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1. Godkjenning av referat fra møte i Porsgrunn 03.03.2017
2. Kommunenes erfaring med tilsynskontoret etter revidering av tilsynsavtalen
Porsgrunn er avhengig av tilbakemeldinger fra de andre kommunene, for best mulig
å kunne ivareta sitt arbeidsgiveransvar.
Under samtale rundt bordet fremkom det at det fortsatt er ett stykke veg å gå før man kan si seg
fornøyd med kvaliteten på arbeidet som leveres, samt oppfølgingen fra Tilsynskontorets side.
Kommunikasjonen mellom tilsynskontoret og kommunene fungerer ikke tilfredsstillende.
Halstein oversender siste utgave av rutiner Skien Har utarbeidet for ulovlighetsoppfølging og
Tilsynskontoret. Vi tar en gjennomgang neste møte og avklarer forventningsnivå.
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3. Maler i 360
Porsgrunn kommune ønsker maler og rutiner for alle prosesser under
byggesak. Målet med dette er ikke at folk skal slutte å tenke, men at
hver og en "styres" gjennom samme løpet. Skien har utarbeidet mange standardtekster.
Disse oversendes til alle kommunene i samarbeidet (Vegard). En person fra Skien bidrar inn i
rutine/malgruppa til Porsgrunn, for å få en felles forankring (Grenlandsstandarden). Øvrige
kommuner orienteres under veis.
E-byggesak kommer nok etter hvert, men vi må forvente en overlapp/overgangsperiode.
Porsgrunn tar kontakt med Skien for ett oppstartmøte.

4. Status e-byggesak (Skien). Digitalisering av arkiv. Kost status
Holder på uavhengigheten vedrørende valg av leverandør lengst mulig. Ser for seg ett prosjekt som
starter etter sommeren og frem til høsten 2018. Skien tar prosjektansvar. Fordeler
kostnader eksempelvis etter antall hoder i kommunen.
Interesse rundt fremlagte forslag, Positivt at Skien tar styringen. Porsgrunn ønsker å henge på ganske
hardt. ITG må være med.

5. Bruk og oppdatering av Grenlandsstandarden
Viktig å ha ett prinsipielt syn på dette. Det ligger en avtale til grunn. Rutiner er utdatert. Behov for å gå
gjennom disse. Jobbing med Grenlandsstandarden går i bølgedaler. Kjell B. Oppfordrer til å holde fast
på Ideen. Tilsynsrapportene fra Tilsynskontoret ligger ikke lenger på Grenlandsstandarden. I følge
Tilsynskontoret blir tilsynsrapportene oversendt til den, som til enhver tid har ansvaret for portalen.
Gjennom tilsynssamarbeidet er det en positiv holdning til at kommunenes egne tilsynsrapporter også
legges ut på portalen. Vegard Fjeld kan godt tenke seg å ta ansvaret for å legge ut dette.
Konklusjon: Tilsynskoordinator i de ulike kommunene oversender kommunens tilsynsrapporter til
Skien kommune (Vegard Fjeld)
Geir Solli legger ut rapportene til Tilsynskontoret.

6. Saksgang og mulige svakheter med bakgrunn i Drammenssaken
Rapporten munner ut i at Drammen er sårbar.
Halstein gjennomgikk konklusjonene i rapportene opp mot Slik Skien jobber. Skien har fokus på
antikorrupsjon. Kunnet tenke seg å kjøre kurs på etikk. Avklare evt. Bierverv gjennom
medarbeidersamtale. Bør ha ett internkontroll rammeverk, og det har skien på sette og vis.
Skien har også begynt med stikkprøver. Arkiv skal opprette saker og det bør være
umulig å få sendt ut vedtak uten at det er godkjent av leder.
Kragerø har nylig hatt forvaltningsrevisjon, der korrupsjonsforebyggende tiltak var tema. Av
revisjonen fremkom det at arkiv oppretter saker og at man har to-trinns godkjenning. Dette er
bra. Rullering på saksbehandlere opp mot de store aktørene er også positivt. Gamle saker skal
avsluttes av arkiv.
Eksternrevisjon - kommunene reviderer hverandre gjennom stikkprøver.
3 nivåer: Internrevisjon, eksternrevisjon og kommunerevisjonen.
Noe drodling rundt bordet. Konklusjon: Noe er bra, men vi har alle ett
forbedringspotensial. Kommunene har ulik praksis.
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7. Gebyrvurderingen i Skien, jfr. revisjonstilsyn – selvkostområdet
Annette har laget en analyse i forhold til selvkost og gebyr i Kongsberg
kommune og sender denne over til de ulike kommunene.

8. Godkjenning av revidert sjekkliste og rutine for plansaker
Geir Solli gjennomgikk sjekkliste med endringer og kommentarer.
Det har kommet innspill til noen punkter. Disse er rettet opp i ny liste. Punkt 21 vedr
krav til utbyggingsavtaler tas ut. Det Må inn en setning om overvannshåndtering.
Rutine og sjekkliste godkjent.

9. Eventuelt
Ser på Skåtøy som ett alternativ til møte i juni mnd.

Baard Gonsholt
ref.
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