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MØTEPROTOKOLL
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Dato:
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18.01.2016 kl. 18:00
Formannskapssalen
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Tilstede:

Jørn Erik Bøe (Ap), Jon Henrik Grindlia (H), Tale Haugan (Ap),
Heidi Knippen Trolldalen (Sp), Jan Skaug (V)
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Ingen
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Ingen
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Saker til behandling

1/16 Godkjenning av protokoll fra 07.12.15 Andebu
Behandlet av
1 Kontrollutvalget i Andebu

Møtedato
18.01.2016

Saknr
1/16

Forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 7. desember 2015 godkjennes.
Møtebehandling
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 7. desember 2015 godkjennes.
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2/16 Orientering om kommunesammenslåing SAS v/prosjektleder
Behandlet av
1 Kontrollutvalget i Andebu

Møtedato
18.01.2016

Saknr
2/16

Forslag til vedtak:
Informasjon fra prosjektleder for kommunesammenslåing SAS tas til orientering.

Møtebehandling
Prosjektleder for SAS Gudrun Grindaker orienterte utvalget om prosessen med å slå
sammen de tre kommunene. Det ble også orientert om internkontroll. Utvalget stilte
spørsmål og drøftet ulike problemstillinger med prosjektlederen.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Informasjon fra prosjektleder for kommunesammenslåing SAS tas til orientering.
Kontrollutvalget ber om en tilbakemelding innen sommeren fra rådmannen om
hvordan vedtak fattet i SAS-kommunene følges opp i den nye kommunen.

3/16 Bestilling av prosjektplan for nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt
- Andebu 2016
Behandlet av
1 Kontrollutvalget i Andebu

Møtedato
18.01.2016

Saknr
3/16

Forslag til vedtak:
Det bestilles en prosjektplan for et forvaltningsprosjekt på området …………….. fra
SDR. Prosjektet, inkludert prosjektplan, forutsettes gjennomført innen budsjetterte
rammer for forvaltningsrevisjon på kr. 150.000,-.
Planen oversendes sekretariatet innen 1. mars 2016 slik at denne kan legges fram
for behandling i møte 14.03.16.
Møtebehandling
Saken ble diskutert.
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Votering
Enstemmig.
Vedtak
Det bestilles en prosjektplan for et forvaltningsprosjekt på området selvkost fra SDR.
Prosjektet, inkludert prosjektplan, forutsettes gjennomført innen budsjetterte rammer
for forvaltningsrevisjon på kr. 150.000,-.
Planen oversendes sekretariatet innen 1. mars 2016 slik at denne kan legges fram
for behandling i møte 14.03.16

4/16 Status for septikksak Andebu - orientering fra rådmannen
Behandlet av
1 Kontrollutvalget i Andebu

Møtedato
18.01.2016

Saknr
4/16

Forslag til vedtak:
Rådmannens informasjon vedrørende septikksaken tas til orientering.
Møtebehandling
Rådmannen informerte om status i saken og besvarte spørsmål fra utvalget.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Rådmannens informasjon vedrørende septikksaken og forsikring om at
kontrollutvalget vil bli holdt orientert, tas til orientering.

5/16 Oppsummering revisjon
Behandlet av
1 Kontrollutvalget i Andebu

Møtedato
18.01.2016
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Saknr
5/16

Forslag til vedtak:
Oppsummering av revisjon tas til orientering.
Møtebehandling
Leder for SDR Linn Karlsvik delte ut og gjennomgikk en oppsummering av løpende
regnskapsrevisjon. Spørsmål ble besvart.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Oppsummering av revisjon tas til orientering.

6/16 Virksomhetskontroll Skjeggerødveien bofellesskap
Behandlet av
1 Kontrollutvalget i Andebu

Møtedato
18.01.2016

Saknr
6/16

Forslag til vedtak:
Rapport fra virksomhetskontroll ved Skjeggerødveien bofellesskap tas til orientering.
Kontrollutvalget forutsetter at revisors anbefalinger blir fulgt opp.
Møtebehandling
Leder for SDR, Linn Karlsvik, gjennomgikk rapport fra kontrollen ved Skjeggerødvien
bofellesskap og svarte på spørsmål fra utvalget.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Rapport fra virksomhetskontroll ved Skjeggerødveien bofellesskap tas til orientering.
Kontrollutvalget forutsetter at revisors anbefalinger blir fulgt opp.
Rådmannen bes om å rapportere hvordan anbefalingene er/blir fulgt opp.
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7/16 Virksomhetskontroll Kodal skole
Behandlet av
1 Kontrollutvalget i Andebu

Møtedato
18.01.2016

Saknr
7/16

Forslag til vedtak:
Rapport fra virksomhetskontroll ved Kodal skole tas til orientering.
Kontrollutvalget forutsetter at revisors anbefalinger blir fulgt opp.
Møtebehandling
Leder for SDR, Linn Karlsvik, gjennomgikk rapport fra kontrollen ved Kodal skole og
svarte på spørsmål fra utvalget.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Rapport fra virksomhetskontroll ved Kodal skole tas til orientering.
Kontrollutvalget forutsetter at revisors anbefalinger blir fulgt opp.

