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1. INNLEDNING 

I henhold til kommuneloven §§ 23-1 og 23-2 skal kontrollutvalget på vegne av by-/kommunestyret 

føre løpende kontroll med den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget skal herunder blant annet 

påse at: 

✓ det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet og av selskaper kommunen har 

eierinteresser i 

✓ det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper mv. 

(eierskapskontroll) 

✓ vedtak som by-/kommunestyret treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp 

Forvaltningsrevisjon er et grunnleggende virkemiddel for å ivareta den kommunale egenkontrollen, og 

utgjør et viktig redskap for de folkevalgtes kontroll med den kommunale forvaltningen. 

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak, jf. 

koml. § 23-3. Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens 

eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter eller kommunestyrets vedtak og anerkjente 

prinsipper for eierstyring, jf. koml. § 23-4.  

Kommuneloven pålegger kontrollutvalget å utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon og plan for 

eierskapskontroll minst én gang i løpet av valgperioden, og senest innen utgangen av året etter by-

/kommunestyret er konstituert. Planene skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av 

kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper, og skal sikre at det gjennomføres 

forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll regelmessig i alle kommuner.  

Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor behovet er størst for 

forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i kommende valgperiode. Analysen vil være veiledende for 

utarbeidelsen av plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 2020-2023.  

Dette dokumentet er resultatet av en overordnet analyse av kommunen, basert på risiko- og 

vesentlighetsvurderinger. Vurderingene gir ikke detaljert informasjon om de ulike tjenesteområdene i 

kommunen. Dersom utvalgte sektorer peker seg ut med spesielle risikoforhold, vil disse utarbeides 

grundigere ved en eventuell bestilling fra kontrollutvalget om forvaltningsrevisjon på området.  

Revisjonens risiko- og vesentlighetsvurdering er inndelt i to deler; del 1 om forvaltningsrevisjon og 

del 2 om eierskapskontroll. I del 1 om forvaltningsrevisjon vil revisjonen redegjøre for hovedfunnene 

fra den overordnede analysen som er gjennomført, gjennom de ulike kommunale tjenesteområdene. I 

del 2 om eierskapskontroll, vil det redegjøres for risiko- og vesentlighetsvurderinger knyttet til 

kommunens ulike eierskap.  
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2.  METODISK GJENNOMFØRING 

Revisjonens analyse knyttet til risiko- og vesentlighetsvurderingene, bygger på informasjon fra en 

rekke ulike kilder. Det er anvendt både kvalitative og kvantitative tilnærminger for å gi et så bredt 

informasjonsgrunnlag som mulig for de vurderingene som er foretatt. Dette er gjort for å gjenspeile 

kompleksiteten i den kommunale virksomheten, og for å få en bredest mulig faktabeskrivelse av de 

potensielle risikoområdene som knytter seg til kommunens virksomhet.   

 

Figur 1: Figuren viser hvilke informasjonskilder som er grunnlag for risiko- og vesentlighetsvurderingene 

Av kvalitativ metodeinnhenting er det blant annet gjort dokumentanalyser av kommunens 

styringsdokumenter. Kommunens årsberetning, enhetenes årsmeldinger, budsjett 2020 og 

økonomiplan 2020-2023 har utgjort viktige kilder i dokumentanalysen. Videre har revisjonen anvendt 

kommunens tertialrapporter, kvalitetsplaner, fylkesmannens kommunebilde og kommunens 

hjemmesider. 

Videre har kontrollutvalget fra perioden 2015-2019 blitt involvert i prosessen, hvor de har fått 

anledning til å gi sine vurderinger av potensielle risikoområder i kommunen. Tilsvarende har også 

kontrollutvalgsekretariatet og regnskapsrevisor internt kommet med sin kunnskap omkring de 

risikoområder som ligger i kommunen.  

For å få et kvantitativt sammenligningsgrunnlag har revisjonen anvendt offentlig tilgjengelige 

KOSTRA1-tall som sammenligningsgrunnlag når det gjelder vurderinger av produktivitet, 

dekningsgrad og prioriteringer i ulike sektorene i kommunen. For å få et komparativt grunnlag, har 

revisjonen valgt å sammenligne med Tvedestrand, Froland, Lillesand, Gjerstad og Vegårshei, samt 

KOSTRA-gruppe 11, Aust-Agder og landet.  

 
1 KOSTRA= KOmmune-STat-RApportering er et rapporteringssystem for norske kommuner og staten, publisert 
av Statistisk sentralbyrå   

Kommunens 
styringsdokumenter

Innspill fra 
kontrollutvalget og 

sekretariatet

Tidligere prosjekter 
og planer

KOSTRA-
rapportering

Regnskapsrevisors 
vurdering

Spørreundersøkelse 
blant ansatte og 

politikere

Intervju med 
rådmann



    3 

 

For å supplere det kvantitative datagrunnlaget, ble det sendt ut en spørreundersøkelse til kommunens 

ledelse, kommunalsjefer og enhetsledere, samt til medlemmer av bystyret og kontrollutvalget inkludert 

varamedlemmer. Undersøkelsen ble distribuert ut til totalt 66 respondenter, med en svarprosent på 64 

% (52 % eksl. de som gjennomførte kun deler av undersøkelsen). Respondentene fordelte seg relativt 

likt blant ansatte og politikere, med henholdsvis 46 % og 54 %. Resultatene fra spørreundersøkelsen 

ble benyttet som grunnlag for en samtale med rådmannen i sluttfasen av analysearbeidet.    

For å systematisere datamaterialet ble det i forkant av datainnsamlingen definert rammer for 

gjennomføringen. Revisjonen utviklet et analyseverktøy med et sett definerte risikoområder fordelt på 

sektorene oppvekst, helse og omsorg, teknisk forvaltning, hjelpetjenester samt sektoroverskridende 

områder. Under sektorene ble det delt inn i ulike tjenesteområder, hvor det igjen ble definert et sett 

med potensielle risikoområder for det respektive tjenesteområdet. 

 

Figur 2: Illustrasjon av revisjonens definisjoner av sektorer, tjenesteområder og potensielle risikoområder 

Analyseverktøyet er anvendt aktivt gjennom hele prosessen, og utgjør grunnlaget for de vurderinger 

som fremkommer av dette dokumentet. Revisjonens vurdering av risiko utgjør produktet av en 

sannsynlighet- og konsekvensvurdering, et måleverktøy anvendt på datamaterialet fra de ulike 

informasjonskildene. Sannsynligheten er i hvilken grad faktagrunnlaget i analysen inneholder faktorer 

som øker sannsynligheten for avvik på tjenesteområdet. Konsekvensvurderingen skal representere et 

bilde av hvor store konsekvensene vil være/er dersom avvikene forekommer. 
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  Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig 

Meget liten 1 2 3 4 5 

Liten 2 4 6 8 10 

Moderat 3 6 9 12 15 

Stor 4 8 12 16 20 

Svært stor 5 10 15 20 25 

Figur 3: Analyseverktøy for beregning av risiko etter sannsynlighet- og konsekvensvurdering 
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3.  OPPVEKST 

Innenfor oppvekstsektoren har revisjonen gjennomført risikovurderinger knyttet til tjenesteområdene 

skole, barnehage, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og barnevern. Risør kommune har en 

skolestruktur som omfatter tre skoler, hvorav to er 1.-7. trinn, og én er 1.-10.trinn. Når det gjelder 

barnehager, er det i Risør tre kommunale og fire private barnehager. PPT er organisert som et 

interkommunalt samarbeid mellom Gjerstad, Tvedestrand og Vegårshei, med Risør som 

vertskommune. Fra 01.01.2016 ble det inngått et samarbeid om felles interkommunalt barnevern. 

Barneverntjenesten Øst i Agder består i dag av Risør, Tvedestrand, Åmli, Vegårshei og Gjerstad, med 

sistnevnte som vertskommune.  

SKOLE 

KOSTRA  

Gjennom data fra KOSTRA fremkommer det at Risør kommune hadde netto driftsutgifter til 

grunnskole på kr 82 mill. i 2019, noe som innebærer en økning på om lag kr 10 mill. fra 2017. Dette 

samsvarer med økningen andre sammenlignbare kommuner har hatt i samme tidsperiode. Totalt utgjør 

netto driftsutgifter til grunnskole 21,8 % av totale utgifter, og kommunen ligger med dette noe lavere 

enn sammenligningsgrunnlaget, hvor eksempelvis Tvedestrand, Froland og Lillesand har netto 

driftsutgifter til skole på henholdsvis 22,8 %, 24,2 % og 35,8 % av totale utgifter. Risør ligger også 

noe lavere enn lands-, fylkes- og KG11-gjennomsnitt på henholdsvis 22,4 %, 23,8 % og 23,1 %. 

Når det gjelder kompetanse blant lærere i grunnskolen i Risør, viser tall fra KOSTRA at 93,1 % av 

grunnskolelærerne har universitets- eller høgskoleutdanning. Dette er blant den høyeste andelen i 

sammenligningsgrunnlaget, mot eksempelvis Froland på 91,9 %, kommunene i KG11 på 91,8 %, og 

landet som helhet på 91,2 %. Lillesand kommune ligger likevel godt foran med 98,2 % av sine lærere 

med høyere utdanning. 

KOSTRA opererer med «gruppestørrelse 2»2, som utgjør en indikasjon på elever per lærer i ordinær 

undervisning. Risør har her en verdi blant de laveste i sammenligningsgrunnlaget3, på 14,8 mot 

henholdsvis 15,8-16,6. Når det gjelder andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning har 

dette vært ganske stabilt i Risør kommune, fra 10,6 % i 2017 til 10,1 % i 2019. Sammenlignet med de 

komparative kommunene ligger Risør ganske gjennomsnittlig, men andelen elever er likevel vesentlig 

høyere enn lands-, fylkes- og KG11-gjennomsnittet, på hhv 7,7 %, 8,9 % og 8,4 %. Årstimer til 

spesialundervisning per elev viser derimot at Risør ligger relativt likt som lands-, fylkes- og KG11-

gjennomsnittet.  

 

Nasjonale undersøkelser og prøver 

Fra elevundersøkelsen som ble utført høsten 2019 fremkommer det at elevene ved syvende trinn i 

Risør kommune har trivsel likt nasjonalt nivå, med en verdi på 4,3 av 5. For tiende trinn ligger Risør 

noe høyere på trivsel enn nasjonalt nivå, med en verdi på 4,4 av 5, mot henholdsvis 4,1 av 5 på 

landsbasis. På spørsmål om mobbing svarer 5,3 % av elevene ved syvende trinn i Risør kommune at 

de har blitt utsatt for dette fra andre elever i løpet av de siste månedene, mot 5,7 % på landsbasis. 

 
2 Gruppestørrelse 2 er definert som forholdet mellom elevtimer minus timer til spesialundervisning og særskilt 
norskopplæring, og ordinære undervisningstimer pluss oppdeling til samiske språkalternativer 
3 Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand, Lillesand og Froland 
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På de nasjonale prøvene som ble utført høsten 2019, scorer elevene ved femte trinn i Risør kommune 

noe under landsgjennomsnittet på 50 i engelsk, lesing og regning, med verdier på henholdsvis 47, 48 

og 47. For elevene ved åttende trinn i Risør kommune fikk elevene en score på 48 i engelsk og 49 i 

lesing, mens de på regning lå rett over landsgjennomsnittet, med en verdi på 51. 

 

Kommunens styringsdokumenter 

Av årsberetning 2019 beskrives et merforbruk ved Risør og Søndeled barneskole på henholdsvis kr 

3,7 mill. og 1,2 mill., mens Hope barneskole ender omtrent i balanse. Merforbruket ved skolene dreier 

seg i hovedsak om lønnsutgifter i forbindelse med økt oppfølgingsbehov av enkelte elever og 

elevgrupper. Det beskrives i denne sammenheng som utfordrende å få inn eksterne tilkallingsvakter, 

slik at skolens egne ressurser gjerne blir tatt i bruk og dermed genererer overtidsbetaling. Risør 

barneskole svikter i tillegg med kr 2,1 mill. i refusjonsinntekter og tilskudd, hvor en vesentlig del av 

denne svikten er knyttet til en enkelt hendelse. Tendensen er den samme som i 2018, hvor Risør barne- 

og ungdomsskole og Søndeled barneskole utgjorde et merforbruk på henholdsvis kr 1,8 mill. og 0,9 

mill., mens Hope barneskole ved årsslutt fikk et mindreforbruk på kr 0,1 mill. 

For 2018 hadde SFO-tjenesten ved Risør og Søndeled barneskole et totalt merforbruk på i overkant av 

kr 1 mill., noe som delvis forklares av tapt oppholdsbetaling for de to. Det samme gjelder for 2019, 

hvor det av årsberetning 2019 fremkommer en svikt i SFO grunnet behov for å sette inn ekstra 

bemanning på elevgrupper, samt lavere oppholdsbetaling enn forutsatt. 

I årsmelding for enhet grunnskole 2018 vektlegges Risør kommunes utfordringer vedrørende et høyt 

antall barn med behov for spesialundervisning. Kommunen arbeider med å i større grad legge til rette 

for tilpasset opplæring i klasserommet, blant annet ved styrket voksentetthet på 1. trinn. Modellen 

følges tett opp av PP-tjenesten, med observasjon og veiledning underveis. Kommunens arbeid må også 

ses i sammenheng med oppstart av Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)-modellen som skal fange opp 

utsatte barn og unge i en tidlig fase gjennom informasjonsflyt, brukermedvirkning og samordning av 

tjenester. 

Videre beskrives behovet for en omstrukturering av grunnskole i forbindelse med at det blir stadig 

færre barn i kommunen i skolealder. For tidsperioden frem til 2023 er det for Risørs tre barneskoler 

planlagt at 225 elever går ut, mens bare 170 nye vil komme inn. Sektoren har jobbet med konkrete 

tiltak inn i driften for å møte disse utfordringene, men tiltak inn mot strukturendringer i skolen 

beskrives som vanskelige og tunge prosesser. Rådmann har lagt inn forslag om sammenslåing av Risør 

barneskole og Risør ungdomsskole med effekt fra 1/8-2020. Begrunnelsen bak dette er til dels 

økonomisk motivert, da det vil innebære innsparinger i forbindelse med ledelse og merkantilt 

personell, men etter rådmannens vurdering vil en slik endring også kunne legge grunnlag for en positiv 

skoleutvikling ved at fagmiljøet blir større og at det blir en bredere og bedre kontaktflate mellom de 

ulike trinnene i skolen. Tiltaket antas å medføre en mer fleksibel bruk av ansatte, og dermed løse noe 

av skolens utfordring i forbindelse med vikarbehov og overtidsbetaling.  

Aust-Agder revisjon utførte i perioden 2014-2015 forvaltningsrevisjon av kommunens tilpassede 

opplæring og spesialundervisning, med bakgrunn i funn fra overordnet risiko- og vesentlighetsanalyse 

fra 2012. Rapporten pekte på at enkelte av vedtakene hadde noe mangelfull informasjon om hvordan 

spesialundervisningen skulle gjennomføres, men at de i all hovedsak var i tråd med opplæringsloven 

og forvaltningslovens bestemmelser.  

Videre hadde Risør barneskole i 2018 tilsyn fra fylkesmannen knyttet til skolens aktivitetsplikt for et 

trygt og godt skolemiljø. Tilsynet avdekket syv punkter hvor Risør barneskole ikke oppfylte 



    7 

 

regelverkets krav, dette på punkter omkring manglende medbestemmelsesrett hos eleven, manglende 

varsling ved krenkelser, manglende tiltak ved fravær av trygt skolemiljø, samt mangel på 

dokumentasjon av ulike områder. Det har i starten av 2020 blitt gjennomført tilsyn fra fylkesmannen 

på området som omfatter vedtak innen spesialundervisning, rapport fra dette tilsynet foreligger 

foreløpig ikke.  

 

Spørreundersøkelse  

Respondentene ble spurt om i hvilken grad de opplever at det knytter seg risiko til skole i Risør 

kommune når det kommer til overholdelse av lover og bestemmelser, økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og oppfølging av politiske vedtak. Svarene viser at 55 % i liten grad eller noen grad 

mener at det foreligger en slik risiko, mens 14 % mener at risikoen i stor grad foreligger, 8 % svarer at 

denne i risikoen i svært stor grad er til stede. 

På spørsmål om hvilket forvaltningsområde i kommunen det er størst behov for en 

forvaltningsrevisjon på i kommende periode, ble skole rangert som nest største risikoområde. 

Flere respondenter har påpekt risiko for mobbing og skolens håndtering av dette som avgjørende 

forhold på spørsmål om konkretisering av risikoområde. Videre pekes spesialundervisning og tilpasset 

opplæring til barn med særskilte behov ut som et forhold med risiko. Som en tredje faktor påpekes 

strukturelle forhold i kommunen, ved at det er for mange skoler i forhold til antall barn i skolealder, 

som har en fallende utvikling. 

