaluering av bruken av spesialundervisning. 

Kommunen har også, jamfør problemstilling 2, en interesse av å forhindre unødig bruk av 

ressurser til spesialundervisning.  

Problemstillingen er beskrevet i veileder for spesialundervisning: Fase 6: Evalueringsfasen  

For å kartlegge Vegårshei kommunes rutiner på dette området, har revisjonen innhentet 

rutinebeskrivelser fra kommunen og samtaler med skoleledelsen.  

For en elev som får spesialundervisning, skal det utarbeides en individuell opplæringsplan 

(IOP). Jfr. oppll. § 5-5. Skolen skal en gang i året utarbeide en skriftlig oversikt over den 

opplæringen eleven har fått, og en vurdering av utviklingen til eleven. Denne evalueringen 

skal vurderes ut ifra målene som er satt i elevens IOP.  

Paragraf § 5-5 i opplæringsloven regulerer IOP-en og hva den skal inneholde. Denne skal 

bidra til at eleven får et likeverdig og tilpasset opplæringstilbud. Etter forarbeidene skal IOP-

en utvikle kortfattede og praktiske planer til hjelp i planlegging, gjennomføring og evaluering 

av opplæringen.  

Etter veileder34 er det behov for, i evalueringsfasen, å vurdere følgende:  

 – Hvordan har elevens opplæring vært 

 – Hva har vært bra og mindre bra i opplæringen? 

 – Hvordan har elevens utvikling vært sett i forhold til oppsatte mål i IOP-en? 

 – Er de oppsatte målene fortsatt relevante eller er det behov for å justere dem? 

 – Er det fortsatt behov for spesialundervisning?  

 – Hvordan bør det videre arbeidet legges opp? Bør det gjøres justeringer i opplegget for 

øvrig? 

4.3.2. FAKTA  

 

Revisjonen har fått tilsendt en rekke dokumenter og rutinebeskrivelser i forbindelse med vårt 

arbeid. Skolen har blant annet oversendt dokumentasjon tilknyttet årshjul for 

spesialpedagogisk undervisning og malen som brukes i utformingen av individuell 

                                                                 

34 https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/Fase-6/ 
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opplæringsplan (IOP). Rektor forteller revisjonen at skolen har tatt i bruk en ny mal for IOP, 

som løfter evaluering av tiltak tydeligere frem enn før. I følge rektor er dette også til hjelp for 

PPT, som har en egen «bolk» i malen for levering.  

Malen for IOP er innholdsmessig delt inn etter de forskjellige områder/fag det gis 

spesialundervisning i, med utfylling for «vurderingsformer». Revisjonen har ikke gjennomgått 

utfylte IOP-er i dette revisjonsprosjektet.  

Spes.ped. koordinator og rektor har ukentlige møter, samt at rektor også leser årsrapporten og 

spes. ped. koordinator som godkjenner den. Det foreligger også en evaluering av tiltak som er 

gjort i årsrapporten, samt en halvårsvurdering som gjøres før årsrapport. Det gjøres også en 

evaluering på skolen fra «IOP til TPO» knyttet til tall fra PPT.  

Evaluering blant ansatte er også gjennomført blant teamene på skolen, med 

erfaringsutveksling om hvordan tiltak har fungert, hva som er prøvd ut etc. Rektor har også 

plangrupper med teamlederne (barne-, mellom- og ungdomstrinnet og SFO), for å sikre en 

god dialog med alle nivåer og ledelsen.  

Når det reises en bekymring rundt en elev settes det i gang en kartlegging, som eventuelt blir 

et grunnlag for tilmeldingen til PPT. Da vurderes tiltak som allerede er satt i gang, og man 

kommer eventuelt med nye tiltak som evalueres etter en viss tid. Eksempelvis på tiltak som 

kan være prøvd ut er «tilpasset arbeidsmengde», «tilpasning av arbeidsmåter», «tilpasset valg 

av læremidler/materiell», «hjelp til klargjøring av oppgaver og strukturering av eget arbeid», 

«støtte av voksen», «tilpasset organisering av undervisning», «kontakt med sosiallærer», 

«tiltak innen sosial/emosjonell adferd», hørsel- /synsundersøkelse eller andre former for 

kartlegging.  

