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SAK 33/18 
GODKJENNING AV PROTOKOLL AV 19.06.2018 

 

Forslag til vedtak: 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 19.06.2018 godkjennes.  
 
Vedlegg:  
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 19.06.2018 

 
Saksframstilling: 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Færder 
 
Dato: 19.06.2018 kl. 13:00 
Sted: Kommunestyresalen 
Arkivsak: 17/00202 
  
Tilstede:  Terje Fuglevik, leder 

Anne Marie Indseth, nestleder 
Gry Dillan, medlem 
Lars Åge Kamfjord, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Edgar Werner Hanen, varamedlem 

  
Forfall:  Dag Erichsrud, medlem 

 
  
Andre: Færder kommune, rådmannen Toril Eeg 

       «          «        , kommunaldirektør Margrethe Løgavlen for 
Teknikk og Miljø, i sak 27/18 og 28/18 
KPMG, forvaltningsrevisor Håkon Lindberg  
VIKS, daglig leder Heidi Wulff Jacobsen 
 
 

Møteleder: Kontrollutvalgsleder Terje Fuglevik 
Protokollfører: Daglig leder Heidi Wulff Jacobsen 
  

 
Kontrollutvalgsmøtet startet kl. 13.00 og kontrollutvalgsleder ønsket velkommen til 
sommermøtet. Det var ingen merknader til innkallingen og sakene. Det ble meldt to 
saker under eventuelt. 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

27/18 17/00202-
31 Godkjenning av protokoll av 08.05.2018 2 

28/18 18/00096-6 Orientering om byggesaksbehandlingen på Tjøme 3 

29/18 18/00107-1 Bestilling av prosjektplan til 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 3 
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30/18 18/00110-2 Henvendelse, kommunal kontroll av private 
barnehager 4 

31/18 18/00025-
22 Referatsaker 5 

32/18 18/00024-
13 Eventuelt 6 

    

 
 
Saker til behandling 

27/18 Godkjenning av protokoll av 08.05.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 19.06.2018 27/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 08.05.2018 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
 
Vedtak  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 08.05.2018 godkjennes. 
 
[Lagre]  
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28/18 Orientering om byggesaksbehandlingen på Tjøme 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 19.06.2018 28/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens informasjon tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmannen informerte om utfordringer og status i arbeidet vedrørende tidligere 
byggesaksbehandlinger i Tjøme kommune. 130 saker følges opp, og Økokrim får 
tilsendt saker som etterspørres. Det er fremdrift i arbeidet, og det avholdes møter 
med fylkesmannen. Kommunaldirektør Margrethe Løgavlen orienterte om 
saksbehandlingstid, frister, etterslep, frokostmøter, vedtak og gebyrer. Saken ble 
diskutert og spørsmål ble besvart. Kontrollutvalget har full tillit til det arbeidet som 
utføres av Færder kommunen i saken.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
 
Vedtak  
Rådmannens informasjon tas til orientering. 
 
[Lagre]  
 
 
 
29/18 Bestilling av prosjektplan til forvaltningsrevisjonsprosjekt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 19.06.2018 29/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for forvaltningsprosjektet 
«_____________________» som leveres til sekretariatet innen 27. august 2018 for å 
bli behandlet i kontrollutvalgsmøte 11. september 2018. Kostnaden dekkes av timene 
i inngått kontrakt med inntil ________ timer.   
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Møtebehandling 
Kontrollutvalget diskuterte alternative forvaltningsrevisjonsprosjekter. 
Diskusjonen gikk hovedsakelig på forvaltningsrevisjonsprosjekt «Tjenestetilbudet 
innenfor helse og omsorgssektoren samsvarer med innbyggernes behov». Det ble 
nevnt å ha fokus på behovet om 1 år og 5 år. Kommunen må kunne møte behovet 
som blir aktuelt, og rådmannen opplyste om enkeltanalyser som er utarbeidet i denne 
sammenhengen for kommunen. Kontrollutvalget ønsker å ha fokus på demente, 
lengre levealder og unge med krevende omsorgsbehov som vokser opp. Rapporten 
vil bli avgrenset til å gjelde institusjonsboliger og sykehjem. Revisor noterte 
opplysninger og elementer kontrollutvalget diskuterte. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
 
Vedtak  
 
Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for forvaltningsprosjektet 
«Tjenestetilbudet innenfor helse og omsorgssektoren samsvarer med innbyggernes 
behov» som leveres til sekretariatet innen 27. august 2018 for å bli behandlet i 
kontrollutvalgsmøte 11. september 2018. Kostnaden dekkes av timene i inngått 
kontrakt med inntil 390 timer. 
[Lagre]  
 
 
 
30/18 Henvendelse, kommunal kontroll av private barnehager 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 19.06.2018 30/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Henvendelsen fra HTV Utdanningsforbundet Færder og HTV Fagforbundet Øyene 
05.06.2018 ligger utenfor kontrollutvalgets område, og kontrollutvalget har ingen 
hjemmel for å kontrollere heleide private barnehager. Kontrollutvalget går ikke videre 
med henvendelsen. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet informerte om henvendelsen vedr. innsynsrett i privateide barnehager. 
Henvendelsen ble diskutert.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
 
Vedtak  
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Henvendelsen fra HTV Utdanningsforbundet Færder og HTV Fagforbundet Øyene 
05.06.2018 ligger utenfor kontrollutvalgets område, og kontrollutvalget har ingen 
hjemmel for å kontrollere heleide private barnehager. Kontrollutvalget går ikke videre 
med henvendelsen. 
[Lagre]  
 
 
 
31/18 Referatsaker 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 19.06.2018 31/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

• I sak 26/18 i kontrollutvalgsmøtet 08.05.2018 ble det tatt opp 
habilitetsspørsmål vedrørende kommunestyre sak 072/18. Rådmannen har i et 
notat av 29.05.2018 vurdert saken og svart på spørsmålet.   

 
• Kommunestyret behandlet saken om Brøtsøbruddet AS den 30.05.2018, 

saken ble utsatt. 
 

• Kommunestyret behandlet Plan for forvaltningsrevisjon 2019 – 2020 
30.05.2018. 

 
• Kommunestyret behandlet ikke Plan for selskapskontroll 2019 – 2020, saken 

ble utsatt. 
 
Sakene ble gjennomgått av sekretariatet. Kontrollutvalgsleder og rådmannen 
kommenterte sakene.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
Referatsakene tas til orientering. 
[Lagre]  
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32/18 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 19.06.2018 32/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
. 
. 
 
 
Møtebehandling 

• Færder kommune skal gjennomføre en skjærgårdsbefaring 15.08.2018, og 
kontrollutvalgsleder ber om at kontrollutvalget blir invitert med. Rådmannen 
skal undersøke om kontrollutvalget kan bli med på skjærgårdsbefaring, det tas 
forbehold om det blir plass. 
 

• Det ble vist til et brev fra Vestfold kommunerevisjon av 13.03.2018 om ny 
revisjonsordning fra 01.01.2019. Det er utarbeidet en tidsplan som følges og 
prosessen er i gang.  

 
• Kontrollutvalgsleder viste til informasjonsmøtet 08.05.2018 hvor sektoren for 

oppvekst og kunnskap ikke var til stede. I den forbindelse ønsker 
kontrollutvalget å invitere kommunaldirektør Christian Thaulow for å orientere 
om utfordringer og status i arbeidet i den nye kommunen, herunder 
organisering, roller og ansvar. 

 
 
Votering 
Enstemmig 
 
 
Vedtak  

• Rådmannen skal undersøke om kontrollutvalget kan bli med på 
skjærgårdsbefaring og gir en tilbakemelding. 
  

• Informasjonen i brev av 13.03.2018 fra Vestfold kommunerevisjon tas til 
orientering.  

 
• Kontrollutvalget inviterer kommunaldirektør Christian Thaulow for å orientere 

den 11.09.2018 om utfordringer og status i arbeidet i den nye kommunen 
Færder, herunder organisering, roller og ansvar. 

[Lagre]  
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Neste møte i kontrollutvalget er 11. september 2018 som starter kl. 13.00. 
  
