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Arkivsak-dok. 15/00006-97 
Saksbehandler Gaute Hesjedal 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 19.10.2016 
 
 
 

   
 
 

SAK 24/16 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18.05.16 

 

Forslag til vedtak: 
Protokoll fra møte 18.05.16 godkjennes. 
 
Vedlegg:  
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 18.05.16 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Re 
 
Dato: 18.05.2016 kl. 18:00 
Sted: Lokalene til VIKS, Revetalgata 10 
Arkivsak: 15/00006 
  
Tilstede:  Turid Evensen (Ap), Magnus Theiste Østlie (SV), Geir Morten 

Stenhaug (Frp) 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Lars Sollie (H) 
Andrew Knight (SV) 

  
Forfall:  Ulf Lund Halvorsen (MdG) 

Henriette Øygarden (SP) 
  
Andre: Ivar Jostedt, kommunalsjef Re kommune sak 19/16 og 20/16 

Linn Therese Bekken, daglig leder VKR 
Elisabeth Nilsen, forvaltningsrevisor VKR 
Gaute Hesjedal, VIKS 

  
Møteleder: Turid Evensen, nestleder 
Protokollfører: Gaute Hesjedal 
  
 
Møtet ble satt kl. 18.00. 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

19/16 
15/00006-
83 

Godkjenning av protokoll fra møte 07.04.16 2 

20/16 16/00078-4 
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og 
årsberetning 2015 for Re kommune 

3 

21/16 16/00088-3 
Rapport Gjennomgang av avvikssystemet ved Re 
Helsehus 

7 

22/16 16/00083-1 Habilitet 9 

23/16 
15/00154-
19 

Eventuelt Re 18.05.16 10 
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Saker til behandling 

19/16 Godkjenning av protokoll fra møte 07.04.16 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Re 18.05.2016 19/16 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 07.04.16 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 07.04.16 godkjennes. 
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20/16 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 
2015 for Re kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Re 18.05.2016 20/16 
 
 

Forslag til uttalelse: 
 
Kontrollutvalget har i møte 18.05.1 behandlet Re kommunes årsregnskap og 
årsberetning for 2015. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte 
årsregnskapet, revisjonsberetningen datert 15.04.16. I tillegg har revisor og 
administrasjonen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon. 
 

Driftsregnskapet for 2015 viser kr 457 887 334 til fordeling drift og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 7 865 441. 
 

 
Til økonomistyringen – driften  

• Kontrollutvalget konstaterer at driftsregnskapet viser et positivt regnskapsmessig 
resultat på ca. 7,9 mill. kr. Resultatet oppnås gjennom vedtatt budsjettert bruk av 
8,9 mill. kr fra bufferfond. Rådmannen påpeker selv at uten denne 
inntektsføringen ville overskuddet vært 0, hvilket ville gitt et mer riktig bilde av 
situasjonen. 

• Rammeområdene Helse og velferd og Teknikk og næring har henholdsvis 3,5 og 
3,3 mill. kr i merforbruk. Samlet sett har virksomhetene et merforbruk på 1,8 mill. 
kr. 

• Regnskapet viser et netto driftsresultat på -0,3 mill. kr hvilket tilsvarer -0,04 % av 
driftsinntektene. Korrigert for bruk av bufferfond er netto driftsresultat - 0,2 %. 
Anbefalt norm fra Teknisk beregningsutvalg for netto driftsresultat er 1,75 % noe 
som ville tilsvart overskudd på ca. 11,6 mill. kr. Resultatet gir ikke rom for 
investeringer med driftsmessige konsekvenser.  

• Kontrollutvalget vil peke på behovet for å styre mot et netto driftsresultat i tråd 
med anbefalingene  

 
Til investeringsregnskapet: 

• Investeringsregnskapet er avsluttet i tråd med forskriften med et 
udekket/udisponert beløp på kr 0.  

 
Til balansen 

Gjeldsforhold 

• Kommunens langsiktige gjeld fordeler seg på pensjonsforpliktelser med 762 mill. 
kr og andre lån med 719 mill. kr. 

• Netto gjeld som belaster driften har steget fra 381 mill. kr i 2014 til 449 mill. kr. 
Det tilsvarer 67 % av driftsinntektene.  

• Lånefinansiering påvirker kommunens økonomiske handlefrihet og kan på sikt 
svekke tjenestetilbudet. 79 % av lånegjelden har flytende rente. Eventuelle 
renteøkninger vil gi store utslag. 
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• Kontrollutvalget vil for øvrig vise til revisors bemerkning i revisjonsberetningen om 
låneopptak ut over vedtatt låneramme. Utvalget registrerer at rådmannen vil 
korrigere dette ved budsjettrevisjon i 2016. 
  
Likviditet  

• Regnskapet viser at Re kommune har en likviditetsgrad 2 (mest likvide 
omløpsmidler/kortsiktig gjeld) på 0,82. Tallet bør være større enn normtallet som 
er 1. 

• Kontrollutvalget viser til sin tidligere uttrykte bekymring for effekten av 
inntektsføring av premieavvik og anbefaler at det opprettes et premieavviksfond 
som i vesentlig grad kan dekke denne forpliktelsen. 

• Kontrollutvalget konstaterer at disposisjonsfondet er redusert med 8,9 mill. kr jfr. 
budsjettvedtak, til 11,3 mill. kr. Sett opp mot kommunens månedlige lønnsutgifter 
utgjør ikke fondet mer enn ca. 1/3. Utvalget henstiller om at denne reserven 
styrkes. 

 
Til den interne kontrollen 
Kontrollutvalget viser til eget kapittel om internkontroll i rådmannens årsberetning.  
 
Til regnskapstekniske forhold 
Kontrollutvalget viser til revisors rapporter gjennom året og revisjonsberetningen. I 
rapport fra virksomhetskontroll ved Teknikk og Næringstjenester påpekes manglende 
budsjettering på enkeltprosjekter, og at det videre ikke er samsvar mellom 
budsjettposter og bokførte utgifter knyttet til ansvar. 
 
Avslutning  
Kontrollutvalget vil påpeke at Re kommune har en meget stram økonomi. Et negativt 
netto driftsresultat, merforbruk i virksomhetene og høy andel lånegjeld viser at 
kommunen står overfor økonomiske utfordringer i årene som kommer.  
 
 
 
Møtebehandling 
Kommunalsjef Ivar Jostedt orienterte om hovedtrekkene i årsregnskapet. 
Sammenlignet med andre kommuner er resultatet for Re svakt.  
Revisor Linn Therese Bekken gjennomgikk årsmelding til kontrollutvalget fra VKR. 
Utvalget stilte spørsmål og saken ble diskutert. 
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Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtatt uttalelse:  
Kontrollutvalget har i møte 18.05.1 behandlet Re kommunes årsregnskap og 
årsberetning for 2015. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte 
årsregnskapet, revisjonsberetningen datert 15.04.16. I tillegg har revisor og 
administrasjonen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon. 
 

Driftsregnskapet for 2015 viser kr 457 887 334 til fordeling drift og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 7 865 441. 
 

 
Til økonomistyringen – driften  

• Kontrollutvalget konstaterer at driftsregnskapet viser et positivt regnskapsmessig 
resultat på ca. 7,9 mill. kr. Resultatet oppnås gjennom vedtatt budsjettert bruk av 
8,9 mill. kr fra bufferfond. Rådmannen påpeker selv at uten denne 
inntektsføringen ville overskuddet vært 0, hvilket ville gitt et mer riktig bilde av 
situasjonen. 

• Rammeområdene Helse og velferd og Teknikk og næring har henholdsvis 3,5 og 
3,3 mill. kr i merforbruk. Samlet sett har virksomhetene et merforbruk på 1,8 mill. 
kr. 

• Regnskapet viser et netto driftsresultat på -0,3 mill. kr hvilket tilsvarer -0,04 % av 
driftsinntektene. Korrigert for bruk av bufferfond er netto driftsresultat - 0,2 %. 
Anbefalt norm fra Teknisk beregningsutvalg for netto driftsresultat er 1,75 % noe 
som ville tilsvart overskudd på ca. 11,6 mill. kr. Resultatet gir ikke rom for 
investeringer med driftsmessige konsekvenser.  

• Kontrollutvalget vil peke på behovet for å styre mot et netto driftsresultat i tråd 
med anbefalingene  

 
Til investeringsregnskapet: 

• Investeringsregnskapet er avsluttet i tråd med forskriften med et 
udekket/udisponert beløp på kr 0.  

 
Til balansen 

Gjeldsforhold 

• Kommunens langsiktige gjeld fordeler seg på pensjonsforpliktelser med 762 mill. 
kr og andre lån med 719 mill. kr. 

• Netto gjeld som belaster driften har steget fra 381 mill. kr i 2014 til 449 mill. kr. 
Det tilsvarer 67 % av driftsinntektene.  

• Lånefinansiering påvirker kommunens økonomiske handlefrihet og kan på sikt 
svekke tjenestetilbudet. 79 % av lånegjelden har flytende rente. Eventuelle 
renteøkninger vil gi store utslag. 

• Kontrollutvalget vil for øvrig vise til revisors bemerkning i revisjonsberetningen om 
låneopptak ut over vedtatt låneramme. Utvalget registrerer at rådmannen vil 
korrigere dette ved budsjettrevisjon i 2016. 
  

  



24/16 Godkjenning av protokoll fra møte 18.05.16 - 15/00006-97 Godkjenning av protokoll fra møte 18.05.16 : Protokoll Kontrollutvalget i Re 18.05.16 sign

 6  

Likviditet  

• Regnskapet viser at Re kommune har en likviditetsgrad 2 (mest likvide 
omløpsmidler/kortsiktig gjeld) på 0,82. Tallet bør være større enn normtallet som 
er 1. 

• Kontrollutvalget viser til sin tidligere uttrykte bekymring for effekten av 
inntektsføring av premieavvik og anbefaler at det opprettes et premieavviksfond 
som i vesentlig grad kan dekke denne forpliktelsen. 