8/16 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig revisor Andebu
2016
Behandlet av
1 Kontrollutvalget i Andebu

Møtedato
18.01.2016

Saknr
8/16

Forslag til vedtak:
Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor tas til orientering.
Møtebehandling
Leder SDR Linn Karlsvik informerte.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor tas til orientering.
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9/16 Årsrapport 2015 kontrollutvalget Andebu kommune
Behandlet av
1 Kontrollutvalget i Andebu

Møtedato
18.01.2016

Saknr
9/16

Forslag til vedtak:
1. Utkast til årsrapport for kontrollutvalget i Andebu kommune vedtas som
Årsrapport 2015 kontrollutvalget Andebu kommune.
2. Kontrollutvalgets årsrapport sendes kommunestyret til orientering.
Møtebehandling
Sekretariatet informerte.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
1. Utkast til årsrapport for kontrollutvalget i Andebu kommune vedtas som
Årsrapport 2015 kontrollutvalget Andebu kommune.
2. Kontrollutvalgets årsrapport sendes kommunestyret til orientering

10/16 Referatsaker Andebu 18.01.16
Behandlet av
1 Kontrollutvalget i Andebu

Møtedato
18.01.2016

Saknr
10/16

Forslag til vedtak:
Referatsakene tas til orientering.
Møtebehandling
• KS-sak 109/15 Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon
• Årsrapport 2015 fra skatteoppkreveren i Andebu
Votering
Enstemmig.
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Vedtak
Referatsakene tas til orientering.

11/16 Eventuelt Andebu 18.01.16
Behandlet av
1 Kontrollutvalget i Andebu

Møtedato
18.01.2016

Saknr
11/16

.
.
Møtebehandling
• Kontrollutvalget ønsker å få oversendt rapport fra fylkesmannens tilsyn ved
Skjeggrødveien bofellesskap. Rådmannen bes om til neste møte 14.03.16 å
rapportere om hvordan fylkesmannens tilsyn er fulgt opp.
•

Kontrollutvalget ber administrasjonen om å få oversendt rapporter fra tilsyn
gjennomført av fylkesmannen som fast praksis.

•

Styremedlem i VIKS Jon Henrik Grindlia informerte fra styremøtet i VIKS
13.01.16.

Møtet ble hevet kl 20.00.
Revetal, 25.01.16
For leder av kontrollutvalget i Andebu kommune, Jørn Erik Bøe

Gaute Hesjedal
Rådgiver VIKS
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

16/00034-1
Gaute Hesjedal

Saksgang
Kontrollutvalget i Andebu

Møtedato
14.03.2016

PROSJEKTPLAN FORVALTNINGSREVISJON SELVKOST - ANDEBU
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrapport i tråd med fremlagte prosjektplan.
Ferdig rapport leveres sekretariatet innen __________ og legges fram til behandling i
kontrollutvalget i møte ___________.
Vedlegg:
Prosjektplan fra BDO datert 08.03.16

Saksframstilling:
Kontrollutvalget har i møte 18.01.16 med utgangspunkt i plan for forvaltningsrevisjon
bestilt en prosjektplan for et forvaltningsprosjekt innen området selvkost. Følgende
ble vedtatt i sak 03/16:
«Det bestilles en prosjektplan for et forvaltningsprosjekt på området selvkost
fra SDR. Prosjektet, inkludert prosjektplan, forutsettes gjennomført innen
budsjetterte rammer for forvaltningsrevisjon på kr. 150.000,-. Planen
oversendes sekretariatet innen 1. mars 2016 slik at denne kan legges fram for
behandling i møte 14.03.16»
Sandefjord Distriktsrevisjon har arrangert minikonkurranse og fått inn et tilbud på
oppdraget fra revisjonsselskapet BDO. Prosjektplan er oversendt sekretariatet
08.03.16.
Formålet med prosjektet er å vurdere om kommunen behandler selvkosttjenestene i
henhold til lov og forskrift samt belyse utfordringen med selvkostfond ved
kommunesammenslåing.
I årsregnskapet for 2014 framgår følgende områder under note 6 Selvkosttjenester:
 Vann
 Avløp
 Renovasjon
 Septik
 Kart/deling
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Plan
Byggesaksbehandling
Feiing