 
 
Revetal, 20.06.2018 
For leder av kontrollutvalget i Færder kommune, Terje Fuglevik 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Daglig leder 
VIKS 
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Arkivsak-dok. 18/00123-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i  Færder 11.09.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 34/18 
BEHANDLE PROSJEKTPLAN "TJENESTETILBUDET INNENFOR 
HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN SAMSVARER MED 
INNBYGGERNES BEHOV" 

 

Forslag til vedtak: 
Fremlagt prosjektplan fra KPMG vedrørende «Tjenestetilbudet innenfor helse- og 
omsorgssektoren samsvarer med innbyggernes behov» godkjennes med bruk av 
inntil  390 timer som dekkes innenfor budsjettet 2018.  
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten skal inneholde valgte problemstillinger som følger: 
 
1.  I hvilken grad er det samsvar mellom eksisterende behov for demenstjenester og 
kommunens demenstjenestetilbud?  

Revisjonen vil kartlegge og vurdere følgende dimensjoner:  
a. Kjenner kommunen eksisterende behov og hva er behovet?  
b. Hvilke tjenester tilbyr kommunen?  
c. Har kommunen kapasitet til å dekke eksisterende behov?  
d. Har kommunen kompetanse til å dekke eksisterende behov?  

 
Estimert timeomfang for problemstillingen: 90 timer  

 
2. I hvilken grad etterleves pålagte kvalitetskrav for demenstjenestene?  
I denne problemstillingen vil vi kartlegge kvalitetskrav slik disse fremkommer i forskrift 
om ledelse og kvalitetsforbedring.  
Estimert timeomfang for problemstillingen: 60 timer  
 
3. I hvilken grad blir brukere og pårørende hørt og inkludert i utformingen av tilbudet 
til demensrammede?  
Estimert timeomfang for problemstillingen: 40 timer  
  
4. Kommunens planverk: 

a. I hvilken grad fremstår kommunens utredninger og planarbeid som 
planmessig og strukturert?  

b. I hvilken grad er det utredet og planlagt for:  
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i. Ulike behandlingsformer / ulike typer av tjenestetilbud  
ii. Bruk av institusjonsplasser versus dagtilbud/polikliniske tilbud, 
 herunder 1. behov for institusjonsplass og 2. behov for omsorgsboliger  
iii. Faktisk bruk av velferdsteknologi  

Estimert timeomfang for problemstillingen: 90 timer  
 
5. Samarbeid mellom kommunen, fastleger og spesialisthelsetjenesten. 

a. I hvilken grad etterleves samarbeidsavtalene mellom 
spesialisthelsetjenesten og kommunen når det gjelder demenspasienter?  
b. I hvilken grad etterleves føringene for samarbeidet med fastlegene når det 
gjelder demenstjenester.  

Estimert timeomfang for problemstillingen: 90 timer  
 
Kontrollutvalget ber om at revisjonen leverer forvaltningsrapporten med rådmannens 
uttalelse innen 28.11.2018 til sekretariatet for behandling i kontrollutvalgsmøtet 
11.12.2018. 
 
Vedlegg:  
Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Tjenestetilbudet innenfor helse- og 
omsorgssektoren samsvarer med innbyggernes behov» 

 
Saksframstilling: 
I kontrollutvalgsmøtet 19.juni 2018 bestilte utvalget en prosjektplan til 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Tjenestetilbudet innenfor helse- og omsorgssektoren 
samsvarer med innbyggernes behov» i sak 29/18. 
 
Planen ble bestilt fra KPMG og levert innen avtalt tid.   
 
Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke om det er samsvar mellom 
tjenestetilbudet og behov innenfor helse- og omsorgsektoren. Det er fokus på 
demenstjenesten og særlig unge demente. 
 
Mulige problemstillinger er som følger:  
1. I hvilken grad er det samsvar mellom eksisterende behov for demenstjenester og 
kommunens demenstjenestetilbud?  
Revisjonen vil kartlegge og vurdere følgende dimensjoner:  
a. Kjenner kommunen eksisterende behov og hva er behovet?  
b. Hvilke tjenester tilbyr kommunen?  
c. Har kommunen kapasitet til å dekke eksisterende behov?  
d. Har kommunen kompetanse til å dekke eksisterende behov?  
Estimert timeomfang for problemstillingen: 90 timer  
 
2. I hvilken grad brukes omsorgstrappen for å sikre best mulig ressursutnyttelse?  
Estimert timeomfang for problemstillingen: 50 timer  
 
3. I hvilken grad etterleves pålagte kvalitetskrav for demenstjenestene?  
 
I denne problemstillingen vil vi kartlegge kvalitetskrav slik disse fremkommer i forskrift 
om ledelse og kvalitetsforbedring.  
Estimert timeomfang for problemstillingen: 60 timer  
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4. I hvilken grad blir brukere og pårørende hørt og inkludert i utformingen av tilbudet 
til demensrammede?  
Estimert timeomfang for problemstillingen: 40 timer  
 
5. Hvilket analysegrunnlag nytter kommunen for å fange fremtidens tjenestebehov?  
Hvordan og i hvilken grad inngår følgende element i analysegrunnlaget:  
a. Befolkningsutvikling  
b. Sykdomspanorama  
c. Muligheter for bruk av velferdsteknologi 
Estimert timeomfang for problemstillingen: 70 timer  
 
6. Kommunens planverk: 

 a. I hvilken grad fremstår kommunens utredninger og planarbeid som planmessig og 
strukturert?  

b. I hvilken grad er det utredet og planlagt for: 
 i. Ulike behandlingsformer / ulike typer av tjenestetilbud  
ii. Bruk av institusjonsplasser versus dagtilbud/polikliniske tilbud,  
herunder  

1. behov for institusjonsplass  
2. behov for omsorgsboliger  

iii. Faktisk bruk av velferdsteknologi  
Estimert timeomfang for problemstillingen: 90 timer  
 
7. Samarbeid mellom kommunen, fastleger og spesialisthelsetjenesten. 
a. I hvilken grad etterleves samarbeidsavtalene mellom spesialisthelsetjenesten og 
kommunen når det gjelder demenspasienter?  
b. I hvilken grad etterleves føringene for samarbeidet med fastlegene når det gjelder 
demenstjenester.  
Estimert timeomfang for problemstillingen: 90 timer  
 
I tillegg til estimert timeomfang, vil det i tillegg tilkomme om lag 20 timer til 
planlegging og utforming av endelig prosjektplan.  
 
Sekretariatet foreslår at punktene 2 og 5 tas ut av prosjektplanen fordi noe av dette 
ligger henholdsvis i punktene 3 og 6. 
 
Forvaltningsprosjektets kostnader dekkes innenfor kontrakten. 
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Færder kommune, Forvaltningsrevisjon 3 
 

1. Innledning 

1.1 Bakgrunn 
Kontrollutvalget har i sak 29/18 bedt KPMG utarbeide et forslag til prosjektplan til forvaltningsrevisjon 
knyttet til tjenestetilbudet innenfor helse og omsorgssektoren – om dette samsvarer med innbyggernes 
behov?  

Kontrollutvalget uttrykte i saken et ønske om at revisjonen skulle ha fokus på behovet om 1 år og 5 år. 
Kommunen må kunne møte behovet som blir aktuelt, og rådmannen opplyste om enkeltanalyser som er 
utarbeidet i denne sammenhengen for kommunen. Kontrollutvalget ønsket en revisjon rettet mot unge 
tjenestemottakere med et krevende omsorgsbehov og da med særlig fokus på demens. Av utvalgets 
behandling gikk det videre frem at undersøkelsen bør være avgrenset til å gjelde institusjonsboliger og 
sykehjem. 

Forvaltningsrevisjon innen tjenestetilbudet for helse og omsorg er et prioritert område i kommunens plan for 
forvaltningsrevisjon 2018-2019. Risikoen er vurdert som middels og konsekvensen som høy.  

Denne prosjektplanen skal behandles i kontrollutvalgets møte den 11.9.18. 

1.2 Forarbeid 
Det er et mål å etablere en god prosjektplan som oppstiller relevante og vesentlige problemstillinger for 
forvaltningsrevisjonen, samt utlede og utarbeide gode revisjonskriterier. I arbeidet med prosjektplanen har vi 
gjennomført noe dokumentanalyse. Blant annet følgende dokumenter innhentet og gjennomgått: 
 

 Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 

 Analyse av utviklingstrekk i omsorgstjenesten 2016, publikasjon 3/17. Helsedirektoratet.  