Vegårshei skole utarbeider en tilstandsrapport som behandles politisk. Rapporten fra 2017 

peker på utfordringer med høy andel spesialundervisning, og påpeker at kommunen har som 

mål å få ned denne andelen. Rapporten peker på noen områder det skal jobbes med i 

sammenheng med dette.  

Når det gjelder møtefora på et administrativt nivå hvor spesialundervisning har et særskilt 

fokus, avholdes det månedlig møte i skoleforum mellom enhetsleder, hovedtillitsvalgt for 

Utdanningsforbundet, skolefaglig rådgiver og kommunalsjef.  

4.3.3. REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJON 

 

Revisjonen har kun vurdert evalueringen av spesialundervisningen på et overordnet 

systemnivå. Revisjonen ser i sin gjennomgang at skolen har flere rutiner som omhandler 

evaluering, og hyppige evalueringsmøter med de fagansvarlige på skolen. Dette finner 

revisjonen positivt. En evaluering av tiltak er avgjørende i arbeidet med tilpasset opplæring og 

spesialundervisning, og revisjonen vil anbefale at skolen fortsetter med dette arbeidet. 
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Revisjonen har ikke gjennomgått ferdig utfylte IOP-er, men på et generelt grunnlag anbefaler 

revisjonen at IOP-er har konkrete mål, for dermed å kunne evaluere disse på en god måte. 

Når det gjelder kommunens evaluering av spesialundervisningen på et mer overordnet nivå, 

krever dette at det settes klare mål. Dette må tydeliggjøres i forventninger fra 

administrasjonen. Årsrapporten må gi tydeligere målsettinger og informasjon om evaluering 

av disse. Tilstandsrapporten fra skolen til politikere angir ikke om skolen har nådd noen av 

sine mål på dette feltet.  

Det er positivt at det er en regelmessig møtevirksomhet med enhetsleder og kommunalsjef, 

som har fokus på spesialundervisningen.  

I tillegg til et fortsatt fokus på å få flere elever inn i den ordinære undervisningen, bør 

kommunen og skolen arbeide systemrettet og overordnet med den høye andelen 

spesialundervisning. Dette bør gjøres ved å sette klare mål for den tilpassede opplæringen og 

spesialundervisningen. Det bør vurderes konkret hva som ansees manglende ved dagens 

situasjon, og sette inn egnede tiltak, som igjen må evalueres. Når tiltak er satt i gang uten at 

andelen spesialundervisning går ned, må tiltakene evalueres og tilpasses slik at de oppnår 

ønsket effekt.  

  



34/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Spesialundervisning - Vegårshei - 18/05488-13 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Spesialundervisning - Vegårshei : Forvaltningsrevisjon Spesialundervisning Vegårshei

  34 

 

5.     REVISJONENS AVSLUTTENDE KONKLUSJON OG ANBEFALINGER 

 

Vegårshei skole har et uttalt ønske om å skape et mer inkluderende læringsmiljø, og dette er 

positivt sett i lys av at andelen spesialundervisning skal ned. Revisjonen observerer at det er 

igangsatt målrettet innsats på området, og at det er satt i gang tiltak for å inkludere flere elever 

i den ordinære undervisningen. Dette er et arbeid som bør videreføres. Prosjekter som for 

eksempel Statpeds pilotprosjekt kan være til god hjelp for kommunen i det videre arbeidet.  

Vegårshei kommune har satt i gang flere tiltak for å bedre den tilpassede opplæringen og få 

ned andelen spesialundervisning. Flere av disse tiltakene er det for tidlig å se resultater av, og 

derfor er det viktig at kommunen følger nøye med på disse i videre arbeidet for å se om 

tiltakene gir ønsket effekt. Revisjonen anser det som positivt at kommunen og skolen har et 

fokus på tilpasset opplæring, som blant annet har gitt en økning i delingstimer. Revisjonen vil 

likevel påpeke at kommunen har hatt et fokus på å få ned andelen spesialundervisning over 

flere år, og selv om andelen har gått noe ned, er andelen elever med vedtak fremdeles høy.  