 

Samtale med rådmann 

Gjennom revisjonens samtale med rådmann beskrives det at skolesektoren i Risør har hatt enkelte 

utskiftninger i ledelsen, ved blant annet ny kommunalsjef for oppvekst. Rådmann beskriver skolene i 

Risør som autonome enheter som forholder seg godt til økonomi, fylkesmann mv. Når det gjelder 

skolene mener rådmann det er et område ledelsen har strukturelt god kontroll på.  

 

BARNEHAGE 

KOSTRA 

Risør kommune har syv barnehager, hvorav tre er kommunale og fire private. Fordelingen mellom 

private og kommunale barnehager i Risør, tilsvarer fordelingen i andre sammenlignbare kommuner, 

slik som for eksempel i Tvedestrand og Vegårshei. Risør har for 2019 netto driftsutgifter knyttet til 

barnehagesektoren på 10,7 % av kommunens totale netto driftsutgifter. Denne andelen er blant de 

laveste av kommunene i sammenligningsgrunnlaget, med eksempelvis Tvedestrand, Froland og 

Lillesand som har kostander til barnehage på henholdsvis 11,5 %, 15,7 % og 23,3 % av totale netto 

driftsutgifter. Det er også noe lavere enn gjennomsnitt for kommunene i KG11, fylket og landet, på 

henholdsvis 12,8 %, 14,5 % og 14,5 %. 

Barn med ekstra ressurser til styrket tilbud, det vil si ekstra ressurser til både spesialpedagogisk hjelp 

og minoritetsspråklige barn, utgjorde 21,8 % av alle barnehagebarn i Risør i 2019. Dette tilsvarer 

landsgjennomsnittet, men er betraktelig høyere enn for Tvedestrand, Froland og Lillesand på 

henholdsvis 16,9 %, 11,1 % og 14,7 %. 

Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage, målt i m2, er høyere i Risør enn i kommunene i 

sammenligningsgrunnlaget, med 7,4 m2 i Risør mot hhv. 7,1 m2, 6,8 m2 og 6,8 m2 i Tvedestrand, 

Lillesand og Froland. Risør har noe mer leke- og oppholdsarealet per barn i de kommunale 
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barnehagene i forhold til de private. (8,2 m2 mot 6,8 m2). Når det gjelder kravene til bemanning i 

barnehagene, oppfyller både de private og de kommunale barnehagene i Risør kommune 

bemanningsnormen og pedagognormen.4 KOSTRA-tall vedrørende bemanning viser at Risør ligger 

relativt gjennomsnittlig sett i sammenheng med de øvrige kommunene, KG11, fylket og landet.  

 

Kommunens styringsdokumenter 

Årsberetning 2019 viser til en stabil drift av barnehagene i Risør kommune, hvor både Hope og 

Fargeskrinet barnehage har et mindreforbruk på rundt kr 300.000, mens Trollstua fikk et merforbruk 

på kr 260.000. Tallene skissert over samsvarer relativt bra med tendensen fra året før, hvor Hope og 

Fargeskrinet hadde et totalt mindreforbruk på om lag kr 350.000, mens Trollstua fikk et merforbruk på 

litt over kr 200.000. Videre betalte kommunen kr 1,3 mill. i tilskudd til Tvedestrand kommune for 

7-8 barn med barnehageplass i nabokommunen. Dette innebærer en nesten dobling fra året før, hvor 

samme utgiftspost var på kr 0,7 mill.  

I Risør ligger alle de fire private barnehagene plassert i sentrum, mens kun én av de kommunale, 

Trollstua, gjør det samme. En slik geografisk spredning og variasjon av Risørs barnehager er på et 

generelt grunnlag positivt for kommunen. Det vil likevel kunne gi utslag på kostnadsbildet, da de to 

kommunale barnehagene i distriktet har blitt driftet med ledig kapasitet og høy voksentetthet. Spesielt 

gir dette utslag på beregningen av tilskudd til private barnehager, da dette baseres på de kommunale 

barnehagenes gjennomsnittskostnad. I forbindelse med høyt ressursbruk på barnehageområdet ble det i 

2017 utført forvaltningsrevisjon på området.  

I kommunens styringsdokumenter vektlegges utfordringer rundt levekårsutfordringer og hvordan det 

vil være nødvendig med organisatoriske grep innen oppvekstsektoren i kommende tid, da spesielt med 

fokus på organiseringen av spesialpedagogisk hjelp. Fylkesmannen gjennomførte i starten av 2020 

tilsyn på området som omfatter vedtak innen spesialpedagogisk hjelp, men rapport fra dette tilsynet 

foreligger foreløpig ikke. 

Gjennom Risør kommunes handlingsplan for barnehager (2016-2019) fremkommer det at kommunen 

har spesielt fire tematiske satsningsområder. Dette omhandler relasjonskompetanse, språkmiljø, 

realfagsfokus og pedagogisk ledelse. Innen sistnevnte satsningsområde har kommunen blant annet 

som delmål å oppnå 50 % pedagogdekning i tillegg til 50 % ansatte med fagbrev. For å oppnå dette 

har kommunen blant annet fokus på at assistenter som er ansatt i barnehage skal ta utdannelse som 

fagarbeidere (barne- og ungdomsarbeider), men det beskrives i enhetens årsmelding som vanskelig å 

få assistenter til å gjøre dette. Totalt tre ansatte i Hope barnehage har fullført utdanning og fått fagbrev, 

i perioden fra høsten 2018 til ut 2019. Kommunen arbeider i tillegg aktivt mot mobbing i barnehagene, 

blant annet gjennom nettverksgrupper med fokus på ansattopplæring, som ble opprettet i forbindelse 

med tildelte midler fra fylkesmannen. 

Spørreundersøkelse 

Respondentene ble spurt om i hvilken grad de opplever at det knytter seg risiko til barnehage i Risør 

kommune når det kommer til overholdelse av lover og bestemmelser, økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og oppfølging av politiske vedtak. Svarene viser at totalt 55 % i liten grad eller i noen 

grad mener at det foreligger en slik risiko, mens 17 % mener at denne risikoen i stor grad foreligger. 

Bare 3 % svarte at det i veldig stor grad knytter seg risiko til tjenesteområdet barnehage. På 

 
4 Bemanningsnorm: krav om maks 6 barn per ansatt i grunnbemanningen. Pedagognorm: krav om maks 14 
barn per pedagogiske leder.  
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konkretisering av dette nevnes i størst grad de private barnehagene og risikoen rundt økonomistyring 

som følge av høye kostander ved tilskuddsordningen. 

På spørsmål om hvilket forvaltningsområde i kommunen det er størst behov for en 

forvaltningsrevisjon i kommende periode på, ble barnehage rangert på en delt sjette plass av totalt 15 

områder. 

Samtale med rådmann 

Gjennom revisjonens samtale med rådmann beskrives det at de kommunale barnehagene drives av 

dyktige enhetsledere. I forhold til kommunen som barnehagemyndighet, er man kommet lengre i 

samarbeidet med de private, men rådmannen beskriver at de ikke er helt i mål.  

 

PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE 

KOSTRA 

Av data fra KOSTRA fremkommer det at utgifter til pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) per 

bruker av utdanning i skolen for Aust-Agder var på kr 3810 i 2019. Dette har vært relativt stabilt de tre 

siste årene, med en økning på 8 %, fra kr 3514 i 2017. Dette er noe høyere, men relativt tilsvarende 

landsgjennomsnittet for samme tjeneste, som i 2019 var på kr 3393. 

 

Kommunens styringsdokumenter 

PPT er organisert som et interkommunalt samarbeid mellom Risør, Tvedestrand, Vegårshei og 

Tvedestrand, med Risør som vertskommune. Ved årsslutt 2018 brukte 14 skoler og 23 barnehager fra 

samarbeidskommunene tjenesten, som bemannes av 8,6 årsverk. Det interkommunale samarbeidet har 

gått omtrent som budsjettert i 2019, og endte med et totalt merforbruk på kr 0,2 mill. som følge av 

økte lønnskostnader, blant annet på grunn av utskiftninger av ansatte. For Risør utgjorde dette en 

merkostnad på kr 61.000. Dette er tilsvarende året før hvor Risør fikk en merkostnad på kr 85.000, 

også da som følge av ekstra lønnskostnader. Av enhetens årsmelding fremgår det at av 312 aktive 

klienter er 106 fra Risør, 113 fra Tvedestrand 53 fra Vegårshei og 40 fra Gjerstad. Blant de som 

henvises til tjenesten er det en klar overvekt av gutter. 

 

BARNEVERN 

KOSTRA 

Gjennom data fra KOSTRA fremkommer det at Risør, som eneste kommune i sammenlignings-

grunnlaget, har en økning i andel barn (0-17 år) med barnevernstiltak. For 2019 var denne andelen på 

7,3 %, og dermed høyere enn i de komparative kommunene, med 6,7 % i Tvedestrand, 6,1 % i Froland 

og 3 % i Lillesand. Det er også en del høyere enn andelen med barnevernstiltak i kommunene i KG11, 

på 4,7 % og for landet generelt, på 4,2 %. 

Når det gjelder netto driftsutgifter til barnevernstjenesten, ligger Risør kommune derimot langt under 

det komparative grunnlaget, med en utgift på kr 3261 per innbygger (0-22 år). Tvedestrand, Froland 

og Lillesand har to til tre ganger så høye netto driftsutgifter, det samme har KG11 med hhv. kr 8770 

og landet generelt med kr 8367. På lik linje gjelder dette for netto driftsutgifter per barn i barnevernet, 

hvor Risør har årlige utgifter på kr 35.000 per barn, mens kommunene i det komparative grunnlaget 

har utgifter fra kr 93.000 til kr 138.000 per barn i barnevernstjenesten. KG11 og landet har netto 

driftsutgifter på henholdsvis kr 133.000 og kr 135.000. 
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Kommunens styringsdokumenter 

Barnevernstjenesten i Risør er lokalisert i Gjerstad kommune, som en del av det interkommunale 

vertskommunesamarbeidet Barneverntjenesten Øst i Agder. Årsberetning 2019 viser til et merforbruk 

for Risør kommune på kr 0,8 mill. i 2019. Dette hadde sin grunn i økt kjøp av hjelpetiltak og 

etterbetaling som følge av avlasterdommen. Sykefraværsstatikken i 2018 viste et totalt sykefravær på 

6,72 %, hvor korttidsfraværet var på 1,66 % og langtidsfraværet 5,06 %. Sykefraværet er med det 2 % 

lavere enn i 2017. 

I overgangen 2019/2020 gjennomførte Aust-Agder Revisjon en omfattende gjennomgang av 

barneverntjenesten i Risør kommune, etter bestilling fra kontrollutvalget. Revisjonen fant flere 

tilfredsstillende rutiner ift. dokumentasjon og skriftlig rammeverk, samt en bevissthet rundt 

etterlevelse av formelle krav i saksbehandlingen. Det ble for øvrig funnet forbedringsområder knyttet 

til vedtaksutforming, dokumentasjon i saker samt hensynet til barnets beste og vektlegging av barnets 

mening. Fylkesmannen oppgir for øvrig gjennom kommunebildet at Risør kommune i de aller fleste 

tilfellene overholder frister i barnevernloven.  

 

Spørreundersøkelse 

På spørsmålet om i hvilken grad respondentene opplever at det knytter seg risiko til barnevern i Risør 

kommune når det kommer til overholdelse av lover og bestemmelser, økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og oppfølging av politiske vedtak, svarte 39 % at det i liten eller noen grad foreligger en 

slik risiko. 14 % av respondentene svarte at det i stor grad, og 11 % at det i svært stor grad foreligger 

en risiko på dette området.  

På det generelle spørsmålet om behov for forvaltningsrevisjon på tjenesteområdet i kommende 

periode, ble barnevern rangert på en sjette plass av de 15 skisserte områdene. Flere respondenter har 

påpekt økonomiske aspekter i form av mangelfull politisk styring av barnevernstjenesten som et 

forhold med risiko. 
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3.1. DELKONKLUSJON FOR OPPVEKST 

Etter revisjonens vurdering er det innenfor grunnskole enkelte områder som skiller seg ut som større 

risikoområder for kommunen. Først og fremst er det vanskelig å avskrive psykososialt miljø som en 

risiko. Selv om Risør ligger noe lavere enn landsgjennomsnittet i elevundersøkelsen på spørsmål om 

mobbing fra andre elever, kommer grunnskolen høyt opp på spørreundersøkelsen vedrørende behov 

for forvaltningsrevisjon, og flere av respondentene trekker spesielt frem mobbing som årsak til dette. 

Ved fylkesmannens tilsyn av Risør barneskole i 2018 ble flere lovbrudd knyttet til etterlevelse av 

reglene i opplæringslovens kap. 9A avdekket. Med bakgrunn i gjennomgangen anser revisjonen 

psykososialt miljø i grunnskole til å inneha en moderat sannsynlighet for avvik, med en svært alvorlig 

konsekvens dersom avvikene forekommer. 

Tall fra KOSTRA viser at Risør ligger relativt høyt på andel elever i grunnskolen med 

spesialundervisning. Området trekkes også frem blant flere av respondentene i forbindelse med 

konkretisering av risiko i grunnskolen. Spesialundervisning anses derfor av revisjonen som et område 

med stor sannsynlighet for avvik, og total risiko blir med dette satt til høy. 

Revisjonen registrerer en overordnet risiko knyttet til kommunens skolestruktur. Det fremgår av 

kommunens styringsdokumenter at kommunen har strukturelle utfordringer i form av stadig færre barn 

inn i skolen, og det vil med utgangspunkt i dette være forhold knyttet til bemanning, organisering og 

økonomistyring som vil være nærliggende å gjennomføre forvaltningsrevisjon av. Skolestrukturen er 

også et av forholdene som trekkes frem av respondentene i spørreundersøkelsen, hvor grunnskole ble 

plassert høyt opp på behov for forvaltningsrevisjon. 

Innenfor grunnskole mener revisjonen dermed at risikoene fordeler seg følgende: 

    Konsekvens 

Sa
n

n
sy

n
lig

h
e

t   Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig 

Meget liten      

Liten      

Moderat     Psykososialt miljø 

Stor   Skolestruktur Spesialundervisning  

Svært stor      

 

Etter revisjonens vurdering er det innenfor barnehage forhold med risiko som kan være nærliggende å 

se nærmere på. I henhold til data fra KOSTRA har kommunen et høyt antall barn med styrket tilbud, 

hvorav 22 % har behov for ekstra ressurser i form av spesialpedagogisk hjelp. I kommunens 

styringsdokumenter vektlegges utfordringer rundt levekårsutfordringer og behovet for organisatoriske 

grep innen området. Med bakgrunn i gjennomgangen anser revisjonen spesialpedagogisk hjelp i Risør 

kommune til å inneha en stor sannsynlighet for avvik på tjenesteområdet, med en alvorlig konsekvens 

dersom avvikene forekommer.  

Barnehagestruktur er også et forhold som revisjonen vurderer at innehar risiko. Det fremgår av 

kommunens styringsdokumenter at kommunen har strukturelle utfordringer i form av stadig færre barn 

inn i barnehage. To av tre av de kommunale barnehagene er lokalisert mindre sentrumsnært enn alle de 

private barnehagene, og dette gir utfordringer i form av ledig kapasitet og kostnadsdrivende drift som 

også påvirker de kommunale tilskuddene til private barnehagene. Med bakgrunn i forvaltningsrevisjon 

på området i 2017, og kommunens nylige utvidelse av Trollstua barnehage, settes sannsynligheten 

som noe lavere. 
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Etter revisjonens vurdering er det innenfor barnevernstjenesten risiko knyttet til kommunens andel av 

barn med barnevernstiltak. Risør har, som eneste kommune i sammenligningsgrunnlaget, en økende 

andel, og kommer med dette vesentlig høyere ut enn kommunene det sammenlignes med. Grunnet 

nylig forvaltningsrevisjonen på området, hvor tildeling av barnevernstiltak ble grundig gjennomgått, 

anses sannsynligheten for avvik på området som liten.  

Innenfor barnehage og barnevern mener revisjonen dermed at risikoene fordeler seg følgende: 

    Konsekvens 

Sa
n

n
sy

n
lig

h
e

t   Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig 

Meget liten      

Liten     Barnevernstiltak 

Moderat      

Stor  Barnehagestruktur  Spesialpedagogikk  

Svært stor      
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4. HELSE OG OMSORG 

Innenfor sektor for Helse og omsorg har revisjonen gjennomført risikovurderinger knyttet til 

tjenesteområder innen sykehjem, hjemmetjenester, rus- og psykisk helsearbeid, rehabilitering, 

habilitering, helsestasjon og fastlegetjenesten. Tjenesteområdet beskrives i kommunens 

handlingsprogram og økonomiplan 2020-2023 å stå foran store utfordringer i årene som kommer, 

spesielt i forbindelse med endret demografi i form av flere eldre og færre yngre. Videre innebærer 

samhandlingsreformen at kommunen får ansvar for sykere pasienter og brukere, noe som må tas 

hensyn til i kommunens planlegging. 

SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER  

KOSTRA 

Når det gjelder bemanning viser tall fra KOSTRA at Risør har en noe lavere andel brukerrettede 

årsverk med helseutdanning, på henholdsvis 75,1 %, enn eksempelvis Tvedestrand på 80,9 %, 

Lillesand på 81,0 % og Vegårshei på 92,5 %. Risør ligger også lavere enn gjennomsnittet for land, 

fylke og KG11, på henholdsvis 77,5 %, 82,3 % og 78,9 %. Kommunen har for øvrig en høy dekning 

på årsverk per bruker, som i likhet med Gjerstad kommune er på 0,58, mens det for resten av 

kommunene i det komparative grunnlaget5 er en dekning på hhv 0,38-0,50.  

Gjennom tall fra KOSTRA fremkommer det at 12,1 % av dem over 80 år i Risør er brukere av 

sykehjem. Dette er relativt likt som gjennomsnitt for land, fylke og kommunene i KG11, på 

henholdsvis 12,4 %, 11,1 % og 12,0 %. Blant kommunene det sammenlignes med, ligger Risør 

imidlertid blant de høyeste, og bare Lillesand har en høyere andel av dem over 80 år på sykehjem, med 

12,8 %. Til sammenligning har Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand og Froland en andel på henholdsvis 

9,4 %, 10,8 %, 11,7 % og 11,5 %.  

Når det gjelder hjemmetjenester til dem over 80 år ligger Risør i andre enden av skalaen, og blant 

kommunene i sammenligningsgrunnlaget med lavest prosentandel, her på 27,8 %. Dette er tilsvarende 

andelen i Lillesand, men betraktelig lavere enn for de resterende kommunene, hvor Gjerstad, 

Vegårshei, Tvedestrand og Froland har en andel på henholdsvis 44,5 %, 37,8 %, 39,1 % og 39 %, 

mens gjennomsnittet for kommunene i KG11 er på 36,2 %. Totalt var 39,9 % av Risørs innbyggere 

over 80 år brukere av enten hjemmetjeneste eller sykehjem, mens Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand, 

Froland og KG11 hadde om lag 50 % brukere av samme type tjenester. Andelen brukere som får 

hjemmetjenester i alderen 0-66 år er i Risør kommune på 54 %, og med dette ganske gjennomsnittlig 

med kommunene fra sammenligningsgrunnlaget. Tvedestrand, Froland og Aust-Agder ligger på hhv. 

53 %, 61 % og 55 %, mens KG11 kun har 29,9 %. 

Gjennom årstimer brukt til hjemmetjeneste fremkommer det at Risør kommune har hatt en økning på 

10 % de siste tre årene. I 2018 utgjorde dette for Risør 86.843 timer, noe som er relativt tilsvarende 

sammenlignbare kommuner når kommunestørrelse tas med i betraktning.  

Kommunens styringsdokumenter 

Gjennom Årsberetning 2019 fremkommer det at kommunens område for omsorg, som omfatter 

sykehjem og hjemmetjenester, samt rehabilitering, psykisk helse og rus, har holdt seg innenfor 

budsjettrammene, og for 2019 fikk et mindreforbruk på kr 3,5 mill. Mindreforbruket ses i 

 
5 Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand, Froland og Lillesand 
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sammenheng med økt oppholdsbetaling grunnet høyt belegg på sykehjem, samt reduserte kostander på 

medisiner og medisinsk forbruksmateriell.  

Enhetene hadde i 2019 et sykefravær på 7,99 %, og ligger med dette om lag et halvt prosentpoeng over 

det generelle sykefraværet for hele kommunen. Fraværet har blant annet generert et merforbruk på 

vikarkostander på kr 0,8 mill., til totalt kr 10 mill., samt en total overtidskostnad på kr 0,7 mill. 

Enhetene innen omsorg er svært lønnstunge, og 87 % av totalkostnadene gikk i 2019 med til 

personalkostnader. Kommunen har iverksatt en rekke tiltak i forbindelse med dette, blant annet er en 

egen merkantil ressurs ansatt for å arbeide med turnusstyring.  

Det fremkommer av enhetens årsmelding at kommunen ønsker å tilrettelegge for kompetanseheving, 

blant annet ved at ufaglærte skal gis tilbud om fagbrev. Det beskrives videre at dette skal kompenseres 

i form av «pakker», men det sies lite om hva dette egentlig innebærer.  

Risør kommune har fylkets høyeste andel eldre og størsteparten av disse ønsker å bo lengst mulig i 

eget hjem så sant hjemmetjenestene kan tilrettelegge for dette. Av enhetens årsmelding fremkommer 

det at det arbeides for godt organiserte hjemmetjenester, og at dette har redusert behovet for kostbare 

institusjonsplasser for kommunen. Det vises likevel til behov for stadig forbedring, slik at 

hjemmetjenesten styrkes med bakgrunn i befolkningsutviklingen. Videre er det i forbindelse med den 

forventede økningen i omsorgssektorens brukermasse arbeidet med utbyggingsprosjekt på 

Frydenborgsenteret og Tjennasenteret. Prosjektet er ferdig med forprosjektfasen, og det er planlagt 

prosjektutføring i 2020-2021.  

Risør kommune arbeider også målrettet med implementering av velferdsteknologi i forbindelse med 

demografiske utfordringer, og kommunen beskrives i kommunebilde 2018 å være helt i front av dette 

arbeidet.  

 

Spørreundersøkelse 

På spørreundersøkelsen svarte totalt 46 % at det enten i liten grad eller i noen grad knytter seg risiko 

til overholdelse av lover og bestemmelser, økonomi og produktivitet, måloppnåelse og oppfølging av 

politiske vedtak i forhold til sykehjemstjenesten. Andel som responderte at det i stor grad eller veldig 

stor grad knyttet seg slik risiko til tjenesten var på henholdsvis 17 % og 6 %, og med dette lavere enn 

for andre tjenesteområder i kommunen.  

På tilsvarende spørsmål innen hjemmesykepleien svarte til sammen 54 % at det enten i liten grad eller 

i noen grad knyttet seg en risiko til overholdelse av lover og bestemmelser, økonomi og produktivitet, 

måloppnåelse og oppfølging av politiske vedtak i forhold tjenesteområdet, mens 11% svarte at denne 

risikoen i stor grad forelå, mens 3 % mente at risikoen i veldig stor grad var til stede. På det generelle 

spørsmålet om behov for forvaltningsrevisjon på tjenesteområdet i kommende periode, ble både 

sykehjem og hjemmetjenesten rangert blant de fem nederste av totalt 15 tema.  

Ved konkretisering av risikoområdene, trekkes manglende overholdelse av arbeidsmiljøloven i 

forbindelse med lovstridige turnuser frem som en potensiell risiko.  

Samtale med rådmann 

I forbindelse med revisjonens samtale med rådmannen fremkom det at ledelsen anser de «tunge» 

virksomhetene som helse, pleie og omsorg som tjenester under kontroll, som i stor grad overholder 

budsjett. Tjenestene bærer preg av å ha både kommunalsjef og enhetsledere med god kontroll som 

arbeider systematisk. Rådmannen beskriver for øvrig at det ikke har vært mye tilfeller av 
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nedbemanning innen pleie og omsorg, men samtidig er det ikke bemannet opp i forbindelse med 

håndtering av veksten innen enheten eller til tross for at det er bygd ut med nye plasser.  

 

HABILITERING  

Habiliteringsenheten består av avdeling Sandnes ressurssenter, avdeling Orreveien ressurssenter og 

avdeling Linken arbeid- og aktivitetssenter, og yter tjenester innen avlastning, arbeids- og 

aktivitetstilbud, veiledning og koordinering. Videre er ansvaret for brukerstyrt personlig assistanse 

(BPA) delt mellom hjemmetjenesten og habiliteringsenheten i kommunen, og gjennomgås i sin helhet 

her. 

 

KOSTRA  

Risør kommune hadde i 2018 16 brukere av avlastning, 55 brukere av støttekontakt og 8 brukere av 

omsorgsstønad, noe som har vært stabilt de siste tre årene. Totalt for 2018 ble det gitt 7 696 timer med 

støttekontakt, 2 796 timer omsorgsstønad og 9 574 timer avlastning utenfor institusjon. Timer til 

støttekontakt har vært stabilt de tre siste årene, mens det for omsorgsstønad og avlastning utenfor 

institusjon har vært en økning på om lag 35 % for samme tidsperiode. 

Gjennom fordeling av timer til omsorgstjenester per år fremkommer det at Risør kommune i 2018 

brukte 5 736 timer på BPA. Dette har vært relativt stabilt, med en økning på totalt 800 timer fra 2016. 

Til sammenligning ligger Tvedestrand i nedre sjiktet av kommunene fra sammenligningsgrunnlaget, 

med 1 387 timer på BPA, mens Froland og Gjerstad ligger i øvre sjiktet, med henholdsvis 18 838 og 

17 520 timer på BPA samme år. 

 

Kommunens styringsdokumenter 

Årsberetning 2019 viser til at habiliteringstjenestene hadde et samlet merforbruk for 2019 på kr 11,4 

mill., noe som innebærer en økning mot fjorårets merforbruk på kr 8,9 mill., og utgjør et forbruk på 

128,8 % av budsjett.. Den store svikten kan henføres til nedgangen i refusjon på ressurskrevende 

tjenester, som utgjorde kr 5,2 mill. samt salg av tjenester til andre kommuner som følge av opphørt 

kontrakt på kr 3 mill.  

Habiliteringsenheten er blant dem i kommunen med høyest sykefravær i 2019 på 10 %, en økning på 

to prosentpoeng fra 2018. Enheten stod for 32 % av hele kommunens overtidsutbetaling, noe som for 

2019 innebar kostnader innen habiliteringstjenestene på kr 1,4 mill. Det har også vært en vesentlig 

økning i utgifter til BPA og støttekontakter, og totalt overskrides budsjett for 2019 med kr 1,2 mill. 

Sammenlignet med 2018 er kostnadene økt med kr 0,9 mill. 

Gjennom kommunens handlingsprogram og økonomiplan for 2020-2023 fremkommer det at det er 

gjort diverse grep som følge av de økonomiske utfordringene som foreligger. Blant annet har det vært 

jobbet aktivt med å få ned sykefraværet og tilpasse turnusene til at hele driften skal ses samlet under 

ett. I forbindelse med bortfall av salg av tjenester fra Sandnes ressurssenter til Gjerstad kommune i 

2019 har det blitt redusert med ca. 10 årsverk i tjenesteområdet. På tross av dette har enheten strevd 

med å redusere bemanningen parallelt med bortfallet av inntekt. Det fremkommer videre fra 

økonomiprogram og handlingsplan 2020-2023 at det forventes et ytterligere kutt for tjenesten i 2020 

på kr 4,7 mill.  

Kommunen jobber med nye måter å levere gode tjenester på innen habilitering, da de yngre brukerne 

stiller andre krav enn de tidligere tradisjonelle brukerne i tjenesten har gjort. Dette må også ses i 
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sammenheng med at Risør har en forholdsvis stor andel psykisk utviklingshemmede som gammel 

HVPU-kommune. Tiltaket i investeringsplanen om Boliger til unge funksjonshemmede er et eksempel 

på tilpasning av tjenesteutviklingen i kommunen.  

Habiliteringsenheten har tatt i bruk QM+ som avvikssystem, og det ble i 2018 rapportert 135 avvik 

knyttet til tjenesten. Disse avvikene omhandler i stor grad medikamenthåndtering, 

informasjonssikkerhet eller avvik innen organisatoriske forhold. I 2019 ble forvaltningsrevisjons-

prosjektet «HMS og avvikshåndtering ved Sandnes Ressurssenter» utført etter bestilling fra 

kontrollutvalget på bakgrunn av høy andel avvik innen enheten. Av prosjektets gjennomgang fremkom 

det at enheten har et stort omfang av avvik på vold og utagering mot ansatte, og det ble anbefalt 

systematisk oppfølging og evaluering av avvik på et overordnet nivå, med mål om å redusere 

omfanget av skademeldinger samt gjentakende avvik. 

 

Spørreundersøkelse 

På spørreundersøkelsens kartlegging av risiko svarer 35 % av respondentene at det enten i liten grad 

eller i noen grad knytter seg en risiko til tjenesten når det gjelder overholdelse av lover og 

bestemmelser, økonomi og produktivitet, måloppnåelse og oppfølging av politiske vedtak. 29 % 

mener at det i stor grad knytter seg risiko til området, mens 9 % mener at risikoen i veldig stor grad 

foreligger.  

På det generelle spørsmålet om behov for forvaltningsrevisjon på tjenesteområdet i kommende 

periode, ble habilitering rangert på en femte plass av de 15 skisserte områdene. Ved konkretisering av 

risikoområdene, trekker flere respondenter frem utagerende brukere samt vold og trusler som 

potensielle risikoer. Drift av habiliteringsenhetene, spesielt i form av knapphet på ressurser, trekkes 

også frem av flere respondenter som et årsaksforhold til at tjenesten blir skissert med høy risiko. 

 

Samtale med rådmann 

Gjennom revisjonens samtale med rådmann blir habiliteringstjenesten beskrevet som en stor tjeneste 

hvor kommunen også selger tjenester til andre kommuner. Tjenesten skildres som sårbar, med en drift 

som over mange år har alt for høye kostnader. Når det gjelder ledelsesfaktorer, struktur på tjenesten og 

kulturmessige forhold, mener rådmann at man ikke er helt der man burde være. Samtidig er det store 

penger i tjenesten, noe som kan gjøre det litt vanskelig å styre.  

Risør kommunes praksis på BPA innebærer en løsning med kun kommunalt ansatte innenfor 

brukerstyrt personlig assistanse, uten private leverandører. Aust-Agder Revisjon IKS er for øvrig i 

gang med en evaluering av BPA-ordningen i Risør, etter initiativ fra administrasjonen, bystyret og 

følgelig vedtak om bestilling i kontrollutvalget.   

ANDRE HELSETJENESTER 

Innenfor andre helsetjenester har revisjonen lagt inn tjenesteområder innen blant annet fastlege, 

legevakt, jordmor, helsestasjon og skolehelsetjenesten. 

 

KOSTRA 

Helsedirektoratet har retningslinjer som sier at jordmor skal komme på hjemmebesøk i løpet av de tre 

første dagene etter hjemkomst etter fødsel. Iht. KOSTRA ble dette i 2019 utført i 83 % av tilfellene. 

Dette er tilsvarende andelen for Gjerstad og Lillesand samme år, men noe høyere enn eksempelvis for 

Froland og KG11, på henholdsvis 62 % og 53 %. Videre har Risør kommune en dekning på 1,5 
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ergoterapeuter per 10.000 innbyggere. I sammenligningsgrunnlaget ligger kun Froland lavere enn 

dette med 0,2, mens Gjerstad, Lillesand og KG11 har en dekning på henholdsvis 4,1, 5,7 og 4,3. Når 

det gjelder avtalte årsverk i helsestasjon- og skolehelsetjenesten, ligger Risør relativt gjennomsnittlig 

med resten av kommunene i sammenligningsgrunnlaget, med 53,1 årsverk per 10.000 innbyggere, mot 

56,4 i Tvedestrand og 55,8 i Lillesand. 

Risør kommune har som eneste av kommunene i sammenligningsgrunnlaget pasienter på fastlegeliste 

uten lege. I 2019 gjaldt dette 602 personer. Kommunen har også en gjennomsnittlig listelengde hos 

fastlegene som ligger blant de høyeste i sammenligningsgrunnlaget. For 2019 var denne på 1088 

pasienter, mens Tvedestrand, Froland og Lillesand har listelengder på henholdsvis 1060, 883 og 951 

pasienter. Risør har også betraktelig lengre pasientlister enn gjennomsnittet for kommunene i KG11, 

som er på 924 pasienter.  

Når det gjelder avtalte legeårsverk per 10.000 innbyggere har Risør hatt en økning fra 9,8 i 2018 til 

11,3 i 2019. Dermed har kommunen nå en legedekning tilsvarende landsgjennomsnittet, og relativt 

tilsvarende det komparative grunnlaget6 på henholdsvis 8,9-14. Legetimer per uke pr. beboer i 

sykehjem var i 2018 på 0,58, en økning på 14 % fra året før. Det er også noe mer enn sammenlignbare 

kommuner, hvor Tvedestrand, Lillesand og kommunene i KG11 har et timeantall per uke på 

henholdsvis 0,33, 0,53 og 0,49. 