 Aktivitetshåndbok; fysisk aktivitet i forebygging og behandling. Helsedirektoratet, IS1592 

 Demensplan 2020, et mer demensvennlig samfunn. Helse og omsorgsdepartementet, 12/2015 

 Kommunens helse og omsorgsplaner 2018-2021 
 
I den følgende delen presenterer vi kort resultatet av den forberedende analysen, vår tolking av 
informasjonen og anbefaling til fokus i revisjonen.  

I den overordnede analysen forut for plan for forvaltningsrevisjon kommer det frem at kommunen har 
utfordringer med demografien. Det er en økning i antall eldre og i behovene for helse- og omsorgstjenester. 
Tilgangen på kvalifisert personell er begrenset og det er økende konkurranse om arbeidskraften. Det er i 
tillegg en økende andel eldre arbeidstagere. 

I Færder kommunes kommuneplan er det omtalt at det skal gis et balansert tilbud mellom 
institusjonsplasser og hjemmetjenester, og at det skal tilrettelegges for at innbyggerne skal kunne bo 
hjemme. Av planen fremgår det at det er relativt mange eldre som får institusjonsplass tidlig i kommunen 
sammenlignet med landet for øvrig, og etterlyser tiltak som sikrer økt behandling i hjemmetjenesten og 
behandling på lavest mulig omsorgsnivå. I den forbindelse vil det viktig for kommunen å vurdere 
dimensjonering av tjenestene og kapasiteten, bruk av velferdsteknologi og tilrettelegging/veiledning i 
hjemmet for å redusere behovet for institusjonsplasser. 

I kontrollutvalgets diskusjoner ble det tatt opp at det er en mulig risiko for at innbyggere med demens ikke 
får et godt nok tilrettelagt tilbud og at kommunens tjenestetilbud ikke samsvarer med innbyggernes behov.  

Det er antatt at antallet innbyggere i Norge med demens vil øke fremover. Færder kommune har en 
aldrende befolkning, og det er naturlig å anta at behovet for pleie og omsorg til brukere med demens vil øke 
fremover, både som følge av en aldrende befolkning og at levealderen øker. Eksisterende pleie og 
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omsorgstilbud er i varierende grad tilrettelagt for brukere med demens, dette gjelder i særlig stor grad for 
yngre brukere. Færder kommune har demenskoordinator/team og har et eget aktivitetstilbud til brukere med 
demens.  

Personer med demens har rett på helse- og omsorgstjenester basert på behov for bistand og evne til å 
mestre eget liv. De fleste tjenester til personer med demens ytes av kommunen. Et godt tilrettelagt tilbud til 
både eldre og yngre med demens er viktig både for den enkelte bruker og for pårørende, og har stor 
betydning for livskvaliteten. I tillegg vil riktig tilrettelegging kunne utsette behovet for heldøgns omsorg.   

Ser en til kommunens helse og omsorgsplaner for 2018-2021 går det frem, hva gjelder demens, at "det 
finnes ikke sikre tall på hvor mange som er rammet av demenssykdom i Færder kommune. Det er grunn til 
å anta at forekomsten av demenssykdom er den samme som i landet for øvrig. Det innebærer at 350 
personer i Færder har sykdommen. Rundt 100 av disse bor i institusjon. Mange av de eldre som får 
hjemmetjenester har demenssykdom. Om lag 50 nye personer/ familier rammes hvert år. Antallet 
demenssyke i kommunen forventes å være 650 i 2040. Demenssyke i Færder får normalt diagnosen etter 2 
år med symptomer. Et sykdomsforløp varer rundt 8-10 år og avsluttes i de fleste tilfeller i sykehjem de 3 
siste årene av livet i Færder kommune. Dette til forskjell fra i resten av landet der botiden på sykehjem er 2 
år. 

Det går videre frem et oppsummert utfordringsbilde: 
• "Tiden etter demensdiagnosen oppleves som ”et sort hull”  
• For sen diagnostisering og mangler i faglig oppfølging etter diagnose  
• Behov for bedre tilrettelagte helse- og omsorgstjenester, aktivitetstilbud og støtte og avlastning 

for pårørende  
• Personer med demens opplever i for liten grad at de selv får være med og ta avgjørelser som 

angår dem." 

Demensplaner og analyser fra Helsedirektoratet 

Fra Helse og omsorgsdepartementets Demensplan2020 går det frem at Demensplan 2020 skal bidra til å 
utvikle gode, fleksible og tilpassede kommunale helse- og omsorgstjenester med fokus på forebygging, 
diagnostisering til rett tid og oppfølging etter diagnose. Demensplan 2020 skal ha fokus på tiltak som kan 
settes inn før det blir nødvendig med heldøgnstilbud og som kan støtte og avlaste pårørende. Videre heter 
det:   
 

"Med bakgrunn i brukeres og pårørendes behov, uløste utfordringer fra dagens plan (2015) og ny 
kunnskap har Demensplan 2020 seks strategiske grep:  
• Selvbestemmelse, involvering og deltakelse  
• Forebygging  
• Diagnose til rett tid og tett oppfølging etter diagnose  
• Aktivitet, mestring og avlastning  
• Pasientforløp med systematisk oppfølging og tilpassede tjenestetilbud  
• Forskning, kunnskap og kompetanse.  

 
Strategiene og tiltakene i Demensplan 2020 skal bidra til å sette demensutfordringer på dagsorden 
i kommunenes ordinære planarbeid. Målet er å sikre langsiktig og helhetlig planlegging av 
lokalsamfunn og omgivelser, samt dimensjonering og kvalitetsutvikling av tjenester til et økende 
antall personer med demens og deres pårørende." 

 
I planen er og samarbeidet mellom de kommunale helse- og omsorgstjenestene og spesialisthelsetjenesten 
omtalt, herunder at spesialisthelsetjenesten har sentrale oppgaver både knyttet til utredning, diagnostisering 
og behandling av demens. Diagnostikk er en tverrfaglig oppgave og forutsetter både kapasitet og 
kompetanse i tjenestene, i tillegg til godt samarbeid mellom flere medisinske spesialiteter og ulike typer 
helsepersonell. Gjennom de lovpålagte samarbeidsavtalene mellom spesialisthelsetjenesten og 
kommunene skal samarbeidet om pasienter konkretiseres. Videre skal spesialisthelsetjenestens 
lovbestemte veiledningsplikt overfor kommunene følges opp. Målet er å møte personer med demens sitt 
behov for helse- og omsorgstjenester på en helhetlig og koordinert måte. 
 
Helsedirektoratets analyse av utviklingstrekk i omsorgstjenesten 2016 viser til at Demensplanen er basert 
på en erkjennelse av at dagens tilbud ikke er tilstrekkelig tilrettelagt for denne gruppen, samt at gruppens 
forekomst øker i de kommende år. Det er nødvendig å utvikle tjenester som kan utsette 
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institusjonsinnleggelse, men også samtidig tilpasse omsorgsboliger og institusjonsplasser i kommunene til 
denne pasientgruppen. Dette vil legge beslag på ressurser som ikke nødvendigvis vil bli synliggjort i form av 
flere institusjonsplasser, men gi ett bedre tilrettelagt døgntilbud for eldre med demenslidelser. 
 
Videre fremgår det av Helsedirektoratets analyse at: 

"Selv om dagaktivitetstilbud for personer med demens var et sentralt tiltak i Demensplan 2015, 
tyder undersøkelser på at tiltaket ennå ikke i tilstrekkelig grad tilbys og blir benyttet av personer 
med demens. Tjenester som gis i hjemmet bør også i større grad tilpasses behovene til personer 
med demens og deres pårørende for å sikre at dette «trinnet i omsorgstrappen» - før det gis 
heldøgns omsorgstjenester - blir tilstrekkelig utnyttet."  

 
"Ifølge Demensplan 2020 er det et mål at personer med demens skal få muligheter til å leve et 
aktivt liv, og pårørende skal gis støtte og avlastning. Dette forutsetter både individuelt tilrettelagte 
tjenester og avlastning i hjemmet og tilbud om aktiviteter på dagtid. Personer med demens som bor 
hjemme har i liten grad fått tjenester i hjemmet, undersøkelser viste at denne gruppen i snitt hadde 
4 timer hjemmesykepleie pr uke før innleggelse i sykehjem/institusjon."  