• Kontrollutvalget konstaterer at disposisjonsfondet er redusert med 8,9 mill. kr jfr. 
budsjettvedtak, til 11,3 mill. kr. Sett opp mot kommunens månedlige lønnsutgifter 
utgjør ikke fondet mer enn ca. 1/3. Utvalget mener det er kritisk at denne reserven 
blir styrket innen utgangen av 2017. Utvalget viser til tidligere vurderinger om 
behov for ca. 30 mill. kr på disposisjonsfond. 

 
Til den interne kontrollen 
Kontrollutvalget viser til eget kapittel om internkontroll i rådmannens årsberetning.  
 
Til regnskapstekniske forhold 
Kontrollutvalget viser til revisors rapporter gjennom året og revisjonsberetningen. I 
rapport fra virksomhetskontroll ved Teknikk og Næringstjenester påpekes manglende 
budsjettering på enkeltprosjekter, og at det videre ikke er samsvar mellom 
budsjettposter og bokførte utgifter knyttet til ansvar. 
 
Avslutning  
Kontrollutvalget vil påpeke at Re kommune har en meget stram økonomi. Et negativt 
netto driftsresultat, merforbruk i virksomhetene og høy andel lånegjeld viser at 
kommunen står overfor økonomiske utfordringer i årene som kommer 
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21/16 Rapport Gjennomgang av avvikssystemet ved Re Helsehus 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Re 18.05.2016 21/16 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget viser til rapporten «Gjennomgang av avvikssystemet ved Re 
helsehus» og slutter seg til revisors konklusjoner. 
 
Kontrollutvalget henstiller rådmannen om å følge opp revisors anbefalinger: 

1. Re helsehus bør skriftliggjøre rutiner for melding av tjenesteavvik, hvor ansvar 
for å melde avvik, kjennetegn ved avvik og oppfølging tydeliggjøres. 
 

2. Re helsehus bør utforme en overordnet plan for opplæring i avvikssystemet og 
sørge for at opplæring gjennomføres i henhold til planen. 
 

Kontrollutvalget ber rådmannen om en skriftlig tilbakemelding på hvordan rapporten 
er fulgt opp innen 01.11.2016. 
 
Kommunestyret innbys til å fatte følgende vedtak: 
Kommunestyret viser til rapporten «Gjennomgang av avvikssystemet ved Re 
helsehus» og slutter seg til kontrollutvalgets vedtak. 
 
Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp revisors anbefalinger: 

1. Re helsehus bør skriftliggjøre rutiner for melding av tjenesteavvik, hvor ansvar 
for å melde avvik, kjennetegn ved avvik og oppfølging tydeliggjøres. 
 

2. Re helsehus bør utforme en overordnet plan for opplæring i avvikssystemet og 
sørge for at opplæring gjennomføres i henhold til planen. 
 

Kommunestyret ber rådmannen om å rapportere skriftlig til kontrollutvalget om 
hvordan rapporten er fulgt opp innen 01.11.2016. 
 
 
 
Møtebehandling 
Rapporten ble gjennomgått ved forvaltningsrevisor Elisabeth Nilsen. Utvalget 
diskuterte saken og spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig. 
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Vedtak 
Kontrollutvalget viser til rapporten «Gjennomgang av avvikssystemet ved Re 
helsehus» og slutter seg til revisors konklusjoner. 
 
Kontrollutvalget henstiller rådmannen om å følge opp revisors anbefalinger: 

1. Re helsehus bør skriftliggjøre rutiner for melding av tjenesteavvik, hvor ansvar 
for å melde avvik, kjennetegn ved avvik og oppfølging tydeliggjøres. 
 

2. Re helsehus bør utforme en overordnet plan for opplæring i avvikssystemet og 
sørge for at opplæring gjennomføres i henhold til planen. 
 

3. Rådmannen bes lage en tidsplan for oppfølging av revisors anbefalinger. 
 

Kontrollutvalget ber rådmannen om en skriftlig tilbakemelding på hvordan rapporten 
er fulgt opp innen 01.11.2016. 
 
Kommunestyret innbys til å fatte følgende vedtak: 
Kommunestyret viser til rapporten «Gjennomgang av avvikssystemet ved Re 
helsehus» og slutter seg til kontrollutvalgets vedtak. 
 
Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp revisors anbefalinger: 

1. Re helsehus bør skriftliggjøre rutiner for melding av tjenesteavvik, hvor ansvar 
for å melde avvik, kjennetegn ved avvik og oppfølging tydeliggjøres. 
 

2. Re helsehus bør utforme en overordnet plan for opplæring i avvikssystemet og 
sørge for at opplæring gjennomføres i henhold til planen. 
 

3. Rådmannen bes lage en tidsplan for oppfølging av revisors anbefalinger. 
 

Kommunestyret ber rådmannen om å rapportere skriftlig til kontrollutvalget om 
hvordan rapporten er fulgt opp innen 01.11.2016 
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22/16 Habilitet 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Re 18.05.2016 22/16 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble diskutert. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget ber rådmannen om en kort skriftlig orientering om hvordan fokus på 
habilitet ivaretas blant ansatte og folkevalgte innen 01.10.16.  
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23/16 Eventuelt Re 18.05.16 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Re 18.05.2016 23/16 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Det ble foreslått å flytte møtet som er planlagt 06.10.16 da dette er midt i høstferien. 
19.10.16 ble foreslått som ny dato. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Møtet som er planlagt 06.10.16 flyttes til 19.10.16. 
 
 
 
 
 
Møtet ble hevet 19.50 
 
Neste møte: 25.08.16 
 
 
Revetal 20.05.16 
For nestleder av kontrollutvalget i Re kommune, Turid Evensen 
 
 
 
 
Gaute Hesjedal 
Rådgiver VIKS 
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Arkivsak-dok. 16/00041-6 
Saksbehandler Gaute Hesjedal 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 19.10.2016 
 
 
 

   
 
 

SAK 25/16 
REDEGJØRELSE FRA RÅDMANNEN OM OPPFØLGING AV 
BRANNTILSYN VED REVETAL UNGDOMSSKOLE 

 

Forslag til vedtak: 
Rådmannens redegjørelse tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
DEN-sak 48/16 

 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har i sak 9/16 bedt om en skriftlig redegjørelse fra rådmannen i 
forbindelse med brannen ved Revetal ungdomsskole med en gjennomgang av hvilke 
vurderinger som ble gjort etter branntilsyn ved skolen. 
 
I sak 18/16 spesifiserte kontrollutvalget sin bestilling til rådmannen gjennom følgende 
vedtak: 
 
Kontrollutvalget ser positivt på at rådmannen vil legge fram sak for Hovedutvalg for 
drift eiendom og næring (DEN) og kommunestyret.  
 

Kontrollutvalget registrerer rådmannens tilbakemelding om at frist for redegjørelse for 
kontrollutvalget i sak om brann ved Revetal ungdomsskole blir for kort. Kontrollutvalgets 
formål med å løfte saken er å sette fokus på system og rutiner som skal:  
 

1. ivareta forsvarlig saksutredning overfor besluttende organ  
2. ivareta korrekt oppfølging av rapporter fra tilsyn og kontroller der det påpekes 

mangler og avvik  
 

Kontrollutvalget vil på den bakgrunn spisse sin bestilling til rådmannen fra KU-sak 9/16 
hvor det bes om en skriftlig redegjørelse for å unngå dobbeltarbeid. Kontrollutvalget ber 
derfor om en skriftlig redegjørelse fra rådmannen om på hvilket grunnlag man gjorde de 
vurderingene som ble lagt til grunn i saken DEN 34/14 herunder kost/nyttevurderingene, 
og om dette kan sies å være i tråd med retningslinjene for forsvarlig saksforberedelse. 
Videre ber kontrollutvalget om at det redegjøres for hva som konkret ble gjort kronologisk 
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med å følge opp brannvesenets tilsyn sett i forhold til regelverk og egne rutiner fra 
Finsethrapporten forelå. Skriftlig redegjørelse bes fremlagt i møte 25.08.2016. 
 
 
Rådmannen har oversendt følgende til bakemelding til kontrollutvalget 11.10.16: 
 

Sak 09/16 og 18/16 redegjørelse om brannen ved Revetal ungdomsskole 
Rådmannen la fram en sak til politisk behandling i hovedutvalget for Drift, eiendom og 
næring 14.06.16 (sak 48/16) med redegjørelse om ulike forhold både før, under og etter 
branntilløpet.  
 
Hovedutvalget utsatte saken og fattet slikt vedtak: 
«Saken utsettes. Utvalget ber om at all relevant dokumentasjon fremlegges. Videre 
ønskes sakens aspekter belyst hver for seg: - selve brann inkl. politirapport og 
kostnadsbilde – saksbehandlingen før branntidspunktet, i kronologisk rekkefølge-
dokumentasjon på hva som er gjennomført siden 2011, jmf. Bestilt rapport-hvorvidt 
vedtak i DEN 005/12 (Finnseth-rapportene) pkt. 3, andre setning er godt ivaretatt.» 
 
Rådmannen fikk en klar oppfatning av at utvalget ikke ønsket saken tilbake før alle 
opplysninger forelå, herunder klarhet i brannårsaken 
 
Status i saken p.t. er følgende: 
Vi har ennå ikke mottatt noen politirapport som belyser brannårsaken. Denne vil bli 
etterspurt hos politiet. 
 
I forbindelse med branntilløpet ble det avdekket en del forhold som rådmannen har bedt 
om tilbakemelding på når det gjelder systematikk, rutiner og arbeidsutførelse innen 
teknisk sektor, vaktmester og renholdstjenester. I den forbindelse har rådmannen innkalt 
til en gjennomgang av status og drøfting av konkrete forslag til videre arbeid 24.10.  
Her vil bl.a. brannsikkerhet og arbeidet med tiltaksplan, status alarmanlegg, 
beredskap/vakttelefon, vedlikehold og systematikk, dokumentasjon og rutiner bli 
gjennomgått. Deltakere på gjennomgangen er rådmannens ledergruppe, 
virksomhetsleder og avdelingsledere innen teknisk samt hovedtillitsvalgte fra 
fagforbundet og Delta. 
 

Ut fra de konklusjoner som blir trukket på bakgrunn av gjennomgangen vil det bli lagt 

fram ny sak til politiske behandling i hovedutvalget og kommunestyret hvorpå saken 

meldes tilbake til kontrollutvalget. 