 

Kommunens styringsdokumenter 

Av årsberetning 2019 fremkommer det at kommunen innen helsestasjonstjenester, fysioterapi og 

legetjenester hadde et merforbruk på kr 1,9 mill., hvor fastlegeordningen er den største årsaken til 

dette. Ordningen beskrives å være under stort press, og det pågår arbeid i kommunen for å gjøre kloke 

grep for å få tilstrekkelig legedekning i årene som kommer. Blant annet gjelder dette kommunens 

arbeid med å vurdere nedlegging av Søndeled legekontor og med dette på sikt samle legetjenestene i 

sentrum av Risør. Kostnaden ved Søndeled legekontor ble i 2019 totalt kr 1,4 mill., mens det var 

budsjettert for kun basistilskudd på kr 450.000. Også Kragsgata legesenter gikk betydelig over 

budsjett, blant annet som følge av inntektssvikt grunnet redusert innbetaling av egenandel.  

Forhold rundt kommunens fastlegetjeneste trekkes også frem fra fylkesmannen, hvor det i 

kommunebilde fra 2018 fremkommer at det er uttrykt bekymring blant ansatte vedrørende 

kapasitetsproblemer, og at det med dette er fare for at kommunen ikke oppfyller kravene om 

tilgjengelighet av fastlege slik de er pålagt. Tilsvarende sliter kommunen med rekrutering av psykolog, 

og på tross av flere år med mottatt tilskudd til stillingen, har de ikke lykkes med å få besatt stillingen.  

Risør kommune har ifølge enhetens årsmelding en bemanning i skolehelsetjenesten som er på den 

anbefalte normen for alle skolene utenom Risør barneskole, hvor faktisk stilling er på 0,6-0,8 mot 

anbefalt norm på 1,2 stilling. Handlingsprogram og økonomiplan 2020-2023 viser til at 

skolehelsetjenesten de siste årene har hatt en styrking fra kr 4,5 mill. i årsregnskap i 2018 til kr 4,9 

mill. i budsjett for 2020. 

Tjenesteområdet bruker QM+ til avviksrapportering og det har vært lagt ned mye arbeid knyttet til 

rutinebeskrivelser og prosedyrer i forbindelse med dette. Kommunalt ansatte på legekontor har ikke 

noen aktiv bruk av QM+, men det fremkommer av enhetens årsmelding at oppfatningen er at avvik og 

potensielle avvik likevel meldes og fanges opp. 

 
6 Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand, Froland, Lillesand 



    18 

 

Enhet for helse har hatt en økning i sykefravær fra 1,55 % i 2017 til 4,39 % i 2018, men er på tross av 

dette blant enhetene med lavest fravær i hele kommunen. 

 

Spørreundersøkelse 

På spørsmål om det knytter seg risiko til tjenesten, målt opp mot overholdelse av lover og 

bestemmelser, økonomi og produktivitet, måloppnåelse og oppfølging av politiske vedtak, svarte 40 % 

at det enten i liten grad eller i noe grad var en slik risiko. 17 % svarte at det i stor grad knytter seg 

risiko til området, mens 9 % at det i veldig stor grad er en slik risiko.  

På det generelle spørsmålet om behov for forvaltningsrevisjon på tjenesteområdet i kommende 

periode, ble andre helsetjenester (fastlege, helsestasjon etc.) rangert blant de tre nederste av totalt 15 

hovedområder. Ved konkretisering av risikoområdene, trekkes spesielt manglende legedekning frem, 

noe som videre medfører et sterkt press på legene. 

 

Samtale med rådmann 

I samtaler med rådmann blir det ytret til revisjonen en bekymring over legetjenesten, da det er store 

utfordringer med å rekruttere til fastlegestillinger. Rådmannen trekker også frem utfordringer knyttet 

til Søndeled legekontor.  
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4.1. DELKONKLUSJON FOR HELSE OG OMSORG  

Innenfor sykehjem og hjemmetjeneste mener revisjonen det knytter seg moderat til høy risiko til ulike 

områder, tatt i betraktning den informasjonen som foreligger. Blant områdene som trekkes spesielt 

frem er bemanning som av ressurshensyn beskrives å være på et minimumsnivå, noe som alltid 

medfører økt risiko for tjenesten. I henhold til data fra KOSTRA har kommunen imidlertid en høy 

dekning av årsverk per bruker, som for 2018 var på 0,58, og med dette høyere enn for kommunene i 

sammenligningsgrunnlaget. Videre påpekes det at kommunen har gjort flere grep i forhold til effektiv 

bruk av personale, blant annet gjennom egen ressurs med turnusansvar, og sannsynligheten for feil ses 

med dette som noe lavere. 

Selv om kommunen ligger relativt høyt i forhold til sammenligningsgrunnlaget på brukerrettede 

årsverk, er det en relativt lav andel av disse med helsefaglig utdanning sammenlignet med det 

komparative grunnlaget. Kommunen arbeider med å tilrettelegge for kompetanseheving blant sine 

ansatte, men det fremkommer lite av kommunens styringsdokumenter om praktiseringen av dette. I 

forbindelse med forventet økning i brukermasse, opplever revisjonen at det er en risiko knyttet til den 

lave andelen årsverk med helseutdanning som kommunen har. Da det i forlengelse av dette kan føre til 

redusert tjenestekvalitet, høyere andel avvik og økonomiske konsekvenser i form av overtidsbetaling, 

anser revisjonen konsekvensen av dette til å være alvorlig. 

Et tredje område hvor revisjonen vurderer en høy grad av risiko, er i forbindelse med 

tjenestetildelingen innen helse og omsorg. Det fremkommer av enhetens årsmelding at hjemmetjeneste 

og institusjon har et godt samarbeid slik at kostbare institusjonsplasser erstattes av tjenester hjemme. 

Likevel viser data fra KOSTRA at kommunen har en relativt lav andel av sine innbyggere over 80 år i 

kontakt med hjemmetjenesten, og en relativt høy andel av samme gruppe på sykehjem, sammenlignet 

med andre kommuner.  

Innenfor sykehjem og hjemmetjenester mener revisjonen dermed at risikoene fordeler seg følgende: 

    Konsekvens 

Sa
n

n
sy

n
lig

h
e

t 

  Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig 

Meget liten      

Liten      

Moderat     Bemanning 

Stor   
Tjenestetildeling 
Helseutdanning 

  

Svært stor      

 

Etter revisjonens vurdering er det innenfor habilitering moderat til høy risiko innenfor ulike områder. 

Enheten har flere år hatt et stort merforbruk, og økonomistyring trekkes derfor frem som en risiko med 

potensiell svært stor sannsynlighet. Dette ses i sammenheng med at det forventes en reduksjon i 

inntektene i tiden fremover i forbindelse med at flere brukere når pensjonsalder, slik at kommunens 

refusjon fra staten frafaller. Dette var også områder som ble trukket frem i spørreundersøkelsen, og 

enheten ble rangert høyt på spørsmål om behov for forvaltningsrevisjon kommende år.  

Videre fremheves utfordringene enheten har ved å til enhver tid skulle ha nok kvalifisert bemanning 

med riktig kompetanse. Særlig beskrives dette som utfordrende i forbindelse med enhetens høye 

sykefravær. I forlengelse av dette knytter det seg høy risiko til vold og trusler i tjenesten, da det 

potensielt innebærer at ukvalifiserte eller underbemannet ansatte må håndtere utagerende brukere. Fare 
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for vold og trusler blir også trukket frem som et område med økt risiko fra flere av respondentene i 

spørreundersøkelsen.  

Kommunens forvaltning av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) vil også utgjøre en potensiell 

risiko, da ordningen i kombinasjon med å nylig ha blitt lovfestet har hatt store svingninger i tildelte 

timer de siste årene. Kommunen leverer et tilbud uten mulighet for private aktører, og ordningen har i 

forbindelse med en eventuell endring av dette vært oppe til diskusjon i bystyret. 

Innenfor habilitering mener revisjonen dermed at risikoene fordeler seg følgende: 

    Konsekvens 

Sa
n

n
sy

n
lig

h
e

t   Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig 

Meget liten      

Liten      

Moderat    BPA  

Stor     Bemanning 

Svært stor    Økonomistyring  

Innenfor andre helsetjenester knytter det seg moderat til høy risiko til ulike områder. Revisjonen 

bemerker at fastlegeordningen skisseres som presset fra flere kilder. Dette kommer også til uttrykk 

gjennom data fra KOSTRA, hvor legelistene til fastlegene i Risør er blant de lengste i 

sammenligningsgrunnlaget. Risikoen knytter seg til høy arbeidsbelastning og generell utfordring ved 

rekruttering av fastleger, som følgelig gir en risiko knyttet til dekning av fastleger i kommunen.  

Når det gjelder skolehelsetjenesten fremkommer det av årsberetning at Risør barneskole ligger noe 

under norm på bemanning, men at det i budsjett 2020 er bevilget ekstra midler for å styrke tjenesten. I 

henhold til data fra KOSTRA, har Risør kommune årsverk i helsestasjon- og skolehelsetjenesten 

tilsvarende sammenligningsgrunnlaget, med 53,1 årsverk per 10.000 innbyggere. Med bakgrunn i at 

revisjonen anser konsekvensen ved mangelfull bemanning i skolehelsetjenesten som alvorlig, løftes 

total risiko til høy. 

Innenfor andre helsetjenester mener revisjonen dermed at risikoene fordeler seg følgende: 

    Konsekvens 

Sa
n

n
sy

n
lig

h
e

t   Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig 

Meget liten      

Liten      

Moderat    Skolehelsetjenesten  

Stor   Fastlegeordningen   

Svært stor      
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5.     TEKNISK FORVALTNING 

Teknisk forvaltning omfatter tjenester innen byggesak, planlegging, oppmåling, drift av kommunale 

bygninger og eiendommer, kommunale vann- og avløpstjenester, samt de interkommunale 

samarbeidene vedrørende renovasjon og brannvern. 

VANN, AVLØP OG RENOVASJON 

Vann, avløp og renovasjon (VAR) drives i Risør kommune etter selvkostprinsippet. Oppgaver innen 

vann og avløp ivaretas internt i kommunen mens renovasjon ivaretas gjennom Risør og Tvedestrand-

regionens Avfallsselskap AS (RTA). 

KOSTRA 

Når det gjelder driftsutgifter per innbygger tilknyttet vannforsyning, har Risør hatt en svak økning de 

siste årene fra 1139 kr i 2017 til 1265 kr i 2019. Risør ligger med dette blant kommunene i 

sammenligningsgrunnlaget med lavest driftsutgifter, og til sammenligning hadde Gjerstad, 

Tvedestrand og Froland driftsutgifter for tilsvarende tjenester i 2019 på henholdsvis 1351 kr, 1781 kr 

og 1452 kr. Risør ligger også lavere enn sammenligningsgrunnlaget når det gjelder gebyrgrunnlaget og 

gebyrinntekter per innbygger tilknyttet vannforsyning, som i 2019 var på hhv. 1904 kr og 1818 kr.   

Også når det gjelder avløp, viser KOSTRA at Risør har et årsgebyr for avløpstjenesten som ligger 

lavere enn for sammenligningsgrunnlaget. For Risør utgjorde dette i 2019 3898 kr (eks. mva.), mens 

det for Tvedestrand, Lillesand og Froland utgjorde henholdsvis 6958 kr, 5554 kr og 5140 kr. Risør 

ligger imidlertid relativt likt gjennomsnittet for kommunene i KG11 på 3819 kr. 

Når det gjelder avfallstjenesten, som i Risør utføres av RTA, er årsgebyrene gjennomsnittlige til resten 

av kommunene i sammenligningsgrunnlaget. Det samme gjelder for husholdningsavfall per innbygger, 

som for Risør var på 475 kg i 2019. 

 

Kommunens styringsdokumenter 

Vann, avløp og renovasjon drives etter selvkostprinsippet. Det betyr at kapitalkostnader knyttet til lån 

som finansierer investeringer i vann og avløp skal dekkes av avgifter.  

Det fremkommer av årsberetning og handlingsplan at vann og avløp i hovedsak får gjennomført 

tiltakene innenfor hovedplan for vann og avløp etter planen, eller raskere. Regnskapet viser mindre 

avvik på lønn og driftskostnader og disse oppveier hverandre i stor grad. Totalt ble selvkostfondene 

belastet med kr 1,4 mill. i 2019 for å holde de kommunale avgiftene på ønsket nivå. Kommunen 

viderefører lave kommunale kostnader inn i 2020, men med en økning på 5 % på vann og 10 % på 

avløp for å opprettholde et trygt nivå på selvkostfondene.  

I regi EUs vanndirektiv ble det i 2019 gjennomført et problemkartleggingsprosjekt hvor tre 

vannområder i vannregion Agder deltok. Prosjektet har vært finansiert av deltakerkommunene og 

fylkesmannen, med fylkeskommunen som prosjektleder. Rapporten fra problemkartleggingsprosjektet 

skal ferdigstilles i 2020 og resultatet fra denne vil gi føringer for det videre arbeidet for Risør.  

Innen kommunens renovasjonsarbeid fremkommer det av kommunens handlingsprogram og 

økonomiplan 2020-2023 at det i samarbeid med RTA AS arbeides med nedgravde 

renovasjonsløsninger i Risør sentrum. RTA AS vil ha ansvar for nedgravd enhet samt installasjon og 

anskaffelse av disse, og skal følgelig dekke hoveddelen av investeringen. Risør kommunes andel av 
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totalkostnaden forventes å være i området 15-20%. Prosjektet er innarbeidet i ny reguleringsplan for 

Risør sentrum, og skal etter planen gjennomføres i 2020 og 2021.   

Revisjonen er gjort kjent med at kommunen i løpet av våren 2020 vil få et tilsyn av Mattilsynet hvor 

vannforsyningssystemet ved ett vannverk tilses. 

 

Spørreundersøkelse 

På spørsmål om vann, avløp og renovasjon svarte 52 % at det enten i liten grad, eller i noe grad knytter 

seg risiko mot overholdelse av lover og bestemmelser, økonomi, produktivitet, måloppnåelse og 

oppfølging av politiske vedtak. 9 % av respondentene oppga at denne risikoen i stor grad forelå, mens 

3 % at den i veldig stor grad forelå. På spørsmålet om behov for forvaltningsrevisjon blir området 

likevel rangert på en delt sjette plass av de 15 skisserte områdene. 

 

PLAN OG BYGGESAK 

KOSTRA 

Når det gjelder antall byggesaker behandlet i alt har Risør kommune en relativt gjennomsnittlig andel i 

forhold til sammenlignbare kommuner7. I 2019 behandlet kommunen 173 saker, mot 179 i 2018 og 

209 i 2017. Når det gjelder gjennomsnittlig behandlingstid for byggesaker med 3 og 12 ukers frist 

(målt i dager), ligger Risør betraktelig høyere enn kommunene det sammenlignes med. I 2019 brukte 

kommunen i gjennomsnitt 27 dager på saker med 3 ukers frist, mens Tvedestrand, Froland og 

Lillesand lå på henholdsvis 19, 14 og 15, og Vegårshei og Gjerstad i gjennomsnitt bare brukte 7 dager. 

Gjennomsnittlig behandlingstid for kommunene i KG11, Aust-Agder og landet i 2019 var på 

henholdsvis 18, 15 og 18 dager.  

Risør kommune har en relativt lang behandlingstid også for saker med 12 ukers frist, på 44 dager i 

2019, mot eksempelvis 7 dager i Tvedestrand og 11 dager i Vegårshei. Det er likevel noe nærmere 

gjennomsnitt for KG11, Aust-Agder og landet på henholdsvis 35, 30 og 33 dager, enn sakene med 

kortere frist. Risør kommune hadde for innvilgede byggesøknader, vedtak om dispensasjon fra plan i 

45 % av tilfellene i 2019, en reduksjon fa 68 % i 2017 og 62 % i 2018. Denne reduksjonen innebærer 

at Risør nå er ganske gjennomsnittlig sammenlignet med nærliggende kommuner i andel vedtak om 

dispensasjon. Det er likevel høyere enn gjennomsnittet for KG11, Aust-Agder og landet, på 

henholdsvis 20 %, 17 % og 17 %. 

 

Kommunens styringsdokumenter 

Plan og byggesak hadde for 2019 et merforbruk på kr 2,1 mill., mot budsjett på kr 1,2 mill. Årsaken til 

merforbruket forklares i stor grad gjennom sviktende inntekter, særskilt i forbindelse med kart og 

oppmåling hvor inntektssvikten var på kr 1,1 mill. Markedsaktiviteten er avgjørende for 

inntektsbringende saksbehandling og svikten kan tyde på at budsjettene må nedskaleres til korrekt nivå 

for senere perioder. Plan og byggesak hadde for 2018 et hopp i sykefravær til nesten 8 %, men for 

2019 er dette igjen blant områdene i kommunen med lavest sykefravær, på 2,9 %. 

Kommunen jobber mot det overordnete hovedmålet «vi skal vokse», og legger ned mye arbeid i å 

være en kommune hvor flere flytter inn enn ut. Blant tiltakene er prosjektet Risør utvikling og vekst 

(RUV), hvor hovedoppgaven har vært å fremme boligbygging i kommunen. Det ble i 2018 tatt i bruk 

86 nye boenheter, mot 19 i 2017. Basert på erfaringstall er det lite sannsynlig at kommunen oppnår 

 
7 Tvedestrand, Lillesand, Froland, Gjerstad og Vegårshei 
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mer enn 45 nye boenheter tatt i bruk per år, og dette fremkommer av enhetens årsmelding som 

kommunens målsetning for de kommende åra. 