 
"Dagaktivitetstilbud er en kommunal tjeneste som skal stimulere og aktivisere hjemmeboende 
personer med demens, gi gode opplevelser og meningsfulle hverdager. I tillegg skal det bidra til 
nødvendig avlastning for de nærmeste pårørende. Når Demensplan 2020 er gjennomført skal 
kommunene ha en lovfestet plikt til å tilby et tilrettelagt dagaktivitetstilbud for personer med 
demens. Tidligere undersøkelser har vist at 71 prosent av kommunene tilbyr dagaktivitetstilbud for 
personer med demens og at det var i alt 6300 personer som fikk tilbudet. Det er store variasjoner 
mellom fylkene. Innhold og formål i de kommunale dagaktivitetstilbudene vil kunne variere, både ut 
fra hvilket bistandsnivå de som skal motta tilbudet har og lokale forhold.44 prosent av 
hjemmeboende personer med registrert demens i IPLOS mottok dagaktivitetstilbud i løpet av 2015. 
Andelen varierer litt mellom aldersgruppene, med 46 prosent i aldersgruppen 80-89 år og 41 
prosent blant de under 66 år." 

 

1.3 Forslag til tilnærming i forvaltningsrevisjonen 
Basert på de innledende undersøkelsene og kontrollutvalgets ønsker foreslår vi at forvaltningsrevisjonen tar 
ett sentralt utgangspunkt; tilbud av tjenester og behov for tjenester innenfor unge med krevende 
omsorgsbehov. Forvaltningsrevisjonen vil så undersøke flere dimensjoner knyttet til dette utgangspunktet, 
herunder status pr i dag, hva kommunen tror vil være fremtidens behov, kommunens planer for å møte 
fremtidens behov og måten kommunen pr. i dag jobber med å dekke fremtidens behov, jfr. nedenfor under 
pkt. 2 for nærmere presiseringer. 

Under problemstillinger nedenfor i punkt 2 har vi foreslått flere problemstillinger. Hver av problemstillingene 
har ett gitt anslag for timeforbruk. Kontrollutvalget vil kunne velge en eller flere problemstillinger innenfor sitt 
budsjett. 
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2. Formål, problemstillinger og kriterier  

2.1 Formål og avgrensning 
Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke om det er samsvar mellom tjenestetilbud og behov 
innenfor helse og omsorgssektoren. Revisjonen er rettet mot demenstjenestene generelt, med et særlig 
fokus på unge demente. 

Det er et formål å foreslå forbedringstiltak, dersom det avdekkes mangler og forbedringsområder. 
 

2.2 Problemstillinger 
Under er relevant problemstillinger presentert. Samlet sett har problemstillingene et større timeomfang enn 
rammen for prosjektet. Vi har likevel valgt å presentere flere alternativer, slik at kontrollutvalget kan avgjøre 
hvilket fokus og innretning man ønsker på revisjonen.  

Mulige problemstillinger for revisjonen: 

1. I hvilken grad er det samsvar mellom eksisterende behov for demenstjenester og kommunens 
demenstjenestetilbud?  
Revisjonen vil kartlegge og vurdere følgende dimensjoner: 

a. Kjenner kommunen eksisterende behov og hva er behovet? 
b. Hvilke tjenester tilbyr kommunen? 
c. Har kommunen kapasitet til å dekke eksisterende behov? 
d. Har kommunen kompetanse til å dekke eksisterende behov? 

 

Estimert timeomfang for problemstillingen: 90 timer 

 

2. I hvilken grad brukes omsorgstrappen for å sikre best mulig ressursutnyttelse? 
 

Estimert timeomfang for problemstillingen: 50 timer 

 

3. I hvilken grad etterleves pålagte kvalitetskrav for demenstjenestene? 

I denne problemstillingen vil vi kartlegge kvalitetskrav slik disse fremkommer i forskrift om 
ledelse og kvalitetsforbedring.  

Estimert timeomfang for problemstillingen: 60 timer 

 

4. I hvilken grad blir brukere og pårørende hørt og inkludert i utformingen av tilbudet til 
demensrammede?  

Estimert timeomfang for problemstillingen: 40 timer 
 

 
5. Hvilket analysegrunnlag nytter kommunen for å fange fremtidens tjenestebehov?  

Hvordan og i hvilken grad inngår følgende element i analysegrunnlaget: 
a. Befolkningsutvikling 
b. Sykdomspanorama 
c. Muligheter for bruk av velferdsteknologi 
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Estimert timeomfang for problemstillingen: 70 timer 

 

6. Kommunens planverk: 

a. I hvilken grad fremstår kommunens utredninger og planarbeid som planmessig og 
strukturert?  

b. I hvilken grad er det utredet og planlagt for: 
i. Ulike behandlingsformer / ulike typer av tjenestetilbud 
ii. Bruk av institusjonsplasser versus dagtilbud/polikliniske tilbud, herunder 

1. behov for institusjonsplass 
2. behov for omsorgsboliger 

iii. Faktisk bruk av velferdsteknologi 
 

Estimert timeomfang for problemstillingen: 90 timer 
 
 

7. Samarbeid mellom kommunen, fastleger og spesialisthelsetjenesten. 
a. I hvilken grad etterleves samarbeidsavtalene mellom spesialisthelsetjenesten og 

kommunen når det gjelder demenspasienter? 
b. I hvilken grad etterleves føringene for samarbeidet med fastlegene når det gjelder 

demenstjenester.  

Estimert timeomfang for problemstillingen: 90 timer 

 

I tillegg til estimert timeomfang, vil det i tillegg tilkomme om lag 20 timer til planlegging og utforming av 
endelig prosjektplan. 

 

2.3 Revisjonskriterier 
Til problemstillingene oppstilles det revisjonskriterier. Revisjonskriterier er de krav og normer som tilstand 
og/eller praksis i kommunen måles mot. Revisjonskriterier må være aktuelle, relevante og gyldige for 
kommunen. Sentrale kilder til å utlede revisjonskriterier vil være: 
 

 Kommuneloven, herunder § 23 om administrasjonssjefens internkontroll, samt god praksis for 
internkontroll hvor vi bygger på KS sin veileder, "Rådmannens internkontroll". 

 Helse- og omsorgstjenesteloven 

 Folkehelseloven 

 Sosialtjenesteloven 

 Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 

 Internkontrollforskriften for helse- og omsorgstjenester 

 Demensplan 2015 og 2020 

 Kommunens helse og omsorgsplaner 2018-2021 

 Samarbeidsavtaler med spesialisthelsetjenesten 
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3. Tilnærming og fremdriftsplan 

3.1 Metode  
For å kunne besvare problemstillingene vil vi benytte dokumentanalyse og intervju.   

I første omgang vil vi samle inn relevant dokumentasjon fra kommunen. Vi vil innhente og gjennomgå 
dokumentasjon som kan gi informasjon om problemstillingene, herunder hvilket tilbud kommunen har og 
hvordan dette er organisert. Videre vil vi innhente informasjon relatert til de øvrige problemstillingene som 
skal belyses.  

Vi vil gjennomføre intervjuer med relevante informanter. Formålet med intervjuene er å få utfyllende 
informasjon og forklaringer til oversendt dokumentasjon. Relevante informanter vil blant annet være 
kommunaldirektør for helse- og omsorgsområdet, virksomhetsledere for institusjoner og omsorgsboliger 
tjenestekontoret med flere. Det vil også være aktuelt å intervju andre ansatte som jobber innen helse og 
omsorg i kommunen, eksempelvis representert ved saksbehandlere og pleiepersonell Valg av personer fra 
kommunen for intervju vil bli avtalt nærmere med kommunen. Det vil i tillegg være aktuelt å intervjue 
pasient og brukerombudet i Vestfold og representanter for brukergruppen gjennom representanter for 
brukerorganisasjoner.  

Ved gjennomføring av intervju utarbeides det intervjuguider. Fra hvert intervju skriver vi referat som vi 
sender til hver enkelt respondent til verifisering (gjennomlesing og eventuell korrigering). Svar fra 
respondenter analyseres og sammenstilles deretter med øvrig dokumentasjon.  

All innsamlet informasjon vurderes opp imot revisjonskriteriene, for at vi så gir svar til revisjonens 
problemstillinger. 

Det vil utarbeides en skriftlig sluttrapport som redegjør for undersøkelsen, funn og anbefalinger. Utkast til 
rapport vil sendes på høring til relevante aktører før det utarbeides en sluttrapport. Sluttrapportering til 
kontrollutvalget vil skje ved fremstilling av en revisjonsrapport. Rapporten vil leveres etter KPMGs 
standardmal for forvaltningsrevisjonsrapporter. Det vil være en rød tråd gjennom rapporten, og rapporten vil 
være kvalitetssikret og etterprøvbar.  