Re, den 11. oktober 2016 

 

Trond Wifstad 
rådmann 
 
 
 
Rådmannen er invitert til møtet for å redegjøre for kontrollutvalget. 
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Re kommune 

 

 JournalpostID 16/5943 

 
Saksbehandler: 

Perry Ottesen, telefon: 33 06 15 56 

Teknikk- og næringstjenester 

 

Brannen på Revetal ungdomsskole 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Hovedutvalg for drift, eiendom og næring 14.06.2016 048/16 

Kommunestyret 21.06.2016 046/16 

 
Rådmannens innstilling 
Hovedutvalget for drift, eiendom og næring innbyr Kommunestyret til å fatte følgende 

VEDTAK 

Saken tas til orientering. 

 
Vedlegg: 
Dok.dato 

 
Dok.ID 

 
Tittel 

06.06.2016 259591 Rapport Norconsult 310316 
 
 
14.06.2016 Hovedutvalg for drift, eiendom og næring 
 
Møtebehandling: 
Odd Gjerpe (Krf) fremmet følgende forslag: 

Saken returneres. Utvalget ber om at all relevant dokumentasjon fremlegges. Videre ønskes 
sakens aspekter belyst hver for seg:- selve brannen inkl. politirapport og kostnadsbilde- 
saksbehandlingen før branntidspunktet, i kronologisk rekkefølge- dokumentasjon på hva som er 
gjennomført siden 2011, jmf. bestilt rapport- hvorvidt vedtak i DEN 005/12 (Finnseth-rapportene) 
pkt 3, andre setning er godt ivaretatt. 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble satt opp mot Gjerpes forslag. 

Gjerpes forslag ble vedtatt mot 2 stemmer (H (2)) som stemte for rådmannens innstilling. 

 
DEN- 048/16 Vedtak: 
Saken returneres. Utvalget ber om at all relevant dokumentasjon fremlegges. Videre ønskes 
sakens aspekter belyst hver for seg:- selve brannen inkl. politirapport og kostnadsbilde- 
saksbehandlingen før branntidspunktet, i kronologisk rekkefølge- dokumentasjon på hva som er 
gjennomført siden 2011, jmf. bestilt rapport- hvorvidt vedtak i DEN 005/12 (Finnseth-rapportene) 
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pkt 3, andre setning er godt ivaretatt. 

 
21.06.2016 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
Saken trekkes.  

 
KST- 046/16 Vedtak: 
Saken trekkes. 

 

 
Bakgrunn for saken: 
Natt til 8.mars 2016 oppsto det brann i sløydrommet på Revetal ungdomsskole. 
Brannen ble oppdaget av rengjøringspersonell som var tidlig på jobb, og vedkommende tilkalte 
ledende vaktmester som utløste brannalarmen med hjelp av brannmelderen som var plassert på 
vegg i hovedinngangen. Brannvesenet kom raskt til stede og brannen ble slukket etter kort tid. 
 
Det er i tiden etter brannen stilt spørsmål fra forskjellig hold vedrørende blant annet 
brannvarslingsanlegget på ungdomskolen og kommunens manglende oppfølging av 
tilstandsrapporten fra 2011, den såkalte Finsethrapporten. 
Det ble også påpekt at kommunen ikke hadde gitt tilfredsstillende skriftlig tilbakemelding på 
Brannvesenets rapport etter branntilsyn avholdt 12.12.2014, og ikke lukket avvikene. 
  
Faktaopplysninger: 

1. Det er gjort en henvendelse til politiet med forespørsel om å få opplyst brannårsaken, 
men tilbakemeldingen er at de venter på svar fra krimteknikerne, og at det av den grunn 
foreløpig ikke kan fastsette noe konkret årsak. 

Det opplyses imidlertid fra politiet at det ikke er avdekket noe straffbart forhold. 
 

2. Brannvesenet bekreftet at det hadde vært en muntlig dialog med Re kommune etter 
branntilsynet 12.12.2014, og at avviket gikk på manglede oppfølging av Finsethrapporten. 

I Finsethrapporten står det vedrørende brannsikkerhet på ungdomskolen å lese: 
           

……eldre eksisterende bygninger skal oppgraderes til dagen sikkerhetsnivå så langt dette 
kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme. 
Byggene skal ha brannalarm kategori 2. Brannalarmanlegget i Hovedbygget og i 1985 bygget 
er ikke tilfredsstillende. 

 
Vurderinger: 
Siden det på nåværende tidspunkt ikke kan fastsettes noe konkret årsak til brannen, må dette bare 
avventes. Det er imidlertid politiets klare råd at rutiner for behandling av brennbart materiale 
gjennomgås, og at søppelkasse for brennbare ting skal stå utenfor bygget og ikke inne i sløydsal. 
Lett antennelige materialer som for eksempel linolje, skal ikke stå i brennbare skap.  

Krav til brannalarmanlegg kategori 2 (full dekning) kom først ved Teknisk forskrift 2010, 7 år etter 
at skolen ble utvidet i 2003. Da skulle eksisterende bygninger vært oppdatert til det krav til 
brannalarmanlegg som gjaldt i 2003 med begrunnelse i at det er sammenhengende 
bygningsmasse. Dette ble ikke gjort i 2003 uten at årsaken til dette er klarlagt. 
 
Ved en slik oppdatering ville det blitt montert røykdetektorer i rømningsveier og fellesrom. Da ville 
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brannalarmanlegget fremdeles vært et brannalarmanlegg i kategori 1, uten full deteksjon, og derav 
ingen detektor på sløydsalen. 
  
Det er således ikke noe formelt krav om at skolen ved tidspunktet for branntilløpet skulle hatt 
brannalarmanlegg i kategori 2, slik som Finsethrapporten beskriver.  
Det Finsethrapporten beskriver er å betrakte som en anbefaling slik det angitt i notat fra Norconsult 
AS ved Trygg Konradsen. Notatet er vedlagt saken.  
 
Re kommune hadde møte 29/3-2016 med VIB v/brannsjef og en representant for 
tilsynsmyndigheten hos VIB. I dette møtet var hovedtemaene: 
 
· hvilke formelle krav i de forskjellige forskrifter som til enhver tid gjelder for bygningsmassen 

Revetal ungdomsskole. Ungdomskolen består som kjent av flere bygg fra forskjellige årstall. 
· avvik som var meldt Re kommune ved et systemtilsyn fra VIB utført 12.12.14. 

 
Når det gjelder hvilke krav som stilles til eksisterende bygningsmasse er dette et komplisert 
område fordi bygningene er oppført på ulike tidspunkter og til forskjellige forskrifter. Men 
konklusjonen fra VIB var at de eksisterende bygningene skulle vært oppgradert til forskriftene som 
var gjeldene i 2003 da skolen ble utvidet med siste byggetrinn. Begrunnelsen for denne 
konklusjonen var at det er sammenhengende bygningsmasse. 
 
Vedrørende avvik etter systemtilsyn i 2014, og manglende skriftlig tilbakemelding, ble 
tilsynsrapporten gjennomgått. Avviket som VIB meldte gikk ikke på brannalarmanlegget, men på 
manglende/mangelfull oppfølging av Finsethrapporten. Det som nevnes i tilsynsrapporten om 
brannalarm og ledelys var fra tilsynsmyndighetens side ment som eksempler. 
 
VIB bekreftet at det var en muntlig dialog mellom Re kommune og VIB angående det som ble 
påpekt i tilsynsrapporten på nyåret 2015, men det ble ikke gitt skriftlig tilbakemelding fra Re 
kommune og dette ble heller ikke purret fra VIB. Ledelys i rømningsveiene ved Revetal 
ungdomsskole ble likevel kontrollert og vedlikehold ble utført, uten at de ble oppgradert. 
 
VIB konkluderte med at Finsethrapporten inneholder anbefalinger, men at disse er av slik karakter 
at kommunen burde lagt disse til grunn i sin oppfølging. 
 
I DEN – sak 029/13 vedrørende bruk av vedlikeholdsmidler, ble oppgradering av 
brannvarslingsanlegget som beskrevet i Finsethrapporten prioritert, men ikke gjennomført.   
I DEN – sak 034/14 «Bruk av vedlikeholdsmidler 2014, status for tiltak i 2013». I denne saken ble 
det vedtatt å omdisponere midlene opprinnelig avsatt til å oppgradere brannanlegget på Revetal 
uskole til øvrige tiltak. 
 
 
Bakgrunnen for at foreslåtte tiltak for oppgraderinger av brannvarslingsanlegg, ledelys og 
trapperom/heis ikke ble prioritert, var at ved detaljprosjekteringen ble det vurdert at dette ikke 
burde prioriteres i et kost/nytte perspektiv, opp mot hva som var av avsatte midler og 
myndighetskrav fra VIB og Miljørettet helsevern overfor de øvrige kommunale formålsbyggene.  
Vurderingen var at dette var i tråd med Forebyggende forskriften §2-1, 4. ledd hvor det heter «at 
sikkerhetsnivået i eldre bygninger skal oppgraderes til samme nivå som for nyere bygninger så 
langt dette kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk ramme.» 
 
Rådmannen ser at saken i 2014 burde ha vært mer utfyllende på dette punktet. Feilen synes 
imidlertid å ha vært gjort i 2003 med utvidelsen av 10. klasse fløya. 
 
Et viktig poeng for rådmannen i oppfølgingen av brannen er å få en oversikt over status i øvrige 
kommunale bygg. Derfor er Norconsult engasjert for å gjennomgå status på alle kommunens 
formålsbygg i forhold til hva som er utført eller ikke i forhold til Finseth rapportens anbefalinger.  
Denne oppsummeringen vil foreligge over sommeren 2016, og resultatene av denne vil vi komme 
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tilbake til. 
 
Nye forskrifter gjeldene fra 01.01.2016 gir ingen endringer for kommunens formålsbygg. 
 
Det er bevilget midler både i 2015 og 2016 til oppgradering/utbedring/brannsyn/Enøk og dette skal 
videreføres i økonomiplanperioden. Det arbeides nå systematisk og målrettet for å oppfylle alle de 
målsettinger som er angitt i Finsethrapporten for alle skolebygg og andre kommunale bygg. 
 