BDO har utledet 3 hovedproblemstillinger med underpunkter for undersøkelsene:
1. Har Andebu kommune beregnet henførbare kostnader til gebyrområdene
korrekt, og gir selvkostkalkylene et riktig uttrykk for selvkost på de respektive
tjenestene?
a. Er henføring av direkte kostnader foretatt korrekt, herunder vurdering
av administrasjon?
b. Er henføring av indirekte kostnader korrekt, herunder bruk av
fordelingsnøkler?
c. Er henføring av kapitalkostnader korrekt, både direkte og indirekte?
d. Behandles kjøp av tjenester fra andre riktig i selvkostkalkylen?
2. Har Andebu kommune behandlet de aktuelle selvkostfondene korrekt?
a. Er selvkostfondet korrekt oppstilt og anvendt, herunder årlige
overskudd/underskudd på etterkalkylen, kalkulatoriske renter på
selvkostfond i regnskapet, og anvendelse av fondet i beregning av
gebyrer i en 3-5 års periode?
b. Har kommunen identifisert utfordringer og tiltak knyttet til selvkostfond i
forbindelse med kommunesammenslåingen?
3. Har Andebu kommune foretatt avgrensninger mellom innsamling og
behandling av husholdningsavfall og næringsavfall slik at det ikke foretas
kryssubsidiering av næringsavfallet?
BDO skisserer en tidsplan der presentasjon av ferdig rapport for kontrollutvalget vil
kunne skje i slutten av mai. Kontrollutvalget har i møteplanen et møte 23. mai.
Dersom rapporten skal legges fram for utvalget i dette møtet må den oversendes
sekretariatet senest 11. mai. Neste planlagte møte er 12. september og frist for
oversendelse vil være 1. september.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

15/00086-1
Gaute Hesjedal

Saksgang
Kontrollutvalget i Andebu

Møtedato
14.03.2016

OPPFØLGING AV FYLKESMANNENS TILSYN VED
SKJEGGERØDVEIEN BOFELLESSKAP
Forslag til vedtak:
Rådmannens informasjon om oppfølging av fylkesmannens tilsyn ved
Skjeggerødveien bofellesskap tas til orientering.
Vedlegg:
Tilsynsrapport Skjeggerødveien, 21.04.15

Saksframstilling:
Fylkesmannen gjennomførte planlagt tilsyn ved Skjeggerødveien bofellesskap våren
2015. Formålet med tilsynet var å undersøke om tjenester som ytes i medhold av
helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 punkt 6, er systematisk styrte og forsvarlige
helse- og omsorgstjenester, jf. helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 4-1.
Det er i rapporten registrert følgende avvik:
«Andebu kommune sikrer ikke forsvarlige tjenester i Skjeggerødveien 26 og 28.»
Kontrollutvalget har i sak 11/16 bedt rådmannen om å rapportere hvordan
fylkesmannens tilsyn er fulgt opp.
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Dokumentet er hentet fra http://www.helsetilsynet.no

Rapport fra tilsyn med Andebu kommune 2015
Virksomhetens adresse:
Skjeggerødveien 26 og 28
Tidsrom for tilsynet: 12. mars 17. mars 2015

28.04.2015

Fylkesmannen i Vestfold

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Vurdering av kommunens styringssystem
7. Regelverk
8. Dokumentunderlag
9. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag
Denne rapporten beskriver avviket som ble påpekt innen de reviderte områdene.
Systemrevisjonen omfattet følgende områder:
l

Sosiale behov -mulighet for samvær, sosial kontakt og fellesskap, samt varierte og tilpassede
aktiviteter, inkludert fritidsaktiviteter

l

Helse- og omsorg tjenester tilpasset den enkeltes behov

l

Fysisk tilrettelegging av boligen

Oppsummering
De faktiske forholdene som avviket bygger på, gjelder i stor grad mangler ved styring og kontroll av
tjenesten. Tilsynet fant at det blant annet er mangelfull kommunikasjon (mellom virksomhetsleder,
tjenestekontor, tjenesteansvarlig, øvrige ansatte og pårørende/verge), manglende/mangelfull
avviksrapportering og oppfølging av avvik, manglende opplæringsplan, svak dokumentasjon i boligen
og ustrukturerte planer for den enkelte tjenestemottaker. Mangler ved internkontroll og styring gjorde
det vanskelig å fastslå om tjenestemottakere får et forsvarlig tjenenestetilbud.
Utover tilsynsområdene merket tilsynet seg for øvrig flere områder hvor det foreligger betydelig
forbedringspotensial. Områdende ble presentert under sluttmøte.