3.2 Aktivitets- og framdriftsplan 
Vi vil bruke det avtalte timeomfang på oppdraget, fordelt på hovedaktivitetene planlegging, gjennomføring 
og rapportering.  

Figuren under viser tentativ aktivitets- og framdriftsplan:  
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Oppstart foreslås i september etter godkjenning og eventuell justering av prosjektplanen i KU. Oppstarts- og 
planleggingsfasen inkluderer oppstartsmøte med kommunen, detaljplanlegging av revisjonen, utarbeidelse 
av revisjonskriterier, første runde med dokumentinnhenting og intervjuplan. Datainnsamling og analyse vil 
bli gjennomført i perioden september til november. Gjennomføringen inkluderer dokumentinnhenting, 
dokumentanalyse, forberedelse og gjennomføring av intervjuer, sammenstilling av informasjon og analyse, 
utarbeidelse av rapportutkast samt sluttsamtale med kommunen. Rapportarbeid og høring av rapporten vil 
skje i november. Sluttførings/rapporteringsfasen inkluderer ferdigstillelse av rapport, høringsrunde samt 
utarbeidelse av revidert/endelig rapport samt levering av rapport til kontrollutvalget.  

Rapporten overleveres kontrollutvalgets sekretariat 1. desember i forkant av kontrollutvalgsmøtet 11. 
desember 2018.  

Vårt forslag til plan for gjennomføring bygger på forutsetning om at kommunen oversender etterspurt 
dokumentasjon til oss innen rimelig tid, samt at vi får tilgang til personer, dokumentasjon og data. 

Faser + aktiviteter Ansvar 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
1 Forberede     

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
   

Forundersøkelse KPMG
Etablere prosjektplan KPMG
Godkjenning prosjektplan KU KPMG

2 Starte opp
Sende oppstartsbrev KPMG
Oppstartsmøte KPMG 
Dokumentliste KPMG 
Intervjuplan KPMG 

3 Gjennomføre
Dokumentanalyse og testing KPMG 
Intervjuguide KPMG 
Interjvu KPMG
Analyse KPMG
Kvalitetssikring KPMG
Rapportutkast KPMG

4 Rapport
Ferdigstille rapportutkast KPMG
Høring rapportutkast (1-2 u.) KPMG
Oversending av rapport KPMG
Presentasjon KU KPMG

September Oktober November Desember
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4. Team og honorar 

4.1 Prosjektteam 
KPMG sitt team består av: 

 Oppdragsansvarlig: Director Ole Willy Fundingsrud. 

 Prosjektleder: Manager Kaia Grahm-Haga 

 Prosjektdeltaker: Senior associate Gunvor Hass 

 Prosjektdeltaker: Associate Magnus Hjellum 

 Prosjektdeltaker: Associate Håkon Lindberg 

 Prosjektdeltaker: Associate Magnus Nedrelid Heggen 
 

4.2 Honorar  
I henhold til avtale.  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
.  
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SAK 35/18 
OVERORDNET REVISJONSSTRATEGI, REVISJONSPLAN 2018 

 

Forslag til vedtak: 
Revisors informasjon om overordnet revisjonsstrategi 2018, og revisjonsplanen tas til 
orientering. 
 
Vedlegg:  
Overordnet revisjonsstrategi 2018, revisjonsplan datert august 2018 
 

 
Saksframstilling: 
Revisor har 30.08.2018 oversendt overordnet revisjonsstrategi, revisjonsplan 2018. 
 
Revisors overordnede strategiplan for interimsrevisjon legges fram for 
kontrollutvalget til orientering hvert år. Dette arbeidsdokumentet er grunnlaget for 
revisors gjennomføring av interimsrevisjon i kommunen, og formålet er å informere 
kontrollutvalget om kontrolloppgaver som er planlagt i 2018. Revisor vil redegjøre 
nærmere for revisjonsplanen i møtet  
 
Revisjonsplanen er et sentralt dokument for at kontrollutvalget kan påse at 
kommunen har en forsvarlig revisjon.  
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Gjennomgang med administrasjon

Færder 
kommune

Risikobasert

!

3

• Endringer i rammebetingelser og 
reguleringer

• Ettersyn
• Brudd på lover eller forskrifter
• Avdekkede misligheter eller feil
• Krav eller tvister

Regulatorisk forhold

• Vurdering av risiko tilknyttet 
finansiell rapportering

• Områder spesielt utsatt for 
mislighetsrisiko og feil

• Spesielle poster / transaksjoner og 
evt estimater

Finansiell rapportering

• Utvikling hittil i år / forventning for 
året

• Nye / utgåtte større leverandører
• Nye investeringer / større prosjekter 

eller anskaffelser

Økonomiske forhold

• Endring i ledelsen / personalet
• Endringer i organisering – nye eller  

utgåtte enheter
• Nye samarbeidspartnere/allianser

Operasjonelle endringer

• Endring i rutiner/ prosesser
• Interne kontroller – behov for 

forbedringer
• Endringer i IT-systemer

Prosesser og rutiner
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Fokusområder ved revisjonen

Kjerneprosesser/områder Risikovurdering

Inntekter ● L - stabil

Innkjøp ● M – stabil

Lønn inkl pensjoner ● L - stabil

1

2

3

Forståelse

4

4

Andre viktige områder i revisjonen Risikovurdering

Driftsmidler ● L - stabil

Finansområdet ● L – stabil

Periodiseringsposter ● M – stabil

Avsetning for forpliktelser ▐ Evt. ny

Ikke-rutine transaksjoner ▐ Evt. ny

3

4

5

6

7

8
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Fokusområder ved revisjonen Forståelse

5

Andre viktige områder i revisjonen Risikovurdering

Merverdiavgift ▲ M - Økning

Investeringsregnskap ● M – stabil

Selvkost ● M – stabil

Budsjett ▼ L – nedgang

Disponeringer / egenkapital ● M – stabil

Årsregnskap og årsberetning ● M – stabil

9

10

11

12

13

14
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Erfaring fra fjorårets revisjon
Vi tar hensyn til de erfaringer vi gjorde i fjor for å følge opp forbedringsmuligheter hos kommunen og i vår revisjon.

Område Beskrivelse Revisjonstilnærming
Lønn - Vår revisjon har tidligere avdekket at reiseregninger hadde et 

forbedringspotensial knyttet til etterlevelse av formailakrav. 
- Vi følger opp at formaliakrav etterleves etter at 

kommune har innført elektronisk reiseregningssystem 
fra 01.01.2018 i forbindelse med bytte av 
lønnssystem.

Disponeringer / 
egenkapital

- Omstillingsmidler, fond flyktninger og fond statlig barnevern lå som 
bundne fondsmidler i Nøtterøy kommune. Dette er etter vår oppfatning 
frie midler i balansen til Færder kommune

- Vi følger opp at kommunen tar en gjennomgang og 
omklassifisering av fond i forbindelse med 
rapportering for 2. tertial 2018
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Vesentlighet
Driftsinntekter

MNOK 2 047

Total vesentlighet

MNOK 30

I % av driftsinntekter 1,5 %

Våre vesentlighetsgrenser
Vesentlighet representerer det nivået av feilinformasjon som vi 
tror vil påvirke beslutning til brukerne av regnskapet. Det 
inkluderer både kvantitative og kvalitative faktorer.

For å respondere på aggregert risiko, designer vi våre egne 
prosedyrer for å oppdage feilinformasjon på et lavere nivå av 
vesentlighet. Vi justerer dette nivået lengre ned for punkter som 
er av spesifikk interesse for brukerne av kvalitative årsaker.