Etter revisjonens synspunkt, med bakgrunn i det vi har blitt forelagt, er det fra sentralt i 

kommunen lite dokumentert hvilke konkrete mål som er satt for spesialundervisning, tilpasset 

opplæring og inkluderende læringsmiljø. Kommunen sentralt bør sette seg konkrete mål for 

spesialundervisning og tilpasset opplæring. I denne sammenheng må kommunen finne egnede 

tiltak, for så i neste omgang å evaluere disse. Når kommunen nå fremdeles har en høy andel 

spesialundervisning, vil det være naturlig å spørre seg om tiltakene hittil ikke har fungert etter 

sin hensikt. Kompetanseheving og systemrettet arbeid vil være sentralt for kommunen 

fremover.  

Når læringsmiljøet ikke er tilfredsstillende, vil det kunne føre til en lavere terskel for 

tilmelding til PPT. Revisjonen spør seg også om den generelle terskelen for tilmelding til PPT 

er for lav. Kommunen bør i sitt videre arbeid se på hvilket nivå de ligger på med tanke på 

tilmelding til PPT.  

Kommunen bør vurdere å se nærmere på andelen spesialundervisning og egnede tiltak mot 

dette på de forskjellige trinn, eller om risikoen for spesialundervisning er større i enkelte fag. 

Når man har kartlagt dette, kan egnede tiltak settes inn på disse områdene.  

Når det gjelder gjennomgangen av enkeltvedtak, med det vi har valgt å se på her, i tillegg til 

rutiner og maler for IOP, konkluderer revisjonen med at det gjennomgåtte datagrunnlaget er 

tilfredsstillende.   

Arbeidet som nå er satt i gang på skolen, med et mer inkluderende læringsmiljø og et fokus på 

tidlig innsats, vil være tidkrevende. Det er viktig at kommunen følger opp dette ved, etter en 

tid, å se om andelen spesialundervisning går ned.  

Revisjonens anbefalinger:  
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- Vegårshei kommune bør videreføre arbeidet med tilpasset opplæring og en styrket 

ordinær undervisning, samtidig bør kommunen vurdere om terskelen for tilmelding av 

spesialundervisning til PPT er riktig.  

 

- Kommunen sentralt bør etter revisjonens vurdering etablere konkrete og klart definerte 

mål for en lavere andel spesialundervisning. For dette arbeidet vil det være avgjørende 

at målene som etableres er målbare basert på den effekten tiltakene utgjør. 

Kommunens evaluering av tiltak og effekt vil danne grunnlag for kommunes videre 

arbeid for et mer inkluderende læringsmiljø.  

 

- Kommunen kan vurdere om det er hensiktsmessig å gå nærmere inn på hvilke fag eller 

klassetrinn det er risiko for høy andel spesialundervisning, for deretter å kunne sette 

inn mer målrettede tiltak som antas å gi større effekt på kort sikt, men hvor også dette 

må ses opp mot etablering av mål som kan danne grunnlag for evaluering.  

 

 

 

5.1  RÅDMANNENS KOMMENTAR 

Av e-post av 29. januar 2019 fra rådmannen i Vegårshei kommune:  

           

Hei 

Vi har ingen merknader til rapporten 

 

Med vennlig hilsen 

Ole Petter Skjævestad 

Rådmann  

Vegårshei kommune 
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Arkivsak-dok. 19/17808-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Vegårshei kontrollutvalg 05.12.2019 

 

 

 

   

 

 

Overordnet revisjonsstrategi 2019 Vegårshei kommune 

 

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

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 19.9.2019 sak 21/19 Overordnet revisjonsstrategi 2019 Vegårshei 

kommune. Følgende vedtak ble fattet: 

 

Overordnet revisjonsstrategi 2019 for Vegårshei kommune tas til orientering. 