Dette er gjort ved at deler av det brannvarslingsanlegget som skal brukes i den nye idrettshallen, 
blir montert på ungdomsskolen nå, og demontert for bruk i idrettshallen når skolen rives. 
Kostnaden for å dette vil ligge på ca. kr.150.000,- og arbeidet er bestilt i henhold til tilbud fra 
installatør. Kostnadene tas av eksisterende budsjettramme for TNT. 
 
 
Konklusjon/anbefaling: 
For Revetal ungdomsskoles del, blir nå brannvarslingsanlegget oppgradert i samsvar med de 
anbefalinger som står i rapporten fra Norconsult AS. Status for kommunens øvrige formålsbygg 
legges fram som egen sak senere.  
 
Meldingen tas til orientering.  
 
 
 

 Re, 02.06.2016  

  
 
 

 

 Trond Wifstad  

 rådmann  

  Mette G. Halvorsen 

  kommunalsjef 
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Norconsult AS er engasjert av Re kommune ved teknisk avdeling for å se nærmere på kravene til 

brannalarmanlegg ved Revetal Ungdomsskole. Dette også i sammenheng med gjeldende krav i 

eksisterende skole, som vil være midlertidige frem til ny skole er oppført. 

Ved utvidelse av eksisterende skole i 2003 ble den nye delen av skolen utstyrt med et automatisk 

brannalarmanlegg. Som det fremgår av REN 2003, 3. utgave var gjeldende krav den gang 

brannalarmanlegg kategori 1 (risikoklasse 3) dersom bygget hadde 2 etasjer eller mer, eller dersom 

elevtallet oversteg 300 elever. 

 

 

 

Kategori 1 betyr montering av manuelle brannmeldere, røykdetektorer og alarmklokker, hvor 

røykdetektorene skal være montert i rømningsvei og fellesrom. Grunnet størrelsen på utvidelsen 

skulle dette vært montert i alle skolens bygninger, men anlegget ble ikke komplett i eksisterende bygg 

da røykdetektorer i rømningsvei og fellesareal ikke ble montert. 

Forholdet er også senere påpekt under ekstern kontroll/service utført på brannalarmanlegget, hvor 

dette er rapportert som en mangel/avvik. 

Kravet til kategori 2 anlegg (full dekning) i skoler med 2 etasjer eller flere kom først i Teknisk forskrift 

2010 (TEK/VTEK 10), hvilket er 7 år etter utvidelsen. Da utvidelsen skjedde i 2003 er det gjeldende 

krav den gang som legges til grunn, hvilket også er rapportert i kontroll/service på brannalarmanlegget 

samme år. 

At det senere er anbefalt å oppgradere anlegget til et kategori 2 anlegg er således å betrakte som en 

anbefaling, men ikke et avvik eller mangel. 
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Konklusjon 

Eksisterende bygg hadde en mangel i forhold til røykdetektorer i rømningsvei og fellesareal, hvilket 

også er påpekt i kontrollrapporter på anlegget. 

Vi foreslår derfor at i gjenværende periode for skolen (til åpning av ny skole i august 2018) legges det 

opp til detektering i rømningsveier og fellesareal slik at anlegget fremstår som et kategori 1 anlegg. 

Disse detektorene kan senere demonteres og benyttes i den nye skolen, og kan således gjenbrukes. 

 

 

001 2016-03-31 Notat 
brannalarmanlegg 

 Trygg 
Konradsen 

Eirik Berget Trygg 
Konradsen 

Versjon Dato Beskrivelse  Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent 

 

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører 

Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres 

tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. 
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Arkivsak-dok. 16/00009-4 
Saksbehandler Gaute Hesjedal 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 19.10.2016 
 
 
 

   
 
 

SAK 26/17 
OPPFØLGING FORVALTNINGSREVISJON - GJENNOMGANG AV 
BARNEVERNTJENESTEN 

 

Forslag til vedtak: 
Rådmannens tilbakemelding på hvordan forvaltningsrevisjonsrapporten er fulgt opp 
tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten i møte 18.02.16. Formålet 
med rapporten var å: 

 Undersøke om barnevernet i Re kommune har et tilfredsstillende system for 
forebyggende arbeid. 

 Undersøke om barnevernet har god kvalitet i saksbehandlingen. 

 Undersøke ressursbruken i barneverntjenesten. 
 
Revisor gav 3 anbefalinger på bakgrunn av sine undersøkelser: 
 

 Barnevernet i Re kommune bør vurdere ytterligere tiltak for å forbedre 
samarbeidet med andre avdelinger, virksomheter, skoler, barnehager med 
mer om forebyggende arbeid innen barnevern. 

 Re kommune bør følge opp at saksbehandlingen knyttet til Meldinger og 
undersøkelser, Vedtak om hjelpetiltak, Tiltaksplaner, oppfølging og evaluering, 
utføres i tråd med barnevernloven, forvaltningsloven og egen rutine for 
saksbehandling. 

 Barneverntjenesten i Re kommune bør følge opp at avtaler om 
forsterkningstiltak evalueres i tråd med avtalene, og sørge for at 
evalueringene dokumenteres. 

 
 
Kontrollutvalget fattet slikt vedtak i saken: 
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Kontrollutvalget viser til forvaltningsrevisjonsrapporten «Gjennomgang av 
barneverntjenesten i Re kommune» og slutter seg til revisors konklusjoner og 
anbefalinger. 
 
Kontrollutvalget henstiller rådmannen om følgende:  

 

 Vedrørende forebyggende arbeid bør barnevernet i Re kommune vurdere 
tiltak for å forbedre kvaliteten i samarbeidet med andre avdelinger, 
virksomheter, skoler, barnehager med mer. 
 

 Re kommune må følge opp at saksbehandlingen utføres i tråd med 
barnevernloven, forvaltningsloven og egen rutine for saksbehandling når det 
gjelder: 

o Meldinger og undersøkelser 
o Vedtak om hjelpetiltak 
o Tiltaksplaner, oppfølging og evaluering 

 

 Barneverntjenesten i Re kommune bør følge opp at avtaler om 
forsterkningstiltak evalueres i tråd med avtalene, og sørge for at 
evalueringene dokumenteres. 
 

 Kontrollutvalget vurderer det som positivt at avvik mellom budsjett og 
regnskap er mindre enn foregående år. 

 
Kontrollutvalget ser det som positivt at rådmannen i sin uttalelse til rapporten er 
konkret om oppfølging av anbefalingene. Kontrollutvalget vil be om en skriftlig 
tilbakemelding fra rådmannen om status for oppfølging av rapporten innen 23.09.16. 
Rådmannen inviteres til møte 06.10.16 for å orientere kontrollutvalget. 
 
 
 
Rådmannens tilbakemelding er gjengitt nedenfor: 
 
Sak 3/16 - Oppfølging av forvaltningsrevisjon i barneverntjenesten 

1. Vedrørende forebyggende arbeid bør barnevernet i Re kommune vurdere tiltak for å 

forbedre kvaliteten i samarbeidet med andre avdelinger, virksomheter, skoler, 

barnehager med mer. 

 

Barnevernstjenesten har i løpet av siste året gjort følgende tiltak: 

• Barnevernet deltar på alle Tverrfaglig samarbeidsmøter i alle skoler og 

barnehager. Det er endret fra å være ulike ansatte til en fast representant.  

• Barnevernet har innført å delta i foreldremøter i 1. og 5. klasse. 

• Barnevernet deltar på foreldremøter etter forespørsel ut over dette. 

• Barnevernet deltar på personalmøter i skoler og barnehager og gir opplæring 

til ansatte om barnevern.  
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• Barnevernet innhenter i større utstrekning samtykke fra foreldre i saker som 

henlegges slik at man lovlig kan gi tilbakemelding til meldere, dette er ut over 

lovkravet. 

• Barnevernet deltar med 2 personer i arbeidsgruppa for Smart oppvekst 

relasjonsprosjektet og deltar i opplæring av andre ansatte og deltar i piloter i 

innføring av Smart relasjon i skoler og barnehager. 

• Smart barnevern har tatt initiativet til å utvikle en ny modell for tverrfaglige 

møter som er i utprøving. 

• Det må også presiseres at i virksomhet Barn og Unge dannes grunnlaget for alt 

samarbeid mellom helsesøstre, psykisk helsearbeid, 16-25 og familieterapeut. 

Her er det faste tverrfaglige møter, egen dager med felles opplæring og 

virksomheten er tungt inne i alt utviklingsarbeid i Smart oppvekst som i høy 

grad må sees som et tverrfaglig forebyggende arbeid overfor barn og unge. 

• Det er faste samarbeidsmøter på ledernivå mellom virksomhetene i sektoren 

Oppvekst og kultur. Barn og Unge har faste samarbeidsmøter med 

kommunalsjef hver måned. 

 

2. Re kommune må følge opp at saksbehandlingen utføres i tråd med barnevernloven, 

forvaltningsloven og egen rutine for saksbehandling når det gjelder: 

a. Meldinger og undersøkelser 

b. Vedtak om hjelpetiltak 

c. Tiltaksplaner, oppfølging og evaluering 

 

Alle rutiner er gjennomgått og det er innført faste skrivedager for å sikre tid nok til 

saksbehandlingen. I tillegg er det innført eget varslingssystem i fagsystemet som varsel om 

forfall på frister i saksbehandlingen. I 2015 hadde vi ingen fristbrudd. I 2016 har vi hittil i år 

mottatt like mange bekymringsmeldinger som i hele 2015 og har 5 fristbrudd på mellom 1 og 

14 dager. Dette området har høyt fokus hos barnevernleder og teamledere. Det samme 

gjelder at alle barn skal ha en tiltaksplan.  

 

3. Barneverntjenesten i Re kommune bør følge opp at avtaler om forsterkningstiltak 

evalueres i tråd med avtalene, og sørge for at evalueringene dokumenteres. 

 

Det er utarbeidet nye rutiner både for å iverksette forsterkning og for hyppigheten av 

evaluering av forsterkningene. Forsterkningstiltak er avsluttet og det er iverksatt tiltak på 

lavere nivå som foreløpig viser gode resultat både faglig og økonomisk. Tilgang på ulike tiltak 

og Smart barnevern har gjort det mulig. 

