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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 årsberetninger med enhetenes årsmeldinger, budsjett 2020 og 

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

kommunens tertialrapporter 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 

kontrollutvalgssekretariatet 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 Risør, Arendal og Froland, KOSTRA-gruppe 10 og Aust-Agder 

fylke. Øvrige nærliggende kommuner samt landsgjennomsnittet er også anvendt i enkelte analyser.  

                                                      
1 KOSTRA= KOmmune-STat-RApportering er et rapporteringssystem for norske kommuner og staten, publisert 
av Statistisk sentralbyrå   
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For å supplere det kvantitative datagrunnlaget, ble det sendt ut en spørreundersøkelse til kommunens 

ledelse inkl. enhetsledere, samt til medlemmer av kommunestyret og av kontrollutvalget inkludert 

varamedlemmer. Undersøkelsen ble distribuert ut til totalt 48 respondenter, med en svarprosent på 66 

% (56 % eksl. de som gjennomførte kun deler av undersøkelsen). Respondentene fordelte seg med 

hhv. 63 % politikere og 38 % ansatte i kommunen.  

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 og barnevern. Tvedestrand kommune har pr. 2020 en skolestruktur som omfatter fem 

grunnskoler hvorav fire skoler er 1.7. trinn og én er ungdomsskole (8.-10.trinn). Etter en lengre 

utredningsprosess vedtok kommunestyret 20.10.2020 et utviklingsalternativ som omfatter å legge ned 

dagens fire barneskoler og bygge én ny stor barneskole i Tvedestrand. Når det gjelder barnehager, er 

det i Tvedestrand totalt 11 barnehager, hvor 5 barnehager er kommunale og 6 barnehager er private 

(ordinære eller familiebarnehager). 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 Tvedestrand kommune hadde netto driftsutgifter til 

grunnskole på kr 77 mill. i 2019, noe som innebærer en økning på om lag kr 6 mill. de tre siste årene, 

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

utgjør netto driftsutgifter til grunnskole 22,8 % av totale utgifter, og kommunen ligger med dette 

relativt gjennomsnittlig av sammenligningsgrunnlaget, hvor eksempelvis Arendal, Risør og landet 

ligger på henholdsvis 22,0 %, 21,8 % og 22,4 %. 

Når det gjelder kompetanse blant lærere i grunnskolen i Tvedestrand, viser tall fra KOSTRA at 91 % 

av grunnskolelærerne har universitets- eller høgskoleutdanning, noe som tilsvarer landsgjennomsnittet, 

men er lavere enn de resterende i sammenligningsgrunnlaget som ligger fra 92 % i Froland til 94 % i 

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

ordinær undervisning. Tvedestrand har her en verdi på 16,4, noe som er ganske tilsvarende 

sammenligningsgrunnlaget, hvor landsgjennomsnittet ligger på 16, mens Arendal og Froland ligger i 

underkant av 17. 

Når det gjelder andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, ligger derimot Tvedestrand 

langt over kommunene det sammenlignes med. I 2019 mottok 12,2 % av elevene i grunnskolen 

spesialundervisning, mens alle de øvrige i sammenligningsgrunnlaget her har en andel på under 10 %. 

Blant annet er gjennomsnittet i landet og for kommunene i KG10 er på 7,7 %. Andelen med 

spesialundervisning i Tvedestrand har vært stabil høy de siste årene, med en oppgang fra 11,7 % i 

2017. Tvedestrand kommer også høyest ut av sammenligningsgrunnlaget når det kommer til årstimer 

til spesialundervisning per elev. I 2019 økte denne til 158 timer per elev, noe som innebærer 30 timer 

mer i året per elev enn i 2017. Til sammenligning hadde Froland og Arendal hhv. 68 t. og 119 t. per 

elev i året, mens Tvedestrand ligger nærmere snittet til KG10 og landsgjennomsnittet med 147 t. og 

139 timer i året per elev. 

 

Kommunens styringsdokumenter 

Tvedestrand kommunes årsberetning fra 2019, med tall fra SSB over befolkning i kommunen, viser til 

at det er forskjellig utvikling for de ulike aldersgruppene over tid. Antall barn og unge (aldersgruppen 

0- 19 år) har blitt gradvis redusert de siste årene, fra 1 462 i 2010 til 1 339 i 2018. Dette er en nedgang 

                                                      
2 Gruppestørrelse 2 er definert som forholdet mellom elevtimer minus timer til spesialundervisning og særskilt 
norskopplæring, og ordinære undervisningstimer pluss oppdeling til samiske språkalternativer 
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på -8,4 %. Nedgangen i aldersgruppen 0-5 år er markant med hele -20,6 %. En konsekvens av denne 

reduksjonen av barn og unge i kommunen vil ifølge årsmeldingen kunne påvirke prioriteringen av de 

kommunale tjenestene og ressursene i fremtiden, og bety færre barnehage- og skoleplasser.  

Kommunestyret gikk i møte 20.10.2020 inn for «utviklingsalternativet» i sin handlingsplan for 

kommunen. Dette betyr et alternativ for skolestruktur hvor de fire eksisterende barneskolene legges 

ned, og det bygges én ny felles skole for kommunen (Vestre Sandøya skole med 1-4 klasse er foreslått 

beholdt).  

Ifølge årsmelding 2019 hadde fylkesmannen følgene to tilsyn på oppvekstområdet i 2019. Et tilsyn 

kontrollerte hvordan kommunen gjennomfører miljørettet helsevern i skoler og barnehager, hvor det 

ikke ble avdekket avvik og saken er lukket. I tillegg ble det gjennomført tilsyn i henhold til 

opplæringslovens kapittel 9A, elevenes læringsmiljø og psykososiale miljø. Her ble det avdekket 

avvik, som ble lukket i 2019. Arbeidstilsynet hadde i 2019 tilsyn på inneklima og arbeidsmiljø ved 

Tvedestrand barneskole. Flere avvik ble avdekket, disse er delvis lukket i 2019, resten planlegges 

gjennomført i 2020. Innen miljørettet helsevern for skoler og barnehager er kommunen selv 

tilsynsmyndighet ved kommuneoverlegen. Det er gjennomført tilsyn ved skolene og barnehagene i 

2019.  

I forbindelse med kommunestyrets vedtatte ansettelsesreglement er det tatt inn en bestemmelse om at 

arbeidsstyrken i kommunen skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Innen utlysninger av stillinger i 

barnehage og skole, beskrives det i årsberetningen at det skal legges vekt på at menn i sterkere grad 

skal bli oppfordret til å søke.  

Årsberetningen peker på at områdene «ledelse og budsjettstyring» er fremtidige forbedringsområder 

for Tvedestrandskolen. Tvedestrandskolen fikk i 2019 et merforbruk på 2 709 000 kroner. Tvedestrand 

og Vestre Sandøya og Holt skoler hadde de prosentmessig største overskridelsene med hhv. 2 395 000 

kroner og 651 000 kroner. Resten av enhetens budsjett fikk en samlet netto innsparing på 377 000 

kroner.  

Enhetsleder skriver i sine vurderinger i årsberetningen om Tvedestrand skoles merforbruk: «Skolens 

tiltak rundt enkeltelever har utløst behov for ekstern kompetanse som skolen ikke hadde 

budsjettdekning for. Forholdet ble drøftet ved flere anledninger og skolen fikk beskjed om å bruke 

egne krefter for å bremse forbruket av lønnsutgifter. Dette gav ikke det ønskede resultat.» Første 

tertialrapport fra 2020 viser til et merforbruk på Tvedestrand og Vestre Sandøya skole på ca. 1,7- 2 

millioner. Kommunen har nedsatt flere tiltak for å begrense budsjettoverskridelsene på disse skolene. 

Holt skole har forklart budsjettavviket med utforutsette utgifter til særlig ressurskrevende elever. De 

øvrige skolene forventet balanse ved utgangen av 2019. Lyngmyr og Dypvåg skole fikk for øvrig noe 

merforbruk mens Songe skole fikk et mindreforbruk.  

Andre utfordringer som fremheves i enhetenes årsrapporter er større kostnader til videreutdanning for 

lærere, og vikarutgifter som følge av dette. I tillegg pekes det på at barn som plasseres i fosterhjem i 

andre kommuner er lite forutsigbart og utfordrer budsjettene. Det jobbes for en tettere samhandling 

mellom kommunene og den interkommunale barneverntjenesten.  

Når det gjelder elevenes psykososiale miljø, legger årsberetningen opp til et fokusområde 

«oppfølgingsordning på Tvedestrand skole». Oppfølgingsordningen på Lyngmyr må ifølge 

årsberetningen forbedres og følges opp.  
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Skolene i Tvedestrand har gjennomført den statlige elevundersøkelsen. Elevene får i denne 

undersøkelsen gi poeng på en skala fra 1-5, hvor 5 er best. Elevundersøkelsen for Tvedestrandskolen 

for 7. klassetrinn viser en score på 4,0 på «trivsel», hvor landsgjennomsnittet ligger på 4,3. For 10. 

klassetrinn viser resultatet 3,7, hvor landsgjennomsnittet er på 4,1.  

Kontrollutvalget hadde i sitt møte en orientering fra administrasjonen om det psykososiale miljøet i 

Tvedestrandskolen, hvor det ble lagt frem dokumentasjon og enhetsleder orienterte. Det ble blant 

annet informert om hvordan skolene følger opplæringsloven når det gjelder trygt skolemiljø. Det ble 

også vist til følgende fremstilling, som viser oversikt (prosent) over andelen elever som i 

elevundersøkelsen har svart at de blir mobbet av medelever, digitalt (på skolen) og eller mobbet av 

voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere (Markeringer med * er unntatt offentlighet) 

 

 

 

 

Kommunen er etter opplæringsloven pliktig til å avgi en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. 

«Tilstandsrapport for Tvedestrandskolen» ble behandlet i kommunestyremøte 2. desember 2019. 

Rapporten peker blant annet på at lærertettheten i kommunen er tilfredsstillende på barnetrinnet, men 

at det er utfordringer på ungdomstrinnet. Ifølge rapporten har ikke den nye lærenormen utløst 

nevneverdige ekstraressurser for Tvedestrandskolen fordi man gjennom satsning på tidlig innsats har 

valgt å fokusere på oppdeling i mindre grupper med kontaktlærer.  

Ifølge rapporten har andelen med spesialundervisning de siste fire årene hatt en økning til tross for at 

både eksterne og interne aktører har vært og er involvert i forhold til vår organisering av 

undervisningen, og kommunen ønsker derfor fortsatt fokus på faglig innhold, rett kompetanse, 

organisering og struktur. Det er i budsjett for 2020 drøftet og foreslått endringer som både vil ha 

organisatoriske, faglige og økonomiske konsekvenser for Tvedestrandskolen.  

 

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 30 % mener det i stor eller veldig 

stor grad foreligger risiko, mens 37 % svarer at risikoen kun i noe grad er til stede. Kun 13 % mente 

det i liten grad knytter seg risiko til skolesektoren.  

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

forvaltningsrevisjon på i kommende periode, ble skole rangert som det største risikoområde av de 

totalt 15 skisserte områdene. Dette utgjør totalt 59 % av respondentene som mener det er størst behov 

for en forvaltningsrevisjon på skole de neste 4 årene.  

Ved respondentenes anledning til å konkretisere risikoområdene innen skolesektoren, trekkes mobbing 

frem gjennomgående i revisjonens spørreundersøkelse. Videre pekes det gjentakende på 

spesialundervisning og tilpasset opplæring, hvor flere peker på et mangelfullt tilbud som en 

konsekvens av presset økonomi.  
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Samtale med kommunedirektør 

I samtale med kommunedirektøren får revisjonen informasjon om prosjektet med den nye felles 

barneskolen. Denne er nå vedtatt og under videre planlegging, med planlagt byggestart i 2021. 

Kommunedirektøren trekker frem risikoen omkring overflytting av barn, og at dette vil kunne være 

krevende for kommunen. Ny skole vil føre til omorganisering og flytting også av ansatte, og 

kommunen har som mål å spare penger på omstruktureringen.  

Kommunen ser behovet for en ny, felles skole, men samtidig går barnetallene ned, og skolen må 

struktureres i tråd med dette hensynet. Spesielt er det nå færre barn i barnehagealder, og det har vært 

20 % lavere barnekull de siste ti årene. Kommunedirektøren informerer videre om at de har et 

pågående arbeid med å se på spesialundervisning i kommunen, særlig i sammenheng med 

omstruktureringen av skolene.  

 

BARNEHAGE 

KOSTRA 

Tvedestrand hadde for 2019 netto driftsutgifter knyttet til barnehagesektoren på 11,5 % av 

kommunens totale netto driftsutgifter. Dette er lavere enn både Arendal og Froland med hhv. 15,3 og 

15,7 %, og samtidig omtrent 3 % lavere enn både KG10, fylket og landssnittet.  

Av data fra KOSTRA fremkommer det at Tvedestrand har 11 barnehager, hvorav 5 er kommunale og 

6 er private. Fordelingen mellom antall kommunale og private barnehager, viser at fordelingen er 

relativt jevn. For Tvedestrand utgjør dette en tilnærmet 50/50 fordeling, mens 35 % av barnehagene i 

fylket og 47 % i landet utgjør kommunale. Hensyntatt størrelse på barnehagene, er fordelingen mellom 

private og kommunale barnehager i Tvedestrand derimot 65 % kommunale plasser og 35 % private 

plasser hvis man beregner ift. antall barn.  

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

og minoritetsspråklige barn, utgjorde 16,9 % av alle barnehagebarn i Tvedestrand i 2019. Dette 

tilsvarer noe lavere enn både KG10 og landsgjennomsnittet, og er samtidig den laveste andelen i 

sammenligningsgrunnlaget med unntak av Froland.   

Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage er på 7,2 m2 i kommunale barnehager og 7,0 m2 i de 

private, noe som er samsvarende med sammenligningsgrunnlaget, hvor de kommunale jevnt over har 

noe større areal per barn. KOSTRA-tall vedrørende bemanning viser at Tvedestrand har færre barn per 

voksen enn alle kommunene og enhetene i sammenligningsgrunnlaget. Antall barn korrigert barn per 

årsverk i grunnbemanning er i Tvedestrand på 5,3, mens Risør og Froland i samme periode lå på 5,5 

og 5,4, mens snittet for KG10 og landet ligger på en verdi på hhv. 5,8 og 5,7 barn per voksen. 

 

Kommunens styringsdokumenter 

I Tvedestrands handlingsplan for 2019- 2022 vedtok kommunen i samsvar med 

«utviklingsalternativet» å se på strukturelle endringer i barnehagestrukturen i sentrum ved å legge ned 

3 barnehager i sentrum og bygge en ny barnehage på Bronsbu. Ifølge første tertialrapport 2020 er 

anbudskonkurransen for ny barnehage nå fullført, og det er skrevet kontrakt med HSH Entreprenør 

Arendal AS. Kontraktssummen og utgifter i det samlede prosjektet er innenfor budsjettet på 59,5 mill. 

kroner. Prosjektet følger planlagt framdrift, og de fysiske arbeidene kan starte i oktober 2020. 
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Innen barnehageområdet er kommunen selv tilsynsmyndighet ved enhetsleder for barnehage. I 2018 

og 2019 har det ikke blitt gjennomført tilsyn med barnehagene, men i disse to årene har det vært fokus 

på veiledning og utvikling av kvalitetsdokumenter med bakgrunn i innføring av ny rammeplan for 

barnehagene. Skriftlig tilsyn ble gjennomført i alle kommunale og private barnehager i 2017, og 

planlegges gjennomført igjen i løpet av 2020. 

Årsberetning for Tvedestrand kommune viser til at de kommunale barnehagene har hatt et 

mindreforbruk på ca. 770 000 kroner, dette i hovedsak som et resultat av lavere lønnskostnader ved 

fravær av fast ansatte med høyere lønn enn vikaren. Første tertialrapport 2020 viser til en 

merutgift/inntektssvikt i forma av foreldrebetaling på om lag 487.000,- kroner da barnehagene var 

stengt pga. Covid19. Barnehageenheten har totalt sett hatt en innsparing på 349 000 kroner. Tilskudd 

til private barnehager har hatt et merforbruk på ca. 1 050 000 kroner. For de kommunale barnehagene 

har det vært en innsparing totalt på 929 000 kroner. 

Det er gjennomført tilsyn fra fylkesmannen på forskrift om Miljørettet helsevern i skoler og 

barnehager i 2019. Det ble ikke avdekket avvik, og tilsynet ble lukket. 

Tvedestrand kommune gjennomførte høsten 2019 en brukerundersøkelse for barnehagene, hvor det 

var 74% svaroppslutning, med følgende resultat (i antall):  

 

Av forbedringsområder peker enheten selv på «tverrfaglig samarbeid med Tvedestrandsskolen».  

 

Spørreundersøkelse 

Gjennom spørreundersøkelsen ble respondentene stilt spørsmålet om i hvilken grad de mener det 

knytter seg risiko til barnehagesektoren i Tvedestrand, med hensyn til overholdelse av lover og 

bestemmelser, økonomi, produktivitet, måloppnåelse og oppfølging av politiske vedtak. Svarene viser 

at kun 7 % mener det i stor eller veldig stor grad knytter seg risiko til barnehagene. 27% mener det i 

noe grad er risiko knyttet til barnehagene, mens hele 40 % oppgir i liten grad.  

Ved respondentenes anledning til å konkretisere risikoer, er det få som trekker frem forhold ved 

barnehagen. På spørsmål om hvilket tjenesteområde respondentene mener totalt sett i hele kommunen 

det foreligger størst behov for en forvaltningsrevisjon i kommende periode, var barnehager en av de 

tjenesteområdene færrest valgte. 

 

Samtale med kommunedirektør 

Kommunedirektøren påpeker at tallene på barn i barnehagealder går ned i kommunen. Ifølge 

kommunedirektøren har Tvedestrand hatt fokus på effektivitet i de kommunale barnehagene. 

Kommunen ønsker nå å legge ned tre av barnehagene, som ligger på hver sin side av byen, for å bygge 
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en ny. Mange utdaterte bygg er blant annet bakgrunnen for at man nå går inn for en samlet barnehage i 

kommunen, og man vil med et nyere bygg få en bedre drift.  

BARNEVERN 

KOSTRA 

Gjennom KOSTRA fremkommer det at Tvedestrand på flere kostnadsvariabler ligger noe høyere på 

utgifter ift. sammenlignbare kommuner og grupper. Netto driftsutgifter til barneverntjenesten pr. 

innbygger 0-22 år i Tvedestrand er på 8.961 kr., noe høyere enn flere i sammenligningsgrunnlaget.3 

Tvedestrand ligger for øvrig ganske tilsvarende de øvrige deltakerkommunene i barneverntjenesten 

Øst i Agder. Tvedestrand legger seg derimot noe under gjennomsnittet på netto driftsutgifter per barn i 

barnevernet med ca. 98.600 kr., mot eksempelvis Vegårshei, Åmli og Risør og KG10 med hhv. 

132.800 kr., 79.500 kr. og 34.000 kr. Alle disse komparative kommunene er en del av samme 

interkommunale barneverntjeneste. Utgifter per barn ligger Tvedestrand for øvrig lavere enn både 

KG10, Aust-Agder og landet, med utgifter på hhv. 121.400 kr., 115.000 kr. og 134.800 kr. 

Når det gjelder barn med tiltak ift. innbyggere 0-17 år, har Tvedestrand ligget høyere enn 

sammenlignbare kommuner de siste årene. Kommunen har for øvrig hatt en jevn nedgang de siste 

årene, hvor det i 2019 var 6,7 % barn med tiltak sett ift. innbyggere 0-17 år. Risør, Arendal og Froland 

hadde i 2019 hhv. 7,3 %, 4,5 % og 6,1 % barn med barneverntiltak ift. innbyggere 0-17 år. 

Tvedestrand ligger for øvrig noe høyere enn både KG10, fylket og landet på omtrent 5 %. 

Sammenligner man andel med tiltak opp mot andel barn med undersøkelse ift. innbyggere 0-17 år, er 

verdiene også her ganske tilsvarende, med 6,7 % i Tvedestrand mot eksempelvis 6,5 % i Risør, 4,9 % i 

KG10 og et landsgjennomsnitt på 4,8 %.  

Gjennom sammenligning med den interkommunale barneverntjenesten Øst i Agder (BVØIA) og det 

interkommunale samarbeidet om barneverntjenesten i Kristiansand (BV-KRS) som et annet regionalt 

stort samarbeid på barnevern, fremkommer det at BVØIA generelt har svært liten andel fristbrudd. 

Oppfølging av barn i fosterhjem har ligger BVØIA på 100 % dekning, mot BV-KRS med 97,5 %. 

Fristbrudd i undersøkelser ligger BVØIA marginalt høyere enn KRS, tilsvarende en marginal høyere 

andel barn med evaluert tiltaksplan i KRS ift. BVØIA. Barneverntjenesten Øst i Agder har for øvrig 

også en noe høyere andel barn med hjelpetiltak som har fått utarbeidet en tiltaksplan (hhv. 92,8 % mot 

BVØIA på 96,1 %). 

 

Kommunens styringsdokumenter 

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. 

Aust-Agder Revisjon IKS har gjennomført to forvaltningsrevisjoner på barnevernområdet den siste 

fireårsperioden, én med hovedfokus på oppstarten av det interkommunale samarbeidet, og én del som 

omhandlet saksbehandling, fosterhjem, kompetanse og internkontroll i den interkommunale 

barnehagetjenesten. Arbeidet med del 2 av barnevernrapporten ble utarbeidet vinteren 2019/20 og 

kontrollutvalget i Tvedestrand kommune fikk denne til orientering i sitt møte 7. mai 2020.  

                                                      
3 Netto driftsutgifter til barneverntjenesten pr. innbygger 0-22 år har Grimstad, Arendal, Froland og 

Åmli hhv. 7606 kr., 9425 kr., 7357 kr. og 9718 kr. KG10 og Aust-Agder ligger på hhv. 8541 kr. og 

8.344 kr.  
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Forvaltningsrevisjonen konkluderte med at enheten hadde flere tilfredsstillende rutiner ift. 

dokumentasjon og skriftlig rammeverk, samt en bevissthet rundt etterlevelse av formelle krav i 

saksbehandlingen. Konklusjonene i rapporten viste til et forbedringspotensial av tjenestens 

vedtaksutforming, spesielt hensynet til barnets synspunkter og barnets beste i vedtakene. Det ble 

videre konkludert med en anbefaling om forbedring av dokumentasjon underveis i 

saksbehandlingsprosessen, samt arbeidet med internkontroll. Kontrollutvalgsekretariatet har ansvaret 

for at kontrollutvalget blir orientert om Gjerstad kommunes oppfølging av rapporten.  

Ifølge regnskapet ble det i den interkommunale barnevernstjenesten i 2019 et merforbruk, som for 

Tvedestrand kommunes del utgjorde kr. 660.000,- 

 

Spørreundersøkelse 

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

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

produktivitet, måloppnåelse og oppfølging av politiske vedtak, svarte hele 60 % at det i liten eller kun 

i noen grad foreligger en slik risiko. 10 % av respondentene svarte at det i stor grad, og ingen mente 

det i svært stor grad foreligger en risiko ved barneverntjenesten.  

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

periode, var barneverntjenesten et av de områdene færrest respondenter valgte (kun 11%).  
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3.1. DELKONKLUSJON FOR OPPVEKST 

I gjennomgangen av de kilder revisjonen har sett på, viser det seg flere utfordringer i skolesektoren i 

Tvedestrand. Blant annet er tallene for spesialundervisning høyere enn i sammenlignbare kommuner, 

og enheten har hatt utfordringer med det psykososiale miljøet. Samtidig viser økonomien utfordringer 

ved enkelte av skolene.  

Kommunen har i tillegg nylig vedtatt en omstrukturering av barneskolene, som vil kunne medføre 

flere risikoer, både når det gjelder ansatte, elever, rutiner, organisering og styring. Det gjør det 

samtidig mindre aktuelt å evaluere skolenes tidligere resultater som utgangspunkt for risiko, da mye av 

risikobildet vil kunne endre seg med ny skolestruktur.  

Etter revisjonens vurderinger er det innenfor skole likevel to områder som skiller seg ut som større 

risikoer, innenfor både sannsynlighet og konsekvens. Elevenes psykososiale miljø vil alltid utgjøre en 

risiko da konsekvensen for avvik alltid vil være høy. Tilsynet fra fylkesmannen hadde også avvik på 

området. Endringen i skolestruktur medføre en endring i elevenes hverdag, både ved det fysiske og 

psykososiale miljøet. Revisjonen mener videre det foreligger en moderat risiko ved 

spesialundervisning, da det jobbes med å redusere den samlede spesialundervisningen, samtidig som 

flere kilder peker på fokus innen området.  

På barnehageområdet er det også her en pågående omstrukturering, med å lage én stor felles 

kommunal barnehage. Det er en risiko med bakgrunn i en slik endring både for barn og ansatte, samt 

at det kan kreve mye ressurser fra kommunen. Samtidig vil en felles barnehage (kommunal) på sikt. 

redusere risikoen ved tilsyn, tilskudd, styring mv. Det kan være mindre aktuelt i denne perioden å se 

på resultater fra barnehagesektoren, men mer aktuelt å følge med på mål, styring og oppfølging av 

omstruktureringen.  

Barneverntjenesten er organisert med Gjerstad kommune som vertskommune. Selv om Gjerstad 

kommune er delegert ansvar etter barnevernloven, er Tvedestrand kommune ansvarlig for sine 

innbyggere, og barnevernområdet vil alltid gi høy risiko, da det har stort utslag på konsekvens ved 

mislighold. Revisjonen har nettopp gjennomført en omfattende forvaltningsrevisjon på området som 

Gjerstad kommune skal følge opp, noe som vil være risikodempende.  

Innenfor skole, barnehage og barneverntjenesten fordeler risikoene seg følgende: 
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4. HELSE OG OMSORG 

Tvedestrand kommune har organisert sine helse- og omsorgstjenester innen hovedsakelig tre enheter; 

Enhet for omsorg og rehabilitering, oppfølgingsenheten og familiehuset. Innenfor disse 

rammeområdene ligger både sykehjem og hjemmebaserte tjenester, tjenester for utviklingshemmede 

samt legekontor og helsestasjon. 

SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER  

KOSTRA 

Tvedestrand kommune har netto driftsutgifter til omsorgstjenester som utgjør 36,9 % av kommunens 

samlede netto driftsutgifter, med noe økning de siste årene (33,4 % i 2017). Tvedestrand har imidlertid 

den høyeste andelen i sammenligningsgrunnlaget, hvor Risør, Froland og KG10 har en andel på hhv. 

34,6 %, 32,2 % og 32,4 %. Tvedestrand brukte i 2019 kr 34.500 på kommunale helse- og 

omsorgstjenester per innbygger i kommunen, noe som tilsvarer ca. 5.000-10.000 kr. mer enn alle 

kommuner og enheter i sammenligningsgrunnlaget.   