Dokumentet er hentet fra http://www.helsetilsynet.no

Tønsberg 21. april 2015
Arve Mosand

Reidun Borrebæk

revisjonsleder

revisor

Nils Erik Fjeldvik
revisor

1. Innledning
Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Skjeggerødveien 26 og 28, i
perioden 12. mars-17. mars 2015. Revisjonen inngår som en del av

Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet for inneværende år.
Fylkesmannen er i medhold av helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3 gitt myndighet til å føre tilsyn
med helse- og omsorgstjenestene.
Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen
gjennom sin internkontroll.
Revisjonen omfattet undersøkelse om:
l

hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen
innenfor de tema tilsynet omfatter

l

tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres

l

tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre
undersøkelser.
Rapporten omhandler ett avvik som ble avdekket under revisjonen. Rapporten gir ingen
tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid utenfor de områder tilsynet omfattet. Tilsynet avsluttes når
avviket er lukket.
l

Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
Andebu kommune er med sine 185 km2, Vestfolds fjerde største kommune i areal. Andebu kommune
har ca. 5800 innbyggere. Andebu kommune har som mål å ha en egendekning av arbeidsplasser på 70
%. Andebu kommune skal slås sammen med Stokke kommune og Sandefjord kommune 1.januar 2017.
Kommunesammenslåingen er politisk vedtatt, og vil bli den første kommunesammenslåingen som
gjennomføres i henhold til gjeldende stortingsvedtak.
Virksomhet boliger åpnet 1. september 2014 en helt ny samlokalisert bolig og avlastningstilbud
beliggende i Skjeggerødveien 26 og 28. Kommunen veksler mellom å kalle boligen Skjeggerødveien 26
og 28, og Skjeggerød bofellesskap. Rapporten bruker navnet Skjeggerødveien 26 og 28. Boligen
erstattet tre tidligere bofellesskap/avlastning, og gir i dag tilbud til 16 personer med diagnosen psykisk
utviklingshemming med individuelle oppfølgingsbehov. Boligen er organisert under kommunens Helse,
omsorg- og velferdsavdeling, som ledes av kommunalsjef. Boligen har 69 ansatte, fordelt på 39,4
årsverk.
Boligen ledes av virksomhetsleder. Kommunen har orientert om at de delvis følger en bestiller-utfører
modell, og har eget tjenestekontor som er underlagt kommunalsjefen. Kommunen har videre valgt at
overordnet faglig ansvarlig for helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 er lagt til
fagkonsulent/saksbehandler ved tjenestekontoret. Kommunen benytter elektronisk journalsystem
(Gerica), og elektronisk internkontrollsystem (kvalitetslosen).
Dokumentasjonssystemene blir supplert ved bruk av diverse permer.
Fylkesmannen ble våren 2014 gjort kjent med problematiske forhold knyttet til flytteprosessen for
Skjeggerødveien 26 og 28. På denne bakgrunn tok Fylkesmannen initiativ til et møte med kommunen.

Dokumentet er hentet fra http://www.helsetilsynet.no

Vi ba i den forbindelse om å bli informert om prosessen, samt at vi ga råd og veiledning basert på våre
erfaringer fra andre kommuner som hadde gjennomført
tilsvarende prosess. Møtet ble gjennomført 27. mai 2014. Kommunalsjef, virksomhetsleder og rådgiver
deltok fra kommunen. Fra Fylkesmannen deltok seniorrådgiver Arve Mosand og fungerende
avdelingsdirektør Anne Mette Aralt. Fylkesmannen rådet i dette møtet kommunen om å ta kontakt med
en navngitt kommune. I samme møte ble Fylkesmannen orientert om at kommunen hadde planer for
gjennomføringen, og det ble gitt informasjon om at kommunen vurderte at flytteprosessen gikk i
henhold til plan. Fra tilbudet i Skjeggerødveien 26 og 28 åpnet 1. september 2014, og frem til 31.
desember 2014 mottok Fylkesmannen henvendelser fra pårørende, verger og spesialisthelsetjeneste
vedrørende forhold knyttet til tjenesten.
Henvendelsene omhandlet klager, bekymringsmeldinger og høy turn-over. Foruten om klagebehandling,
opprettet Fylkesmannen på bakgrunn av henvendelsene tilsyn knyttet til en bruker, hvor funnene
samsvarer med funn i systemrevisjonen.

3. Gjennomføring
Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:
l

Varsel om tilsyn og innhenting av dokumentasjon av 21. januar 2015

l

Formøte med utvalgte verger/pårørende, gjennomført 5. mars 2015

l

Dokumentasjonsgjennomgang i boligen, gjennomført 12. mars 2015

l

Åpningsmøte og intervju med 9 ansatte, gjennomført 13. mars 2015

l

Sluttmøte, gjennomført 17. mars 2015

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet
Dokumentunderlag. Det ble gjennomført befaring ved virksomheten 12. og 13. mars 2015.