 



26/16 Oppfølging forvaltningsrevisjon - Gjennomgang av Barneverntjenesten - 16/00009-4 Oppfølging forvaltningsrevisjon - Gjennomgang av Barneverntjenesten : Oppfølging forvaltningsrevisjon - Gjennomgang av Barneverntjenesten

 

  
4 

Rådmannen deler kontrollutvalgets vurdering om at det er positivt at budsjett og regnskap 

nå er mer i samsvar med hverandre. Regnskapsprognosen pr. 30.09.16 for hele 

virksomheten Barn og unge viser et merforbruk på beskjedne kr. 200.000,- og viser at det er 

arbeidet godt innen barnevernet de siste årene samtidig som budsjettene er økt noe. 

 

Re, den 11. oktober 2016 

 

Trond Wifstad 
rådmann 
 
 
 
 
Rådmannen er invitert til møtet for å orientere om hvordan rapporten er fulgt opp. 
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Arkivsak-dok. 16/00083-3 
Saksbehandler Gaute Hesjedal 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 19.10.2016 
 
 
 

   
 
 

SAK 27/16 
HABILITET FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I RE KOMMUNE 

 

Forslag til vedtak: 
Rådmannens redegjørelse tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
 
Saksframstilling: 
 
Kontrollutvalget har i møte 18.05.16 tatt opp spørsmål om hvordan kommunens 
fokus på habilitet ivaretas blant kommunens ansatte og folkevalgte. Rådmannen ble 
bedt om en kort skriftlig orientering om dette. 
 
Tilbakemelding fra rådmannen er gjengitt nedenfor: 

 
 
Sak 22/16 – Hvordan fokus på habilitet ivaretas blant ansatte og folkevalgte  
Hablitetsreglene er gjennomgått med kommunestyret i forbindelse med opplæringen som  
ble gjennomført høsten 2015. 
 
I forhold til ansatte forutsettes det at etiske retningslinjer hvor bl.a. habilitet er et av flere  
temaer blir drøftet på personalmøter i virksomhetene. Det samme gjelder rutiner for  
varsling av kritikkverdige forhold. Den enkelte virksomhetsleder blir bedt om å fylle ut et  
egenmeldingsskjema om internkontroll en gang pr. år hvor dette er et av flere sentrale  
dokumenter det blir spurt om. 
 
Et av hovedgrepene i arbeidet med internkontroll er innføring av et helhetlig  
kvalitetssystem, bl.a. avviksmeldinger. I dagens system har vi kun registrering av HMS-avvik  
og tjenesteavvik. I det nye systemet som nå er under innføring vil det også bli innført en ny  
avvikskategori; 
 
Organisasjon/internt.  
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Dette er hendelser og situasjoner knyttet til interne forhold på arbeidsplassen. Dette kan  
være samarbeid, organisering, avtaler og innkjøp. Dette vil også bidra til et sterkere fokus på  
bl.a. habilitet i organisasjonen.  
 
Dokumentasjon/brukerveiledninger/kursopplegg er nå under utarbeidelse og alle ansatte 
skal etter planen ha fått opplæring i avviksdelen innen utgangen av 2016. 
 
 
Re, den 11. oktober 2016 

 

Trond Wifstad 
rådmann 
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SAK 28/16 
KOMMUNESAMMENSLÅING RE OG TØNSBERG - OPPGAVER FOR 
KONTROLLUTVALGET 

 

Forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Kommunereform - Sjekkliste for revisor, kontrollutvalg og sekretariat 
 

 
 
Saksframstilling: 
Kommunestyret i Re har i sak 72/16 fattet vedtak om å slå seg sammen med 
Tønsberg kommune. 
 
Sammenslåing av kommuner reguleres gjennom Inndelingsloven av 15. juni 2001 nr. 
70, men mange problemstillinger er ikke direkte avklart i loven. Norges 
kommunerevisorforbund (NKRF) har utarbeidet en sjekkliste for bruk ved 
kommunesammenslåing (se vedlegg) som ser spesielt på områder innen kontroll og 
tilsyn. 
 
Etter vedtak om sammenslåing skal det opprettes en fellesnemnd til å forberede og 
gjennomføre sammenslåingen. Kontrollutvalgene i de respektive kommunene 
fortsetter å fungere inntil ny kommune er etablert. Det velges ikke et felles 
kontrollutvalg.  
 
Kontrollutvalgene har noen sentrale oppgaver i sammenslåingsprosessen. 

1. Innstille på valg av revisor til fellesnemnda – den revisor som skal revidere 
aktiviteten i nemnda og rapportere til de respektive kontrollutvalgene. 

2. Innstille på valg av revisor til den nye kommunen. 
3. Innstille på valg av kontrollutvalgssekretariat til den nye kommunen. 

 
Kommunestyrene kan og bør delegere til fellesnemnda myndigheten til å avklare 
revisjons- og sekretariatordning for den nye kommunen. 
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I veilederen fra NKRF oppfordres kontrollutvalgene til «å vurdere å endre fokus fra 
den normale bakoverskuende tilnærmingen» til et mer «her og nå-fokus».  
 
Kontrollutvalgene bør vurdere forvaltningsrevisjoner med tanke på hvilken relevans 
de har for situasjonen. Det oppfordres også til at man vurderer andre 
kontrollvirkemidler som orienteringer fra rådmannen og virksomhetsbesøk. 
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1 Innledning 

Styret i NKRF satte i møte 06.05.15 ned en prosjektgruppe for å forberede 

kontrollutvalgssekretariat og revisjonsenhetene på den forestående kommunestrukturreformen. 

Målet for prosjektet ble angitt å være utarbeidelse av en sjekkliste over forhold som kommunene 

bør være spesielt oppmerksomme på i forbindelse med kommunereformen. Sjekklisten må også 

inneholde henvisninger til kilder for regelverk, veiledninger mm. der det er hensiktsmessig. 

Sjekklisten skal utarbeides på områdenivå, og ikke gå i detaljer.  

Sjekklisten skal utformes på en måte som gjør at den blir til nytte i rådgivningen til kommunene, 

for kontrollutvalgets tilsyn med endringsprosessen, og for revisor som kilde for risikovurderinger. 

Prosjektgruppen fikk følgende sammensetning: 

Orrvar Dalby (leder)   daglig leder, Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat  

Irene Loka    revisjonssjef, Kommunerevisjonen Vest, Vest–Agder IKS 

Anders Svarholt  seksjonsleder forvaltningsrevisjon, Østfold kommunerevisjon IKS 

Ole Kristian Rogndokken daglig leder, NKRF 

2 Arbeidsform 

Prosjektgruppen har innhentet informasjon fra flere kilder for å høste erfaring fra tidligere 

gjennomførte kommunesammenslåinger. I tillegg har det blitt opprettet flere arbeidsgrupper som 

har avgitt egne rapporter. To av arbeidsgruppenes rapporter er gitt en kort omtale i denne 

sluttrapporten, i tillegg følger de som vedlegg.  

Prosjektgruppen har også hatt kontakt med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).  

I kapitlene 7-10 har vi gjengitt noen spørsmål som vi oversendte KMD og departementets svar. 

3 Definisjoner 

1) Inndelingsloven. Rundskriv og veiledninger. 

Inndelingsloven av 15. juni 2001 nr. 70 og forarbeidene til denne (Ot.prp. nr. 41 (2000-2001) 

setter de lovmessige rammene for kommunesammenslåingsprosessen.  

I Meldingsdelen i kommuneproposisjonen 2015 (Prop. 95 S) Kommunereform har 

regjeringen redegjort nærmere for opplegget med kommunereformen. 

I rundskriv H-10/2015 er bestemmelsene i loven kommentert og fortolket. 

Departementet har i forbindelse med Kommunereformen gitt ut flere veiledninger bl.a.: 

 Formelle rammer i byggingen av nye kommuner 

 Veileder til reglene om offentlige anskaffelser i forbindelse med kommunereformen 
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En rekke problemstillinger er imidlertid ikke avklart. Dette er et bevisst valg fra lovgiver, som 

ønsker at slike spørsmål drøftes og avklares mellom kommunene. Dette tilsier at det er stort rom 

for kommunene til å finne praktiske løsninger, så lenge de ikke strider mot loven eller dens 

formål. 

Denne rapporten fokuserer hovedsakelig på en del slike problemstillinger som ikke er direkte løst 

i lov, rundskriv eller veiledninger. 

2) Fellesnemndas juridiske og organisatoriske status. Myndighet. Inndelingslova § 26. 

Når det er gjort vedtak om sammenslåing av to eller flere kommuner, skal det opprettes ei 

fellesnemnd til å forberede og gjennomføre sammenslutningen. Spørsmålet om fellesnemndas 

juridiske status har vært forelagt KMD og basert på departementets svar anbefaler prosjektgruppa 

at følgende. forståelse legges til grunn: 

Fellesnemnda er ikke å anse som en egen juridisk enhet, men et kommunalt organ opprettet i 

medhold av inndelingsloven. Det innebærer f.eks. at fellesnemnda ikke har eget 

organisasjonsnummer. Fellesnemnda har mange trekk av interkommunalt samarbeid iht. 

Kommuneloven § 27, men er ikke definert som dette. 

Fellesnemnda har den myndighet som definert i lovens § 26, samt den myndighet 

kommunestyrene velger å gi nemnda i reglement. Det varierer litt fra prosess til prosess. Det er 

imidlertid viktig at fellesnemnda får delegert myndighet til å avklare både framtidig revisjons- og 

sekretariatsordning for den nye kommunen. For å unngå flere behandlinger i kommunestyrene, er 

det hensiktsmessig at denne delegasjonen vedtas i forbindelse med etableringen av fellesnemnda.  

4 Kontrollutvalgets og kontrollutvalgssekretariatets rolle 

En arbeidsgruppe har vurdert kontrollutvalgets og kontrollutvalgssekretariatets rolle knyttet 

til kommunesammenslutningen. Arbeidsgruppen har bestått av: 

Orrvar Dalby (leder)  Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat  

Pål Ringnes   Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn IS       

Mona Moengen Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS 

Arbeidsgruppens mandat var: 

 Hvilke områder og forhold er det viktig at KU og sekretariatet har spesielt fokus på i en 

sammenslåingsprosess? 