Plan og byggesak behandler normalt mellom 350 og 500 saker i året, fordelt på politiske saker og 

delegerte vedtak. De fleste av sakene har et press om kortest mulig saksbehandlingstid fra ulike hold, 

da vedtakene ofte har stor betydning for enkeltpersoner og firmaer samt for arbeidsplasser og 

økonomi. Videre fremkommer det av enhetens årsmelding at plan og byggesak per i dag ikke klarer å 

tilfredsstille kravene om kontinuerlig oppdatering av grunnlagskart fullt ut, noe som igjen medfører 

større etterspørsel etter kommunal bistand i prosessen. Dersom karttjenestene hadde vært bedre, ville 

innbyggerne kunne utført mer selv og saksbehandlerne blitt noe avlastet. 

Det påpekes i kommunebilde 2018 at hovedinntrykket av kommunens plan- og byggesak er at de 

utfører sin rolle som planmyndighet etter ordningens intensjon. I 2017 behandlet fylkesmannen 11 av 

kommunens byggesaker, hvorav seks av dem fikk vedtakene opprettholdt, mens fire ble sendt tilbake 

til kommunen for ny behandling.  

 

Spørreundersøkelse 

Målt opp mot overholdelse av lover og bestemmelser, økonomi, produktivitet, måloppnåelse og 

oppfølging av politiske vedtak er det i spørreundersøkelsen 14 % av respondentene som mener at det i 

stor grad foreligger en risiko innenfor tjenesteområdet, mens 3 % av respondentene mener det i veldig 

stor grad foreligger risiko. Enhet for plan og byggesak er rangert blant de fem nederste av 15 tema på 

spørsmål om hvilket tjenesteområde respondentene mener det bør gjennomføres forvaltningsrevisjon i 

løpet av de neste 4 år. Lang saksbehandlingstid og sprengt kapasitet som følge av mangel på ressurser 

tas opp av flere respondenter som viktigste årsak til et eventuelt risikoforhold. 

 

Samtale med rådmann 

I revisjonens samtale med rådmann fremkom det at teknisk sektor ved plan og bygg var et område han 

mente det forelå lav risiko. Det beskrives en utfordring om at trykket på enheten er så variabelt, men 

samtidig er det en god kompetanse med gode tilbakemeldinger på saksfremstillinger mv.  

BRANNVERN OG BEREDSKAP 

KOSTRA 

Når det gjelder brannvern i kommunen utføres dette av Østre Agder Brannvesen (ØABV). Risør har 2 

km, eller 4 minutter, til nærmeste brannstasjon, som er av typen dagkasernert, mens nærmeste 

døgnkasernerte brannstasjon er 5 mil unna. Kommunen hadde for 2019 en kostnad per innbygger på kr 

1408, som er relativt uendret fra året før på kr 1444. Dette er imidlertid høyere enn for alle 

kommunene i sammenligningsgrunnlaget, hvor driftsutgiftene varierer fra kr 623 i Froland til kr 1115 i 

Tvedestrand. Gjennomsnittet for kommunene i KG11 er også betraktelig lavere enn for Risør, på kr 

1062.  

Kommunens styringsdokumenter 

Dagens brannordning i kommunen innebærer 4 mannskap på dagvakt frem til kl. 16.00. Ordningen er 

utover kravet i bemanningsforskriften for brannvesen, men er likevel ivaretatt av kommunen med 

hensyn til verdiene knyttet til trehusbyen Risør og avstanden til hovedbrannstasjon i Arendal. Det 

fremkommer av kommunens handlingsprogram og økonomiplan at det er mulig for kommunen å spare 

inn kr 2 mill. i året ved å endre til en ordning lignende hva Tvedestrand har, som innebærer mannskap 
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i bakvakt med maksimal forspenningstid (tid til de må være på stasjonen), og er noe kommunen er i 

dialog med ØABV om. 

Fylkesmannens kommunebilde viser til at kommunen har jobbet systematisk og målrettet med 

samfunnssikkerhet i mange år. Sist tilsyn ble utført i 2016, og det ble da ikke gitt avvik, men seks 

merknader. Det fremkommer at kommunen i etterkant av dette har kommet godt i gang med 

utarbeidelse av ROS-analyser, øvelser og beredskapsdager. Det er planlagt nytt tilsyn fra 

fylkesmannen på kommunal beredskap i løpet av 2020. 

 

Spørreundersøkelse 

På spørsmål om brannvern og beredskap, svarer 3 % at det i stor grad og 9 % at det i veldig stor grad 

knytter seg risiko til området i forhold til overholdelse av lover og bestemmelser, økonomi, 

produktivitet, måloppnåelse og oppfølging av politiske vedtak. Dette kommer følgelig også lavt ut, og 

blant de tre nederste av 15 tema, på spørsmålet om behov for forvaltningsrevisjon for kommende 

perioder. 

 

EIENDOM OG INVESTERING 

KOSTRA 

Risør kommune har netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger blant de høyeste av de 

komparative gruppene. For Risør var dette i 2019 på 508 kr, mens det for resten av grunnlaget varierer 

fra 117 kr i Gjerstad til 414 kr i Froland. Risør ligger også høyere enn gjennomsnittet for landet, fylket 

og kommunene i KG11 på henholdsvis 326 kr, 357 kr og 293 kr. Netto driftsutgifter til 

eiendomsforvaltning i prosent av totale netto driftsutgifter, har de siste 3 årene ligget stabilt på 7,2-7,3 

%. Dette er relativt tilsvarende Tvedestrand kommune, men noe under de resterende kommunene i 

sammenligningsgrunnlaget. Det er også under gjennomsnittet for landet, fylket og kommunene i KG11 

på henholdsvis 9 %, 8,4 % og 8,2 %. 

 

Kommunens styringsdokumenter 

I kommunens årsberetning fremkommer det at enhet for eiendom og teknisk hadde et merforbruk i 

2019 på kr 4,8 mill. Merforbruket forklares gjennom bortfall av leieinntekter, spesielt i forbindelse 

med institusjon og utleieboliger. I tillegg kom et merforbruk på energikostnader til kommunale 

bygninger på kr 1,1 mill. samt en inntektssvikt hos parkeringstjenesten i forbindelse med omlegging 

av parkeringsplan. Det fremkommer av enhetens årsmelding 2019 at de økonomiske rammene som er 

tildelt ikke er tilstrekkelige til å møte forventningene som brukere og publikum har til drift av 

tjenesten. 

Enheten har videre ansvar for de fleste utbyggingsprosjektene i kommunen, men i de største 

prosjektene har det ifølge årsberetning vært behov for ekstern spisskompetanse innenfor fagene, noe 

som for 2019 innebar en konsulentkostnad på kr 4,6 mill. Enhetens saksbehandlerstab inngår mange 

kontrakter på vegne av kommunen med konsulenter, entreprenører og andre leverandører, så 

kompetanseøkning innen kontrakts- og entrepriserett, samt offentlige anskaffelser, er ifølge enhetens 

årsmelding en viktig prioritet.  

Risør kommune har de siste årene investert mye i både kulturhus, oppgradering av skolene, 

idrettsanlegg, institusjonsbygg, og brannstasjon, og beskriver selv å ligge godt an i investerings-

prosessen. Kommunen tilstreber å holde investeringsplanen på et nøkternt investeringsnivå, og 

samtidig skape handlingsrom for å kunne få gjennomført nødvendige investeringer i henhold til 
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forventet demografisk utvikling. Utvikling av Frydenborgsenteret med 12 nye korttidsplasser, 

parkering tilpasset el.-biler og nytt hjelpemiddellager har hatt oppstart i 2019 og nevnes blant de 

viktigste prosjektene i denne sammenheng.   

Videre fremkommer det av årsberetning 2019 at kommunen ved flere tilfeller har fått bevilgninger 

som blir liggende ubrukte over flere år, og dermed får utdaterte kostnadskalkyler. Prisene på spesielt 

byggeinvesteringer svinger til dels mye ut ifra markedssituasjonen og dette fører til at prosjektene ved 

oppstart ofte trenger ekstra bevilgning som følge av at kostnadene har økt. Det fremkommer videre at 

investeringsprosjekter i kommunen ikke er godt nok periodisert i forhold til når man forventer at 

prosjektkostnadene påløper. Som eksempel trekkes arbeidet med Frydenborgsenteret frem, hvor hele 

kostnaden i sin helhet ble budsjettert for i 2019, mens det i prinsippet kun ble utført planlegging og 

forprosjekt da. Byggeprosessen og kostnadene vil komme i 2020. Med dette får kommunens gjeld en 

«skjult» side fordi den har pådratt seg en forpliktelse til en investering som ikke er gjennomført ved 

utgangen av året. Ved utgangen av 2019 hadde kommunen kr.48,9 mill. i ubrukte lånebevilgninger og 

disse overføres inn i 2020. Dette kommer da i tillegg til de budsjetterte investeringene i 2020 på kr 

39,5 mill. 

 

Spørreundersøkelse 

Målt opp mot overholdelse av lover og bestemmelser, økonomi, produktivitet, måloppnåelse og 

oppfølging av politiske vedtak er det i spørreundersøkelsen 6 % av respondentene som mener at det i 

stor grad foreligger en risiko innenfor eiendom og investering, mens 17 % av respondentene mener det 

i veldig stor grad foreligger en risiko. Området eiendom og investering er rangert blant de tre øverste 

på spørsmålet om hvilket tjenesteområde respondentene mener det bør gjennomføres 

forvaltningsrevisjon av de neste 4 år. På konkretisering av risikoen påpeker flere av respondentene 

mangelfull økonomikontroll, og at enheten har gått i underskudd som følge av at budsjetteringen 

utføres basert på erfaringstall og med bakgrunn i dette ikke alltid slår til.  

 

Samtale med rådmann 

I revisjonens samtale med rådmann fremkommer det at til tross for at teknisk forvaltning generelt er 

noe krevende pga. mangel på sentrale personer og stort omfang på tjenestene, oppleves eiendom som 

en tjeneste med god kontroll, hvor kommunalsjef er veldig på. Samtidig mener rådmann det er sårbart, 

og det vil kunne være aktuelt å se på hvordan alle tjenestene innen teknisk henger sammen.  
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5.1  DELKONKLUSJON FOR TEKNISK FORVALTNING 

Innenfor vann, avløp og renovasjon er det etter revisjonens vurdering liten risiko knyttet til tjenesten. 

Kommunen tilstreber å ha lave kommunale kostnader av tjenesten som drives etter selvkostprinsippet. 

For å redusere belastningen av selvkostfondet økes de kommunale avgiftene for tjenestene med 5-10 

% for 2020, men Risør vil på tross av dette fortsatt ha lavere avgifter enn sammenlignbare kommuner. 

Forvaltning ift. renovasjon drives av RTA AS og skisseres ikke eksplisitt som noe risiko. Det vil 

likevel gjøres nærmere vurderinger av eierskapet i analysens del 2.  

Innenfor plan og byggesak er det etter revisjonens vurdering områder med moderat til høy risiko. 

Risikoen anses som høyest knyttet til økonomistyring og saksbehandling. Dette begrunnes med 

indikatorer slik som langt høyere saksbehandlingstid på byggesaker for Risør enn for 

sammenligningsgrunnlaget, særskilt for saker med frist på tre uker, men også for dem med lenger frist. 

Det legges også vekt på at det gjennom spørreundersøkelse er gitt signaler om lang saksbehandlingstid 

som følge av sprengt kapasitet og mangel på ressurser. Ved revisjonens forrige risiko- og 

vesentlighetsanalyse utført i 2016, ble lang gjennomsnittlig saksbehandlingstid trukket frem som ett av 

fire områder revisjonen anbefalte forvaltningsrevisjon av. Utover dette har enheten også et relativt 

høyt merforbruk, noe som gir indikasjon om behov for økonomistyring og nedskalering av budsjett i 

henhold til markedsaktivitet. 

Innen brannvern og beredskap er det etter revisjonens analyser beregnet moderat risiko. Slik det er i 

dag driftes tjenesten over hva som er lovpålagt, av hensyn til verdien i trehusbyen Risør. Selv om 

revisjonen med bakgrunn i overnevnte vurderer sannsynligheten noe lavere innen brannvern, vil 

konsekvensen av uønskede hendelser være høy.  

Innen eiendom og investering er det etter revisjonens vurdering en moderat til høy risiko knyttet til 

områdene innen kompetanse og økonomistyring. Det fremkommer av kommunens styringsdokumenter 

at det brukes store beløp årlig på ekstern spisskompetanse, og at det er behov for kompetanseøkning 

innen intern kontrakts- og entrepriserett, samt offentlige anskaffelser. Det beskrives videre hvordan 

kommunens gjeld har en «skjult» side som følge av at lånebevilgninger til investeringsprosjekter 

skyves frem i tid, fra år til år. Området har et stort merforbruk i 2019, på totalt kr 4,8 mill., og rangeres 

blant de tre høyeste på spørsmål om behov for forvaltningsrevisjon. På utdypning rundt risikoen 

påpeker flere av respondentene mangelfull økonomikontroll, og at enheten har gått i underskudd som 

følge av uhensiktsmessig budsjettering, som årsak til dette. 

Innenfor teknisk forvaltning mener revisjonen dermed at risikoene fordeler seg følgende: 

    Konsekvens 
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  Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig 

Meget liten      

Liten   Vann og avløp  Brannvern 

Moderat      

Stor   
Saksbehandling - 
Plan og byggesak 

  

Svært stor    
Økonomistyring - 

 Eiendom og invest. 
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6.  HJELPETJENESTER 

Hjelpetjenester omfatter tjenester innen NAV, voksenopplæring, rus- og psykisk helsearbeid, samt 

flykning og integrering. 

NAV 

I den kommunale delen av NAV inngår blant annet økonomisk rådgivning, økonomisk sosialhjelp, 

midlertidige botilbud, kvalifiseringsprogrammet m.m. Ansvaret for NAV-tjenestene i Risør kommune 

ble i løpet av 2019 flyttet fra tjenesteområdet Helse og omsorg til Samfunnsutvikling.  

 

KOSTRA 

Gjennom KOSTRA-tall knyttet til økonomisk sosialhjelp, fremkommer det at Risør har et relativt 

stabilt antall mottakere med 237 i 2017 mot 245 i 2019. Det er imidlertid et høyere antall mottakere 

enn for eksempel Lillesand, som i 2019 hadde 205 mottakere. Antall mottakere under 24 år var i 2019 

på 59 personer, noe som utgjør 24 % av alle sosialhjelpsmottakere. Dette utgjør den høyeste andelen 

unge mottakere av alle kommunene i sammenligningsgrunnlaget, hvor blant annet Lillesand har en 

andel på 17 %, mens Tvedestrand har en andel på 20 %.  

I 2019 hadde totalt 106 av sosialhjelpsmottakerne utbetaling av sosialhjelp som sin viktigste kilde til 

livsopphold. Dette innebærer en andel på 43 % av alle mottakerne. Antallet har økt over tid, og var i 

2017 på 93 stk. Også her kommer kommunen høyt ut, og til sammenligning har både Lillesand og 

Tvedestrand færre mottakere av sosialhjelp som viktigste inntektskilde i 2019, på henholdsvis 65 og 

101. Når det gjelder gjennomsnittlig stønad per innbygger over 16 år hadde Risør i 2019 en 

gjennomsnittlig stønad på 1580 kr, noe som er relativt uendret fra tidligere år og gjennomsnittlig med 

kommunene i sammenligningsgrunnlaget. 

Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud gjennom NAV for personer mellom 18 og 67 år som ønsker å 

komme i arbeid, og har behov for ekstra oppfølging, veiledning og arbeidstrening. Når det gjelder 

mottakere av kvalifiseringsstønad per 1000 innbyggere i alderen 18-66 år, har Risør 2,9 mottakere, 

mens Lillesand, Froland og Tvedestrand har henholdsvis 1,3, 1,9 og 7,0 mottakere av samme stønad. 

Når det gjelder netto driftsutgifter til kvalifiseringsprogrammet er dette redusert fra kr 1,5 mill. i 2017 

til kr 1,0 mill. i 2019. Ved netto driftsutgifter per deltaker ligger Risør blant kommunene med lavest 

kostnad, med 84.000 kr per deltaker.  

 

Kommunens styringsdokumenter 

Årsberetning 2019 viser til et merforbruk for NAV på kr 1,6 mill., og et regnskap som dermed endte 

på kr 15,8 mill. Det fremkommer av enhetens årsmelding at Risør over flere år har hatt store 

levekårsutfordringer og de ligger over landsgjennomsnittet på de fleste parametere innenfor sosiale 

tjenester. Enhetsleders oppfatning av de gitte økonomiske rammene er at de ikke er tilfredsstillende for 

enhetens krevende drift. Dette fordi enheten yter lovpålagte tjenester, og dermed i liten grad opplever 

at de kan påvirke driften selv.  