Når det gjelder utgifter per oppholdsdøgn ligger Tvedestrand kommune ganske gjennomsnittlig ift. 

sammenligningsgrunnlaget med 3828 kr/døgn, med noe svingninger de siste årene. Utgiftene per 

oppholdsdøgn er med dette om lag 200-600 kr. høyere i Tvedestrand enn eksempelvis Risør, fylket og 

på landsbasis, men lavere enn både Arendal, Froland og KG10.  

Når det gjelder bemanning innen sykehjem og hjemmetjenester viser tall fra KOSTRA at Tvedestrand 

har en andel brukerrettede årsverk med helseutdanning på 80,9 %, noe som tilsvarer Frolands andel og 

fylkesgjennomsnittet, samtidig som det er noe høyere enn hva gjennomsnittet i KG10 og landet har, på 

77-79 %. Kommunen har for øvrig en noe lavere dekning på årsverk per bruker enn eksempelvis 

Risør, Arendal og KG10 (i snitt ca. 0,55 mot Tvedestrand med 0,48). 

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

sykehjem. Dette er ganske tilsvarende gjennomsnittet for fylket, på landsbasis og for kommunene i 

sammenligningsgrunnlaget. Når det gjelder hjemmetjenester til dem over 80 år ligger Tvedestrand 

derimot noe høyere med en brukerandel på 37 %, mens Risør, KG10 og landet ligger på hhv. 32 %, 31 

% og 30 %. Blant brukerne av hjemmetjenester i Tvedestrand er 55,2 % av dem under 66 år. Selv om 

dette er noe høyere enn landsgjennomsnittet på 47,8 % og KG10 med 50 %, er det ganske tilsvarende 

både Risør, Arendal og Froland.   

Når en ser på helsetjenester i hjemmet har Tvedestrand kommune hatt en markant økning de siste fire 

årene, fra 47.000 timer i året i 2016 og opp til et omfang på hele 103.000 timer i året i 2019. Risør 

hadde til sammenligning 85.000 timer i 2019 og Froland kun 32.000 timer. Tvedestrand ligger med 

dette betraktelig høyere enn flere komparative enheter når innbyggertallet tas med i betraktning. Som 

et resultat av en markant økning i hjemmetjenester fra 2018 til 2019, har det tilsvarende vært en 

drastisk reduksjon i andel timer per år til praktisk hjelp, opplæring og daglige gjøremål, som i 2019 lå 

på 5.200 timer mot hele 46.700 timer året før. Til sammenligning hadde Froland og Risør i 2019 hhv. 

33.300 timer og 65.500 timer i året til praktisk hjelp, opplæring og daglige gjøremål. Tvedestrand 

kommune har samtidig en økning på timesforbruk til dagaktivitetstilbud, med en økning fra 28.900 

timer i 2016 til 40.000 timer i 2019. Risør og Froland har årstimer til samme tjeneste på henholdsvis 

34.100 og 10.300 i 2019.  
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Kommunens styringsdokumenter 

Enhet for omsorg og rehabilitering (sykehjem, hjemmebaserte tjenester og tildeling) hadde ifølge 

årsberetning 2019 et merforbruk på 10 378 000 kroner, som i hovedsak skyldes lønnsutgifter relatert 

til meget høy aktivitet som følge av stor økning i tjenestebehovet. Det beskrives i årsberetningen at 

2019 hadde spesielt høy aktivitet på bakgrunn av at pasienter og brukere jevnt over har hatt behov for 

mye tjenester og det har vært betydelige flere dødsfall enn året før, i tillegg til en demografi som tilsier 

økende antall eldre i kommunen.  

Tertialrapport for 2. tertial 2020 viser et merforbruk på enheten med 3 500 000 kroner, hovedsakelig 

pga. lønn. Tertialrapporten viser til at det er mye usikkerhet forbundet med en prognose for det 

økonomiske resultatet for enheten i 2020. Tjenestenivået har vist seg å variere mye, og det er 

usikkerhet knyttet til Coronasituasjonen og ettervirkninger av denne.  

Det vises til at sykehjemmet i Tvedestrand hadde fullt belegg til enhver tid i 2019, og behovet for 

årsverk har økt. Årsberetningen viser til en utfordring knyttet til rekruttering av personell, da spesielt 

sykepleiere på natt og i helger. Det vises også til at kvaliteten på personell fra vikarbyrået var 

varierende, og at man i noen tilfeller måtte forsterke opp for å kompensere for dette. Ifølge 1. 

tertialrapport 2020 har sykehjemmet derimot ikke hatt fullt belegg den første perioden av året. De 

fleste beboerne er meget pleietrengende, og det har også denne perioden vært behov for ekstra 

personell i avdelinger grunnet ressurskrevende brukere.  

Årsberetningen 2019 beskriver også arbeidet med velferdsteknologi, hvor kommunene samarbeider 

gjennom Agderprosjektet og felles kommunalt responssenter. Kommunen har nå flere ulike 

teknologier i drift, inkludert innendørs sporing, men det gjenstår mye ressurskrevende arbeid med å 

bygge nye, solide og kvalitetssikrede tjenester rundt ny teknologi.  

Enheten har det meste av året registrert HMS- og kvalitetsavvik på papir i påvente av nytt kvalitets- og 

avvikssystem. Det har vært betydelige HMS avvik knyttet til sommeren 2019, samt mangel på 

kompetanse, men disse ble forbedret høsten 2019. Det skrives fortløpende faglige avvik i 

journalsystemet til kommunen.  

Enheten peker selv på følgende forbedringsområder: Kvalitativt gode tjenester til brukere i 

kommunen, realistisk bemanning på sykehjem og i hjemmetjenesten, økonomikontroll, planlegging 

for sommer/ferieavvikling og oppfølging av ansatte i en omstillingsprosess.  

 

Spørreundersøkelse 

I spørreundersøkelsen ble respondentene stilt spørsmålet om i hvilken grad de mener det knytter seg 

risiko til sykehjem og hjemmetjenester i Tvedestrand, med hensyn til overholdelse av lover og 

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

Respondentene fordeler risikovurderingen likt mellom sykehjem og hjemmetjenester, hvor hhv. 20 % 

og 24 % mener det i stor- eller veldig stor grad foreligger risiko i tjenestene. Hele 52 % mener det kun 

«i noen grad» er risiko ved sykehjem og hjemmetjenester, og 10/14 % svarer i liten grad.  

Ved respondentenes mulighet til å konkretisere risikoene innen sykehjem og hjemmetjenester, var det 

spesielt risikoer knyttet til økonomi flere respondenter trekker frem. Gjennomgående blir det poengtert 

risiko ved økonomiske besparelser og hvordan dette vil kunne føre til ekstra stort arbeidspress på de 

ansatte med en økende pleiebehov og samtidig for få årsverk.  
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På spørsmål om hvilket tjenesteområde respondentene mener totalt sett i hele kommunen det 

foreligger størst behov for revisjon i kommende periode, var derimot sykehjem og hjemmetjenesten 

rangert som nr. 4 og 5 høyeste risikoområde i kommunen, med hhv. 33 % (hj.tj.) og 22 % (sykehjem). 

 

HABILITERING  

KOSTRA 

Tvedestrand kommune har i henhold til data fra KOSTRA totalt 9 brukere av avlastning, 65 brukere 

av støttekontakt og 9 brukere av omsorgsstønad, noe som har vært stabilt de siste tre årene. Totalt for 

2019 ble det gitt 10.881 timer med støttekontakt, 2.801 timer omsorgsstønad og 6.915 timer avlastning 

utenfor institusjon.  

Timer til støttekontakt og omsorgsstønad har vært relativt stabilt de siste tre årene, mens det for 

avlastning utenfor institusjon har vært en markant økning for samme tidsperiode, fra 1.500 timer i 

2016 til 6.915 timer i 2019. Kommunen ga totalt 3.449 timer til tjenester innen brukerstyrt personlig 

assistanse (BPA) i 2019, noe som innebærer en økning på i overkant av 30 % fra 2017. Dette utgjør 

for øvrig en del mindre enn timesforbruket til samme tjeneste i Risør og Froland, som i 2019 var på 

henholdsvis 6.500 og 18.100 timer. 

 

Kommunens styringsdokumenter 

Oppfølgingsenheten, som omfatter tjenester for funksjonshemmede, aktivitet- og arbeidstilbud, ligger 

iht. 1. tertialrapport 2020, til et merforbruk ved utgangen av 2020, hvor den største delen skyldes 

særlig ressurskrevende brukere. Det er i denne beregningen ikke tatt med overforbruk relatert til 

korona og økte brukerbehov som man antar vil komme utover høsten 2020. Enheten jobber for å 

minimere overforbruket, blant annet ved å vurdere all vikarbruk.  

Enheten har ansvar for BPA, som kommunen beskriver som en tjeneste som i enkelte tilfeller oppleves 

som sterkt ønsket fra brukere og pårørende. Her ser kommunen allerede en økning, og venter flere 

søknader på tjenesten i tiden framover. Utfordringene vil i stor grad være knyttet til forvaltning av 

personalressurser og etablering av gode fagmiljø. Brukergruppa består av om lag 70 % under 40 år, 

noe som indikerer et langvarig behov for tjenester.  

Aust-Agder Revisjon IKS leverte i september 2018 en forvaltningsrevisjonsrapport på området helse 

og omsorg. Rapporten hadde to problemstillinger, hvor den ene så nærmere på saksbehandling 

innenfor Brukerstyrt Personlig assistanse (BPA) i kommunen, og den andre på tildelingsvedtak av 

sykehjemsplasser. I gjennomgangen fant revisjonen at kommunen gir tilbud om BPA til brukere som 

har bistandsbehov under det lovpålagte kravet, noe som viser at kommunen har en fleksibel praksis, og 

etter revisjonens syn at kommunen gjør et grundig utredningsarbeid. Under den andre 

problemstillingen gjennomgikk revisjonen ett utvalg av søknader på langtidsopphold på sykehjem. 

Revisjonen fant da at disse ble behandlet innenfor den lovgitte tidsfristen. Enkelte ganger kunne det 

være at brukere måtte vente noe tid for å få plass, men at det i denne tiden ble gitt tilstrekkelig 

helsehjelp av kommunen.  

Fokusområdene til enheten for øvrig er kvalitetssikring og internkontroll av tjenestene, planlegge nye 

boliger til personer med utviklingshemming, kommunens utviklings- og omstillingsprosess.  
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Spørreundersøkelse 

Ved undersøkelsens spørsmål om i hvilken grad respondentene mener det knytter seg risiko til 

habiliteringsenheten i Tvedestrand, svarte 17 % i stor- eller veldig stor grad, mens hele 48 % mente 

det kun i noe grad knytter seg risiko til tjenesten. Kun 14 % svarte i liten grad.  

På spørsmål om hvilket tjenesteområde respondentene mener totalt sett i hele kommunen det 

foreligger størst behov for en forvaltningsrevisjon i kommende periode, var det kun noen få 

respondenter som mente det var behov for revisjon av habiliteringsenheten i Tvedestrand, kun 15 %. 

 

Samtale med kommunedirektør 

Kommunedirektøren trekker i samtale med revisjonen frem blant annet ressurskrevende brukere som 

en risikofaktor i kommunen. Kommunen har i de foregående årene ligget høyt på utgifter til 

hjemmehjelp, men etterspørselen etter omsorgstjenester har det siste året vært redusert, uten at man 

per nå har svar på om dette er pga. korona eller om det er tilfeldig. Kommunen var tidligere oppe i 12-

1300 uketimer i hjemmetjenesten, mens det nå har gått vesentlig ned.  

I revisjonens samtale med kommunedirektøren kommer det frem at kommunen skal omorganiseres på 

området, med en samlet enhet for «velferd, psykisk helse og rehabilitering». Det blir av 

kommunedirektøren fremhevet at dette er hensiktsmessig da de enhetene som trenger å snakke 

sammen, og naturlig må samarbeide, er underlagt den samme sektoren.  

 

ANDRE HELSETJENESTER 

KOSTRA 

Helsedirektoratet har retningslinjer som sier at jordmor skal komme på hjemmebesøk i kort tid 

hjemkomst etter fødsel. Iht. KOSTRA ble hjemmebesøk innen de første to ukene etter fødsel 

gjennomført i alle tilfellene i 2019 i Tvedestrand. Dette er den høyeste dekningen av 

sammenligningsgrunnlaget.  

Videre har Tvedestrand kommune en dekning på 2,5 ergoterapeuter per 10.000 innbyggere, noe som 

utgjør den høyeste andelen av de sammenlignbare kommunene. Landsgjennomsnittet er for øvrig på 

4,5 ergoterapeuter, mens gjennomsnittet i KG10 er på 3,3. Tilsvarende har Tvedestrand en god 

dekning på årsverk til fysioterapeuter per 10.000 innbyggere, med 14,4 årsverk mot f. eks Risør, 

Arendal og KG10 med hhv. 10,1, 9,2 og 9,1. 

Når det gjelder skolehelsetjenesten har Tvedestrand 56,4 avtalte årsverk per 10 000 innbyggere på 

under 20 år, noe som utgjør den høyeste dekningen i det komparative grunnlaget, hvor eksempelvis 

Arendal og Froland har en dekning på henholdsvis 38,8 og 39,7 årsverk. 

Tvedestrand kommune har i likhet med Grimstad og Tvedestrand ingen pasienter på fastlegeliste uten 

lege. Tvedestrand har også 2 åpne fastlegelister, tilsvarende flere komparative kommuner. Tvedestrand 

har en gjennomsnittlig listelengde hos fastlegene på 1060 pasienter, noe som tilsvarer 

landsgjennomsnittet. Listene til legene i kommunen er tilsvarende både Risør, KG10 og landet.  