 Tydeliggjøre prosessuelle forhold som berører kontrollutvalget. 

4.1 Kontrollutvalgets funksjonstid 

Det følger indirekte av bestemmelsene i Inndelingsloven at de valgte kontrollutvalgene i de 

kommunene som skal slå seg sammen, fungerer fram til ny kommune er etablert. Inndelingsloven 

har ikke hjemmel for å etablere felles kontrollutvalg i perioden fram til ny kommune er etablert. 
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4.2 Valg av revisor til fellesnemnda 

Etter Inndelingslova § 25 skal fellesmøtet mellom de aktuelle kommunestyrene som 

fylkesmannen kaller inn til etter at det er gjort vedtak om sammenslåing, drøfte valg av revisor for 

fellesnemnda. Valg av revisor skjer deretter i de respektive kommunestyrene, forutsetningsvis 

som likelydende vedtak. 

Inndelingsloven sier ikke noe om kontrollutvalgets rolle i behandlingen. Praksis i fra kommunene 

i Vestfold (fire prosesser) er at i tre tilfeller har kommunestyrene valgt revisor etter innstilling fra 

kommunenes kontrollutvalg. I det siste tilfellet er det gjennomført valg av revisor etter direkte 

vedtak i kommunestyrene. 

Prosjektgruppen anbefaler å følge vanlig prosedyre ved valg av revisor i kommunene, dvs. valg 

foretas av kommunestyrene etter innstilling fra de sammenslående kommunenes kontrollutvalg. 

Dette vil også styrke legitimiteten til det valget som gjøres. 

I praksis vil valg av revisor ikke volde noe problem, så lenge de kommunene som skal slå seg 

sammen, har samme revisor. Når kommunene har forskjellig revisor, vil det kunne tenkes at 

kontrollutvalgene ikke innstiller på samme revisor. Her er det lovens forutsetning at spørsmålet 

skal drøftes og avklares på fellesmøtet, og at kommunestyrene deretter fatter likelydende vedtak. 

Normalt føres fellesnemndas regnskap av en av de berørte kommunene. Den praktiske løsningen 

vil da være at regnskapsførende kommunes revisor også velges som revisor for fellesnemnda. 

4.3 Hvem skal revisor rapportere til? 

I Ot.prp. nr. 41 (2000-2001) er det uttalt flg. under pkt. 8.2.3: 

«Når det gjeld folkevalt kontroll med verksemda i fellesnemnda, bør den liggje til den enkelte 

kommunen sitt kontrollutval, som kan føre kontroll på vegne av sin kommune. Dermed må revisor 

rapportere til alle dei aktuelle kommunane/fylkeskommunane.»  

Fellesnemndas funksjonstid er begrenset og det er viktig med god forankring og innsyn i alle de 

deltakende kommuner. På denne bakgrunn anbefales at revisor rapporterer i tråd med 

anbefalingene i Ot.prp. nr. 41 (2000-2001.) Se ellers pkt. 6 under. 

4.4 Valg av revisor i den nye kommunen (der fellesnemnda er gitt fullmakt 

til å velge løsning) 

Fellesnemnda kan få fullmakt til å tilsette personale i den nye kommunen, herunder revisor, jfr. § 

26, 5. ledd. Inndelingslova angir prosedyre for valget og her er det entydig slått fast i samme 

bestemmelse at kontrollutvalgene i de sammenslående kommunene skal avgi (hver sin) innstilling.  

Når kommunene har forskjellig revisor, vil det kunne tenkes at kontrollutvalgene ikke innstiller på 

samme revisor. Der fellesnemnda har fått fullmakt til å velge løsning, må nemnda forholde seg til 

innstillingene og foreta det valget den mener er det beste. Det anbefales imidlertid at en forsøker å 

avklare en slik situasjon i forkant av behandlingen i fellesnemnda. 
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Fellesnemnda kan også med hjemmel i § 26, 5. ledd få fullmakt til å videreføre «deltaking i 

interkommunalt samarbeid om revisjon eller vidareføre avtale med annan revisor.» Slikt vedtak 

forutsetter at fellesnemnda har fått fullmakt til dette i det reglement kommunestyrene har vedtatt, 

og skal også skje på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalgene.  

Dersom det skulle være aktuelt å konkurranseutsette revisjonsoppdraget for den nye kommunen, 

må det eventuelt skje i samsvar med anskaffelsesregelverket. 

4.5 Valg av kontrollutvalgssekretariat for den nye kommunen 

Fellesnemnda kan også få fullmakt til å videreføre sekretariatsordning for kontrollutvalget i den 

nye kommunen, jfr. § 26 i loven.  

Kontrollutvalgene skal avgi innstilling i saker om valg av sekretariatsordning. 

Som for revisjon, vil dette ikke føre til problemer i praksis, dersom kommunene har samme 

ordning. Der hvor kommunene har forskjellig sekretariatsløsning, vil det kunne bli forskjellig 

innstilling fra kontrollutvalgene. Det anbefales at en slik situasjon forsøkes avklart i forkant av 

behandlingen i fellesnemnda.  

Prosjektgruppa anbefaler at det benyttes et settesekretariat til å forberede saken for 

kontrollutvalgene.  

4.6 Kontrollutvalgets fokus etter at vedtak om sammenslåing er fattet 

Kontrollutvalget bør i denne fasen vurdere å endre fokus fra den normale bakoverskuende 

tilnærmingen til et mer «her og nå» fokus. Det kan være aktuelt å be prosjektleder og rådmenn 

jevnlig orientere om prosessen. Videre bør kontrollutvalget bidra til at fokuset på internkontroll, 

interkommunalt samarbeid, eierstyring mv. er på plass både i forhold til ny kommune, men også i 

«gammel kommune» inntil denne opphører. 

4.7 Regnskapsrevisjon 

Av Inndelingslova § 25 går det fram at felles kommunestyremøte skal drøfte «val av revisor for 

verksemda i fellesnemnda».  I KMDs veileder «Formelle rammer i byggingen av nye kommuner», 

pkt 3.2.3, er dette omtalt som at «kommunene må også ta stilling til hvilken revisjonsordning 

fellesnemdas virksomhet skal ha». Utover dette er det gitt få bestemmelser om revisjonens 

innehold og rapporteringsform. 

Et av spørsmålene som må avklares er hva det skal avgis revisjonsberetning/uttalelse om. Det er 

ikke gitt regler om regnskap for fellesnemndene, og hva regnskapet vil omfatte kan trolig variere 

bl.a. utfra hvordan de er organisert. Det antas likevel at det sjelden vil være snakk om et 

fullstendig årsregnskap. 

Utover å uttale seg om regnskapet skal revisor i kommunal sektor også uttale seg om forhold 

knyttet til budsjett, årsberetning, registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger. Det er 

ikke gitt at det avgis noen årsberetning for fellesnemnda, og rutiner for registrering og 

dokumentasjon kan, avhengig av organisering, være noe som følger rutinene i regnskapsførende 
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kommune. Vi mener det vil være naturlig å uttale seg om budsjett dersom det legges fram et 

regnskap hvor det rapporteres mot budsjett, dvs. inneholder budsjettopplysninger. Vi har videre 

lagt til grunn at forholdet til budsjett vurderes på samme måte som ved revisjon av kommunen. 

En annen problemstilling er hvem som skal være adressat for uttalelsen. Fellesnemndene vil i de 

fleste tilfeller eksistere i deler av to kalenderår, slik at det vil være snakk om to uttalelser. Siden 

det er fellesnemndas revisor det er snakk om, mener vi det riktige må være at revisors uttalelse 

avgis til fellesnemnda, men da den siste uttalelsen avlegges vil ikke fellesnemnda eksistere lenger. 

Det virker derfor naturlig at adressat for den siste uttalelsen vil være det nye kommunestyret. 

Uansett hvordan dette legges opp vil det trolig bli en situasjon med ulik adressat de to årene. 

En tilknyttet problemstilling er hvem som ev. skal være kopimottakere. Dette spørsmålet må 

henge sammen med det som er uttalt om valg av revisjonsordning og behovet for folkevalgt 

kontroll. Som påpekt ovenfor skal kommunene i et fellesmøte ha drøftet valg av revisor til 

nemnden. I tillegg er det i Ot.prp. nr. 41 (2000-2001) uttalt flg. under pkt.8.2.3: «Når det gjeld 

folkevalt kontroll med verksemda i fellesnemnda, bør den liggje til den enkelte kommunen sitt 

kontrollutval, som kan føre kontroll på vegne av sin kommune. Dermed må revisor rapportere til 

alle dei aktuelle kommunane/fylkeskommunane.» Ut fra dette er det naturlig at den enkelte 

kommunes kontrollutvalg og kommunestyrene får kopi av revisors revisjonsberetning/uttalelse.  

4.8 Forvaltningsrevisjon 

I kommuner som vil bli berørt av kommunereformen, bør tidshorisont og innhold i overordnet 

analyse og plan for forvaltningsrevisjon vurderes. Det bør vurderes hvilke 

forvaltningsrevisjonsprosjekter som vil være mest relevante i en slik situasjon. Kontrollutvalgene 

bør i denne fasen også vurdere andre kontrollvirkemidler som f.eks. orienteringer fra rådmannen 

og virksomhetsbesøk.  

4.9 Selskapskontroll 

Istedenfor ordinær selskapskontroll for kommuner som går inn i sammenslåingsprosesser, vil det 

være aktuelt for kontrollutvalget å ha fokus på kommunens strategi med sine forskjellige 

interkommunale samarbeidsløsninger, jfr. KMDs veileder «Formelle rammer i byggingen av nye 

kommuner» pkt. 4.4.3. 

4.10  Vurdere konsekvenser for eget selskap 

Sekretariatene anbefales å vurdere hvilke konsekvenser kommunereformen vil få for eget selskap. 

Det må bli en konkret vurdering når det er hensiktsmessig å starte denne vurderingen, men den 

bør senest påbegynnes når det er klart at en eller flere av eierne vil berøres av kommunereformen. 