Nivå på feil som 
følges opp med 
ledelsen

Vesentlighet for 
regnskapet 
som helhet

MNOK 1,5 MNOK 22,5

Vi vil rapportere:

Justerte 
revisjonsdifferanser

Ikke justerte 
revisjonsdifferanser

Feil og utelatelser
i notene
(korrigerte og ikke korrigerte)

XXX

Vesentlighet

Vesentlighet vs andre
beregninger

2018 2017

Eiendeler

Egen-
kapital

2,0% IA

0,5% IA

7

Vesentlighet for 
handlinger for 
å avdekke 
individuelle feil

MNOK 30
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Fokusområder ved revisjonen

1 Inntekter

Regnskapsposter

- Inntekter

- Kundefordringer

Inntekter
Kundefordringer

Inntekter

- Gjennomgang av transaksjonsflyt og vurdere internkontrollen

- Innhente budsjett og vurderinger av vesentlige endringer 

- Innhente oppgaver eller opplysninger knyttet til overføringer, skatter mv

- Brukerbetalinger – foreta analyser og etterberegninger mv

- Tilskudd – utnyttelse av tilskuddsordninger og periodisering av tilskudd

Kundefordringer
- Gjennomgang av kommunens rutine for oppfølging av kundefordringer og vurdering av tapsutsatte 

fordringer

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister

8
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Fokusområder ved revisjonen

2 Innkjøp

Regnskapsposter

- Kjøp av varer og tjenester

- Leverandørgjeld

- Bank

Inntekter
Kundefordringer

Kjøp av varer og tjenester

- Gjennomgang av transaksjonsflyt og vurdere internkontrollen.

- Innhente budsjett og vurderinger av vesentlige endringer

- Kontroll av grunnlag for og attestasjon av momskompensasjon for hver termin

Leverandørgjeld

- Gjennomgang av kommunens rutine for oppfølging av leverandørgjeld, og vurdere behov for å 
innhente eksterne bekreftelser på et utvalg av leverandører.

Bank

- Innhente årsoppgaver fra bank for kontroll av bankavstemminger

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister

9
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Fokusområder ved revisjonen

3 Lønn

Regnskapsposter

- Lønnskostnader

- Sykelønnsrefusjoner

- Annen godtgjørelse

- Reiseregninger

- Pensjonsmidler

- Pensjonsforpliktelse

- Pensjonskostnad

- Premieavvik 

Inntekter
Kundefordringer

Lønnskostnader

- Gjennomgang av transaksjonsflyt og vurdere internkontrollen, herunder gjennomgang av nytt 
lønnssystem og reiseregningssystem

- Innhente budsjett og vurderinger av vesentlige endringer

- Gjennomgang av kommunens avstemminger knyttet til lønnsutbetalinger, sykelønnsrefusjoner og 
annen godtgjørelse

Pensjoner

- Risiko for feil i regnskapet knytter seg til verdsettelsen av pensjonsfordringer og 
-forpliktelser knyttet til ytelsesordninger. Vi vil gjennomgå de parametere og forutsetninger som 
benyttes i beregningen, samt avstemme innbetaling lagt til grunn av aktuar mot fysiske fakturaer 
mottatt og betalt.

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister

10
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Fokusområder ved revisjonen

4 Driftsmidler

Regnskapsposter

- Bygninger/tomter

- Maskiner og utstyr

- Inventar

- Av- og nedskrivinger

K

Driftsmidler

- Påse at anleggskartotek er avstemt mot hovedbok

- Analytisk kontrollhandling mot totale regnskapsmessige avskrivninger

- Kontrollere et utvalg av vesentlige tilganger / avganger

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister

11
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Fokusområder ved revisjonen

5 Finansområdet

Regnskapsposter

- Finansielle investeringer og 
plasseringer

- Gjeld

- Finansinntekter

- Finanskostnader

Finansielle aktiva og gjeld

- Kontroll av beholdninger/lån mot eksterne oppgaver, og evt kontroll mot gyldig vedtak for større eller 
unormale poster.

- Kontroll av minimumsavdrag, regnskapsmessig håndtering og noteinformasjon

- Påse at det er samsvar mellom låneopptak i året, bruk av lån i året og bevegelser på konto for ubrukte 
lånemidler

- Gjennomgang av rutiner for bokføring og oppfølging av formidlingslån.

- Investeringer i ikke-børsnoterte aksjer og andeler av betydning vil vi innhente sist avlagte og reviderte 
årsregnskap og/eller siste resultatrapport tilgjengelig. Vurdering av bokført verdi på de største 
investeringer i ikke-børsnoterte aksjer og andeler mot egenkapital for de respektive selskapene.

- Rimelighetsvurdering av finansinntekter og kostnader mot eksterne oppgaver og fjorår/budsjett

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister

12
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Fokusområder ved revisjonen

6 Periodiseringsposter

Regnskapsposter

- Kundefordringer

- Andre kortsiktige fordringer

- Leverandørgjeld

- Annen kortsiktig gjeld

K

Periodisering

- Risiko for feil knytter seg til knappe rapporteringsfrister, og vår tilnærming vil være å gjennomgå  
interne rutiner for periodisering av de vesentligste regnskapspostene

- Gjennomgang av periodiseringsposter og rimelighetsvurdering mot fjoråret for å påse at alle aktuelle 
poster er medtatt (f.eks ressurskrevende brukere), herunder gjennomgang av ledelsens beregninger og 
historisk treffsikkerhet for vurdering av periodiseringsposter

- Gjennomgå et utvalg fakturaer før og etter årsskiftet for kontroll av korrekt periodisering.

- Gjennomgå avsetningen for påløpt lønn, feriepenger og andre godtgjørelser som ikke er utbetalt.

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister

13
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Fokusområder ved revisjonen

7 Avsetning for forpliktelser

Regnskapsposter

- Annen kortsiktig gjeld

- Avsetning for forpliktelser

K

Avsetning for forpliktelser

- Vi vil diskutere med administrasjonen om det er forhold som tilsier krav til avsetning for forpliktelser, og 
gjennomgå eventuelle dokumenter og underliggende avtaler som underbygger administrasjonens 
vurderinger

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister

14
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Fokusområder ved revisjonen

8 Ikke-rutine transaksjoner

Regnskapsposter

- Potensielt alle Ikke-rutine transaksjoner

- Gjennomgang av transaksjoner som anses for å være ikke-rutine (for eksempel spesielle 
salgstransaksjoner etc.) for å påse korrekt regnskapsføring og presentasjon. 
For 2018 vil sammenslåingen av Nøtterøy og Tjøme kommuner være et fokusområde hvor vi 
gjennomgår endringer i systemer, rutiner og prosesser, samt påser at sammenslåingen er korrekt 
hensyntatt og omtalt i årsregnskapet og årsberetningen.
Vi har allerede avgitt en rapport om åpningsbalansen for Færder kommune pr 1.1.2018

- Vurdere interne rutiner for hvem som har mulighet for å gjøre direkteføringer i hovedbok

- Kontrollere manuelle føringer via uttrekk fra regnskapssystemet i et lesbart format over alle manuelle 
føringer i løpet av året

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister

15
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Fokusområder ved revisjonen

9 Merverdiavgift

Regnskapsposter

- Merverdiavgift Merverdiavgift

- Gjennomgang av kommunens rutiner for innrapportering og regnskapsføring av merverdiavgift

- Løpende gjennomgå og attestere på kompensasjonsoppgaver for merverdiavgift

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister

16
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Fokusområder ved revisjonen

Investeringsregnskap

Regnskapsposter

- Postene i investeringsregnskapet Inntekter og utgifter

- Gjennomgang av kommunens rutiner og vurdering av internkontrollen

- Gjennomgang av kommunens rutiner for avslutning av investeringsregnskapet og periodisering av 
investeringsprosjekter herunder finansiering

- Kontrollere at driftsutgifter ikke ligger i investeringsregnskap (og motsatt)

- Kontrollere at investeringsinntekter ikke ligger i driftsregnskap (og motsatt)

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister

17

10
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Fokusområder ved revisjonen

Selvkost

Regnskapsposter

- Selvkostfond

- Selvkostnote

Inntekter og utgifter

- Gjennomgang av kommunens rutiner og vurdering av internkontrollen

- Kontroll av regnskapsføring av selvkostfond og selvkostnote til årsregnskapet

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister

18

11
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Fokusområder ved revisjonen

Budsjett

Regnskapsposter

- Budsjettall i årsregnskapet Korrekte budsjettall i årsregnskapet

- Kontrollere at budsjettjusteringer er gjort på riktig nivå og er tilstrekkelig dokumentert

- Vurdere om det er foretatt nødvendige budsjettjusteringer

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister

19
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Fokusområder ved revisjonen

Disponeringer / egenkapital

Regnskapsposter

- Disponeringer i årsregnskapet

- Noteinformasjon kapitalkonto og 
disposisjonsfond

Disponeringer / egenkapital

- Følge opp at kommunen tar en gjennomgang og omklassifisering av fond i forbindelse med 
rapportering for 2. tertial 2018

- Innhente og vurdere kommunens avstemming av kretsløp og noter

- Kontroll av utvalg bundne fond som har vært brukt i løpet av året. 