Når det gjelder avtalte legeårsverk per 10.000 innbyggere har dette vært stabilt i Tvedestrand de tre 

siste årene, med en svak økning de siste 3 årene. I 2019 var dekningen på 12,4 årsverk, høyeste 

legedekningen per innbygger av alle både kommuner og grupper i sammenligningsgrunnlaget. 

Tvedestrand kommune bruker for øvrig i gjennomsnitt 0,34 legetimer per uke per beboer i sykehjem, 
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noe betydelig lavere enn tilnærmet alle i sammenligningsgrunnlaget, hvor alle i 2019 hadde en 

dekning på 0,52 – 0,58 årsverk.  

 

Kommunens styringsdokumenter 

Andre helsetjenester er i Tvedestrand kommune organisert under enheten «Familiehuset», som har 

ansvaret for leger, jordmor, legetjenester, koordinerende enhet samt oppfølging av interkommunalt 

barnevern der Gjerstad er vertskommune, interkommunal pedagogisk/psykologisk tjeneste (PPT) der 

Risør er vertskommune og interkommunalt krisesentertilbud der Arendal er vertskommune. 

Enhetsleder er også folkehelsekoordinator og sekretær for ungdomsrådet. 

Ifølge tertialrapport 1 for 2020, har enheten et stramt driftsbudsjett i 2020, en utfordring som krever 

prioriteringer og økonomisk bevissthet. Kommunen har planlagt å ansette en psykolog i 50 % stilling, 

og det jobbes med å få en ny fastlegehjemmel (privat) i 2021.  

Fokusområder for enheten er «familiehusmodellen», som skal implementeres i ny organisering fra 

august 2020, og tverrfaglig samarbeid ved å bidra for å implementere BTI-modellen i kommunen, i 

samarbeid med de enheter og tjenester som ivaretar tjenester til barn, unge og familier.  

 

Spørreundersøkelse 

Ved spørreundersøkelsens spørsmål om i hvilken grad respondentene mener det knytter seg risiko til 

«andre helsetjenester (fastlege, helsestasjon etc.)» i Tvedestrand, svarte tilnærmet ingen av 

respondentene i stor eller veldig stor grad. 48 % mente det i noe grad knyttet seg risiko til andre 

helsetjenester, og 21 % mente det «i liten grad» var risiko. Ved respondentenes mulighet for å 

konkretisere risikoen, var det lite tilbakemeldinger. 

På spørsmål om hvilket tjenesteområde respondentene mener totalt sett i hele kommunen det 

foreligger størst behov for revisjon i kommende periode, var det svært få som mente det var behov for 

en revisjon av andre legetjenester i Tvedestrand.  
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4.1. DELKONKLUSJON FOR HELSE OG OMSORG 

 

Innenfor helse og omsorg mener revisjonen det peker seg ut flere moderate til høye risikoer. 

Revisjonen registrerer en moderat risiko ved hjemmetjenester, da omfanget av tjenester er har vært 

økende, med stadig flere ressurskrevende brukere. Samtidig påpeker kommunedirektør på at 

etterspørselen etter tjenester har sunket det siste året. Det bemerkes utfordringer med bemanning og 

planlegging i forhold til dette, og ressurser til vikarinnleie og oppfølging av dette.  

Innenfor habilitering utpeker det seg risikoer da kommunen får flere eldre, og flere med sammensatte 

og krevende behov. Forvaltningsrevisjon på området saksbehandling og BPA kan være 

risikodempende.  

Sektoren er i gang med en omstrukturering, som gir følger for ansatte, brukere og pårørende. Her kan 

det være aktuelt å se nærmere på resultatmål på lengere sikt, og på kortere sikt se på styring av 

omorganiseringen.  

Innenfor andre helsetjenester knytter det seg moderat risiko til de fleste områdene. Også disse 

tjenestene vil påvirkes av omorganisering.  

Revisjonen anser at sektoren samlet har utfordringer ift ressursbruk og tjenestetilbud. En 

omstrukturering kan gi nye og andre type utfordringer, men kan også gi positive effekter på dette.   
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5.     TEKNISK FORVALTNING 

Teknisk forvaltning er i Tvedestrand kommune organisert i to enheter: Teknisk drift og Plan, miljø og 

eiendom. Enhetene omfatter blant annet plan, miljø og landbruk, byggesak og oppmåling, vann og 

avløp mv. Renovasjon ivaretas av Risør- og Tvedestrandsregionens Avfallsselskap AS (RTA AS) et 

kommunalt aksjeselskap innen renovasjon for Tvedestrand, Risør, Gjerstad og Vegårshei kommune. 

Tvedestrand kommune er sammen med de øvrige kommunene i Østre Agder også med i et samarbeid 

om felles brannvesen – «Østre Agder Brannvesen». 

 

VANN, AVLØP OG RENOVASJON 

KOSTRA 

Når det gjelder driftsutgifter per innbygger tilknyttet vannforsyning, har Tvedestrand hatt en del 

variasjoner de siste tre årene, fra 1599 kr i 2017, 2044 kr. i 2018 og noe reduksjon igjen i 2019 med 

1781 kr. Tvedestrand ligger med dette blant kommunene i sammenligningsgrunnlaget med høyeste 

driftsutgifter, og til sammenligning hadde Risør og Froland driftsutgifter for tilsvarende tjenester i 

2019 på henholdsvis kr 1265 og kr 1452. Tvedestrand ligger også blant de høyeste i 

sammenligningsgrunnlaget når det gjelder gebyrgrunnlaget og gebyrinntekter per innbygger tilknyttet 

vannforsyning, som i 2019 var på hhv. 2665 kr og 2158 kr.   

Når det gjelder avløp, viser tall fra KOSTRA at Tvedestrand har et årsgebyr for avløpstjenesten som 

her ligger relativt gjennomsnittlig sammenligningsgrunnlaget. For Tvedestrand utgjorde dette i 2019 

4150 kr (eks. mva.), noe som har vært stabilt de siste tre årene. Kommunen har derimot driftsutgifter 

per tilknyttet innbygger på kr 2645, noe som er godt over både Risør og Frolands driftsutgifter på ca. 

1600 kr. 

Når det gjelder avfallstjenesten, som i Tvedestrand utføres av RTA AS, er årsgebyrene i Tvedestrand 

på kr 2930, og med dette relativt tilsvarende gjennomsnittet i KG10 og landet som er på henholdsvis 

kr 2653 og kr 2855. Sammenlignet med Risør og Froland, har Tvedestrand marginalt høyere antall kg 

med husholdningsavfall per årsinnbygger, som i 2019 var på 475 kg. 

 

Kommunens styringsdokumenter 

Tvedestrand kommune har i enheten «Teknisk drift» 16,2 årsverk per 1. tertial 2020. 

Tjenesteområdene omfatter kommunalt verksted, kommunale veier, parkering, skjærgårdspark, brann-

/feiervesen, parker, grøntareal og lekeplasser, miljøgruppa, Lyngmyr idrettsanlegg, kommunale 

badeplasser, tilskudd båtselskap, vann og avløp, kommunale avgifter, planarbeid. 

Ifølge årsberetning for 2019 jobber enheten for å få bedre digitale rutiner for å redusere kostnader til 

drift. Fokusområdene til enheten er  

- Prosjektstyring og oppfølging 

- Videreføre arbeidet med lekkasjesøk og utbedring på vann- og avløpsnettet.  

- Utføre daglig drift med redusert bemanning og bruk av digitale verktøy  

- Gjennomføre omstilling og tilpasse drift til ny organisering   

Årsberetningen forteller om null avvik i 2019, og at det er gjennomført to øvelser i 2019 tilknyttet 

vannforsyning i kommunen. Det beskrives i tertialrapport 1 for 2020 at det er stor aktivitet med de 

ulike byggeprosjektene, noe som reduserer kapasiteten på oppfølging av normal drift.   
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Spørreundersøkelse 

I spørreundersøkelsen ble respondentene stilt spørsmålet om i hvilken grad de mener det knytter seg 

risiko til vann, avløp og renovasjon i Tvedestrand, med hensyn til overholdelse av lover og 

bestemmelser, økonomi, produktivitet, måloppnåelse og oppfølging av politiske vedtak. Hele 48 % av 

respondentene mener i lite grad knytter seg risiko til VAR-området, mens 34 % svarer «i noe grad». 

Tilnærmet ingen respondenter mente det i stor grad foreligger risiko ved tjenesten. 

Ved respondentenes mulighet til å konkretisere risikoene innen vann, avløp og renovasjon, var det få 

som hadde konkrete innspill. Det ble likevel av enkelte trukket frem risiko ved økonomi kontra 

personell og kapasitet.  På spørsmål om hvilket tjenesteområde respondentene mener totalt sett i hele 

kommunen det foreligger størst behov for revisjon i kommende periode, var derimot VAR-området det 

tilnærmet ingen respondenter valgte. 

 

PLAN OG BYGGESAK 

KOSTRA 

I henhold til KOSTRA ble det i 2019 behandlet 3 reguleringsplaner i Tvedestrand, mot 7 

reguleringsplaner året før. Av byggesaker ble det i 2019 behandlet 146 saker i Tvedestrand, ganske 

tilsvarende 2018 med 160 saker, men en god reduksjon fra 2017 hvor det ble behandlet totalt 246 

saker. Sett i sammenheng med sammenlignbare kommuner ligger Tvedestrand ganske gjennomsnittlig, 

hensyntatt innbyggertall og kommunestørrelse. Når det gjelder gjennomsnittlig behandlingstid for 

byggesaker med 3 og 12 ukers frist (målt i dager), plasserer Tvedestrand seg noe lavere enn flere i 

sammenligningsgrunnlaget, med i snitt 18 dager i saker med 3-ukers frist og 6 dager for saker med 12-

ukers frist (eksempelvis har til sammenligning Åmli, Risør og KG10 hhv. 22, 27 og 21 dager på saker 

med 12-ukers frist). 

Andel innvilgede byggesøknader gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (i %), har Tvedestrand 

derimot en vesentlig høyere andel enn nærmest alle de øvrige enhetene i sammenligningsgrunnlaget, 

hvor 64 % av innvilgede byggesøknader var gjennom vedtak om dispensasjon fra plan i 2019. Til 

sammenligning har eksempelvis Risør og Lillesand en andel på 45 % og 37 %, mens snittet for KG10 

og landet var på 19 % og 17 %. 

 

Kommunens styringsdokumenter 

Kommunedelplan for kystsonens byggeområder ble vedtatt i kommunestyret 15.05.12, sak 77/12, og 

ble ofte presentert i media som «Tvedestrandsmodellen» Planen omfatter 45 delområder langs kysten 

av Tvedestrand kommune. Hensikten med planen er å klargjøre vern og utvikling av den nære 

kystlinje i områder der det allerede er foretatt utbygging/inngrep. Planen har byggegrenser som 

avviker fra det nasjonale byggeforbudet i 100 meters beltet, og har egne bestemmelser om hva som 

kan bygges uten dispensasjon eller plankrav, og hva som krever reguleringsplan. 

Tvedestrand kommune har vedtatt å starte opp arbeidet med å revidere kommuneplanens arealdel. Den 

reviderte kommuneplanen skal erstatte gjeldende kommunedelplan for kystsonen vedtatt i 2012 og 

gjeldende arealdel vedtatt i 2017.  Det vil være hovedfokus på den nære kystsonen ved denne 

revisjonen. Planprogrammet legges ut på høring i perioden 26. juni – 1. oktober 2020.  

Ifølge årsberetning for 2019 har man i byggesaksenheten utarbeidet en tilsynsstrategi, og gjennomført 

diverse tilsyn, både planlagte og gjennom oppfølging av «varselsaker». Det avholdes fellesmøter 
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mellom plan og byggesak 1 gang pr måned for å nå målet «tett integrering mellom behandling av 

plansaker og byggesaker». En brukerundersøkelse blant faktiske brukere av tjenesten er også iverksatt 

i 2019.  

Aust-Agder Revisjon IKS leverte i september 2020 en forvaltningsrevisjon på området plan og 

byggesaksbehandling, hvor hovedfokuset var rutiner og praksis i tjenesten. Første problemstilling i 

prosjektet omhandlet kommunens organisering av saksbehandling, og om det var etablert 

tilfredsstillende internkontroll. Andre problemstilling gjaldt implementering av etiske retningslinjer 

blant de som er involvert i plan- og byggesaksprosessene i kommunen. Forvaltningsrevisjonsrapporten 

konkluderte med at kommunen har organisert sin saksbehandling på en tilfredsstillende måte, men at 

det er flere elementer ved internkontrollen som kunne forbedres. På problemstilling to konkluderte 

revisjonen med at de etiske retningslinjene er implementert i kommunen, men at det også her ligger et 

forbedringspotensial.  

 

Spørreundersøkelse 

Ved spørreundersøkelsens kartlegging av risiko innen teknisk forvaltning, ble respondentene stilt 

spørsmålet om i hvilken grad de mener det knytter seg risiko til plan og byggesak i Tvedestrand, med 

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

oppfølging av politiske vedtak. Kun 14 % av respondentene mener det i stor grad knytter seg risiko til 

plan og byggesak i Tvedestrand, mens hele 52 % mener det i noe grad er risiko. 24 % mener det 

foreligger liten risiko ved tjenesteområdet.  

Ved respondentenes konkretisering av risikoene var det lite tilbakemeldinger inne plan og bygg. Det 

blir likevel trukket frem effektivisering av saksbehandling, samt stort press på tjenesten mtp. 

søknadspress ift. 100-meters sonen og friområder. På spørsmål om hvilket tjenesteområde 

respondentene mener totalt sett i hele kommunen det foreligger størst behov for revisjon i kommende 

periode, var det 26 % som mente det ligger en risiko knyttet til Plan og byggesak i Tvedestrand – som 

femte høyeste risiko av de 15 skisserte tjenesteområdene. 