Konsekvensene vil både kunne bli økonomiske og strukturelle. Beslutning i slike saker må tas av 

eierne etter at sekretariat har utredet og vurdert saken og styret har gitt sine anbefalinger. 

Den samme situasjonen vil også oppstå for de kommunalt eide revisjonsselskapene. 
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5 Risikoområder i en sammenslåingsprosess – Vurdering av 

internkontroll 

I en kommunesammenslåingsprosess er det mange forhold som må på plass, men alt må ikke være 

på plass med det samme. Det ble derfor satt ned en arbeidsgruppe for å vurdere hvilke forhold 

som måtte være på plass fra dag en i den nye kommunen. Svaret på dette spørsmålet vil kunne 

være flere, avhengig av hvilke perspektiv som legges til grunn. Arbeidsgruppen ble bedt om å ta 

utgangspunkt i den interne kontrollen. 

Arbeidsgruppen har bestått av: 

Linn Karlsvik, (leder)  revisjonssjef Sandefjord kommunerevisjon 

Randi Blystad,   assisterende avdelingsdirektør Oslo kommunerevisjon 

Tina Skarheim,  prosjektkoordinator nye Sandefjord kommune 

 

Arbeidsgruppens mandat var:  

 Kartlegge mulige vesentlige risikoområder i en kommunesammenslåingsprosess, fra et 

revisjonsperspektiv.  

 

 Hovedfokus vil være på tidsrommet fra kommunenes vedtak om sammenslåing frem til ny 

kommune er etablert.  

 

 Arbeidet skal ikke lede frem til ferdige revisjonsprogram, men skal gi revisor nyttige 

innspill til arbeidet med å vurdere områder for revisjon i forbindelse med 

sammenslåingsprosessen. 

 

Målgruppen for vurderingen er revisorer og andre som arbeider med kommunal 

økonomiforvaltning. 

Ambisjonen har ikke vært å avgi noen omfattende rapport eller veileder, men å peke på viktige 

områder som må gis oppmerksomhet.  

En kommunesammenslåing innebærer veldig mange små og store beslutninger, samt veldig mye 

arbeid. For å lykkes må man ha bevissthet og kunnskap om rekkefølge og avhengigheter, vilje til å 

prioritere det viktigste – og evnen til å utsette beslutninger og arbeid som kan vente.  

Vi håper at rapporten skal bidra til at et komplekst og omfattende arbeid kan gjøres håndterbart 

ved å «dele opp» i mindre prosjekter og å ha oppmerksomhet på hva man som minimum må 

lykkes med.  

Arbeidsgruppen har avgrenset sitt arbeid til ikke å omfatte materielle kommunaløkonomiske eller 

finansielle tema. 

Arbeidsgruppens rapport følger som vedlegg 1. 
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6 Dreiebok – Årsoppgjør med fokus på kommunesammenslåing  

Det ble også opprettet en arbeidsgruppe for å utvikle ei dreiebok for årsoppgjør med fokus på 

kommunesammenslåing. Arbeidsgruppen har bestått av følgende ansatte i Kommunerevisjonen 

Vest, Vest-Agder IKS: 

Irene Loka (leder) revisjonssjef,  

Monica Nilsen 

Alla Steffensen 

Merete Becher Ingvoldstad  

 
Arbeidsgruppens mandat var: 

 Lage et verktøy/sjekkliste til bruk ved avslutning av et kommuneregnskap i forbindelse 

med en kommunesammenslåing. 

Dreieboken er ment å være et redskap for revisor og bygger på erfaringer fra 

kommunesammenslutninger i Danmark. 

Dreieboken er et redskap for revisor ved revisjon av en kommune som er besluttet sammenslått 

med andre kommuner. Dreieboken konsentrerer seg om forhold som påvirker regnskapet. Det 

gjøres oppmerksom på at dreieboken kun er en veiledning og ikke kan betraktes som uttømmende.  

Nedpakking av et regnskap og sammenslåing av flere regnskap er en omstendelig og tidkrevende 

prosess. Dreieboken bygger på erfaringer fra tilsvarende prosesser i Danmark og tar for seg 

handlinger knyttet til alle delene av regnskapet på kapittelnivå i KOSTRA.  

Dreiebok – Årsoppgjør med fokus på kommunesammenslåing følger som vedlegg 2. 

7 Selvkost  

 Hva skjer med avgiftsnivået i en kommune der de sammenslående kommunene har ulikt 

avgiftsnivå og ulik dekningsgrad 

 Bruk av selvkostfond 

Departementet svarte:  

«Dersom kommuner som slår seg sammen, har forskjellig avgiftsnivå og/eller selvkostgrad (f.eks. 

hvis en kommune har vedtatt at gebyrinntektene skal dekke 100 pst. av selvkost, mens den andre 

kommunen har vedtatt at gebyrinntektene skal dekke 80 pst.), må det ved 

sammenslåingstidspunktet avtales felles satser.  

Generelt kan kommunen differensiere avgiftsnivået ut fra innbyggernes bruk av tjenestene, men 

ikke ut fra geografi. Adgangen til å differensiere gebyrene innad i kommunen vil avhenge av 

hjemmelsgrunnlaget for det enkelte gebyret.  
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I prinsippet skal gebyrene dekke kostnadene for tjenestene som innbyggerne har fått, og 

innbyggere i en kommune skal ikke subsidiere innbyggerne i en annen. Kommuner som skal slå 

seg sammen, bør derfor ta sikte på at selvkostfondene ved sammenslåingen er like i størrelse, 

relativt sett. F.eks. kan fondene bygges ned mot null i årene fram mot sammenslåingen. Dette ble 

bl.a. gjort i sammenslåingen mellom Inderøy og Mosvik.» 

8 Eiendomsskatt  

Ved sammenslåing av kommuner vil en kunne få en situasjon der en kommune har innført 

eiendomsskatt og en annen ikke. I eigedomsskattelova  § 13 andre ledd heter det: «Får ein 

kommune nye grenser, skal reglane i første leden ikkje vera til hinder for at det på eigedomar i 

område som kjem med i kommunen, vert skrive ut eigedomsskatt etter same satsar som før 

utvidinga.»  

Formuleringen ovenfor dekker situasjonen der en kommune utvider sine grenser, men hva vil 

situasjonen være dersom det opprettes en ny kommune? Vil den nye kommunen måtte forholde 

seg til eigedomsskattelova som en kommune som ikke har hatt eiendomsskatt tidligere, dvs. 

begynne med en sats på 2 promille det første året? (Jf. lovens § 13 første ledd)? 

 Departementet svarte: 

«Dersom kommuner som skal slå seg sammen har forskjellige satser på eiendomsskatten, eller 

dersom en kommune har innført eiendomsskatt og den andre ikke, må kommunene bli enige om en 

felles sats i den nye kommunen. Departementet kan i forbindelse med en kommunesammenslåing 

gjøre unntak for reglene i en overgangsperiode. Denne unntaksmuligheten er hjemlet i 

inndelingsloven § 17. Denne bestemmelsen innebærer at kommunene kan få noe lenger tid til å 

samordne satsene i den nye kommunen enn det legges opp til i loven, og har blitt benyttet ved 

noen av de siste sammenslåingene. Unntaket åpner også for at skattesatsen kan økes hurtigere 

enn det eiendomsskatteloven legger opp til dersom det er aktuelt. Det vil si at det vil være mulig 

for den nye kommunen å ha makssats fra dag én, selv om bare den ene av de "gamle" kommunene 

hadde makssats. Dette har hittil ikke blitt benyttet ved en sammenslåing.  

Utgangspunktet er at ulik innretning av eiendomsskatten ikke skal hindre 

kommunesammenslåinger, men at eiendomsskatten må samkjøres i etterkant av sammenslåingen. 

Kommunene bør i vedtak om sammenslåing også klargjøre hvordan samkjøring av 

eiendomsskatten skal skje i den nye kommunen. Søknad om unntak må godkjennes av kongen i 

statsråd, som en del av kongelig resolusjon om sammenslåing.» 

9 Kommunale garantier 

Ved sammenslåing av to kommuner der den største kommunen (A) har en anstrengt økonomi og 

er i ROBEK, vil det kunne bli en situasjon der den nye kommunen vil være i ROBEK.  Hvordan 

vil garantier gitt av den minste kommunen (B) bli behandlet? Vil det kreves ny godkjenning av 

fylkesmannen, jf. kommuneloven § 51, og vil en slik godkjenningssak bli vurdert på ordinær 
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måte, slik at det den økonomiske situasjonen i den nye kommunen som avgjør resultatet, eller vil 

tidligere gitte garantier videreføres?  

Departementet svarte: 

«Garantier som er gitt av den enkelte kommunen, vil bli videreført i sin helhet etter 

sammenslåingen. Det kreves dermed ikke ny godkjenning av fylkesmannen.» 

10 Pensjonsforhold 

Dersom kommuner som slår seg sammen har valgt ulik amortiseringstid for premieavviket, vil 

amortiseringsperioden kunne videreføres på samme måte som før sammenslåingen, eller må den 

nye kommunen velge en felles amortiseringsperiode for hele kommunen? 

Ved oppløsning av en pensjonskasse kan det oppstå et avvik mellom frigjort egenkapital og kravet 

til egenkapital i nytt selskap. Dersom det er et positivt avvik (frigjort egenkapital er større enn 

kravet til innbetaling av egenkapital i nytt selskap), hvordan skal denne frigjorte kapitalen 

håndteres?  

Departementet svarte: 

Forskrift om årsregnskap og årsberetning regulerer ikke hva som skjer med (gamle) premieavvik 

etter en sammenslåing. Vår vurdering er at det er naturlig å bruke samme tankegang som i GKRS 

sitt notat: Forståelse av KRS 5 – Presisering vedrørende pensjon, hvor løsningen er at tidligere 

års premieavvik fortsetter med samme amortiseringstid som før. For premieavvik som oppstår 

etter sammenslåingen, må det imidlertid benyttes enten ett eller syv års amortiseringstid, jf. 

forskrift om årsregnskap og årsberetning § 13-4.  

Uten at vi har gjort noe nærmere vurdering av spørsmålet om hvordan frigjort egenkapital ved 

oppløsning av en pensjonskasse vil håndteres ved en sammenslåing, vil vi anta at dette som 

utgangspunkt vil være inntekter som hører til i investeringsregnskapet. Nærmere vurdering må 

eventuelt gjøres i de konkrete sakene. 