4. Hva tilsynet omfattet
Formålet med tilsynet har vært å undersøke om tjenester som ytes i medhold av helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-2 punkt 6, er systematisk styrte og forsvarlige helse- og omsorgstjenester,
jf. helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 4-1.
Tilsynet var avgrenset til å undersøke om kommunen sikrer:
l

l

l

Sosiale behov -mulighet for samvær, sosial kontakt og fellesskap, samt varierte og tilpassede
aktiviteter, inkludert fritidsaktiviteter, herunder:
- Virksomheten planlegger tiltak og gjennomfører daglig tjenesteyting som ivaretar den enkelte
brukers behov for variert og tilpasset aktivitet og sosialt samvær
- Det innhentes rutinemessig informasjon om brukernes sosiale behov som dokumenteres
- Tjenesteytingen tilpasses brukernes kommunikasjonsutfordringer
Helse- og omsorg tjenester tilpasset den enkeltes behov, herunder:
- Vurderer behov for helsehjelp og sørger for nødvendig helsefaglig kompetanse
- Mottar informasjon om medisinsk behandling og avklarer ansvars- og oppgavefordeling
- Utfører nødvendige helse- og omsorgstiltak
Fysisk tilrettelegging av boligen, herunder:
- Avklarer behov for fysisk tilrettelegging
- Tilrettelegger slik at helse- og omsorgstjenester kan ytes forsvarlig
- Evaluerer tiltak som er iverksatt for å sikre fysisk tilrettelegging og evt. iverksette tiltak dersom
evalueringen krever det.

5. Funn
Avvik 1:
Andebu kommune sikrer ikke forsvarlige tjenester i Skjeggerødveien 26 og 28
Avviket er brudd på følgende bestemmelser:
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l

Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 første ledd (bokstav a og c)

l

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 første ledd og tredje ledd

l

Helse- og omsorgstjenesteloven § 9-1

l

Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten § 4

l

Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-10

l

Forskrift om pasientjournal § 8

l

Helse- og omsorgstjenesteloven § 7-1

l

Helse- og omsorgstjenesteloven § 12-1

Avviket bygger på:
1. Taushetsbelagte opplysninger oppbevares på ulike plasser i boligen(e) og uten at virksomheten har
kontroll eller oversikt over hvor opplysningene befinner seg (hol. § 12-1)
2. Kommunen tilbyr ikke individuell plan, og har gjort rede for at IP avvikles som følge av innflytting
til Skjeggerødveien 26 og 28 (hol. § 7-1)
3. Gjennomgang av journal i Gerica synliggjør at kommunen har journalsystem, men at journalen ikke
føres i henhold til lovens krav. Journalen fremstår på mange områder mer som et arbeidsdokument
for arbeidsgiver enn som journal for beboer. Det er flere beboere ved Skjeggerødeveien som har
behov for helsefaglig oppfølging som setter krav til gode journalrutiner. (hol.§ 5-10, og pas.j.for. §
8)
4. Kommunens BOL IK håndbok og observasjoner i intervju, synliggjør at virksomheten ikke sørger
for kravene som følger av internkontrollforskriften § 4 bokstav a-h er oppfylt (IKF § 4, hol. § 3-1
tredje ledd)
5. Virksomheten benytter flere tiltak som innebærer bruk av tvang/makt overfor personer med psykisk
utviklingshemming, og som krever godkjent vedtak i medhold av helse- og omsorgstjenesteloven.
Kommunen er kjent med dette ogjobber med vedtakene. Kommunen har ikke prioritert denne
jobben i henhold til lovens krav (hol. § 9-1)
6. 7 av 16 tjenestemottakere har utdaterte vedtak, jf. hol. § 3-2 punkt 6 (hol. § 3-1 første ledd).
Tjenestene tilbys uten oppdaterte vedtak, eller med vedtak der innholdet i tjenesten er lite
spesifisert og individuelt tilpasset. Utdaterte og mangelfulle vedtak i dette omfanget svekker
rettssikkerheten for tjenestemottaker og øker sannsynlighet for vilkårlighet i tjenesteutøvelsen
7. Flere av beboerne mottar, i et 24-timers perspektiv, mangelfulle helse- og omsorgstjenester,
individuelle behov og tilpasninger følger ikke av rutiner og kjennskap til brukeren. Endringer i
beboernes liv medfører ikke nødvendigvis at tjenesten endres. Følgelig er det flere av
tjenestetilbudene som ikke fremstår som helhetlige og koordinerte (hol. § 4-1 første ledd bokstav
a, hol. § 7-1)
8. Kommunens styringssystem sikrer ikke at virksomheten blir i stand til å overholde sine lovpålagte
plikter. Opplæringsprosedyrer, opplæring, dokumentasjon, overlapping, kjennskap til aktuelt
regelverk m.m. er i for stor grad tilrettelagt på en vilkårlig og uoversiktlig måte. Informasjonsflyt
sikres ikke gjennom kvalitetssystem, men gjennom personlige egenskaper hos den enkelte ansatt.
Kommunen er i gang med forbedringstiltak, men har kommet for kort i denne prosessen. Tjenesten
bærer preg av å ha blitt startet opp på et for tidlig tidspunkt og uten at kvalitetssikringssystem har
vært tilstrekkelig etablert.
Gapet mellom forventingene til tjenesten og tjenestens forutsetning for å oppfyllle forventingene ser ut
til å ha økt siden oppstart i september 2014. Virksomheten må prioritere en rekke tiltak for å kunne
levere tjenester på det nivået som er forventet.