 

Samtale med kommunedirektør 

Kommunedirektøren informerer revisjonen om at det nå foregår en oppfølging på bakgrunn av 

forvaltningsrevisjonen som er gjennomført på området. Plan- og byggesaksenheten jobber med å 

innrette seg etter nye lovkrav, og en forbedring av internkontrollelementer som ble trukket frem i 

forvaltningsrevisjonsrapporten.  

 

BRANNVERN OG BEREDSKAP 

KOSTRA 

Tvedestrand kommune har siden 2008 vært en del av et interkommunalt samarbeid på brann og 

redning, sammen med Arendal, Froland, Gjerstad, Risør og Åmli: Østre Agder Brannvesen. Når det 

gjelder avstand til brannstasjon, har Tvedestrand 26,8 km. til nærmere døgnkasernerte stasjon og 27,5 

km. til nærmeste dagkasernerte stasjon.4  Kommunen har i tillegg en ikke-kasernert stasjon innad i 

kommunen, hvor personell tilkalles ved behov.  

                                                      
4 Døgnkasernert stasjon har mannskap i kontinuerlig vakt. Dagkasernert stasjon har mannskap i vakt innenfor 
vanlig arbeidstid 
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Netto driftsutgifter til KOSTRA-funksjon 338-3395 pr. innbygger viser at Tvedestrand har hatt relativt 

stabile utgifter til Østre Agder Brannvesen de siste 3 årene. Netto driftsutgifter pr. innbygger var i 

2017 på 1023 kr. med en liten stigning til 1178 kr. i 2018 og 1115 kr. i 2019. Kostnadsnivået er ganske 

tilsvarende flere av de øvrige deltakerkommunene, men noe høyere enn KG10, fylket og landet uten 

Oslo. Når det gjelder årsverk pr. 1000 innbyggere ligger Tvedestrand, sammen med de øvrige 

deltakerkommunene, på 0,72 årsverk pr. 1000 innbyggere. Dette er høyere enn eksempelvis Birkenes 

(0,57 årsverk) som er en del av Kristiansandsregionens interkommunale brannvesen, men lavere enn 

Grimstad som har eget brannvesen (0,83 årsverk). 

 

Kommunens styringsdokumenter 

Beredskap er i Tvedestrand kommune organisert under enhet for rådmann og politiske styringsorgan. 

Systematisk arbeid med beredskap og sikkerhet er satt som ett av fokusområdene på rådmannsnivå.  

Kommunens overordnede beredskapsplaner har blitt vedlikeholdt i 2018, etter at det i 2017 ble 

gjennomført en større samlet revisjon alle kommunens overordnet beredskapsplaner, som følge av 

avvik avdekket i 2017. Alle avvikene er nå lukket. Det er gjennomført flere interne beredskapsøvelser 

gjennom 2018 og 2019. Ifølge årsberetning 2019 er det gjennomført noen mindre beredskapsøvelser i 

kriseledelsen. Brannøvelse på Kommunehuset er gjennomført i februar 2019. Branntilsynet (Østre 

Agder brannvesen): Tilsyn ved Strannasenteret OR i 2018. Det ble funnet flere avvik, som er lukket i 

2019. 

Enheten har i 2018 og 2019 hatt utgifter til oppgradering av brannstasjonen. Dette er et prosjekt som 

videreføres i 2020.   

 

Spørreundersøkelse 

Gjennom spørreundersøkelsen fremkommer det at respondentene mener det er liten-moderat risiko 

knyttet til brannvern og beredskap i Tvedestrand, da hele 82 % svarer kun i liten eller noe grad. Kun et 

fåtall mener det i stor grad knytter seg risiko ved brannvern og beredskap i kommunen. På spørsmål 

om hvilket tjenesteområde respondentene mener totalt sett i hele kommunen det foreligger størst 

behov for revisjon i kommende periode, var det svært få som mener det er behov for en 

forvaltningsrevisjon av brannvern og beredskap i Tvedestrand. 

 

Samtale med kommunedirektør 

I samtale med kommunedirektør om risikoområder i kommunen, er det ut i fra kommunedirektørens 

synspunkt hovedsakelig ting man ikke kan forutse som gir størst utfordringer, eksempelet på dette er 

pandemi. Pandemien er en stor risikosak videre, og gir en usikkerhet for kommunen. Det legger beslag 

på vesentlige arbeidsressurser, og det er stor usikkerhet rundt hvor mye staten vil kompensere for 

dette. Naturkatastrofer er også reelle risikoområder, som flom, brann etc. Det var en risiko ved at 

vannstanden i Tjenna var høy, men man har nå fått redusert vannstanden betraktelig og dermed også 

risikoen.  

 

 

 

                                                      
5 Forebygging av og beredskap mot branner og andre ulykker  
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EIENDOM OG INVESTERING 

KOSTRA 

Tvedestrands netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av totale netto driftsutgifter viser at 

kommunen de siste årene har ligget relativt stabilt med 6,6 %, 7,1 % og 6,9 % i hhv. 2017, 2018 og 

2019. Kostnadsnivået er ganske gjennomsnittlig ift. de sammenlignbare kommunene og gruppene, 

hvor f. eks Risør og KG10 ligger på 7,2 % og 8 %. Når det gjelder netto driftsutgifter til forvaltning av 

eiendom per innbygger ligger Tvedestrand her tilnærmet lavest av alle i sammenligningsgrunnlaget, 

hvor kommunen i 2019 hadde utgifter på 176 kr. per innbygger, mot eksempelvis Risør med 508 kr. 

og KG10 med 220 kr.6 

 

Kommunens styringsdokumenter 

Kommunen har som en av sine hovedstrategier: «Styrket næringsutvikling med økt antall 

arbeidsplasser». «Utviklingsalternativet» i kommunen innebar et svært høyt investeringsnivå innenfor 

næringsutvikling og infrastruktur. For å finansiere investeringene ble det innført eiendomsskatt for 

boliger og fritidsboliger fra 2017. Inntektene fra eiendomsskatten har gitt kommunen muligheter til å 

gjennomføre store investeringer både i 2017, 2018 og 2019. 

Kommunen inngikk i 2017 kontrakt med Nye Veier AS om bygging av store næringsarealer ved E 18 

krysset til Tvedestrand (A 67 Tvedestrand næringspark). Kostnadsrammen er i underkant av 60 mill. 

kroner, og fremdriften og økonomien har gått som planlagt også i 2019. Det er hittil medgått 58,2 mill. 

kroner på prosjektet. Kommunen fikk i 2019 inn 4 999 000 kroner for salg av næringsarealer.  

 

Spørreundersøkelse 

I spørreundersøkelsen ble respondentene stilt spørsmålet om i hvilken grad de mener det knytter seg 

risiko til eiendom og investering i Tvedestrand, med hensyn til overholdelse av lover og bestemmelser, 

økonomi, produktivitet, måloppnåelse og oppfølging av politiske vedtak. 14 % av respondentene 

mener det i stor grad knytter seg risiko til området, mens hele 48 % svarer i noe grad. 28 % av 

respondentene mener det i liten grad er risiko til området. Ved respondentenes mulighet til å 

konkretisere risikoene inne eiendom og investering, var det derimot ingen konkrete innspill. 

På spørsmål om hvilket tjenesteområde respondentene mener totalt sett i hele kommunen det 

foreligger størst behov for revisjon i kommende periode, plasserer eiendom og investering seg ganske 

midt på i rangeringen av de totalt 15 områdene, med 22 %.  

 

Samtale med kommunedirektør 

Tvedestrand har internt fått stadig bedre kompetanse i kommuneadministrasjonen, og 

kommunedirektør beskriver et godt arbeidsmiljø og dyktige medarbeidere i kommunens 

administrasjon og teknisk enhet. For kommunens del kan varslingssaker og dårlig omdømme skape en 

risiko for at man ikke klarer å rekruttere. 

  

                                                      
6 Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning pr. innbygger har Tvedestrand 176 kr., mot Arendal og Froland 
med hhv. 465 kr. og 414 kr., mens KG10, fylket og landet i snitt har 220 kr., 357 kr. og 326 kr. 
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5.1  DELKONKLUSJON FOR TEKNISK FORVALTNING 

Analysen har ikke vist noen forhøyede risikoer innenfor vann, avløp og renovasjon.  

Innenfor plan- og bygg viser analysen at Tvedestrand kommune har et høyt antall av 

dispensasjonssaker, i tillegg er det trukket frem forbedringspotensial på internkontrollområdet. Dette 

gir en forhøyet risiko på plan- og byggesaksområdet. På den andre siden er kommunen i gang med 

oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten, og har et stadig fokus på internkontroll, som er 

risikodempende. Kommunen er nå i gang med utvikling av ny kommuneplan på området, som kan 

gjøre videre undersøkelser av dette mer aktuelt på et senere tidspunkt.  

Brann og beredskap vil alltid gi høy risiko pga. konsekvensvariabelen. Kommunedirektør trekker i 

samtale med revisjonen opp dette som et risikoelement for kommunen, som også er ressurskrevende 

ift forebyggende og risikobegrensende arbeid.  

På eiendoms- og investeringsområdet konkluderer revisjonen på moderat risiko, da risikoen for at 

dette ikke følges opp først og fremst er av økonomisk art. Kommunen har høy aktivitet på 

investeringsområdet, og sannsynligheten for overskridelser og uforutsette hendelser er derfor høy.  

Revisjonens risiko- og vesentlighetsvurdering innen teknisk sektor: 
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6.  HJELPETJENESTER 

Revisjonen har valgt å samle en del tjenesteområder i sektoren «hjelpetjenester», hvor den kommunale 

delen av NAV inngår, samt voksenopplæring, rus og psykisk helse og flyktninger og integrering. 

 

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

midlertidige botilbud, kvalifiseringsprogrammet m.m. NAV har som fokusområde å tilby aktivitet til 

brukerne i form av arbeid og utdanning ved hjelp av ulike virkemidler og tiltak. 

 
KOSTRA 

Gjennom KOSTRA-tall knyttet til økonomisk sosialhjelp, fremkommer det at Tvedestrand over flere 

år har hatt et relativt stabilt omfang av antall sosialhjelpsmottakere. Tvedestrand har de siste 3 årene 

hatt hhv. 226 mottakere i 2017, 331 mottakere i 2018 og 302 mottakere i 2019. Sammenlignet med 

andre kommuner hensyntatt kommunestørrelse og innbyggere, har Tvedestrand ganske 

gjennomsnittlig andel sosialhjelpsmottakere. Av sosialhjelpsmottakere i Tvedestrand, er 20 % av disse 

mellom 18-24 år, en av de lavere andelene av kommunene i sammenligningsgrunnlaget.7   

Når det gjelder gjennomsnittlig utbetaling per stønadsmåned, har Tvedestrand hatt en jevn moderat 

stigning de siste 3 årene. Tvedestrand hadde i 2019 en gjennomsnittlig utbetaling pr. måned på 7738 

kr., ganske tilsvarende nivå som både Risør, Arendal og Froland. Ser man derimot på gjennomsnittlig 

stønad per innbygger over 16 år, ligger Tvedestrand vesentlig høyere enn de sammenlignbare 

kommunene, og har samtidig hatt årlig økning i stønadsnivå. I 2017 hadde Tvedestrand en 

gjennomsnittlig stønad pr. innbygger på 1928 kr., mot 2019 med 2788 kr. Dette er tilnærmet det 

dobbelte av nivået i både Risør, Arendal og Froland.  

I 2019 hadde totalt 101 av sosialhjelpsmottakerne utbetaling av sosialhjelp som sin viktigste kilde til 

livsopphold, hvor Risør og Froland lå ganske tilsvarende med hhv. 106 og 68 mottakere. For 

Tvedestrand innebærer dette en andel på 33 % av alle mottakerne. Mens andelen brukere med 

sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold har økt med nesten 60 % i Grimstad de siste tre årene, er 

denne andelen redusert med om lag 15 % i Tvedestrand. Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud 

gjennom NAV for personer mellom 18 og 67 år som ønsker å komme i arbeid, som har behov for 

ekstra oppfølging, veiledning og arbeidstrening. Når det gjelder mottakere av kvalifiseringsstønad per 

1000 innbyggere i alderen 18-66 år, har Tvedestrand de siste par årene hatt hhv. 3, 4 og 7 personer i 

2017-2019.  

 

Kommunens styringsdokumenter 

Tvedestrand kommune har per oktober 2020 organisert NAV som en egen enhet, delt inn i en statlig 

og en kommunal del, som har ansvaret for økonomisk sosialhjelp, bosetting, introduksjonsprogram og 

voksenopplæring for flyktninger, kvalifiseringsprogrammet og attføringsbedrifter. Per oktober 2020 er 

det 10,9 årsverk i NAV Tvedestrand. 

I snitt er det 44 personer som lever av sosialstønad i Tvedestrand. I januar var 13 av disse under 30 år, 

i april var det 8 under 30 år. Personer under 30 år som mottar sosiale stønader har vi fokus på at skal 

                                                      
7 Andel sosialhjelpsmottakere i alderen 18-24 år, er det i Risør, Arendal og Froland hhv. 24 %, 21 % og 23 %.  
Åmli og Vegårshei har på sin side 17 % og 10 %. 
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være i aktivitet, det har den siste tiden ikke vært mulig å få til grunnet korona. Det er ikke bosatt noen 

flyktninger hittil i år, og det er usikkert om det vil bli noen bosetting senere i år på grunn av 

koronasituasjonen. I følge 1. tertial for 2020 regner enheten med å komme ut i balanse i de andre 

postene, men har et overforbruk på sosiale stønader på 1 500 000 kr.  