 

Det er dermed ikke påkrevd at også det nye kontrollutvalget behandler denne saken. Den vil imidlertid 

kunne gi viktig læring for kontrollutvalget knyttet til kontrollutvalgets lovpålagte påse-ansvar for 

regnskapsrevisjon og om faget regnskapsrevisjon som sådan. 

 

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

Revisjonen skal etter kommuneloven § 24-2 utføre regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og annen 

kontroll som er bestemt i lov eller i medhold av lov. Aust-Agder Revisjon IKS er valgt som revisor for 

Risør 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 oppfylle 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 gi en kort redegjørelse for overordnet revisjonsstrategi i møtet. 
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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 og gi nyttig 

informasjon om de kontroller som regnskapsrevisor utfører og hvilke vurderinger som ligger bak disse. 

 

Vedlegg:  

Overordnet revisjonsstrategi 2019 Vegårshei kommune 
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Arkivsak-dok. 19/15409-13 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Vegårshei kontrollutvalg 05.12.2019 

 

 

 

   

 

 

Orientering om risiko- og vesentlighetsvurderinger som grunnlag 

for planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2023 

Vegårshei 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Av kommuneloven § 23-2 c og d fremgår det at kontrollutvalget skal påse at det utføres 

forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet og av selskaper kommunen har eierinteresser i, og at det 

føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll).   

 

Saksopplysninger: 
Forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller skal gjennomføres planmessig, og planen skal baseres på 

risiko- og vesentlighetsvurderinger. Kontrollutvalget bestilte i sitt møte 19.9.2019 sak 22 og 23/19 slike 

risiko- og vesentlighetsvurderinger fra Aust-Agder Revisjon IKS. Disse vil bli lagt frem for 

kontrollutvalget i løpet av våren 2020, og vil dermed danne grunnlaget for planer for forvaltningsrevisjon 

og eierskapskontroll 2020-2023. 

 

Denne saken legges frem nå, for å gi et første innblikk i hva dette går ut på. Saksutskrift fra bestillingene 

av risiko- og vesentlighetsvurderingene følger ved saken, og forteller nærmere om hva 

forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll er.  

 

Avtroppende kontrollutvalg ga på bakgrunn av sine erfaringer og tilegnet kompetanse om kommunen 

innspill til planene for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i sitt møte 19.9.2019 sak 24/19. Disse var 

som følger: 

 

- Organisering av virksomheten  

- Økonomistyring  

- Arkiv og journal  

- Pleie og omsorg  

- RTA  

 

Revisjonen er nå i gang med sitt analysearbeid, og vil orientere litt om dette og prosessen videre i møtet. 
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Vurdering fra sekretariatet: 
Det er viktig å merke seg at denne saken ikke har som formål å lage noen plan, da det er et omfattende 

analysearbeid som skal gjennomføres før planene kan utarbeides. Den er ment som en del av opplæringen 

av det nye kontrollutvalget. 

 

Vedlegg:  

Saksutskrift sak 22-19 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurderinger som grunnlag for Plan for 

forvaltningsrevisjon 2020-2023 

Saksutskrift sak 23-19 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurderinger som grunnlag for Plan for 

eierskapskontroll 2020-2023 
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Saksutskrift 
 

 

Arkivsak-dok.  19/15409-1 

Arkivkode  217  

Saksbehandler  Benedikte Muruvik Vonen 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vegårshei kontrollutvalg 19.09.2019 22/19 

 

 

Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurderinger som grunnlag for plan for 

forvaltningsrevisjon 2020-2023 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Vegårshei kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og 

virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-3 fra Aust-Agder Revisjon 

IKS. Analysen forventes levert i løpet av våren 2020. Det forventes at både avtroppende og nytt 

kontrollutvalg blir sterkt involvert i analyseprosessen. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Ny kommunelov, som i hovedsak trer i kraft ved konstituering av nytt kommunestyre i Vegårshei i 

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

 

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

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

 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at 

kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke områder det 

skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og 

vesentlighetsvurdering av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og virksomheten i 

kommunens eller fylkeskommunens selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er 

å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon. 