6. Vurdering av kommunens styringssystem
Kommunens ledelse skal gjennom sine styringssystemer (internkontroll) sørge for at virksomheten
drives i henhold til gjeldende lover og forskrifter. De forholdene som avviket bygger på, viser at det er
vesentlig mangler ved kommunens styring av tjenestetilbudet. Slik situasjonen var ved tidspunktet for
tilsynet, hadde ikke kommunen et fungerende internkontrollsystem for Skjeggerødveien 26 og 28.
Selv om kommunen har en rekke prosedyrer er disse uoversiktlige og ikke satt i system. Følgelig
mangler synliggjøring av etablerte rutiner/prosedyrer for tjenesteyting, rapportering og for å oppdage
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og lære av feil og uheldige hendelser. Det er vanskelig for kommunen, eller Fylkesmannen som
tilsynsmyndighet, å undersøke om tilbudet til tjenestemottakerne er forsvarlig. Selv om tilsynet ikke
fant noen konkrete forhold som tyder på at tjenestemottakerne ikke har det bra i boligen, fører et
mangelfullt styringssystem til at risiko for svikt blir unødvendig høy.
Høyt antall små stillinger, sykemeldinger, flere nyansatte og uforutsette hendelser gjør det nødvendig
med tydeligere styring og kontroll av tjenesten. Internkontrollen skal tilpasses den enkelte virksomhet.

7. Regelverk
l

L24.06.2011 m. 30 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og
omsorgstjenesteloven)

l

L02.07.1999 m. 63 Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)

l

L30.03.1984 m. 15 Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven)

l

L02.07.1999 m. 64 Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)

l

F20.12.2002 m. 1731 Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten

l

F27.06.2003 m. 792 Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov
av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991
nr. 81 om sosiale tjenester m.v

l

F16.12.2011 nr. 1256 Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

l

F21.12.2000 nr. 1385 Forskrift om pasientjournal

8. Dokumentunderlag
Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble
oversendt under forberedelsen av revisjonen:
l

Organisasjonskart

l

Internkontrollhåndbok for virksomhet boliger

l

Oversikt over ansatte

l

Tabell som viser bemanningsfaktor

l

Oversikt over tildelte tjenester

l

Aktuelle vedtak

l

Beskrivelse av leiligheter og tegninger over Skjeggerødveien 26 og 28

l

Delegasjonsreglementet

l

Prosedyrer for legemiddelhåndtering

l

Plan for interne kurs/opplæring for virksomheten

l

Plan for internkontroll og kvalitetsstyring i Andebu kommune

l

Oversikt over meldte avvik i tidsrommet september 2014 til januar 2015

Overlevert ved dokumentasjonsgjennomgang 12. mars 2015:
l

Turnus

l

Årshjul for virksomhet boligtjenesten 2015

l

Handlingsplan etter risikokartlegging

l

«Opplæringsplan for nyansatte og vikarer ved Skjeggerød bofellesskap»

l

Aktivitetsoversikt ifellesen 2015

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:
l

BOL IK Håndbok (hentet fra kvalitetslosen)/ elektronisk

l

Journal: Gerica I elektronisk Permer:

l

Prosedyrer og info om brukerene i 26 (oppbevares i personalrom)
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l

Permer for 3 brukere i avlastningen

l

Gamle referater for nr.26

l

Arbeidslisteperm for nr. 28

l

Perm for personalmøter avlastning

l

Perm nr. 1 informasjon og rutiner (avlastning)

l

Perm nr. 1 kontaktinfo (avlastning)

l

Arbeidslisteperm for nr. 26 (som 28)

l

Perm for NN (avlasting)

l

Perm nr 2. reg og rapportering NN

l

Tiltak NN (nr. 28)

l

Rutineperm NN (nr.28)

l

Miljøregler for NN (nr. 28) -utdatert fra 2006/2007

l

Arbeidsbokperm for nr. 26 + NN

l

Svartboka (vaktperm)

l

Avviksperm (avikshåndtering, sett fra sept 2014: 54 skriftlige avvik

l

Nattevaktsperm

l

Perm for NN

l

Rutiner NN

l

Perm nr. 2 NN

l

Referat fra personalmøter i skjeggerødveien, 2 ref persmøte 24.sept. og husmøte 28.okt 2014

l

Bruker perm for NN

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen vedrørende saker tilknyttet boligen, vår ref.:
14/6521, 14/4261, 14/5481, 14/7245 og 14/7539 (alle unntatt offentlighet).