Risør kommune har med bakgrunn i Stortingsmelding nr. 33 samarbeidet med kommuner i Østre 

Agder om å utvikle et felles NAV-kontor. Saken har vært oppe til behandling i de enkelte 

samarbeidskommunenes kommunestyrer, før et slikt prosjekt ble besluttet i ordførerutvalget i Østre 

Agder, med Tvedestrand som utnevnt vertskommune. Det ble imidlertid besluttet i Risør bystyre den 
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30.april 2020, sak 20/58, at dersom Risør kommune ikke velges som vertskommune for samarbeidet 

bør NAV Risør stå alene, eller eventuelt kun sammen med Gjerstad.  

I forbindelse med at enhet NAV er under organisatoriske endringer, vil det være nødvendig å sikre at 

alle ansatte har tilstrekkelig kunnskap og kvalifikasjoner for arbeidet som utføres. Hovedfokus i 2020 

vil ligge på opplæring av ansatte, noe som i anledning med at flyktninghjelpen er planlagt å 

underlegges NAV, bemerkes som ekstra relevant. Det er også planlagt implementering av den digitale 

løsning for økonomisk sosialhjelp, Digisos, i 2020, og det vil tilstrebes god kunnskap rundt systemet 

hos de ansatte i enheten. 

 

Spørreundersøkelse 

På spørreundersøkelsens spørsmål om det knytter seg risiko til NAV, målt opp mot overholdelse av 

lover og bestemmelser, økonomi og produktivitet, måloppnåelse og oppfølging av politiske vedtak, 

svarte 45 % at det enten i liten grad eller i noe grad var en slik risiko. 24 % svarte at det i stor grad, og 

3 % i veldig stor grad, foreligger risiko knyttet til den kommunale delen av NAV. 

På det generelle spørsmålet om behov for forvaltningsrevisjon på tjenesteområdet i kommende 

periode, ble NAV rangert som fjerde høyest av de 15 oppgitte temaene.  

 

FLYKTNINGER OG INTEGRERING 

KOSTRA 

Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere er en lovfestet ordning kommunen må tilby, med 

formål å styrke grupper av nyankomne innvandreres mulighet for raskt å komme ut i jobb eller 

utdanning. KOSTRA viser netto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. innbygger i kommunen, 

hvor en ser at Risør kommune i 2019 lå på 1200 kr, en reduksjon fra 1600 kr året før. Dette er 

tilsvarende kostnadene i Tvedestrand samme år, på 1300 kr, men noe høyere enn Lillesand og Froland 

på henholdsvis 600 og 900 kr. Tilsvarende har Risør ligget stabilt høyt på antall deltakere av 

introduksjonsprogrammet de siste 3 årene, med 72 deltakere i 2019. Tvedestrand, Froland og Lillesand 

hadde for samme år 44, 41 og 56 deltakere på introduksjonsprogrammet. Kostnad per deltaker er i 

Risør lavest av alle kommunene i sammenligningsgrunnlaget, og utgjorde i 2019 kr 111 000, mot 

eksempelvis 179 000 kr i Tvedestrand og i underkant av 130 000 kr i Lillesand og Froland. 

 

Kommunens styringsdokumenter 

Flyktningetjenesten, som i løpet av 2020 overføres til NAV flyktning, har ansvar for å bosette 

flyktninger, sikre ivaretakelse og kvalifisering til et liv i Norge med aktiv deltakelse i arbeids- og 

samfunnsliv. Tjenesten endte i 2019 med et merforbruk på kr 0,7 mill., og et årsregnskap på kr 2,4 

mill.  

Av tertialrapport (2) fra 2019 fremkommer det at enheten, som følge av strengere grensekontroll og 

redusert flyktningstrøm, har opplevd rask endring i budsjettrammene uten forutsetninger for å tilpasse 

seg dette. Effekten kom i 2019, og vil i like stor eller større grad bli synlig i 2020 og 2021. Som følge 

av reduksjonen i antall brukere i kommunen vil det være nødvendig med omorganisering og 

nedbemanning av tjenesten til et nivå som fortsatt sikrer forsvarlige tjenester.  

Fylkesmannen gjennomførte i 2019 tilsyn av kommunens ivaretakelse av individuell plan for deltakere 

i introduksjonsprogram, med bakgrunn i introduksjonsloven. Av rapporten fra dette fremkommer det 

at kommunen ikke oppfyller alle lovens krav til individuell plan for deltakere i introduksjons-
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programmet, blant annet ved at det ikke kommer tydelig frem at deltakerne har én samlet individuell 

plan, noe som svekker muligheten deres for å klage på vedtak, og med dette også rettssikkerheten til 

den enkelte deltaker. Det ble også påpekt at den daværende organisatoriske avstanden mellom EBOI 

og NAV førte til svekket samarbeid vedrørende arbeidsrettede tiltak i regi av NAV, noe man med 

sammenslåingen av enhetene i etterkant av tilsynet kan anta blir forbedret. 

 

Spørreundersøkelse 

På spørreundersøkelsen spørsmål om det knytter seg risiko til flyktninger og integrering, målt opp mot 

overholdelse av lover og bestemmelser, økonomi og produktivitet, måloppnåelse og oppfølging av 

politiske vedtak, svarte 41 % at det enten i liten grad eller i noe grad var en slik risiko. 21 % svarte at 

det i stor grad, og 9 % at det i veldig stor grad forelå en slik risiko. På det generelle spørsmålet om 

behov for forvaltningsrevisjon på tjenesteområdet i kommende periode, ble flyktning og integrering 

pekt ut som området med størst behov for forvaltningsrevisjon. 

Vedrørende konkretisering av risiko opplyser flere respondenter om at nedbemanning av 

flyktningetjenesten ikke samsvarer med behovet som fortsatt kreves av tjenesten. Dette beskrives å 

medføre en risiko for tjenestekvaliteten til brukerne, og føre til uheldige ringvirkninger som følgelig 

gir merarbeid for NAV sosial. 

 

VOKSENOPPLÆRING 

Enhet for voksenopplæring (VIRK) var frem til 2019 underlagt enhet for bosetting, opplæring og 

inkludering (EBOI), men da flyktningetjenesten ble underlagt NAV i midten av 2019, ble EBOI 

avviklet, og VIRK værende som en selvstendig enhet under sektor for oppvekst. 

KOSTRA 

Når det gjelder deltakere i voksenopplæring har Risør hatt en relativt jevn deltakelse de siste tre årene, 

på henholdsvis 83, 71 og 80 deltakere. Tilsvarende har deltakelsen vært i voksenopplæring i 

grunnskolen, hvor det for samme tidsperiode varierte fra 74 deltakere i 2017, til 61 og 72 deltakere i 

2018 og 2019. Risør kommune ligger på begge områdene høyere enn sammenligningsgrunnlaget når 

kommunestørrelse blir tatt med i betraktning. Grimstad, Arendal og Lillesand hadde deltakere i 

voksenopplæring i 2019 på henholdsvis 128, 134 og 36 deltakere, mens de for deltakere i grunnskolen 

i 2019 hadde 105, 99 og 25 deltakere. Når det gjelder spesialundervisning for voksne har Risør 

kommune deltakere tilsvarende sammenligningsgrunnlaget når de respektive kommunestørrelsene tas 

med i betraktning. I 2019 hadde kommunen 8 deltakere, mens Grimstad, Arendal og Lillesand hadde 

deltakere på henholdsvis 20, 32 og 11. 

 

Kommunens styringsdokumenter 

Av Årsberetning 2019 fremkommer det et merforbruk for VIRK på kr 0,3 mill. Årsaken til dette 

forklares gjennom en stor reduksjon i antall elever, noe som har ført til lavere inntekt fra andre 

kommuner og redusert statlig tilskudd. Per 01.01.2020 har VIRK 104 elever som får opplæring for 

fremmedspråklige og 7 elever som får spesialundervisning. Enheten har som følge av økte utfordringer 

hos elevene opprettholdt bemanningen, og dermed ikke fått redusert kostnadene tilsvarende 

inntektssvikten. Tjenestene vil i de nærmeste årene bli utfordret med ytterligere nedgang i tilskudd og 

tilførsel av barn/ungdom, og følgelig vil driften måtte tilpasse seg et redusert driftsgrunnlag.  

I tillegg til inntektssvikten, beskrives feilbudsjettering av husleie på kr 1 mill. som en faktor til 

enhetens merforbruk. 
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Spørreundersøkelse 

På spørreundersøkelsen spørsmål om risiko knyttet til voksenopplæringen, målt opp mot overholdelse 

av lover og bestemmelser, økonomi og produktivitet, måloppnåelse og oppfølging av politiske vedtak, 

svarte 59 % at det enten i liten grad eller i noe grad var en slik risiko. 6 % svarte at det i stor grad, og 3 

% i veldig stor grad, at det forelå en slik risiko. På det generelle spørsmålet om behov for 

forvaltningsrevisjon på tjenesteområdet i kommende periode, ble voksenopplæring likevel rangert på 

en delt sjetteplass av de 15 definerte områdene.  

 

RUS OG PSYKISK HELSE 

KOSTRA 

Innen rus- og psykisk helsearbeid ligger kommunen høyt når det gjelder ansatte med videreutdanning, 

med 11,7 ansatte per 10.000 innbyggere med videreutdanning innen psykisk helsearbeid og 9,4 per 

10.000 innbyggere med videreutdanning innen rusarbeid. Totalt sett utgjør dette den største andelen av 

ansatte med videreutdanning per innbygger av kommunene i sammenligningsgrunnlaget.  

Når det gjelder netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer hadde Risør i 2019 

kostnader på kr 843 per innbygger (18-66 år). Dette er vesentlig høyere enn kommunene fra 

sammenligningsgrunnlaget, hvor eksempelvis Froland og Lillesand har kostnader for tilsvarende 

tilbud på henholdsvis 91 kr og 415 kr. Gjennomsnittet for landet, fylket og kommunene i KG11 ligger 

på henholdsvis 717 kr, 596 kr og 259 kr. 

 

Kommunens styringsdokumenter 

Innen tjenestene rus- og psykisk helsearbeid viser årsberetning 2019 til et merforbruk på kr 170.000, 

og totale kostnader ble med dette på kr 12,8 mill. Det fremkommer at kommunen har opplevd en 

økende pågang fra yngre og sykere brukere. En årsak til dette beskrives gjennom at utskrivningene fra 

sykehusene skjer stadig raskere, og at dette forventes å øke i omfang. Dermed har kommunen fått 

ansvar for stadig mer og oppgavene er mer komplekse og krever høyere kompetanse enn tidligere.  

Etter omorganiseringen i NAV, har psykisk helse i tillegg fått mange nye brukere med rus- og LAR-

problematikk. Ifølge enhetens årsmelding har det nye senteret til psykisk helse, «Nr. 14», vært 

utelukkende positivt og gitt enheten et godt grunnlag for å møte kommende utfordringer. Prosjektet 

om forsterkede boliger ved Hestemyr industriområde for brukere med rusproblematikk ble også 

ferdigstilt og tatt i bruk i 2019. Fra årsberetning 2019 fremkommer det at styrket tilbud innen 

rus/psykisk helse videreføres til handlingsprogram 2020-2023. Tilbudet ble frem til 2017 finansiert 

med midler fra fylkesmannen, og har vist seg svært fornuftig og rasjonelt i forhold til de dårligst 

fungerende brukerne innen psykisk helse og rus.  

 

Spørreundersøkelse 

På spørreundersøkelsens spørsmål vedrørende om det knytter seg risiko til tjenesten, målt opp mot 

overholdelse av lover og bestemmelser, økonomi og produktivitet, måloppnåelse og oppfølging av 

politiske vedtak, svarte 41 % at det enten i liten grad eller i noe grad var en slik risiko. 18 % svarte at 

det i stor grad, og 6 % at det i veldig stor grad forelå en slik risiko. På det generelle spørsmålet om 

behov for forvaltningsrevisjon på tjenesteområdet i kommende periode, ble rus og psykisk helsearbeid 

rangert på en delt tiende plass blant 15 områder. På spørsmål vedrørende konkretisering av risiko 

påpekes ressursmangel som en viktig årsak til dette.  
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6.1. DELKONKLUSJON FOR HJELPETJENESTER  

Når det gjelder NAV er det etter revisjonens vurdering en forhøyet grad av risiko knyttet til 

tjenestekvalitet og kompetanse hos de ansatte, som følge av pågående organisatoriske endringer. 

Revisjonen påpeker i den anledning at Risør har en høy andel av unge sosialhjelpsmottakere, i 

kombinasjon med en høy andel av dem med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold, noe som 

tydeliggjør behovet for en velfungerende NAV-tjeneste i kommunen.  

Når det gjelder flyktninger og integrering fremkommer det at tjenesten har økonomiske utfordringer 

som følge av strengere grensekontroll og redusert flyktningstrøm. Utviklingen oppleves som rask og 

uforutsigbar, og enheten har dermed ikke klart å redusere kostander tilsvarende de sviktende 

inntektene. Dette ble allerede synlig på årsregnskapet for 2019, men forventes i like stor eller større 

grad å prege årene fremover. Av spørreundersøkelsen fremkommer det fra flere respondenter at 

nedbemanning av flyktningetjenesten ikke samsvarer med behovet som fortsatt kreves av tjenesten. 

Dette beskrives å medføre en risiko for tjenestekvaliteten til brukerne, og medfører uheldige 

ringvirkninger som følgelig gir merarbeid for NAV sosial. Flyktning og integrering var området som 

ble pekt ut med størst behov for forvaltningsrevisjon i kommende periode i spørreundersøkelsen. 

Basert på informasjonen som foreligger revisjonen anser vi sannsynligheten for avvik innen tjenesten 

som stor, med alvorlige konsekvenser, og risikoen blir med dette satt til høy. 

Innenfor voksenopplæring er det etter revisjonens vurdering en risiko i forbindelse med 

økonomistyring. Tjenesten beskrives i enhetens årsmelding som vanskelig å planlegge for, grunnet 

uforutsigbarhet rundt antall deltakere. Tjenestene vil i de nærmeste årene bli utfordret med ytterligere 

nedgang i tilskudd og tilførsel av barn/ungdom, og følgelig vil driften måtte tilpasse seg et redusert 

driftsgrunnlag. Enheten har som følge av økte utfordringer hos elevene ikke fått redusert bemanning, 

og leverer med dette en tjeneste som beskrives som vanskelig å drifte i balanse. 

Innen rus- og psykisk helsearbeid beskrives et økt press grunnet flere og sykere brukere. Økt 

brukermasse i forbindelse med ressursmangel og bemanning trekkes også i spørreundersøkelsen frem 

som et område det knytter seg risiko til. Videre fremkommer et høyt forbruk for Risør kommune når 

det gjelder netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer. I henhold til data fra KOSTRA 

er dette vesentlig høyere for Risør kommune enn for samtlige av kommunene det sammenlignes med. 

Da avvik innen tjenesten alltid vil kunne ha alvorlige konsekvenser, vurderes risiko til å være høy. 

Innenfor hjelpetjenester mener revisjonen dermed at risikoene fordeler seg følgende: 

    Konsekvens 

Sa
n

n
sy

n
lig

h
e

t 

  Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig 

Meget liten      

Liten      

Moderat    Rus og psykisk helse  

Stor   Voksenopplæring NAV  

Svært stor    
Flyktninger og 

integrering 
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7. SEKTOROVERSKRIDENDE RISIKOOMRÅDER 

Risør kommune har flere risikoområder som ikke nødvendigvis knytter seg til én sektor eller tjeneste, 

men som kan omfavne på tvers av kommunens organisasjon. Revisjonen har valgt å se nærmere på 

utvalgte risikoer hvor sannsynligheten for avvik anses som størst.  

Økonomi 

I 2019 hadde kommunen et negativt netto driftsresultat på 3,8 millioner kr., med et regnskapsmessig 

mindreforbruk på 2,5 mill. kr. Når det gjelder frie fondsmidler knyttet til drift pr. 31. desember 2019, 

var det positivt og utgjorde kr 62,8 mill. Dette tilsvarer en reduksjon på kr 4,7 mill. gjennom året – 

som tilsvarer korrigert netto driftsresultat etter netto avsetning til bundne fond. 

Risørs hadde ved utgangen av 2019 en total lånegjeld kr 758 mill., mens netto lånegjeld (langsiktig 

gjeld minus restgjeld og ubrukte lånemidler) på samme tid utgjorde kr 638,3 mill. Med driftsinntekter 

på kr 650,8 mill. gir det en gjeldsgrad på 98 %. Dette er en relativt høy lånegjeld i forhold til 

driftsinntekter og antall innbyggere, da det er kommunens driftsinntekter som skal betjene lånegjelden. 

En gjeldsgrad på 98 % tilsier at en stor del av driftsinntektene vil måtte gå med til å dekke renter og 

avdrag i årene fremover. 