 

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan 

delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 

 

Saksopplysninger: 

For å sikre at Plan for forvaltningsrevisjon kan utarbeides innen fristen, er det hensiktsmessig å 

starte analysearbeidet allerede nå. Det er det nye kontrollutvalget valgt på konstituerende møte i 
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kommunestyret i oktober 2019 som skal legge frem Plan for forvaltningsrevisjon for det nye 

kommunestyret. Det nye kontrollutvalget vil bli involvert i analyseprosessen gjennom vinteren 2019 

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

områder kontrollutvalget mener det er viktigst å gjennomføre forvaltningsrevisjoner på. 

 

Dagens kontrollutvalg vil i egen sak få anledning til å gi signaler om hvilke områder utvalget ut fra 

sine erfaringer mener det kan være relevant å undersøke nærmere for å vurdere om det kan være 

behov for forvaltningsrevisjon. 

 

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

både egen virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper. Dette er gjort for at kontrollen av 

kommunale tjenester skal behandles likt uansett om kommunen løser oppgavene innen egen 

organisasjon eller gjennom et selskap. Det er også nytt at kravet om risiko- og vesentlighetsanalyse 

fremgår av lovteksten og ikke som før i forskrift om kontrollutvalg. Risiko- og 

vesentlighetsanalysen er det som i tidligere forskrift ble kalt overordnet analyse. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Saken er ment som et startpunkt for arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderingen. 

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

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

forhold til dette, slik at de får et konkret oppdrag. 

 

Vegårshei kontrollutvalg har behandlet saken i møte 19.09.2019 sak 22/19 

 

Møtebehandling 

Sekretariatet innledet kort i saken. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Vegårshei kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og 

virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-3 fra Aust-Agder Revisjon 

IKS. Analysen forventes levert i løpet av våren 2020. Det forventes at både avtroppende og nytt 

kontrollutvalg blir sterkt involvert i analyseprosessen. 

 
 

 

RETT UTSKRIFT 

DATO 20.september.2019 
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Saksutskrift 
 

 

Arkivsak-dok.  19/15409-2 

Arkivkode  217  

Saksbehandler  Benedikte Muruvik Vonen 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vegårshei kontrollutvalg 19.09.2019 23/19 

 

 

Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurderinger som grunnlag for plan for eierskapskontroll 

2020-2023 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Vegårshei kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens eierskap i tråd 

med ny kommunelov § 23-4 fra Aust-Agder Revisjon IKS. Analyse forventes levert i løpet av våren 

2020. Det forventes at både avtroppende og nytt kontrollutvalg blir involvert i analyseprosessen. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Ny kommunelov, som i hovedsak trer i kraft ved konstituering av nytt kommunestyre i Vegårshei i 

oktober 2019, sier følgende om eierskapskontroll (§ 23-4) 

 

Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens 

eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets eller fylkestingets 

vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring. 

 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at 

kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som 

skal gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens og 

fylkeskommunens eierskap. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det 

er størst behov for eierskapskontroll. 

 

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan 

delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 

 

Saksopplysninger: 

For å sikre at Plan for eierskapskontroll kan utarbeides innen fristen, er det hensiktsmessig å starte 

analysearbeidet allerede nå. Det er det nye kontrollutvalget valgt på konstituerende møte i 

kommunestyret i oktober 2019 som skal legge frem Plan for eierskapskontroll for det nye 
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kommunestyret. Det nye kontrollutvalget vil bli involvert i analyseprosessen gjennom vinteren 2019 

– våren 2020. En god analyseprosess er nødvendig for å gjøre de beste prioriteringene av hvilke 

selskaper kontrollutvalget mener det er viktigst å gjennomføre eierskapskontroller i. 

 

Dagens kontrollutvalg vil i egen sak få anledning til å gi signaler om hvilke selskaper eller 

eierskapstema utvalget ut fra sine erfaringer mener det kan være relevant å undersøke nærmere for å 

vurdere om det kan være behov for eierskapskontroll. 