9. Deltakere ved tilsynet
I tabe11en under er det gitt en oversikt over deltakere ved tilsynet.

Navn

Funksjon / stilling

Åpningsmøte

Intervju

Sluttmøte

Thor Henry

Rådgiver helse omsorg- og velferd

X

-

X

Fagkonsulent/saksbehandler

X

X

X

X

X

X

X

-

X

Thorød
Hilde Iversen

tienestekontoret
Stein Rismyhr

Rådmann

Verge
Inger Lise B.

Ansatt

X

Ansatt

X

Hansen
Gunn-May
Winsjansen
X

Pårørende
Virksomhetsleder

Monica Sætre

Verneombud

X

Mina Buan Aas

Tjenesteansvarlig/vp}.

X

Hilde Gunn Fjære

Nattevakt

X

Charlotte Trevland

Tjenensteansvarlig/vpl.

X

Jannicke Olsen

Assistent

X

Kjerstin Sandquist

Tjenesteansvarlig/vp I.

X

Verge

X

X

Grete Abrahamsen

X

X

X
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Pårørende

X

Pårørende

X

Pårørende

X

Pårørende

X

Pårørende

X

Pårørende

X

Pårørende

X

Pårørende

X

Gro Gustavsen

Kommunalsjef

X

Hege Marlene

Tjenesteansvarlig

X

Vernepleier

X

Lillente
Signe Dalen
Verge

X

Verge/pårørende er sladdet imedhold av offl. § 13 og helse- og omsorgstjenesteloven § 12-1
Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Nils Erik Fjeldvik (revisor), Reidun Borrebæk (revisor) og Arve Mosand (revisjonsleder)

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

15/00089-15
Gaute Hesjedal

Saksgang
Kontrollutvalget i Andebu

Møtedato
14.03.2016

OPPFØLGING VIRKSOMHETSKONTROLL SKJEGGERØDVEIEN
BOFELLESSKAP
Forslag til vedtak:
Rådmannens tilbakemelding på hvordan virksomhetskontrollen er fulgt opp tas til
orientering.
Vedlegg:
Virksomhetskontroll Skjeggerødveien bofellesskap, rapport fra SDR.

Saksframstilling:
Kontrollutvalget behandlet rapport fra gjennomført virksomhetskontroll ved
Skjeggerødveien bofellesskap i møte 18.01.16. Revisor anbefalte virksomheten å:
 Budsjettoppfølging/rapportering
etablere rutiner for månedlig oppfølging og kontroll av sentrale
regnskapsposter med tiltak for oppfølging
 Beboermidler
etablere klare rutiner for håndtering av beboermidler, tydeliggjøre ansvar
mellom verge og bofellesskap, gjennomgå praksis for oppbevaring av nøkler til
kasser og kvitteringer, vektlegge sporbarhet og kontroll
 Inventarliste
føre inventarliste
Kontrollutvalget fattet slik vedtak i saken:
Rapport fra virksomhetskontroll ved Skjeggerødveien bofellesskap tas til
orientering. Kontrollutvalget forutsetter at revisors anbefalinger blir fulgt opp.
Rådmannen bes om å rapportere hvordan anbefalingene er/blir fulgt opp.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

15/00089-14
Gaute Hesjedal

Saksgang
Kontrollutvalget i Andebu

Møtedato
14.03.2016

REVISOR ORIENTERER - ANDEBU 14.03.16
Forslag til vedtak:
Revisors informasjon om status i revisjonsarbeidet tas til orientering.
Vedlegg:
Ingen.

Saksframstilling:
Revisor orienterer kontrollutvalget om status i det løpende revisjonsarbeidet.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

16/00035-1
Gaute Hesjedal

Saksgang
Kontrollutvalget i Andebu

Møtedato
14.03.2016

BESTILLING AV UTREDNING FOR VALG AV REVISJONSORDNING
FOR SANDEFJORD KOMMUNE
Forslag til vedtak:
Det bestilles en utredning for valg av revisjonsordning for nye Sandefjord kommune
fra VIKS. Kontrollutvalget ber om at utredningen utformes slik at den kan tjene som
grunnlag for tilsvarende prosess også i kontrollutvalgene i Sandefjord og Stokke.
Utredningen ferdigstilles slik at den kan legges fram for behandling i møte
_____.04.16.
Vedlegg:
Ingen.