Når det gjelder netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, er det anbefalt å ligge på ca. 1,75 

%. Risør har hatt en nedgang fra 3,4 % i 2016 til 0,2 % i 2017 og 2018, til -0,6 % i 2019. Risør ligger 

med dette lavere enn både Arendal, Grimstad, Lillesand, Birkenes og Åmli, men over Tvedestrand og 

Froland. 

Kommunens samlede driftsinntekter har vokst jevnt frem til 2017. I 2018 stagnerte disse, og har i 2019 

snudd til en negativ utvikling, som antas å være starten på en vesentlig nedtur i forbindelse med svikt 

innen overføringer med krav om motytelse samt andre statlige overføringer. Videre har kommunen 

hatt en økt skatteinntekt fra 2018 til 2019 på kr 9,9 mill., noe som innebærer en skattevekst på 5,9 %, 

og fjerde høyeste vekst blant kommunene i Aust-Agder. Skatteinntektene er med dette avgjørende for 

at kommunen fikk et positivt resultat i 2019. 

Av Tertialrapport (2) 2019 fremkommer det at kommunen har en anstrengt økonomisk situasjon for 

tredje året på rad. På bakgrunn av dette har rådmannen sendt ut varsel til enhetsledere med oppfordring 

til å holde igjen der det er mulig, og at ansettelser kun skal gjennomføres dersom det er strengt 

nødvendig for å kunne levere en god tjeneste. 

Videre fremkommer det av samtale med rådmann at den anstrengte økonomien i mange tilfeller 

innebærer at man må rette fokus mot å ikke gå i driftsunderskudd, heller enn å levere gode tjenester. 

Rådmannen ytrer bekymring over den økonomiske situasjonen slik den er i dag, og med tanke på 

hvordan den er forventet å utvikle seg ytterligere. 

 

Offentlige anskaffelser 

Risør kommune har kjøpt tjenester som erstatter den kommunale tjenesteproduksjonen for ca. 100 

mill. i 2019, noe som er omtrent uendret fra 2018. Blant de største kostnadsdriverne innen kjøp av 

eksterne tjenester er tilskudd til private barnehager på kr 23,9 mill., barnevernssamarbeidet på kr 14,7 

mill., samt brannvern på kr 10,7 mill. I samtale med rådmannen vektlegges det hvordan kunnskap 

rundt anskaffelser og prosjektstyring er nyttig for kommunen, men at kommunen i dag har svært 

mange med økonomiansvar, og at dette kompliserer forholdet noe. 
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Investeringsåret 2019 består for Risør kommune av 61 større og mindre prosjekter. Det fremkommer i 

liten grad fra kommunens styringsdokumenter hva slags utredning som er gjort i forbindelse med de 

ulike anskaffelsene. 

I spørreundersøkelsen ble offentlige anskaffelser trukket frem som det sektoroverskridende området i 

kommunen det anslås å knytte seg størst risiko til, etter risiko innen økonomi- og budsjettstyring. 

Totalt oppgir 50 % at det målt opp mot overholdelse av lover, bestemmelser og politiske vedtak 

foreligger en risiko ved offentlige anskaffelser. På konkretisering av denne risikoen trekkes 

ansvarsområdet rundt bestilling og godkjenning av anskaffelser frem. 

 

Varsling 

I spørreundersøkelsen ble varsling og etiske retningslinjer rangert som nummer fire av ni definerte 

områder, ut ifra grad av risiko som er knyttet til overholdelse av lover, bestemmelser og politiske 

vedtak. På konkretisering av denne risikoen nevnes fravær av systematisk oppfølging av varsler som 

kommer inn. Revisjonen kan ikke se av verken årsmelding, virksomhetsplaner, handlingsprogram eller 

øvrige styringsdokumenter, at det fremgår noe informasjon om kommunens rutiner knyttet til varsling. 

Det fremgår heller ingen informasjon av kommunens hjemmesider, og revisjonen tolker det dermed 

dithen at kommunen har lite rutiner knyttet til tematikken. 

 

Internkontroll 

Risør kommune benytter det nettbaserte kvalitetssystemet QM+ for tilgjengeliggjøring av 

internkontrollrutiner, håndbøker, instrukser og sentrale lovverk. QM+ benyttes også til rapportering av 

avvik innen HMS og tjenestekvalitet. Det beskrives i årsberetning at det jobbes kontinuerlig med 

forbedringstiltak innen HMS og tjenestekvalitet, deriblant dokumentasjon, rapportering og 

kompetanseheving i bruk av QM+. Arbeidet med å legge til rette for mest mulig hensiktsmessig bruk 

har hatt kontinuerlig fokus. Totalt for hele kommunen ble det rapportert 1540 meldinger/avvik i QM+ 

i 2019 mot 1400 i 2018. Dette inkluderer alt av avvik og vaktmestermeldinger. Dersom man ser på 

konkrete avvik/uønskede hendelser ble det meldt inn 403 avvik i 2019, mot 291 i 2018.  

Den enkelte enhet følger opp registrerte avvik fortløpende, hvor organisasjonssjef og 

hovedverneombud månedlig følger med på innkomme avvik og purrer lederne på tiltak og utgåtte 

frister. Av samtalen med rådmann beskrives et pågående arbeid med å forbedre systemet, der mye 

fungerer som det skal, men hvor forbedringspotensialet for det overordnede systematiske 

kvalitetssikringsarbeidet påpekes som tilstedeværende.  

Gjennom spørreundersøkelsen rangeres internkontroll som tredjehøyeste risikoområde av de ni 

definerte sektoroverskridende områdene når det gjelder overholdelse av lover, bestemmelser og 

politiske vedtak.  

 

Personvern 

Kommunen har et lovkrav om et personvernombud, og det fremkommer av årsberetning at Risør 

kommune ivaretar dette ved å kjøpe ekstern bistand for å ivareta dette lovkravet om funksjonen 

personvernombud fra 2020. Ved spørreundersøkelsens definisjon av sektoroverskridende områder det 

knytter seg risiko til, var personvern/GDPR det sjettehøyeste av totalt ni definerte områder, med en 

andel på 26 %. Av samtale med rådmannen beskrives personvern og GDPR som et område med 

tilstrekkelig fokus, dette også sett i sammenheng med nyanskaffet felles ressurs i form av 

personvernombudet. 
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Prosjektstyring 

I spørreundersøkelsen blir prosjektstyring rangert fjerdehøyest når det gjelder risiko knyttet til 

overholdelse av lover, bestemmelser og politiske vedtak. I samtale med rådmann beskrives det 

hvordan økt kunnskap rundt prosjektstyring vil være nyttig for kommunen. Revisjonen kan ikke se av 

verken årsmelding, virksomhetsplaner, handlingsprogram eller øvrige styringsdokumenter, at det 

fremgår noe informasjon om kommunens rutiner knyttet til prosjektstyring. Det fremgår heller ingen 

informasjon av kommunens hjemmesider, og revisjonen tolker det dermed dithen at kommunen har 

lite rutiner knyttet til tematikken. 

Kommuneadministrasjon 

Enhet for Rådmann og Stabsfunksjoner bestod ved utgangen av 2019 av ca. 23,2 årsverk, og stabilt 

med året før. Sektoren utgjør rådmannen og hans rådgivere innen kommunens tjenesteområder, i 

tillegg til blant annet hovedtillitsvalgte, HR/personal-ansvarlige, sentralbord og arkiv. Sektoren leverer 

tjenester til hele organisasjonen og er kontaktpunkt utad mot innbyggere og politisk miljø. 

Når det gjelder brutto driftsutgifter til administrasjon, fremkommer det av KOSTRA og årsberetning 

2019 at kommunen over lengre tid har hatt høyere utgifter enn sammenlignbare kommuner. Lønn til 

administrasjonen i andel av totale utgifter for kommunen utgjorde i 2019 4,7 %, og om lag et halvt 

prosentpoeng mer enn andelen i 2016. Dette beskrives blant annet å skyldes at Risør definerer 

tjenesteledere som administrasjonsfunksjon, mens det i mange andre kommuner føres på 

tjenestefunksjonene. Regnskapet ved årsslutt viser et merforbruk for tjenesten på kr 3.04 mill. 

Merforbruket forklares delvis gjennom økte kostander til IKT-Agder, samt gjennom kostander i 

forbindelse med nyansettelse av kommunalsjef for samfunnsutvikling, pensjonskostnader, og utgifter 

til leasing av kommunebil.   

Sykefraværet for enhet Rådmannen & Stabsfunksjoner var i 2019 på 1,4 %, og med dette halvert fra 

året før. Sykefraværet utgjør det laveste blant alle enhetene i kommunen. 
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7.1. DELKONKLUSJON FOR SEKTOROVERSKRIDENDE OMRÅDER  

De sektoroverskridende områdene er isolert sett en høy risiko i seg selv, med tanke på omfang ift. 

både tjenester, verdier og kravet til god styring og ledelse fra kommunen.  

Økonomistyring utgjør etter revisjonens vurdering en risiko for Risør i forbindelse med kommunens 

høye gjeldsnivå. Isolert sett vil dette føre til høye renter og avdrag, samtidig som det utløser en 

sårbarhet med tanke på fremtidige investeringer og eventuell renteoppgang.  

Offentlige anskaffelser innehar etter revisjonens vurdering en høy risiko grunnet kompleksiteten i 

regelverket som skal etterleves, og ved at dette går gjennom mange ledd i organisasjonen. 

Anskaffelser skisseres som en høy risiko av respondentene i spørreundersøkelsen, hvor 50 % beskrev 

en slik potensiell fare. Konsekvens av å ikke overholde lovverket vil blant annet være av 

omdømmemessig betydning for kommunen, og anses å være alvorlig. Total risiko for offentlige 

anskaffelser settes med dette til høy. 

Varsling vil ha en høy grad av konsekvens hvis det forekommer avvik. Det er derfor viktig at 

kommunen etablerer gode systemer og retningslinjer. For å lykkes med dette må man ha et 

gjennomgående fokus på etiske retningslinjer, et sunt ytringsklima for organisasjonens medarbeidere 

hvor man føler det er trygt å si ifra om kritikkverdige forhold, samt gode rutiner for å håndtere 

varselet. Det fremkommer imidlertid lite informasjon i kommunens styringsdokumenter rundt rutiner i 

forbindelse med varsel. Revisjonen kan ikke se av verken årsmelding, virksomhetsplaner, 

handlingsprogram eller øvrige styringsdokumenter, at det fremgår noe særlig informasjon om dette. 

Feil håndtering av avvik i form av mangelfull systematisk oppfølging trekkes i spørreundersøkelsen 

frem som en risiko for kommunen. Med bakgrunn i det ovennevnte anses sannsynligheten for feil 

håndtering av varsler som noe forhøyet. Konsekvens ved feil håndtering av varsel vil alltid være stor, 

og total risiko blir dermed satt til høy. 

Internkontroll på et sektorovergripende nivå, har vist seg å være utfordrende å skape en felles 

forståelse omkring og en tilstrekkelig implementering av. Risør viser til forankrede rutiner i sine 

styringsdokumenter, og et kontinuerlig arbeid for forbedring på området. Håndtering av avvik rangeres 

relativt høyt av respondentene på risiko til sektorovergripende områder, og det omtales som et område 

med behov for overordnet systematisk kvalitetssikring av rådmannen. Revisjonen opplever med 

bakgrunn i dette en moderat sannsynlighet. Konsekvensen av mangelfull avvikshåndtering vil alltid 

være stor, og total risiko settes med dette til stor. 

Det er gjennom ny personvernforordning (GDPR) skjerpede krav til personvern og datasikkerhet for 

kommunene, og kommunens korrekte håndtering av personlig data utgjør i seg selv en stor risiko mtp. 

omfanget av alle opplysninger som kommunen håndterer. Etter revisjonens vurdering er risikoen satt 

til moderat sett i lys av de tilbakemeldinger som er gitt fra rådmannen og den etablering kommunen 

har hatt i forhold til personvernombud. 

Når det gjelder prosjektstyring fremkommer det lite om hvordan kommunen forholder seg til dette av 

styringsdokumentene. Området rangeres som middels høyt på spørsmål om behov for 

forvaltningsrevisjon i kommende periode. Med tanke på kommunens omfang av investeringer anslås 

konsekvensen ved feil innen prosjektstyring som stor, og risiko anslås med dette til moderat/høy.  

Revisjonen bemerker at Risør innenfor kommuneadministrasjon har høyere utgifter enn 

sammenlignbare kommuner og grupper, noe som beskrives gjennom at tjenestelederne er plassert 
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under enheten. Enhetens merforbruk skyldes tjenester til samarbeidet gjennom IKT-Agder og anses 

med dette som vanskelig å overstyre for kommunen. Revisjonen registrerer også et lavt sykefravær. 

Risikoen vurderes dermed til moderat.  

Revisjonen vurderer risikoen ved sektorovergripende områder som følger: 

    Konsekvens 
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  Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig 

Meget liten      

Liten    Personvern  

Moderat   Kommuneadministrasjon 
Varslingshåndtering 

Prosjektstyring 
Avvikshåndtering 

Stor    
Økonomistyring 
Off.anskaffelser 

 

Svært stor      

 

  



    37 

 

 

 

 

 

RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING 

 

DEL 2: EIERSKAPSKONTROLL 
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8.  RISIKOVURDERINGER AV KOMMUNENS EIERSKAP 

Av kommuneloven fremgår det at kontrollutvalget skal påse at det utføres forvaltningsrevisjon av 

selskaper kommunen har eierinteresser i samt at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens 

eierinteresser i sine selskaper. Kommunen har et bredt spekter av ulike eierskap, både innenfor ulike 

interkommunale samarbeid, interkommunale selskaper og aksjeselskaper med ulike eierinteresser. 

Figuren nedenfor viser ulike organiseringsformer for eierskap kommunen kan ha interesser i, med 

økende grad av autonomi.         

Av de ovennevnte organiseringsformene er det kun aksjeselskaper, interkommunale selskaper og 

interkommunale samarbeid som er egne rettssubjekter, som omfattes av eierskapskontroll og 

forvaltningsrevisjon i selskap. Oppgavefellesskap som ikke er et eget rettssubjekt samt kommunale 

foretak faller inn under kommunens egen interne organisering, da de inngår i kommunen som 

rettssubjekt. Stiftelser er heller ikke omfattet, da stiftelser ikke eies av noen og det er dermed heller 

ingen eierinteresser å føre kontroll med.   

Kommunen forvalter store verdier gjennom sine eierandeler i ulike selskap. En utstrakt brukt av fristilt 

selskapsorganisering kan utgjøre en potensiell risiko for kommunen. Det stilles derfor høye krav til 

god eierstyring og kontroll fra kommunen. Bystyret har det overordnede ansvaret for de deler av 

kommunens virksomhet som er lagt ut til selskaper, og det er viktig at de innehar en god eierstyring 

med disse. I forbindelse med eierstyringsansvaret har kommunen utarbeidet et sett med prinsipper for 

eierstyring, i tillegg til opplisting av KS sine prinsipper for god eierstyring. Her nevnes blant annet: 

- Revidering av meldingen minst én gang i valgperioden 

- Valg av representanter i generalforsamling og representantskap 

- Rapporteringsrutiner 

- Tilstrekkelig opplæring 

- Krav til likestilling, åpenhet, etiske retningslinjer og miljøbevisst drift 

Kommunens eierskapsmelding inneholder i tillegg til prinsipper for eierstyring, en opplisting av ulike 

selskapsformer og kommunens eierskap under disse. Risør kommunes eierskapsmelding ble sist 

revidert i 2016, men revisjonen er gjort kjent med at kommunen har et pågående arbeid med ny 

revidering av meldingen etter vedtak i bystyret januar 2020.  

Risikoen knyttet til et eierskap vil basere seg på ulike egenskaper ved det enkelte selskapet. Både 

organisasjonsform, kommunens eierandel, økonomi, formål og utbytte vil alle være variabler som kan 

påvirke risikoen med eierskapet og hvor vesentlig risikoen er. Risør kommune har eierinteresser i både 

aksjeselskap og interkommunale selskap samt deltakende ved flere interkommunale samarbeid. 

Nedenfor vil det redegjøres for kommunens eierinteresser, med risiko- og vesentlighetsvurderinger 

knyttet til det enkelte eierskapet.  

Kommunale 
foretak

Interkommunale 
samarbeid

(politisk råd eller 
oppgavefelleskap)

Vertskommune 
samarbeid

Interkommunale 
selskaper (IKS)

Aksjeselskap
(heleid og deleid,  

indirekte og 
direkte)

Stiftelser
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INTERKOMMUNALE SELSKAPER (IKS)  

Selskapsnavn Eierandel Medeiere Formål Risiko- og vesentlighetsvurdering 

Aust-Agder museum og 

arkiv IKS (AAMA IKS) 

 

2 % 

 

 

 

 

Alle kommunene i tidl. 