- Innhente kommunes dokumentasjon på disponering av resultat, samt gjennomgang av 
avstemming/note for kapitalkonto og disposisjonsfond

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister

20

13
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Fokusområder ved revisjonen

Årsregnskap og årsberetning

Regnskapsposter

- Årsregnskap med noter 

- Årsberetning

Årsregnskap og årsberetning

- Kontrollere at det er samsvar mellom reviderte tall og årsregnskap inkl noter

- Gjennomgang av sjekkliste for årsregnskap, noter og årsberetning for å påse at krev til opplysninger er 
oppfylt

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister

21

14
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MarJul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb April Mai Jun

Fremdriftsplan ved revisjonen Tidsplan

Vår plan, juni 2018 – mai 2019

Revisjonsplan

Oppstartsmøte

Forberedelser til 
årsoppgjøret

Oppsummering av 
interimsrevisjon

Interimsrevisjon KU-møte
Kommunestyremøte

Gjennomgang av 
årsregnskap og 
årsberetgning

Oppsummering av 
årsoppgjørsrevisjon

Årsoppgjørsrevisjon

22

Aktivitet Dato / uke

Planleggingsmøte med gjennomgang revisjonsplan Uke 34

Interimsrevisjon Uke 45 - 48

Årsoppgjørsrevisjon Uke 11 - 14 

KU-møte for behandling av årsregnskapet

Kommunestyremøte for behandling av årsregnskapet
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Vedlegg
Innhold

KPMG Kundeportal

Prepared by Client – liste (PBC)
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37 24

Kundeportal – har vært et 
veldig nyttig verktøy, vi er nå 
i ferd med å gå over til noe 
som er enda bedre = > Clara 
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I forkant av revisjonen sender vi en PBC-liste som oppsummerer hvilken dokumentasjon vi har behov for i 
vårt arbeid. Dette bidrar til en smidig og effektiv revisjon samt et godt samarbeid mellom revisjonsteamet og 
de regnskapsansvarlige. 

Prepared by Client – liste (PBC-liste)

• Bruk av PBC-listen sikrer at 
bokføringslovens krav 
etterleves og sikrer et godt 
samarbeid mellom revisor og 
kunde. 

• Bidrar til en oversiktlig, 
hensiktsmessig og tilstrekkelig 
dokumentasjon i samsvar 
med bokføringsloven. 
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Clara vil lette den
praktiske håndteringen 
og kommunikasjonen
knyttet til PBC-listen
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områder innen skatt, avgift og finansiell rapportering. 
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Arkivsak-dok. 18/00121-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i  Færder 11.09.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 36/18 
BUDSJETT FOR TILSYN OG KONTROLL 2019 

 

Forslag til innstilling: 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr 1.476.000,- i budsjett 2019 til 
tilsyn og kontroll i Færder kommune.  
 
Totale revisjonstjenester kr 1.000.000,- fordelt som følger:      

 Regnskapsrevisjon/ enhetskontroller   kr 360.000 

 Forvaltningsrevisjon,  
selskapskontroll, overordnet analyser   kr 577.000 

 Attestasjoner, andre tjenester, deltakelse 
i kontrollutvalgsmøter og kommunestyremøter m.m. kr  63.000 
 

Sekretariatstjenester fra VIKS      kr 276.000 
 
Drift av kontrollutvalget 
 Møtegodtgjørelse (fast)   kr 100.000 
 Andre driftsutgifter/ 

kjøp av andre tjenester  kr 100.000   kr 200.000            
Sum Tilsyn og kontroll        kr     1.476.000      
 
Saken oversendes for behandling i formannskapet og kommunestyret. 
 
Vedlegg:  
Budsjett 2019, saksutskrift 19/18 for Vestfold kommunerevisjon 
Budsjett 2019 for Vestfold kommunerevisjon  
Budsjett 2019 for VIKS – fordeling, tilskudd pr. eier 

 
Saksframstilling: 
 

Av kontrollutvalgsforskriften § 18. fremgår følgende: 

«Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 
kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for 
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kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller 
fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget.» 
 
 

Utgifter til tilsyn og kontroll kan deles på følgende kostnadselementer: 

 Regnskapsrevisjon 

 Aktiviteter etter plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll aktuelt år 

 Sekretariatstjenester til kontrollutvalget 

 Møtegodtgjørelse er fast og øvrige utgifter følger av kontrollutvalgets aktivitet 
 

Færder kommune har inngått kontrakt om revisjonstjenester med Vestfold 
kommunerevisjon fra og med januar 2019. Vestfold kommunerevisjon hadde 
styremøte 22.08.2018 og vedtok budsjett for 2019. For Færder kommune blir 
revisjonskostnadene for 2019 kr 1.000.000,-. Det er beregnet 550 timer til 
forvaltningsrevisjon.  
 
Andre driftsutgifter er foreslått til kr 100.000,- for 2019. Dette skal dekke kjøp av 
andre tjenester ved behov for kjøp av juridiske tjenester, granskning eller ekstra 
selskapskontroll. Videre skal andre driftsutgifter dekke deltagelse på 
kontrollutvalgskonferanser/seminarer, samt abonnement på for eksempel 
Kommunerevisoren. 
 
Styret i VIKS behandlet driftsbudsjettet for 2019 i møte 27. august 2018. Fordelingen 
av utgifter mellom deltakerne i VIKS er regulert i selskapets vedtekter.  
 
VIKS har et totalbudsjett 2019 på kr 2.500.000,- med bruk av fond på 
kr 200.000,- og resten fordeles med et grunnbeløp på kr 80.000,- pr kommune på lik 
linje med tidligere år og videre etter folketall. Færder kommunes andel blir  
kr 276.000,- av de totale driftsutgifter mot kr 267.000,- i fjor.  
 
Forslaget til budsjett for 2019 for tilsyns- og kontrollfunksjonen i Færder kommune blir 
som følger: 
                    2019           2018 
Totale revisjonstjenester kr 1.000.000,- fordelt som følger:      

Regnskapsrevisjon/ enhetskontroller         
Forvaltningsrevisjon,  
selskapskontroll, overordnet analyse  kr  937.000 1.064.000 
 Attestasjoner, andre tjenester, deltakelse 
i kontrollutvalgsmøter og kommunestyremøter kr    63.000 

 
Sekretariatstjenester fra VIKS     kr   276.000  267.000 
 
Drift av kontrollutvalget 
 Møtegodtgjørelse,(fast)  kr 100.000  
 Andre driftsutgifter 

/kjøp av andre tjenester  kr 100.000 kr   200.000        200.000       
Sum Tilsyn og kontroll      kr       1.476.000     1.531.000 
 
Saken oversendes for behandling i formannskapet og bystyret. 
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Vedlegg til sak 19/18 Budsjett – økonomiplan 2020-2022 

 

Økonomiplan
Budsjett 2019 2020 2021 2022

Driftsinntekter

Andre salgs- og leieinntekter 1 000 000 1 000 000 1 050 000 1 050 000

Overføringer med krav til motytelser 11 248 500 11 022 000 11 022 000 11 022 000

Andre statlige overføringer 0 0

Andre overføringer 0 0

Sum driftsinntekter 12 248 500 12 022 000 12 072 000 12 072 000

Driftsutgifter

Lønnsutgifter 8 020 000 7 820 000 7 920 000 7 920 000

Sosiale utgifter 2 650 000 2 600 000 2 620 000 2 640 000

Kjøp av varer og tj.som inngår i tj.prod. 1 328 500 1 352 000 1 282 000 1 262 000

Kjøp av tj.som ersatter tj.produksjon 0 0

Overføringer 300 000 300 000 300 000 300 000

Avskrivninger 0 0

Fordelte utgifter 0 0

Sum driftsutgifter 12 298 500 12 072 000 12 122 000 12 122 000

Brutto driftsresultat -50 000 -50 000 -50 000 -50 000

Finansinntekter

Renteinntekter,utbytte og eieruttak 50 000 50 000 50 000 50 000

Sum eksterne finansinntekter 50 000 50 000 50 000 50 000

Finansutgifter

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 0 0 0 0

Sum eksterne finansutgifter 0 0 0 0

Resultat eksterne finanstransaksjoner 50 000 50 000 50 000 50 000

Motpost avkrivninger 0 0 0 0

Netto driftsresultat 0 0 0 0

Interne finanstransaksjoner

Bruk av tidligere årsregnsk.m.mindreforbruk 0 0 0 0

Bruk av disposisjonsfond 0 0

Bruk av bundne fond

Bruk av likviditetsreserve

Sum bruk av avsetninger 0 0 0 0

Overført til investeringsregnskapet

Dekning av tidligere års regnsk.m.merforbruk

Avsetninger til disposisjonsfond 0 0

Avsetninger til bundne fond

Avsetninger til likviditetsreserven

Sum avsetninger 0 0 0 0

Budsjettmessig mer/mindreforbruk 0 0 0 0
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Kostnadsfordeling mellom kommunene:  

Fordeling av kostnadene er foretatt med utgangspunkt i budsjetterte revisjonstimer, både 

regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og attestasjonsoppgaver.  