 

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

behovet for forvaltningsrevisjon i selskap. Det er også nytt at kravet om risiko- og 

vesentlighetsanalyse fremgår av lovteksten og ikke som før i forskrift om kontrollutvalg. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Saken er ment som et startpunkt for arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens 

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

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

vesentlighetsvurderingen. Dette bestillingen vil dermed være avklarende i forhold til revisjonen i 

forhold til dette, slik at de får et konkret oppdrag. 

 

Vegårshei kontrollutvalg har behandlet saken i møte 19.09.2019 sak 23/19 

 

Møtebehandling 

Sekretariatet innledet kort i saken. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Vegårshei kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens eierskap i tråd 

med ny kommunelov § 23-4 fra Aust-Agder Revisjon IKS. Analyse forventes levert i løpet av våren 

2020. Det forventes at både avtroppende og nytt kontrollutvalg blir involvert i analyseprosessen. 

 
 

 

RETT UTSKRIFT 

DATO 20.september.2019 
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Arkivsak-dok. 19/17809-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Vegårshei kontrollutvalg 05.12.2019 

 

 

 

   

 

 

Møte- og arbeidsplan 2020 Vegårshei kontrollutvalg 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møte- og arbeidsplan 2020 for Vegårshei kontrollutvalg godkjennes. 

 

Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og avholde de 

møter utvalget ønsker. 

 

Møtedatoer 2020: Torsdager kl. 09:00. 

27.2.2020 – 7.5.2020 – 24.9.2020 – 3.12.2020. 

 

Planen oversendes kommunestyret til godkjenning. 

 

 

Saksopplysninger: 
Det nærmer seg nytt år, og det er tid for å utarbeide en møte-/arbeidsplan for kontrollutvalget i Vegårshei 

kommune for kommende år. Møteplanen settes i utgangspunktet opp med 4 møter i 2020, i tråd med det 

som er avtalt med sekretariatet. Det er forsøkt tatt hensyn til kommunens behandling av årsregnskap 2019 

for Vegårshei kommune, men flytting av vårmøtet kan bli nødvendig for å tilpasse seg dette. 

 

Kontrollutvalget har p.t. møtene sine på torsdager kl. 09:00. Varigheten på møtet bestemmes av 

saksmengden til møtet og utvalgets behandling av sakene. Møte-/arbeidsplanen skal videre legges frem til 

godkjenning i kommunestyret. 

 

Møte- og arbeidsplanen er ikke å forstå som en fullstendig presentasjon av alle de oppgaver/saker som 

kontrollutvalget vil behandle i løpet av året, men legger vekt på de oppgaver som utvalget etter egen 

forskrift (og etter hvert ny kommunelov) er pålagt å behandle. I tillegg har sekretariatet ført opp de saker 

som allerede er bestilt, og som forventes ut fra Plan for forvaltningsrevisjon og Plan for selskapskontroll. 

 

Det stilles stadig større krav og forventninger til kontrollutvalgets kompetanse, både fra det politiske 

miljø og kommunens innbyggere. Det vil derfor bli lagt til rette for opplæring og kursvirksomhet for 

medlemmene i kontrollutvalget. Denne kan skje regionalt (vår- og høstkonferanse i regi av Temark) 

og/eller gjennom sentrale tilbud. Temark anbefaler at alle medlemmer deltar på enten den årlige 

Kontrollutvalgskonferansen i regi av Norges Kommunerevisorforbund i januar eller Fagkonferansen i regi 

av Forum for Kontroll og Tilsyn i juni. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
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Sekretariatet foreslår vedlagte veiledende møte-/arbeidsplan 2020 for Vegårshei kontrollutvalg. 