Enheten har som mål å ha færre unge under 30 år som mottar sosialhjelp. Enheten ønsker å redusere 

utbetalinger av økonomisk sosialhjelp, selv om det kan bli utfordrende med tanke på 

koronasituasjonen. 

Kommunen har hatt en prosess om et Nav-samarbeid på Østre Agder. Politikerne i Risør gikk ikke inn 

for forslaget, men Tvedestrand, Froland, Vegårshei og Gjerstad bestemte seg for å etablere et 

samarbeid uten Risør. Tvedestrand kommune ønsker å bli vertskommune for samarbeidet. Prosessen 

er pågående, og kommunene har nedsatt en arbeidsgruppe som skal utarbeide premissene for 

samarbeidet.  

 

Spørreundersøkelse  

I spørreundersøkelsen ble respondentene stilt spørsmålet om i hvilken grad de mener det knytter seg 

risiko til NAV i Tvedestrand, med hensyn til overholdelse av lover og bestemmelser, økonomi, 

produktivitet, måloppnåelse og oppfølging av politiske vedtak. Hele 38 % av respondentene mener det 

i stor- eller veldig stor grad knytter seg risiko til NAV, og 34 % mener det i noe grad er risiko. Kun 7 

% svarte i liten grad.  

Ved respondentenes mulighet til å konkretisere risikoene, blir det pekt på flere risikoer ved NAV. Det 

vises blant annet til tjenestekvalitet, økonomi, organisering og en generell risiko knyttet til hele NAV-

tjenesten i Tvedestrand. På spørreundersøkelsens generelle spørsmål om hvilket område innenfor hele 

kommunen det er størst behov for en forvaltningsrevisjon i kommende periode, ble NAV valgt som 

det nest-høyeste risikoområdet i hele kommunen, med 56 % av respondentene.   

 

VOKSENOPPLÆRING 

KOSTRA 

Når det gjelder deltakere i voksenopplæring har Tvedestrand iht. KOSTRA  kun hatt 2 deltakere i 2019, 

og ingen meldte deltakere i 2017 og 2018. Iht. kommunens hjemmesider kjøper Tvedestrand 

kommune tjenester av Voksenopplæringen i Arendal, for de med rettigheter til voksenopplæring.  

 

Kommunens styringsdokumenter 

Ifølge årsberetning 2019 hadde voksenopplæringen et merforbruk på 1,100 000 kroner, men tallene fra 

2020 forelå ikke per 1. tertial 2020. Overforbruk på voksenopplæring forklares i årsberetningen med at 

Tvedestrand kommune nå har mange elever som tar grunnskoleopplæring med voksenrett. De aller 

fleste er bosatt i kommunen som flyktninger. Det er ikke budsjettert for dette. Det er da valgt at dette 

belastes voksenopplæringen til NAV i regnskapet. De totale utgiftene til denne tjenesten er 1,3 mill. 

kroner og forklarer hoveddelen av budsjettavviket på voksenopplæringen. 

 

Spørreundersøkelse  

Respondentene ble gjennom spørreundersøkelsen stilt spørsmålet om i hvilken grad de mener det 

knytter seg risiko til voksenopplæring i Tvedestrand, med hensyn til overholdelse av lover og 

bestemmelser, økonomi, produktivitet, måloppnåelse og oppfølging av politiske vedtak. Her svarer 
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kun 7 % at det i stor grad er risiko ved voksenopplæringen, mens 24 % svarer i noe grad. Hele 38 % 

mener det i liten grad er risiko ved tjenesteområdet. Ved respondentenes mulighet for å konkretisere 

mulige risikoer ved voksenopplæringen, var det lite tilbakemeldinger.  

På spørsmål om hvilket tjenesteområde respondentene mener totalt sett i hele kommunen det 

foreligger størst behov for revisjon i kommende periode, var det ingen som mente det var behov for en 

revisjon av voksenopplæringen i Tvedestrand.  

 

 

RUS OG PSYKISK HELSE 

KOSTRA 

Netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer per innbygger 18-66 år i kr. viser at 

Tvedestrand kommune har svært lite omfang på tilbud til slike tjenester, da de ligger lavt på utgifter. 

Når det gjelder antall årsverk med videreutdanning innen psykisk helsearbeid og rusarbeid per 10.000 

innbyggere, ser man at Tvedestrand har et akseptabelt nivå sett hen til sammenlignbare kommuner – 

spesielt innen psykisk helse. I 2019 hadde kommunen 9,6 utdannede årsverk innen psykisk helsearbeid 

og 1,7 årsverk innen rusarbeid. Til sammenligning hadde Risør på tilsvarende 11,7 årsverk innen 

psykisk helsearbeid og 9,4 innen rus. KG10 og fylkessnittet hadde på sin side 8,6 og 10,3 innen 

psykisk helse og 2,7 og 3,7 årsverk innen rusarbeid. Sammenlignet med de øvrige kommunene ligger 

Tvedestrand noe lavere enn andre innen videreutdannede årsverk ved rusarbeid, og marginalt lavere 

ved årsverk innen psykisk helse. 

 

Kommunens styringsdokumenter 

Det er oppfølgingsenheten i kommunen som har ansvar for oppfølging av personer med rus- og 

avhengighetsproblematikk, psykisk helse, behandling av rusavhengighet og tvungen omsorg. I 

tjenesten for psykisk helse, rus og avhengighet beskriver de at tjenesten over lenger tid har vært preget 

av for få ressurser i forhold til behov. Tjenesten har ifølge tertialrapport for første kvartal 2020 hatt et 

mål om å vurdere/ endre utmåling av tjenester, og de har ved evaluering at man kan ha en gevinst på 

sikt ved å øke innsats overfor enkeltbrukere enn ved å gi lite tjeneste over lang tid. Rus og 

avhengighetstjenesten har hatt noe nedgang i antall brukere, som skyldes at brukere har flyttet fra 

kommunen. Det beskrives i kommunens styringsdokumenter at det har vært og er, ventelister over tid i 

avdelingen.  

Oppfølgingsenheten har ifølge årsberetning 2019 et overforbruk, men dette er ikke like synlig i 

avdeling for psykisk helse rus og avhengighet selv om etterspørselen til tjenestene er stor. Det er en 

innsparing på denne tjenesten grunnet en midlertidig vakanse. Det har ikke vært mulig å møte 

etterspørselen innenfor enhetens økonomisk rammer, noe som har ført til ventelister Den største 

økningen i behov for tjenester er blant yngre brukere. Pågangen er såpass stor at det har vært 

ventelister det meste av året. Ventelistene gjelder for psykisk helse, ikke rus og avhengighet. 

Avdelingen mangler omlag 3 årsverk i forhold til nivå på tjenestevedtak og kjente behov hos brukerne. 

Det er mottatt tilskuddsmidler fra helsedirektoratet for drift av Ungdomskontakten. Denne funksjonen 

er mye i bruk på skolene og hos ungdommene. Kommunen har også fått tilskudd fra Helsedirektoratet 

til tverrfaglig oppfølging i bolig til personer med rusavhengighet. Her samarbeider kommunen med en 

vaktmester i boligstiftelsen. Det er gjennomført gruppetilbud, kurs i mestring av depresjon, og det 

planlegges flere gruppetilbud og lavterskeltilbud som tiltak i 2020. 
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Spørreundersøkelse 

I spørreundersøkelsen ble respondentene stilt spørsmålet om i hvilken grad de mener det knytter seg 

risiko til Psykisk helse og rus i Tvedestrand, med hensyn til overholdelse av lover og bestemmelser, 

økonomi, produktivitet, måloppnåelse og oppfølging av politiske vedtak. Hele 35 % av respondentene 

mener det i stor- eller veldig stor grad knytter seg risiko til psykisk helse og rus. 28 % svarte i noe 

grad, og 14 % mente det i liten grad er risiko ved tjenesten.  

Ved respondentenes mulighet til å konkretisere risikoene, var det lite tilbakemeldinger. Det ble for 

øvrig trukket frem en risiko ift. ivaretakelse av både brukere og ansatte ift. utfordrende situasjoner med 

enkeltbrukere. På spørreundersøkelses generelle spørsmål om hvilket område innenfor hele 

kommunen det er størst behov for en forvaltningsrevisjon i kommende periode, var rus og psykisk 

helse det tredje høyeste risikoområde av alle de 15 skisserte områdene i kommunen, med hele 52 % 

som mente det er behov for en forvaltningsrevisjon i kommende periode. 

 

Samtale med kommunedirektør 

Ifølge kommunedirektør er det nå mindre utfordringer på rusområdet, men en større risiko på psykisk 

helse. Dette fører til drop-outs, arbeidsledighet, utenforskap etc. Det er mange som på denne måten 

havner utenfor arbeidslivet, særlig de som har minst utdannelse, og det innebærer en risiko med tanke 

på fremtidig andel av uføre i kommunen. Kommunedirektøren trekker også frem en risiko ved stjeling 

av medisiner som en del av rusproblematikken.  

 

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 til netto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. innbygger, hvor en ser 

at Tvedestrand kommune i 2019 lå på 1300 kr. – et utgiftsnivå ganske gjennomsnittlig ift. 

sammenligningsgrunnlaget, hvor en ser at Risør, KG2 og fylket har hhv. 1200 kr., 600 kr. 1300 kr. og 

1100 kr. 

Når det gjelder antall deltakere i form av antall personer i introduksjonsprogrammet har Tvedestrand 

ligget veldig stabilt de siste 3 årene, med i underkant av 50 deltakere. Dette er heller ingen høy andel 

dersom man sammenligner med øvrige kommuner og hensyn til respektive innbyggerstørrelser, hvor 

eksempelvis Lillesand, Risør og Froland i 2019 hadde hhv. 56 stk., 72 stk. og 41 stk. Ser man dette i 

lys av netto driftsutgifter til ordningen pr. mottaker, har Tvedestrand kommune derimot det 

nesthøyeste kostnadsnivået per mottaker av alle i sammenligningsgrunnlaget. med 179.500 kr. per 

mottaker. Til sammenligning har eksempelvis Risør, Froland og KG10 hhv. 111.500 kr., 130.200 kr. 

og 150.500 kr. 

 

Kommunens styringsdokumenter 

I budsjettet var det lagt til grunn at kommunen skulle ta imot 10 nye flyktninger, samt eventuelle 

familiegjenforeninger. I 2019 bosatte kommunen 5 flyktninger. Kommunen var klar for å bosette flere, 

men fikk ikke tildelinger. Samlede inntekter fra integreringstilskudd for flyktninger var 12 650 000 

kroner, mot budsjettert 12 540 000 kroner, det vil si merinntekter på om lag 110 000 kroner. 
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Kommunen var opprinnelig med i et toårig prosjekt som ble avbrutt av IMDI. Formålet med prosjektet 

«Folk møtes» var integrering.  

Det er forutsatt at kommunen skal bosette 10 flyktninger i 2020. I første tertial er det ikke bosatt noen 

flyktninger grunnet koronasituasjonen. Dersom innreise til landet fortsatt blir sperret kan det bli lite 

bosetting framover. Det er budsjettert med 9,4 mill. kroner i integreringstilskudd for 2020. Dersom 

nye bosettinger uteblir i 2020 vil dette kunne medføre et inntektstap på om lag 2,1 mill. kroner. 

Flyktningetjenesten i Tvedestrand kommune skal ifølge sine hjemmesider blant annet tilby følgende: 

veiledning, introduksjonsprogram, bistand med arbeid/ordinær utdanning, økonomiveiledning.   

 

Spørreundersøkelse 

Respondentene ble gjennom spørreundersøkelsen stilt spørsmålet om i hvilken grad de mener det 

knytter seg risiko til flyktninger og integrering i Tvedestrand, med hensyn til overholdelse av lover og 

bestemmelser, økonomi, produktivitet, måloppnåelse og oppfølging av politiske vedtak. Her svarer 13 

% at det i stor- eller veldig stor grad knytter seg risiko til flyktninger og integrering i Tvedestrand, 

mens hele 45 % svarer i noen grad. 17 % av respondentenemener det i liten grad knytter seg risiko til 

tjenesten.  

Ved respondentenes mulighet for å konkretisere risikoene, var det lite tilbakemeldinger. På 

spørreundersøkelses generelle spørsmål om hvilket område innenfor hele kommunen det er størst 

behov for en forvaltningsrevisjon i kommende periode, var det 22 % av respondentene som mente det 

knytter seg risiko til tjenesteområdet.    
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6.1. DELKONKLUSJON FOR HJELPETJENESTER 

NAV - Tvedestrand kommune har hatt et stabilt antall stønadsmottakere, men har en høy andel av 

unge stønadsmottakere. Dette påpekes også i samtale med kommunedirektøren. Dette vil i analysen gi 

et høyt risikobilde, da dette kan gi store konsekvenser for samfunnet, både for den enkelte, men også 

samfunnsøkonomisk.  

Revisjonen mener for øvrig prosessen omkring en organisatorisk sammenslåing av NAV-kontorene til 

Froland, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad, vil kunne bidra til å endre risikobildet i NAV 

Tvedestrand – med alle de ulike alternativene som foreligger. Per dags dato uttrykkes det behov for å 

få landet endelig løsning slik at de ansatte får trygghet i hvordan den enkeltes arbeidsplass og 

arbeidsoppgaver blir seende ut.  

Voksenopplæring – på bakgrunn av de få dataene som foreligger her, og at dette er et 

samarbeidsprosjekt med Arendal, gjør ikke revisjonen noen risikoanalyse av dette.  

Rus og psykisk helse – Analysen viser at Tvedestrand har lite tilbud for sine innbyggere på dette feltet, 

og kommunedirektøren trekker frem psykisk helse, spesielt blant unge, som en stor utfordring i 

Tvedestrand kommune. Kommunedirektøren demper samtidig i samtale med revisjonen risikoen 

omkring rusproblematikk.  