 

 

Fordeling basert på budsjetterte timer

Holmestrand kommune 8,0 %

Re kommune 6,7 %

Horten kommune 12,6 %

Sandefjord kommune 22,7 %

Vestfold fylkeskommune 24,4 %

Tønsberg kommune 16,4 %

Færder kommune 9,2 %
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Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i  Færder 11.09.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 37/18 
REVISORS UAVHENGIGHETSERKLÆRING 2018 

 

Forslag til vedtak: 
Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet regnskapsrettet revisjon og 
forvaltningsrevisjon for 2018 tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Skriftlig egenvurdering av uavhengighet for regnskapsrettet revisjon og 
forvaltningsrevisjon. 

 
Saksframstilling: 
 
Kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften stiller krav til vandel, uavhengighet og 
objektivitet hos revisor. I følge revisjonsforskriften § 15 skal oppdragsansvarlig 
revisor hvert år, og ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin 
uavhengighet til kontrollutvalget. 
 
Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet for 2018 er gjort på 
generelt grunnlag. Statsautorisert revisor Siv Karlsen Moa er oppdragsansvarlig 
revisor i Færder kommune. 
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SAK 38/18 
TILLIT OG KONTROLL, KONTROLLUTVALGETS ROLLE 

 

Forslag til vedtak: 
Informasjonen tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Artikkel i Kommunal rapport 15.08.2018 

 
 
Saksframstilling: 
Det vises til artikkelen i Kommunal rapport «Tillit og kontroll – to sider av samme 
sak» av NKRF ved Rune Tokle. Tema var også oppe i Arendalsuka i august i år. Det 
er naturlig at temaet belyses og diskuteres i Færder kontrollutvalg som er nytt fra 
01.01.2018 på bakgrunn av kommunesammenslåingen mellom Nøtterøy og Færder 
kommuner.  
 
Det står i forskrift om kontrollutvalg at kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og 
kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret. 
Kontrollutvalget skal påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og ha 
fokus på styring av den kommunale egenkontrollen. I den nye kommuneloven som 
ble vedtatt i juni 2018, og som mesteparten av endringene skal tre i kraft fra 2020 ble 
kontrollutvalgene og deres funksjon styrket. 
 
Vårt samfunn er et tillitssamfunn og har høy grad av tillit innbyggerne imellom og 
mellom innbyggerne og myndighetene. Kontrollutvalget skal bidra til at innbyggerne 
kan stole på at fellesskapets midler brukes i henhold til det fellesskapet har bestemt. 
Kontrollutvalget må fremstå som et kollegium hvor partipolitiske føringer er lagt til 
side. Det er viktig at kontrollutvalget benytter muligheten til å ta opp et bredt spekter 
av saker, og at utvalget er klar over at kontroll- og tilsynsoppgaver omfatter mer enn 
bare revisjon. Kontrollutvalget har generell innsyns- og undersøkelsesrett i 
kommunen jfr. kommuneloven §77 punkt 7. Denne retten er ikke begrenset av at 
opplysninger er taushetsbelagt, og den gjelder opplysninger, redegjørelser eller 
dokumenter som er nødvendige for at kontrollutvalget skal kunne gjennomføre sine 
oppgaver. Det er kontrollutvalget som avgjør hvilke opplysninger og hvilket materiale 
utvalget har behov for å få tilgang til. 
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Kontrollutvalget skal i sitt arbeid sikre kontrollutvalgets nøytralitet, uavhengighet og 
objektivitet. Det er kun kommunestyret som kan pålegge kontrollutvalget oppgaver, 
og utover det bestemmer utvalget selv hvilke oppgaver de vil gå inn i og behandle. 
Ved behandling av saker må kontrollutvalget vurdere om saken representerer en 
tilstrekkelig risiko for manglende måloppnåelse, regeletterlevelse eller 
vedtaksoppfølging. Kontrollutvalgsmedlemmene må selv ta initiativ til å bringe saker 
som de mener er viktige inn for utvalget. 
 
Kontrollutvalget har de siste årene fått en økning i henvendelser fra innbyggere. Det 
er opp til kontrollutvalget å vurdere om en henvendelse skal tas videre og behandles.   
 
Sekretariatet er kontrollutvalgets administrasjon og revisor leverer og gjennomfører 
forvaltningsrevisjon, selskapskontroller og regnskapsrettet revisjon. Når noe går galt i 
kommunen kommer oppmerksomheten, og kontrollutvalgets arbeid og rolle kommer i 
fokus. Det skal fokuseres på kontrollperspektiv, og normalt bør man tilstrebe og 
diskutere/belyse saken slik at det kan bli enighet i utvalget.  
 
For øvrig vises det til kontrollutvalgshåndboken som er en veileder fra kommunal- og 
moderniseringsdepartementet «Om kontrollutvalgets roller og oppgaver», 2. utgave 
av desember 2015.   
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SAK 39/18 
REFERATSAKER  

 

Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Vedlegg:  

 E-post av 31.07.2018 fra Vestfold kommunerevisjon vedrørende 
revisjonsoppdrag 2019 

 Kommunestyrevedtak 105/18 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 
2018-2019 

 Kommunestyrevedtak 106/18 Brøtsøbruddet AS – Færder kommunes 
eierstrategi i selskapet  

 
Saksframstilling: 

 Vestfold kommunerevisjon vedrørende revisjonsoppdrag 2019, skriv av 
31.07.2018 

 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2018-2019 ble vedtatt som 
fremlagt fra kontrollutvalget i kommunestyrevedtak 105/18 

 Brøtsøbruddet AS – Færder kommunes eierstrategi i selskapet ble behandlet 
og kommunens eierskap opphører jfr. kommunestyrevedtak 106/18. 

 
Ovennevnte er kun til informasjon. 
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From: Linn Karlsvik <Linn.Karlsvik@vestfoldkommunerevisjon.no> 
Sent: Tuesday, July 31, 2018 6:09 AM 
To: toril.eeg@faerder.kommune.no; geir.viksand@tonsberg.kommune.no 
Cc: Lars.Egeland@hioa.no; terje.fuglevik@outlook.com; Heidi Wulff Jacobsen 
Subject: Informasjon vedr. inntreden i Vestfold kommunerevisjon 
 
Hei, 
 
 
Vi ønsker å gi dere informasjon vedr. inntreden av Færder kommune, Tønsberg kommune og nye 
Tønsberg kommune i Vestfold kommunerevisjon. 
 
 
Forslag til reviderte vedtekter er nå sendt ut til alle kommunestyrer og fylkesting. Det forventes at 
saken vedr. vedtektsendringen vil behandles i første møterunde nå etter sommerferien. 
 
 
Vi vil kontakte dere igjen så snart vedtektene er behandlet i alle eierkommuner (slutten av 
september). Dere vil da få vedtektene oversendt. Vi anbefaler at disse legges frem som 
orienteringssak i kommunestyret. 
 
Dersom det er spørsmål eller noe som ønskes diskutert, så  er det bare å ta kontakt. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Linn Karlsvik 
Statsautorisert revisor 
 
Tlf: 33 07 13 01/ 406 93 374 
www.vestfoldkommunerevisjon.no<http://www.vestfoldkommunerevisjon.no/> 
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SAK 40/18 
EVENTUELT  

 

Forslag til vedtak: 
. 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
Saksframstilling: 
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