 

Vedlegg:  

Møte- og arbeidsplan 2020 Vegårshei kontrollutvalg 
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Vegårshei kontrollutvalg 
Møte-/arbeidsplan 2020 

 
(29.-30.1.2020: Kontrollutvalgskonferanse i regi av Norges Kommunerevisorforbund, Gardermoen) 

 
Torsdag 27.2.2020 kl. 09:00 – 12:00 

- Godkjenning av innkalling og protokoll 
- Oppfølging av tilsyn med arkiv 2019 
- Årsmelding 2019 fra kontrollutvalget 
- Opplæring i regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 
- Revisors egenvurdering av uavhengighet 
- Orienteringer fra revisjonen 
- Referatsaker 
- Eventuelt 

 
(April 2020: Vårkonferanse i regi av Temark, Agder/Telemark) 

 
Torsdag 7.5.2020 kl. 09:00 – 12:00 

- Godkjenning av innkalling og protokoll 
- Årsregnskap og årsberetning 2019 for Vegårshei kommune 
- Årsrapport 2019 Kemneren i Vegårshei 
- Rapport fra forvaltningsrevisjonen Barneverntjenesten Øst i Agder (del 2) 
- Risiko- og vesentlighetsvurderinger forvaltningsrevisjon (og plan?) 
- Risiko- og vesentlighetsvurderinger eierskapskontroll (og plan?) 
- Samordnet kalender for statlig tilsyn og kommunal egenkontroll 
- Orienteringer fra revisjonen 
- Referatsaker 
- Eventuelt 

 
(3.-4.6.2020: Fagkonferanse i regi av Forum for kontroll og tilsyn, Gardermoen) 
 
Torsdag 24.9.2020 kl. 09:00 – 12:00 

- Godkjenning av innkalling og protokoll 
- Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2021 
- Overordnet revisjonsstrategi 2020 
- Plan for forvaltningsrevisjon (?) 
- Bestilling av prosjektplan for første forvaltningsrevisjon 
- Plan for eierskapskontroll (?) 
- Orienteringer fra revisjonen 
- Referatsaker 
- Eventuelt 

 
Torsdag 3.12.2020 kl. 09:00 – 12:00 

- Godkjenning av innkalling og protokoll 
- Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Barneverntjenesten Øst i Agder (del 2) 
- Orientering om 2. tertial 
- Orientering om budsjett 2021 for Vegårshei kommune 
- Møte-/arbeidsplan 2021 for kontrollutvalget 
- Bestilling av første forvaltningsrevisjon (?) 
- Orienteringer fra revisjonen 
- Referatsaker 
- Eventuelt 



37/19 Møte- og arbeidsplan 2020 Vegårshei kontrollutvalg - 19/17809-1 Møte- og arbeidsplan 2020 Vegårshei kontrollutvalg : Møte- og arbeidsplan 2020 Vegårshei kontrollutvalg

 
 
 
Det kan være aktuelt å kalle inn rådmannen (/representanter fra administrasjonen) for å orientere om 
aktuelle saker/temaer utover de punktene som er nevnt i planen. Enkelte saker kan bli flyttet til et 
annet møte. 
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Arkivsak-dok. 19/02854-7 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Vegårshei kontrollutvalg 05.12.2019 

 

 

 

   

 

 

Orienteringer fra revisor 5.12.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har et påseansvar for at det blir gjennomført forsvarlig revisjon i kommunen. For å holde 

utvalget orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen, orienterer revisor kontrollutvalget 

fortløpende gjennom året. 

 

Saksopplysninger: 
Revisor orienterer om aktuelle saker i den løpende revisjonen og oppdrag den jobber med i Vegårshei 

kommune, utover det som fremgår av egne saker til møtet. 
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Arkivsak-dok. 19/02871-7 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Vegårshei kontrollutvalg 05.12.2019 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 5.12.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
 

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

a. 24.09.2019: Ingen saker. 

b. 09.10.2019 (konstituerende): 

i. PS 19/12 Valg av kontrollutvalg i Vegårshei kommune 2019-2023 

c. 05.11.2019: Ingen saker. 

2. NKRF Kontrollutvalgskonferansen 29.-30.1.2020 på Gardermoen 

3. Neste møte  
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Arkivsak-dok. 19/02860-7 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Vegårshei kontrollutvalg 05.12.2019 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 5.12.2019 
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