Flyktninger og integrering – Analysen har ikke vist til noen forhøyet risiko her, og det er i tillegg lite 

tall og resultater for foregående år. 

Revisjonens risiko- og vesentlighetsvurdering:  
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7.  SEKTOROVERSKRIDENDE RISIKOOMRÅDER 

Tvedestrand 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 som anses som størst sannsynlighet for avvik i kommunen.  

Kommunens planstrategi, som per oktober 2020 har vært på høring før vedtak i kommunestyret, peker 

på de overordnede utfordringene kommunen står overfor. Her nevnes blant annet befolkningsveksten, 

som Tvedestrand kommune har hatt utfordringer med de siste 50-60 årene. Tallet på om lag 6000 

innbyggere har holdt seg jevnt siden 1960-tallet. Kommunen har også utfordringer med demografi, 

levekår, arbeidsledighet og bærekraftig kommuneøkonomi. Prognosene for befolkningsutvikling fra 

SSB mot 2030 og 2040 viser et tilnærmet likt bilde også fremover. Dette er imidlertid ikke 

innberegnet effekter fra ny E18 og all utviklingen som følger i kjølvannet av dette. Tvedestrand 

kommune er inne i et offensivt investeringsløp for å utnytte effektene av nye, viktige etableringer og 

samferdselsårer. Det satses på flere fronter for blant annet å bidra til befolkningsvekst, 

næringsutvikling og bedre levekår 

 

Økonomi 

Det gjøres oppmerksom på at det er mange og delvis store usikkerhetsfaktorer i de økonomiske 

forutsetningene handlingsplanen er basert på. Dette gjelder f.eks. endring av statlige rammevilkår, 

endret utbyttenivå fra Agder Energi, endring av lokale forhold (inkl. demografi) og lokal etterspørsel 

av/behov for ulike kommunale tjenester.  

Etter rådmannens vurdering viser resultatet for 2019 at økning i utgiftene særlig innenfor helse og 

omsorg, skole og brukerrettede ytelser innebærer en utvikling som over tid ikke vil være økonomisk 

bærekraftig. Et større utviklings- og omstillingsprosjekt ble vedtatt startet i 2019. Selve 

innsparingstiltakene for året er i stor grad effektuert. En har også kommet godt i gang med ny 

organisering av kommunen med fire nye sektorer i stedet for dagens ti enheter/ansvar. Ny 

organisasjonsmodell er vedtatt iverksatt fra 1.1.2021 med innfasing fra høsten 2020. 

Tvedestrand kommune fikk et regnskapsmessig merforbruk på 5,847 mill. kroner for 2019. Netto 

driftsresultat ble på minus 8,477 mill. kroner, eller -1,5 prosent. Etter avsetninger til fonds på 3,941 

mill. kroner og bruk av fond på 6,571 mill. kroner, endte regnskapet med underskudd. 

Status økonomi ved 2. tertial 2020, fremskrevet for året:  

- Enhetene melder om merforbruk på om lag 5,1 mill. kroner. Da er ikke innsparingskrav for 

vakanser på 1,8 mill. kroner fordelt på enhetene 

- Anslag for koronarelaterte merutgifter og mindreinntekter er på ca. 4,4 mill. kroner for året 

som helhet. Det er avsatt en reservepost på 4,4 mill. kroner til å dekke dette 

- Budsjettets fellesområder er korrigert for nye opplysninger om skatt og rammetilskudd ifølge 

siste prognoser, samt justert lønnsavsetningspost, mm.  

- Vann- og avløpsfeltet kan få en budsjettmessig utfordring i størrelsesorden 0,8 mill. kroner 

- Sannsynlig merforbruk for driftsbudsjettet kan bli mellom 7,7 mill. kroner og ned mot null 

- Sannsynlig disposisjonsfond ved årets slutt vil ligge mellom 7,1 mill. og 14,8 mill. kroner. 
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Langsiktig gjeld (slik det fremgår av tabellen til 

høyre) er knyttet til finansiering av investeringer 

gjennom opptak av lån med lenger 

nedbetalingstid enn 1 år. Gjelden er knyttet til 

formålene i ny kommunelov §§ 14-14 til 14-17. 

Beregningen omfatter ikke pensjonsforpliktelser, 

og ikke konsernintern langsiktig gjeld. 

Tvedestrand kommunes lånegjeld er høy, og har 

vært økende fra år til år. Nedenfor ser man 

utviklingen av langsiktig gjeld eksl pensjons-

forpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter: 

2015 2016 2017 2018 2019 

74,6 82,3 81,6 105,2 120,8 

Til sammenligning ligger Tvedestrand kommune høyere på langsiktig gjeld i prosent av brutto 

driftsinntekter enn Risør og Aust-Agder, men under Gjerstad kommune som i 2019 hadde 141,6 %.  

Ifølge årsberetning 2019 har kommunens investeringsnivå tidligere vært lavt, men det har økt en god 

del de siste årene på bakgrunn av større utbyggingsprosjekter samt at en de siste årene kun har betalt 

minimumsavdrag på investeringslånene. Kommunens lånegjeld pr. innbygger er i 2019 noenlunde på 

samme nivå som de andre gruppene en sammenligner seg med. 

I samtale revisjonen har hatt med kommunedirektøren blir den høye lånegjelden trukket frem som en 

risiko, særlig da kommunen er eksponert for renteøkning, noe som kan gi problemer ift likviditet flere 

år fremover i tid. Kommunen investerer mye, og tar opp lån flere ganger i året. Kommunedirektøren 

trekker også frem risiko når kommunen har verdier i Agder Energi, ved at kraftbransjen er 

uforutsigbar, og at utbyttet fra selskapet blir mindre. Endring i promillesatsen på eiendomsskatt er 

også noe som kan være en stor risiko for kommunens økonomi.  

 

Offentlige anskaffelser 

Ifølge årsberetning 2018 er det på innkjøpsområdet gjennomført forbedringer gjennom målrettet arbeid 

gjennom de siste årene, men kontroll gjennomført av revisjonen viser fortsatt at det er avvik på dette 

området. Fokus på etterlevelse av innkjøpsrutinene vil fortsatt være et prioritert område innenfor de 

ressursrammene som er satt av til dette arbeidet. I tillegg til å ha rutiner på plass og gjennomført 

opplæring, har det gjennom året vært arbeidet med «innkjøpskulturen» og holdningsskapende arbeid. 

Kommunedirektøren opplyser i samtale med revisjonen at det oppleves som at kommunen gradvis har 

blitt bedre på innkjøpsområdet, og at det ser sånn ut på kontrollene revisjonen gjennomfører også. Alt 

er ikke på plass, men det har hjulpet å putte på litt ekstra ressurser inn mot dette. Kommunen har ikke 

lenger like mye ressurser på dette, noe som er et risikoelement fremover, selv om man har 

økonomikompetanse i administrasjonen med kjennskap til regelverket om offentlige anskaffelser. 

Kommunen samarbeider med OFA, som jobber for rammeavtaler på de større områdene.  
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Varsling 

Som en viktig del av kommunedirektørens styringsdokumenter for internkontroll er kommunens etiske 

retningslinjer. Kommunen har utarbeidet egne etiske retningslinjer og varslingsrutiner som ble revidert 

av kommunestyret i 2018. Av samtale med kommunedirektør trekkes det frem risiko ved oppfølging 

av varslingssaker, spesielt som følge av at disse som hovedsak er anonyme, og som med dette 

vanskeliggjør gjennomføringen av god dokumentasjonen for ettertiden. 

Internkontroll 

Etter kommunelovens § 25-1 og 25-2 skal kommunen ha internkontroll med administrasjonens 

virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og 

fylkeskommunen er ansvarlig for internkontrollen. Kommunedirektøren skal rapportere til 

kommunestyret om internkontroll og om resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året.  

Ifølge årsberetning 2018 har kommunen har på flere områder internkontrollsystemer som sikrer 

kvaliteten på tjenestene, HMS (helse, miljø og sikkerhet), informasjonssikkerhet og på økonomifeltet. 

Kommunedirektøren har internkontroll som fokusområde, og dette blir beskrevet som et fremtidig 

forbedringsområde. Det er lagt opp til rapportering og dialog med alle enhetsledere gjennom jevnlige 

rapporteringsmøter etter oppsatt møteplan; både med ledermøter og enhetsvise møter. Årsberetningen 

viser til at det behov for ytterligere fokus på internkontroll i de nærmeste årene. Innenfor HMS har 

kommunen QM+ som avvikssystem. Dette er ikke fullt ut implementert i alle enhetene. Det er 

gjennom IKT-Agder samarbeider igangsatt en prosess i 2019 med anskaffelse av nytt kvalitets- og 

avvikssystem for alle kommunene og fylkeskommunen i samarbeidet. Innfasingen av nytt system (nye 

QM+) forventes iverksatt i 2020 for kommunens enheter.  

Kommunedirektøren forteller i samtale med revisjonen at kommunen i den siste årene har hatt et større 

fokus på internkontroll, og at de nå jobber etter et årshjul i ledergruppa, som sikrer at ting løftes opp 

og etablerer en kultur for internkontroll. Kommunens årshjul ligger på kommunens hjemmeside, og er 

delt inn i følgende tre deler: Første tertial (januar – april) har hovedfokus på evaluering av foregående 

år, andre tertial (mai – august) arbeides det med forbedringer og tredje tertial (september – desember) 

treffes beslutninger om handlingsplan, økonomiplan og budsjett for kommende år. 

Ifølge årsberetningen skal rådmannen starte opp og gjennomføre et omstillingsprosjekt for hele 

kommunen i 2019-2020 med særlig vekt på organisasjonsgjennomgang, gevinstrealisering gjennom 

digitalisering og enda bedre arbeidsflytorganisering. Omstillingsprosjektet skal også ha større og mer 

systematisk fokus på frivillighet som strategi i fremtidige tjenesteløsninger.  

 

Personvern  

Årsberetning 2019 inneholder en oversikt over forskjellige tiltak som er gjort for å heve kompetansen 

på personvern i kommunen. Det har blant annet blitt gjennomført E-læringskurs i personvern i 

oppfølgingsenheten, og det er gjennomført en personvernkonsekvensanalyse vedrørende elevers 

synlighet i P365 og Outlook. Kommunen fikk fra september 2019 et felles interkommunalt 

personvernombud i Østre Agder. 

Kommunedirektøren godkjente våren 2019 «Plan for informasjonssikkerhet, personvern og 

interkontroll i IKT Agder kommunene», herunder bestemmelser for Sikkerhetsforum. IKT Agder 

sikkerhetsforum er fortsatt relativt nytt og vil stadig ha behov for å bruke mer tid på å forme felles 

kultur og sette seg inn i og implementere planverk og personvernregler. Det siste vil være et 

kontinuerlig arbeid. Erfaringene til nå tyder på at dette har blitt et nyttig forum og viktig verktøy for 
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medlemmene i forhold til utøvelse i egen virksomhet. 

 

Prosjektstyring 

For nybygg og investeringer i kommunen er det ifølge årsberetning 2019 høy aktivitet i 

prosjektavdelingen. Investeringsbudsjettet avgjør hvor mye av enhetens ressurser som må settes inn 

mot prosjektarbeid, blant annet når og hvordan skole og barnehageutbygging blir. Det er budsjettert 

med at 1,9 årsverk av de faste ansatte skal finansieres over investeringsprosjektene til prosjektering og 

byggeledelse i 2019. 

Når det gjelder ny barneskole i kommunen arbeides det nå ifølge rapport for 1. tertial 2020 med 

revidert rom- og funksjonsprogram for å tilpasse prosjektet til kostnadsrammen på 257 mill. kroner, 

målt i 2020-priser. Høsten 2020 starter arbeidet med å lage anbudsgrunnlaget. Arbeidet følger oppsatt 

plan, og bevilgning i 2020 er mer enn stor nok til å dekke årets utgifter. 

Ifølge første tertialrapport 2020 er anbudskonkurransen for ny barnehage nå fullført, og det er skrevet 

kontrakt med HSH Entreprenør Arendal AS. Kontraktssummen og utgifter i det samlede prosjektet er 

innenfor budsjettet på 59,5 mill. kroner. Prosjektet følger planlagt framdrift, og de fysiske arbeidene 

kan starte i oktober 2020. 

I samtale med revisjonen beskriver kommunedirektøren kompetansen på prosjektorganisering i 

kommunen som god. Kommunen har internt fått stadig bedre kompetanse som blir brukt i de mange 

prosjektene kommunen har gående nå, og kommunedirektør beskriver et godt arbeidsmiljø og dyktige 

medarbeidere i kommunens administrasjon og teknisk enhet. Spørsmålet for kommunen vil bli om 

disse ressursene blir værende når de store investeringene forsvinner. Kommunen har noe innleid 

kompetanse på diverse prosjekter og utbygginger, og kommunaldirektør sier de hittil har hatt lite 

overskridelser i prosjekter kommunen har gjennomført, og at de har kontroll på investeringskostnader. 
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7.1. DELKONKLUSJON FOR SEKTOROVERSKRIDENDE OMRÅDER 

 

Økonomi - elementene i analysen viser til at Tvedestrand kommune har en krevende utfordring på 

økonomiområdet. Kommunen har per i dag en lite bærekraftig ressursbruk, og lånegjelden er svært 

høy. Dette gir utslag i høy risiko for kommunen, men det kan være risikodempende på sikt at 

kommunen omorganiserer og effektiviserer.  

Offentlige anskaffelser – kommunen har hatt et økt fokus på dette i de senere årene, og 

kommunaldirektør trekker frem at kompetansen i administrasjonen blir bedre. Revisjonens 

gjennomgang av offentlige anskaffelser på de mindre innkjøpene viser at det er forbedring på området, 

men at det fremdeles forekommer feil. Kommunen samarbeider med OFA på de større anskaffelsene. 