Saksframstilling:
Kommuneloven § 78, 3. og 4. ledd legger til grunn at det er kommunestyret som
avgjør hvilken revisjonsordning kommunen skal ha og som velger hvem som skal
være kommunens revisor. Kommunestyrets valg av revisjonsordning og revisor skjer
på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget.
Kommuneloven § 78
3. ledd
Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller
fylkeskommunen skal ansette egne revisorer, delta i interkommunalt
samarbeid om revisjon, eller inngå avtale med annen revisor. Vedtaket treffes
på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget.
4. ledd
Kommunestyret eller fylkestinget velger selv revisor. Vedtaket treffes på
grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget.
I forbindelse med sammenslåing av Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner er det
i tråd med Inndelingsloven § 26 opprettet en fellesnemnd til å samordne og ta seg av
forberedelse av sammenslåingen. Etter § 26 femte ledd kan fellesnemnda få fullmakt
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til å ansette revisor, videreføre deltagelse i interkommunalt samarbeid om revisjon
eller videreføre avtale med annen revisor.
Inndelingslova § 26, 5. ledd
«Nemnda kan få fullmakt til å tilsetje personale i den nye eininga. Dette
omfattar også tilsetjing av administrasjonssjef og revisor. Tilsetjing av revisor
skjer på bakgrunn av innstilling frå kontrollutvala. Nemnda kan òg få fullmakt til
å vidareføre deltaking i interkommunalt samarbeid om revisjon eller vidareføre
avtale med annan revisor. Tilsvarande gjeld for sekretariatet for kontrollutvalet.
Slikt vedtak skjer etter innstilling frå kontrollutvala.»
De tre kommunene har i tråd med lovkrav ved søknad om kommunesammenslåing
fattet vedtak om fellesnemnda sin sammensetning og oppgaver. I den sammenheng
er det vedtatt at


Fellesnemnda skal ta stilling til revisjonsordning for den nye kommunen
etter innstilling fra kontrollutvalgene i de tre kommunene.

Kommuneloven § 78 slik den er formulert gir kontrollutvalget to innstillingsoppgaver i
logisk rekkefølge:
1. innstilling på valg av revisjonsordning
2. innstilling på valg av revisor
Med utgangspunkt i ovennevnte legges det til grunn at kontrollutvalgene i de tre
kommunen skal avgi hver sin innstilling til fellesnemnda om valg av revisjonsordning
og valg av revisor.
Revisjonsordning
Lovteksten kl § 78, 3. ledd skisserer de alternative revisjonsordningene:
 Kommunen kan velge å ansette egen revisor. Denne løsningen finner vi i dag i
blant annet Bærum og Trondheim.
 Kommunen kan delta i interkommunalt samarbeid om revisjon slik som dagens
løsning med Sandefjord Distriktsrevisjon kl § 27, alternativt organisert som IKS.
Langt på vei de fleste kommuner har en slik løsning med interkommunalt
revisjonsselskap.
 Kommunen kan velge å konkurranseutsette revisjonsordningen. Om lag 50
kommuner har valgt denne løsningen, deriblant Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme i
Vestfold.
Valg av revisjonsordning vil i utgangspunktet være et valg mellom de 3 skisserte
ordningene.
Kontrollutvalgets innstilling til revisjonsordning har betydning for når utvalget kan gå
videre og innstille på valg av revisor. Ved eventuell innstilling om
konkurranseutsetting vil det ikke være mulig å velge revisor før det er gjennomført
konkurranse i tråd med regelverket om offentlig anskaffelser.
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Dersom kontrollutvalget innstiller på en videreføring av dagens ordning kan saken få
en direkte avklaring i fellesnemnda som er gitt fullmakt til en slik videreføring.
Innen de ulike revisjonsordningene finnes ulike løsninger. Det dreier seg om hvordan
man vurderer revisjonsoppdraget. Det kan vurderes som ett oppdrag som kjøpes
samlet fra en leverandør. Alternativt kan det ses på som to oppdrag,
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, og kjøpes fra ulike leverandører.
Utredning
En utredning for valg revisjonsordning skal belyse fordeler og ulemper ved de
alternative ordningene som er aktuelle for kommuner. Den skal være et faglig
grunnlag for kontrollutvalget til å innstille på valg av revisjonsordning ut i fra hva som
framstår som mest formålstjenlig for den nye kommunen. Det vil være naturlig at
utredningen beskriver dagens ordning i tillegg til å drøfte alternativene som ligger i de
ulike ordningene.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

15/00085-27
Gaute Hesjedal

Saksgang
Kontrollutvalget i Andebu

Møtedato
14.03.2016

REFERATSAKER ANDEBU 14.03.16
Forslag til vedtak:
Referatsaken tas til orientering.
Vedlegg:
Brev fra VIKS: Sekretariatstjenester for kontrollutvalget i Nye Sandefjord kommune
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

15/00085-26
Gaute Hesjedal

Saksgang
Kontrollutvalget i Andebu

Møtedato
14.03.2016

EVENTUELT - ANDEBU 14.03.16
Forslag til vedtak:
.
Vedlegg:
Ingen.
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