Aust-Agder fylke og 

Agder fylkeskommune 

 

Arkiv og kultur Selskapet ble stiftet i 2003, og utvidet i 2015. Selskapet skal forvalte, drive og utvikle 

museums- og arkivfeltet i kommunene i (tidl.) Aust-Agder. Selskapet har over 40 ansatte. 

Selskapet har et samfunnsmessig ansvar og har et aktivt tjenestetilbud til innbyggere gjennom 

ulike kulturtilbud. 

Risør kommunes formål med eierskapet er vurdert fra rådmannen som et felles samarbeid om 

forsvarlig arkivering for saksbehandling og kommunens dokumenter. I representantskapet sitter 

ordfører med varaordfører som vararepresentant. Risør kommune har ingen i styret. Det er ikke 

gjennomført tidl. selskapskontroller ved AAMA IKS. 

 

Konklusjon: Liten eierandel, mange forutsigbare eiere, samfunnsnyttig formål og 

kulturtilbud for innbyggere. Mange ansatte og ikke tidl. gjennomført selskapskontroll, 

gjør at risikoen totalt anslås til middels. 

IKT-Agder IKS 5 % 

 

 

 

 

Agder fylkeskommune, 

Arendal, Froland, Åmli, 

Gjerstad, Grimstad, 

Tvedestrand og 

Vegårshei kommuner 

IKT-tjeneste Selskapet ble etablert i 2003 som et interkommunalt samarbeid, og fusjonerte med DDØ til et 

nytt selskap i 2018. Selskapet ble i 2019 omgjort til et IKS. IKT-Agder skal levere IT-tjenester 

til sine eiere, samt enkelte andre kunder, herunder bl.a. brukersupport, drift av utstyr, nettverk, 

system, forvaltning, IKT prosjektledelse og rådgivning.  

Økonomien beskrives av selskapet som god, med et positivt resultat i 2019 på 3,4 mill. kr. 

Prisen for eierkommunene er blitt redusert, og aktiviteten er høy både ift. eierkommunene og 

internt i selskapet. Rådmannen i Risør kommune sitter i representantskapet.. Tidl. gjennomført 

selskapskontroll i 2009 med oppfølging i 2015. Gjennom spørreundersøkelsen var IKT Agder 

IKS skissert som selskapet med høyest behov for en kontroll den kommende perioden (26 %). 

Konklusjon: Mindre eierandel ift. flere øvrige eierkommuner. Et samfunnsmessig ansvar 

og viktig IKT-leverandør for mange innbyggere/ansatte i eierkommunene. Et selskap i 

stadig vekst og utvikling, med store endringer de siste årene. Sterk styring med rådmann i 

eierorganet. Risikoen anslås som middels.  
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Vestfold, Telemark og 

Agder Kontrollutvalgs-

sekretariat IKS (Vetaks) 

1 % 

 

 

33 kommuner og 2 

fylkeskommuner i 

Vestfold og Telemark 

samt Agder 

Kontrollutvalgs-

sekretariat 
Etablert i 2005, med utvidelse til Agder-kommuner i 2014 og Vestfold i 2020. Vetaks IKS (tidl. 

Temark) utfører den lovpålagte sekretær- og rådgiverfunksjonen for de 35 deltakerkommunenes 

kontrollutvalg. Selskapet kan utføre tilsvarende oppgaver for andre bestillere. Selskapet har 8 

ansatte fordelt på ulike distriktskontorer nær eierkommunene. Lillesand har én representant i 

selskapets representantskap.  

Konklusjon: Liten eierandel med forutsigbare eiere, som driver lovpålagt tjeneste. 

Profesjonelt da de utgjør landets største KU-sekretariat. Liten økonomisk risiko. 

Revisjonen anslår risikoen som lav-middels. 

Aust-Agder Revisjon 

IKS* 

 

 

6 % 

 

Arendal, Grimstad, 

Lillesand, Tvedestrand, 

Birkenes, Froland, Åmli, 

Gjerstad og Vegårshei  

Revisjon *) Har ikke foretatt en risiko- og vesentlighets-vurdering av oss selv 
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AKSJESELSKAP MED KUN OFFENTLIGE EIERINTERESSER  

Selskapsnavn Eierandel Medeiere Formål Risiko- og vesentlighetsvurdering 

Lisand AS 
 

25 % 

 

 

Gjerstad, Tvedestrand 

og Vegårshei  

(25 % hver) 

Arbeidsmarkeds-

bedrift 

Selskapet ble stiftet i 1989, med formål om å være en tjenesteleverandør av arbeidsmarkeds-

tiltak for mennesker som av ulike årsaker har falt ut av eller ikke kommet inn i det ordinære 

arbeidsmarkedet. Lisand AS skal tilby varig tilrettelagte tiltaksplasser, hvor det primært 

prioriteres mennesker med psykisk utviklingshemming. Selskapet skal primært gi tilbud til 

personer som er hjemmehørende i eierkommunene. 

Selskapet har ikke økonomisk utbytte som mål, og har for øvrig en samlet egenkapital på 

200.000 kr. Eventuelt overskudd skal brukes til å fremme selskapets formål. Det utdeles ikke 

utbytte fra selskapet. Det kan ikke gjøres noen form for kapitaluttak til eierne. Styret består av 

en person fra hver av kommunene, samtidig ordfører sitter i generalforsamling. Aust-Agder 

Revisjon IKS gjennomførte i 2018 en selskapskontroll av Lisand AS. 

 

Konklusjon: Stor eierandel med viktig samfunnsansvar. Viktig tjeneste for målbryggen 

blant innbyggere i eierkommunene. Bevisst eierstyring fra kommunen i både styre og 

generalforsamling. Nylig gjennomført selskapskontroll, gjør at risikoen totalt anslås til 

middels-lav. 

Risør og Tvedestrands-

regionens Avfalls-selskap 

AS (RTA AS) 

40,5 % Tvedestrand (34 %), 

Gjerstad (14,7 %) og 

Vegårshei (10,8 %) 

Renovasjon 
 

Selskapet ble stiftet i 1997, med formål å ivareta eierkommunenes totale renovasjonsbehov, 

samt å anlegge og drive felles mottak og behandlingsanlegg. Selskapet skal drive informasjon, 

koordinering, rådgivning, saksbehandling og tilrettelegging av forhold vedr. avfallsbehandling 

samt innkreving av avgift. Samlet aksjekapital er kr. 1 000 000.  

Selskapet ble stiftet ifbm. økte forskriftskrav til kommunene om behandling av forbruksavfall. 

RTA AS gikk i 2009 inn på eiersiden i Returkraft AS med en eierandel på 8,145 %. RTA stod 

for noen år siden foran store investeringer, hvor selskapet ba eierne om å stille lånegaranti på 

inntil 30 mill. kr. for å sikre rimeligere lånebetingelser Ordfører i Risør sitter som representant i 

generalforsamlingen. Samtidig sitter én fra hver kommune som representant i selskapets styre.  

Konklusjon: Største eier med nesten halvparten av eierandelene. Viktig samfunnsansvar 

med betydningsfulle tjenester for innbyggerne. Økonomisk risiko, men klar eierstyring. 

Risikoen anslås dermed til høy. 
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AKSJESELSKAP MED OFFENTLIGE OG PRIVATE EIERINTERESSER  

Selskapsnavn Eierandel Medeiere Formål Risiko- og vesentlighetsvurdering 

Agder Energi AS  
 

1,17 % 

 

 

Kommuner på Agder 

har aksjemajoritet (totalt 

54,4 %). Statkraft 

største enkeltaksjonær 

med 45,5 % 

Energiforvaltning Selskapet ble stiftet i 2000, med Agder-kommuner som aksjemajoritet. Selskapet har en 

rekke datterselskaper. Formålet er utbytte, produsere, distribuere og omsette energi og bidra 

til en sikker og rasjonell energiforsyning. Utnytte beslektede og lønnsomme 

forretningsmuligheter innen energi, kommunikasjon og infrastruktur. Selskapet har en rekke 

datterselskaper, som utgjør en stor andel ansatte totalt. 

Risør kommune får årlig utbytte, avhengig av selskapets resultat. Det avholdes eiermøter med 

alle eierne, samtidig som det etter hvert slikt møte sendes et informasjonsskriv til alle 

kommunestyrerepresentanter i eierkommunene. Rådmannen beskriver at kommunene bør 

opprettholde aksjemajoriteten så lang det lar seg gjøre, og at eierskapet bør vurderes dersom 

aksjeandelen går under 50 pst.  

Fra Risør kommune sitter ordfører som kommunens representant i eiermøtene, samtidig er 

ordfører også leder av bedriftsforsamlingen i Agder Energi.   

Konklusjon: Et samfunnsnyttig formål som tjener innbyggerne. Stor økonomisk 

betydning til tross for liten eierandel. Sterk og bevisst eierstyring fra selskapet, samt 

god representasjon fra Risør. Vurderes til middels risiko. 

Aust-Agder 

Næringsselskap AS 

0,98 % Eies av bank/forsikring, 

næringsorganisasjoner 

og øvrige kommuner på 

Agder 

Næringsutvikling Stiftet i 1980, med formål om å bidra til økt verdiskapning gjennom å tilby risikovillig kapital 

til nyetablerte og eksisterende bedrifter. Selskapets virksomhet tar ikke sikte på å skaffe 

aksjeeierne økonomisk utbytte. Evt. overskudd skal benyttes til å fremme selskapets formål.  

Eierskapet vurderes derfor å ha et regionalpolitisk formål, hvor rådmannen mener selskapet 

har en vesentlig betydning for å få i gang næringsvirksomhet i kommunen. Risør kommune 

har en marginal eierandel i selskapet (0,65 %). Ordfører representerer kommunen i 

generalforsamlingen. 

Konklusjon: Svært liten eierandel uten mulighet for økonomisk utbytte. 

Samfunnsnyttig og innbyggerrelatert formål Risikoen anses å være middels-lav. 
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Durapart AS 

*Vedtatt sammenslåing 

med Proflex AS i 2020 

12,1 % 

(10,37 % 

etter 

sammen-

slåing) 

Før sammenslåing: 

Arendal kommune 

(59%), Agder fk. 

(24,4%), Tvedestrand, 

Froland, Vegårshei, 

Gjerstad og Åmli 

kommuner, samt Norges 

Handikap-forbund 

Arbeidsmarkeds-

bedrift 

 

Selskapet ble stiftet i 1971, og skal være en kompetansebedrift som skal drive arbeidsrettet 

rehabilitering samt avklaring, kvalifisering og formidling av arbeidssøkere. Det er i 2020 

vedtatt at Durapart AS skal slå seg sammen med Proflex AS. Det nye selskapet vil ha 260 

ansatte og en samlet omsetning på 135 mill. kr. De vil bli størst på arbeidsforberedende 

trening og varig tilrettelagt arbeid i Agder, og en svært viktig partner for NAV. 

Durapart har som formål å bidra til at personer som står utenfor arbeidslivet kommer i arbeid, 

og at personer som står i fare for å falle ut av arbeidslivet beholder jobben. Etter 

sammenslåingen vil Risør kommune ha en eierandel på 10,37 %.  

Konklusjon: Mindre eierandel, men stor samlet omsetning etter sammenslåing. Liten 

økonomisk risiko/gevinst, men stort selskap med mange ansatte. Viktig samfunnsnyttig 

oppgave og tilbud til en gruppe innbyggere. Sammenslåing kan gi utfordringer. 

Risikoen til kommunens eierskap anses å være middels-høy. 

Fiskerihavna Risør AS 46,67 % Aust-Agder 

Næringsselskap AS  

(40 %) og Ræginvest 

AS (13,33 %) 

Eiendomsforvaltning Selskapet ble stiftet i 1999, og har til formål å bygge næringsbygg for fiskemottak for utleie 

og/eller salg og andre formål som naturlig faller sammen med dette.  

Aksjekapital i selskapet er på kr. 3 750 000, og har de siste årene hatt et lite men negativt 

resultat. Styret består av en representant fra hver av eierne, og ordfører representerer 

kommunen i generalforsamling.  

Konklusjon: Stor eierandel, definert formål og mindre økonomisk risiko. Sterk styring. 

Risikoen anslås til middels.  

Moland Biovarme AS 11,34 % De største aksjonærene 

er AT Biovarme AS 

(37,41 %) og Aust-

Agder Næringsselskap 

AS (20,41 %) 

Energiforsyning Selskapet ble stiftet i 2010, med en aksjekapital på kr. 4 410 000. Formålet til selskapet er 

Fremstilling/salg av fornybar varme basert på bioenergi og andre produkter som naturlig 

faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp 

og salg av aksjer mv. Risør kommune er representert gjennom ordfører i generalforsamling. 

Konklusjon: Liten eierandel, med liten økonomisk risiko. Mindre samfunnsnyttig 

formål og ikke direkte innbyggerrelatert, gjør at risikoen anslås til middels-lav.  

Risør By AS 32,90 % Øvrige private 

aksjonærer med mindre 

eierandeler 

Kultur og 

byutvikling 

Stiftet i 2015, med formål om å være pådriver for å gjennomføre arrangementer og oppdrag 

for næringsliv og kommunen med positivt fokus på Risør sentrum. Selskapet skal bidra til en 

positiv utvikling av byen samt vitalisere Risør sentrum ved å utvikle og produsere tjenester 

som øker byens attraktivitet innen kommersielle og kulturelle tilbud. 
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Selskapet ble stiftet som et økonomisk forpliktende samarbeidsprosjekt mellom kommunen 

og næringslivet. Risør kommune er største eier i selskapet, og ordfører representerer 

kommunen i generalforsamling.  

Konklusjon: Viktig samfunnsnyttig formål til det beste for innbyggerne i Risør. 

Moderat økonomisk risiko da kommunen er største eier. Risikoen anslås til middels.    

Søndeled Bygg AS 33 % Sparebanken Sør (29 

%), Lunds Matsenter 

AS (12 %) og øvrige 

private aksjonærer 

Eiendomsforvaltning Selskapet ble stiftet i 1980, og har til formål; bygging og drift av forretningsgård på Sagtomta 

på Søndeled. Ordfører representerer kommunen i generalforsamling, og er for øvrig også 

største aksjonær i selskapet. Aksjekapital er kr. 3 000 000, og selskapet har hatt et positivt 

men lavt årsresultat de siste årene.  

Konklusjon: Avgrenset formål med liten økonomisk risiko for kommunen til tross for å 

være største eier. Risikoen anslås til middels-lav 
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ØVRIGE INTERKOMMUNALE SAMARBEID  
 

Interkommunale politiske råd eller oppgavefelleskap  

- Offentlig Fellesinnkjøp på Agder (OFA) – OFA er et interkommunalt samarbeid / felles organ for innkjøpstjenester, felles inngåelse av 

rammeavtaler for varer og tjenester samt et organ for veiledning og rådgiving hos de deltakende parter og for leverandørutvikling. Kommunale og 

interkommunale enheter organisert som egne rettssubjekter kan være assosierte medlemmer, og i tillegg kan andre offentlige instanser delta i 

samarbeidet. Samarbeidet ble etablert i 2005.  

- Østre Agder – Et interkommunalt samarbeidsforum for kommuner i regionen, med Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Vegårshei, 

Tvedestrand og Åmli som deltakende kommuner. Regionrådet skal bidra til en felles bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling, som sikrer vekst 

i folketall, arbeidsplasser og bedre levekår i hele Østre Agder, samordne regionens og kommunenes interesser, arbeide for å styrke regionens 

infrastruktur, iverksette prosjekter med sikte på å øke kompetansen i regionens kommuner og utvikle løsninger knyttet til levering av kommunale 

tjenester m.m. Ordfører i Risør sitter som styremedlem og rådmannen deltar i rådmannsutvalget 

 

Vertskommunesamarbeid  

- Barneverntjenesten Øst i Agder – Gjerstad er vertskommune for felles barneverntjeneste, med eierkommunene Risør, Gjerstad, Vegårshei, 

Tvedestrand og Åmli. Etablert 2016.  

- Østre Agder Brannvesen (ØABV) – Interkommunalt samarbeid med Arendal som vertskommune, med Froland, Tvedestrand, Risør, Åmli, 

Vegårshei og Gjerstad som øvrige deltakere. ØABV har 8 brannstasjoner og dekker et område på 64.000 innbyggere. Ble etablert i 2008. 

- Arbeidsgiverkontrollen – Arendal er vertskommune. Overføres som statlig oppgave i 2020. 

- Kemner – Tvedestrand som vertskommune for felles skatteoppkrever / kemner. Overføres som statlig oppgave fra 2020.  

- Legevakt – Interkommunal legevakt ved sykehuset i Arendal, som er vertskommune.   

- KØH – Arendal er vertskommune.  

- Østre Agder Krisesenter – Interkommunalt samarbeid hvor Arendal kommune er vertskommune. Kommunene som samarbeider er Risør, 

Tvedestrand, Åmli, Gjerstad, Vegårshei, Grimstad, Froland og Arendal. 