Analysen viser risikodempende elementer, men samtidig gir konsekvensen for feil, i form av 

omdømme etc. noe forhøyet risiko.  

Informasjonssikkerhet inkludert GDPR er et gjennomgående perspektiv i de fleste tjenestene som 

kommunene leverer både internt og eksternt. Den økende frekvensen med å ta i bruk nye digitale 

programmer og systemer forsterker dette ytterligere. 

Internkontroll og varsling – Kommunen kan gjennom styringsdokumenter og samtaler vise til tiltak 

på området, men det er en viss risiko tilknyttet usikre resultater av dette. Området er av vesentlig 

betydning dersom det forekommer avvik. Det er derfor viktig at kommunen har gode systemer og 

retningslinjer, både ift. implementering og bevisstgjøring ute i organisasjonen samtidig som ansatte 

anvender verktøy innenfor spesielt internkontroll regelmessig. Revisjonen finner det positivt at 

kommunen jobber regelmessig med internkontroll, og mener risikoen reduseres noe mtp. kommunens 

fokus på området. 

Personvern - Etter revisjonens vurdering anslås risikoen til å være moderat, da kommunen har 

arbeidet med rutiner gjennom bl.a. opplæring, personvernerklæring og eget personvernombud. 

Prosjektstyring - revisjonen vurderer at det foreligger en moderat til høy risiko. Revisjonen bemerker 

at det fremkommer lite informasjon av kommunens styringsdokumenter om kommunens rutiner 

knyttet til prosjektstyring, men kommunedirektøren henviser til at de ikke har hatt noen vesentlige 

overskridelser så langt. Revisjonen mener samtidig risikoen øker noe da prosjektstyring i 

sammenlignbare kommuner har vist seg utfordrende, samtidig som kommunen har hatt flere store 

investeringsprosjekter de siste årene. 

Revisjonens risiko- og vesentlighetsvurdering:  

    Konsekvens 

Sa
n

n
sy

n
lig

h
e

t 

  Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig 

Meget liten      

Liten    
Internkontroll og 

varsling 
 

Moderat  Personvern 
Off. anskaffelser 
Prosjektstyring 

  

Stor    Økonomistyring  

Svært stor      

  



    36 

 

 

 

 

 

 

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. Kommunestyret 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. Gjennom kommunens eierskapsmelding fra 2017, er det lite informasjon knyttet til 

kommunens eierstyringsansvar. Eierskapsmeldingen består i hovedsak kun av en gjennomgang av de 

ulike selskapene kommunen har eierinteresser i, samt en henvisning/link til KS sine anbefalinger om 

eierstyring og selskapsledelse. Det fremgår ingen prinsipper for eierstyring, generelle eller spesifikke 

strategier, rapporteringsrutiner, eierrepresentanter eller lignende. Under det enkelte selskap oppgis kun 

fakta om det selskapet, uten omtale om eierinteressene til kommunen.  

Risikoen knyttet til et eierskap vil videre 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. Tvedestrand 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 nesten 80 

ansatte. Selskapet har et samfunnsmessig ansvar og har et aktivt tjenestetilbud til innbyggere 

gjennom ulike kulturtilbud. Ivaretar lovpålagte arkivoppgaver for kommunen. Eierstyringen 

skjer gjennom representantskapet hvor ordfører er valgt inn. 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. 

Furøya IKS 50 % 

 

 

 

 

Agder 

fylkeskommune (50 

%) 

Eiendoms-

forvaltning 

Selskapet ble stiftet i 2014, og har til formål å overta, bevare og utvikle bygningsmasse, 

bygningsmiljø og eiendommens kulturlandskap tilknyttet Furøya. Selskapet skal formidle 

kunnskap om og skape interesse for Furøya og legge til rette for en bruk av eiendommen som 

sikrer en forsvarlig utnyttelse i tråd med fredningsbestemmelsene for eiendommen, og skal 

sikre allmennheten tilgang til eiendommen.  

Selskapet hadde i 2019 et mindreforbruk på 336.966 kr. Tidligere ordfører i Tvedestrand sitter 

som styreleder, og kommunen har to politikere representert i eierorganet/rep.skapet. Det er 

ikke tidligere gjort selskapskontroller ved selskapet.  

Konklusjon: Høy eierandel, med forutsigbar medeier med fylkeskommunen. Noe 

avgrenset samfunnsnyttig formål, men til dels innbyggerrelatert. Moderat økonomisk 

risiko og ikke tidl. gjennomført kontroll så anslås risikoen til middels.  

Etablerersenteret IKS 8 % Arendal (57 %), 

Grimstad (27 %) og 

Froland (8 %) 

kommuner 

Nærings-

utvikling 

Selskapet ble stiftet som IKS i 2002, og har til formål å arbeide for å fremme nyetablering i 

kommunene. Etablerersenteret er åpent for enkeltpersoner og mindre nystartede firmaer, og 

tilbyr veiledning ifbm. nyetablering av egen næringsvirksomhet. Etablerersenteret søker å 

fungere som en samtalepartner for etablereren med tid, kompetanse og mulighet til å sette seg 
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inn i nyskaperens problemstillinger. Senteret tilbyr videre spesialkompetanse via sitt nettverk 

av fagpersoner. 

Selskapet var tidligere eid av Arendal og Froland, men utvidet i 2016 til Grimstad og 

Tvedestrand. Det har tidligere ikke vært innbetalt egenkapital fra kommunen, men i 

representantskapet i 2018 ble det vedtatt at Froland skal innbetale 8 % av EK selskapet i 2019. 

Rådmannen sitter i representantskapet. Det er ikke tidl. gjennomført selskapskontroll av 

Etablerersenteret IKS. 

Konklusjon: Et godt tjenestetilbud til aktuelle innbyggere. Relativt liten eierandel ift. 

øvrige eiere, og liten økonomisk risiko. Sterk styring fra kommunen med rådmann i 

eierorgan og ikke tidl. gjennomført kontroll gjør at risikoen vurderes til middels. 

IKT-Agder IKS 5 % 

 

 

 

 

Agder 

fylkeskommune, 

Arendal, Froland, 

Åmli, Gjerstad, 

Grimstad, Risør 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 Tvedestrand kommune sitter i representantskapet.. Tidl. 

gjennomført selskapskontroll i 2009 med oppfølging i 2015.  

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.  

Vestfold, Telemark og 

Agder 

Kontrollutvalgs-

sekretariat IKS 

(Vetaks) 

1,5 % 

 

 

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. 

Tvedestrand har én representant i selskapets representantskap.  
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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* 

 

 

6,5 % 

 

Arendal, Grimstad, 

Risør, Lillesand, 

Åmli, Birkenes, 

Froland,  Gjerstad og 

Vegårshei  

Revisjon *) Har ikke foretatt en risiko- og vesentlighets-vurdering av oss selv 

 

HELEIDE AKSJESELSKAP  

Selskapsnavn Eierandel Formål Risiko- og vesentlighetsvurdering 

Tvedestrand Vekst AS  
 

100 % 

 

Eiendoms- og 

næringsutvikling 

Stiftet i 1977, med formål om å erverve og utvikle tomtearealer som fremmer næringsutvikling, bosetting og aktivitet i 

Tvedestrand kommune. Selskapet skal engasjere seg i utvikling og vekst i Tvedestrand kommune, herunder 

næringsutvikling og byutvikling. Selskapet er heleid av Tvedestrand kommune og har igjen aksjer i spesielt tre 

selskaper hvor mye av aktiviteten foregår: Grendstøl Industribygg AS 2 (69 %), Hagefjorden Brygge AS (100 %) og 

Tangenheia AS (50 %). 

Kommunen har 2,5 mill. kr. i innskutt aksjekapital. Gjennom spørreundersøkelsen blir det av flere trukket frem behov 

for en eierskapskontroll av Tvedestrand Vekst AS for kommende periode. Det er ikke gjennomført tidligere 

selskapskontroller, kun en kontroll i 2006.  

Konklusjon: Da kommunen er eneste eier i selskapet, og det samtidig følger eierinteresser i flere underliggende 

selskaper, bidrar dette til en økonomisk risiko. Revisjonen vurderer risikoen totalt som høy.   
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AKSJESELSKAP MED KUN OFFENTLIGE EIERINTERESSER 

Selskapsnavn Eierandel Medeiere Formål Risiko- og vesentlighetsvurdering 

Lisand AS 
 

25 % 

 

 

Gjerstad, Risør og 

Vegårshei  

(25 % hver) 

Arbeidsmarked

s-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 målgruppen 

blant innbyggere i eierkommunene. Bevisst eierstyring fra kommunen i både styre og 

generalforsamling. Nylig gjennomført kontroll. Risikoen anslås totalt til middels-lav. 

Risør og Tvedestrands-

regionens Avfalls-

selskap AS (RTA AS) 

34 % 

 

Risør (40,5 %), 

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 Tvedestrand sitter som 

representant i generalforsamlingen. Samtidig sitter én fra hver kommune som representant i 

selskapets styre. 

Konklusjon: Nest største eier med over 1/3 av eierandelen, forutsigbare eiere. Viktig 

samfunnsansvar med betydningsfulle tjenester for innbyggerne. Økonomisk risiko, men 

klar eierstyring. Risikoen anslås til middels-høy. 
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AKSJESELSKAP MED OFFENTLIGE OG PRIVATE EIERINTERESSER 

Selskapsnavn Eierandel Medeiere Formål Risiko- og vesentlighetsvurdering 

Durapart AS 

*Vedtatt 

sammenslåing med 

Proflex AS i 2020 

1,62 % 

(1,50 % 

etter 

sammen-

slåing) 

Før sammenslåing: 

Arendal kommune 

(59%), Agder fk. 

(24,4%), Risør, 

Froland, Vegårshei, 

Gjerstad og Åmli 

kommuner, samt 

Norges Handikap-

forbund 

Arbeidsmarke

dsbedrift 

 

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 

Tvedestrand kommune ha en eierandel på 1,50 %.  

Konklusjon: Liten 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. 

Jordøya 

Tomteutvikling AS 

1,14  % Åmli kommune 

(63%), AT Skog AS 

(15%) som største 

aksjonærer, samt 

Grimstad, Arendal, 

Vegårshei, Gjerstad, 

Risør og Froland 

kommuner 

Eiendoms-

utvikling 

Selskapet ble stiftet i 2017, og er med unntak av AT Skog AS et helkommunalt selskap. Selskapet 

har til formål erverv og opparbeiding av næringsarealer for utleie til industri-produksjon på 

Jordøya i Åmli kommune. Bakgrunnen for opprettelse av selskapet var Biozin AS sitt ønske om å 

etablere en fabrikk for produksjon av biodrivstoff basert på trevirke som råstoff. Da selskapet ble 

etablert var det en forutsetning at tomta ikke ville bli opparbeidet uten at det forelå en avtale om 

leie av denne tomta og at investeringsbeslutningen var klar. 

Tvedestrand kommune har ervervet aksjer i Jordøya Tomteutvikling AS for å delta i et felles 

prosjekt i Østre Agder som skal legge til rette for at det kan etableres en biodrivstoffabrikk på 

Jordøya i Åmli. I 2017 hadde selskapet en innskutt egenkapital på 14,8 mill. kroner. Tvedestrand 

kommunes risiko begrenser seg til bruk av innskudd egenkapital.  

Konklusjon: Liten eierandel med forutsigbare eierkommuner. Relativt liten økonomisk 

risiko mtp. eierandel. Ordfører i styret positivt for eierstyring. Risikoen anslås til middels.  
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Agder Energi AS  

 

1,059 % 

 

 

 

Kommuner på Agder 

har aksjemajoritet 

(totalt 54,4 %). 

Statkraft største 

enkeltaksjonær med 

45,5 % 

 

Energi-

forvaltning 

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. 

Tvedestrand 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. Flere kommuner beskriver at kommunene bør 

opprettholde aksjemajoriteten så lang det lar seg gjøre, og at eierskapet bør vurderes dersom 

aksjeandelen går under 50 pst.  

Konklusjon: Et samfunnsnyttig formål som tjener innbyggerne. Stor økonomisk betydning 

til tross for liten svært eierandel. Sterk og bevisst eierstyring fra selskapet. Vurderes til 

middels risiko. 

Agder Næringsselskap 

AS 

0,82 % Eies av 

bank/forsikring, 

næringsorganisasjone

r og øvrige 

kommuner på Agder 

Nærings-

utvikling 

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 eierskapet vil kunne ha betydning 

for å få i gang næringsvirksomhet i kommunen. Tvedestrand kommune har en marginal eierandel 

i selskapet (0,82 %).  

Konklusjon: Svært liten eierandel uten mulighet for økonomisk utbytte. Samfunnsnyttig og 

innbyggerrelatert formål. Risikoen anses å være middels-lav 

Arendal Lufthavn 

Gullknapp AS 

0,083 % Arendal 

Fossekompani ASA 

(88,56 %), Arendal 

kommune (6,02 %) 

og øvrige eiere (2,06 

%)  

Lufthavn Etablert i 1984, for ervervelse av areal til småflyplass på Gullknapp i Froland. I 2008 tegnet 

Arendal Fossekompani ASA seg for aksjemajoriteten i selskapet, som nå er et datterselskap under 

disse. Arendal som en av tre kommuner vurderer p.t å trekke seg ut av selskapet. 

Konklusjon: Liten eierandel og mindre samfunnsviktig oppgave for innbyggerne. Et 

satsningsområde for regionen, men liten økonomisk risiko. Risikoen for kommunens 

eierskap anses som middels.  
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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 Tvedestrand 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.  

- 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 