For å være sikker på vilkår, prosedyre og frister ved ev. oppsigelse av pensjonsforhold må det tas 

kontakt med den aktuelle pensjonskassen. 

11 Anskaffelser 

Anskaffelser er et omfattende område. Hvilke muligheter har kommunen til å endre eller tilpasse 

seg eksisterende kontrakter? Hvordan håndtere nye innkjøpsbehov som oppstår i overgangsfasen? 

Dette er noen av problemstillingene som er omhandlet i KMDs veileder til reglene om offentlige 

anskaffelser i forbindelse med kommunereformen. 
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12 Noen problemstillinger knyttet til IKT-systemer ved 

kommunesammenslåinger 

Ved en kommunesammenslåing vil det reise seg en rekke problemstillinger knyttet til den nye 

kommunens IKT-systemer. Det er umulig å omtale alle disse utfordringene, men det er enkelte 

forhold som utpeker seg som særlig viktig. Oppsummert handler det om: 

 Å begynne arbeidet tidlig 

 Å sette av nok tid og ressurser 

 Å planlegge for eventuelle feilskjær underveis i prosessen 

Den enkelte kommune har en rekke IT-løsninger, programmer og lisenser. Noe av det første den 

nye kommunen bør gjøre etter vedtak om sammenslåing, er å vurdere hvordan ny IKT struktur 

skal være. Etableringen av denne strukturen er en svært komplisert og arbeidskrevende prosess, 

som legger beslag på mye tid. Dette må tas hensyn til når prosjektet organiseres. I praksis kan 

dette gjøres på følgende måte:  

 Få en oversikt over alle systemer og lisenser som de sammenslående kommunene har fra før, 

hvilke som har gått ut og hvilke som fortsatt gjelder. Det bør også avklares hvilke rettigheter 

og plikter som følger av lisensene, og hvilken betydning dette har i valgene som skal gjøres 

med henblikk på nye felles løsninger. Dette innebærer blant annet å gjennomgå eksisterende 

kontrakter for å avklare om det er mulig og komme ut av kontraktene dersom det er 

nødvendig, eller om det er mulige å overføre kontraktene til den nye kommunen. 

 

 På flere områder vil de sammenslåtte kommunene ha ulike systemer. Definer hvilke systemer 

som må være felles ved oppstart av den nye kommunen (kartverket, e-post, økonomisystem, 

lønnssystem, faktureringssystem, sak- og arkivsystem etc.), og hvilke systemer som kan vente. 

 

 Foreta valg av hvilke systemer og programvare som den nye kommunen skal benytte. I denne 

delen av prosessen må det også tas høyde for hvilke kriterier som skal ligge til grunn for 

valgene. Eksempel på kriterier kan være funksjonalitet (hvilke systemer er enklest i bruk), 

kostnadseffektivisering (vil valget medføre at man klarer å utnytte stordriftsfordeler) osv.  

 

 Utarbeid oversikt over behovet for lisenser (typer og antall) basert på de valgene som er gjort. 

Inngå eventuelt nye avtaler der dette er nødvendig for de systemene den nye kommunen skal 

benytte.  Lov og forskrift om offentlige anskaffelser regulerer prosedyrene ved inngåelse av 

nye avtaler og handlingsrommet for regulering av eksisterende avtaler.  

 

 Sett opp en rekkefølge for konvertering – sett av tilstrekkelig ressurser til å gjennomføre 

konverteringen. Innsatsen bør i første omgang rettes inn mot de områdene som er mest 

prekære og som må være på plass ved oppstart av den nye kommunen. 

 

 Sett opp en plan for opplæring av brukerne. Tidsplanen må avklares med hver avdeling som 

blir berørt. 
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 Sørg for å ha nødvendige beredskapsløsninger på plass dersom det oppstår uønskede 

hendelser underveis.  

Som nevnt er etablering av ny IKT struktur en omfattende oppgave. Erfaringer fra tidligere 

prosesser viser at det er stor risiko for både under- og overkapasitet etter at sammenslåingen er 

gjennomført. Underkapasitet vil føre til dårlige tjenester og klager fra brukere, overkapasitet vil 

slå ut på budsjettet.  I tillegg vil det kunne være urasjonelle løsninger, der en ikke får ut 

stordriftseffekter. Det er derfor viktig at det legges inn sjekkpunkter der en både avstemmer plan 

mot behov og gjennomføring mot plan. 

13 Arkiv 

Kommunestrukturreformen vil få store konsekvenser for kommunens dokumentasjon, enten den 

er på papir eller digital. Arkivverket og samarbeidspartnerne i SAMDOK har laget en veiledning 

om arkiv til kommuner som skal slå seg sammen. Veiledningen gir råd om hva som kan gjøres 

før vedtak om sammenslåing er fattet. Del 1 av veiledningen er klar og del 2 og 3 skal komme i 

løpet av 2016. 

14 Ledelse 

Kommunereformen gir store utfordringer både innenfor politikk og administrasjon. Godt samspill 

og god ledelse vil være avgjørende i prosesser og for resultater. Det må skapes både involvering, 

engasjement hos de involverte, og mål må tydeliggjøres. God håndtering av arbeidsgiverrollen er 

en av nøklene for å nå lokale mål som kommuner setter seg i kommunereformen. 

KS har utarbeidet heftet Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåing, der de belyser noen 

sentrale forhold. 
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Vedlegg 

Vedlegg 1)  Kommunesammenslåing – Revisors oppmerksomhetsområder og risikoer for 

økonomiforvaltningen 

Vedlegg 2)  DREIEBOK – Årsoppgjør med fokus på kommunesammenslåing 

 

 

Referanser og kilder: 

Arkivverket: 

http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Om-oss/Aktuelt/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-

2014/Orientering-om-Riksarkivarens-arbeid-med-kommunereformen  

 

DIFI (Prosjektveiviseren som er egnet for alle typer prosjekter): 

http://www.prosjektveiviseren.no/  

 

Kommunal- og regionaldepartementet: 

Veileder til reglene om offentlige anskaffelser i forbindelse med kommunereformen 

https://www.regjeringen.no/contentassets/1e33b4101f064067a916ab746b796304/veileder_anskaff

elsesregelverket_kommunereform.pdf  

 

KS: 

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger 

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-

fagomrade/arbeidsgiver/arbeidsgiverpolitikk/arbeidsgiverpolitikk-ved-kommunesammenslainger-

et-sammendrag.pdf  

 

Statens kartverk: 

Kommunereform http://www.kartverket.no/kommunereform/  
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Arkivsak-dok. 16/00045-5 
Saksbehandler Gaute Hesjedal 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 19.10.2016 
 
 
 

   
 
 

SAK 29/16 
OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL RE 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar overordnet analyse for selskapskontroll i Re kommune til 
orientering. 
 
På bakgrunn av den overordnede analysen vedtar kontrollutvalget følgende forslag til 
plan for selskapskontroll 2016 og 2019: 
 

Tema  Generell/selskap  Kontrollform  

Selskapskontroll  Asvo Revetal AS  
Pga. at Re kommune har høy 
eierandel (66,67%) sammen 
med Hof (33,33 %)  

Selskapskontroll, 
eierskapskontroll og/eller 
forvaltningsrevisjon  

Føringer for eierskap og 
opplæring av 
eierrepresentanter  
 

Generell  Eierskapskontroll  

Samordning av føringer for 
eierskap  

Generell. Det kan også gjøres 
stikkprøvekontroll i enkelte 
selskap.  

Eierskapskontroll - bør ev. 
gjøres felles med andre.  

 
Kontrollutvalget stiller seg positiv til samarbeid om forvaltningsrevisjon i selskaper 
som eies sammen med andre kommuner. 
 
Saken oversendes kommunestyret for videre behandling. 
 
 
Vedlegg:  
Overordnet analyse for selskapskontroll Re kommune 2016 - 19 

 
 
Saksframstilling: 
 
Kommuneloven §77 nr. 5 og kontrollutvalgsforskriften § 13 slår fast at kontrollutvalget 
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skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i 
selskaper m.m. Kontrollutvalget skal påse at det utarbeides en plan for  
gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal bygge på en overordnet analyse av 
kommunens eierskap ut fra vurderinger av risiko og vesentlighet. Planen skal vedtas 
av kommunestyret, senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er 
konstituert. 
 
Kontrollutvalget vedtok i møte 07.04.16 å bestille overordnet analyse for 
selskapskontroll fra Vestfold Kommunerevisjon. Vestfold kommunerevisjon har 
oversendt sin overordnede analyse, samt forslag til plan for selskapskontroll. 
Analysen og planforslaget er utarbeidet for perioden 2016 – 2019. 
 
Utarbeidelse av plan for selskapskontroll er et lovpålagt krav for kontrollutvalget og 
synliggjør aktuelle områder for kontroll og tilsyn i kommunen. Hvilke prosjekter som 
blir gjennomført fra planen må vurderes i forhold til budsjetterte midler til kontroll og 
tilsyn. 
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Overordnet analyse og forslag til plan 
for selskapskontroll  

 
Re kommune 2016-19 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
Utarbeidet av: 
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Forslag til plan for selskapskontroll 2016 - 2019 - Re kommune  

 

 
 

 
Vestfold kommunerevisjon 

 
 

1 

Om Vestfold kommunerevisjon  
 
Vestfold kommunerevisjon eies av Vestfold fylkeskommune og kommunene Horten, 
Holmestrand, Re og Hof.  I tillegg til regnskaps- og forvaltningsrevisjon for nevnte 
kommuner, gjennomføres også regnskapsrevisjon av regnskaper knyttet til andre 
offentlige organer. 
 
Vestfold kommunerevisjon har bred erfaring med selskapskontroll og gjør 
forvaltningsrevisjon innenfor en rekke områder, og med forskjellige innfallsvinkler. 
Våre ansatte har samfunnsfaglig og økonomisk utdanning, og har god kompetanse 
innen offentlig forvaltning.  
 
Du kan lese mer på vårt nettsted http://www.vestfoldkommunerevisjon.no/ 
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1 Innledning 
1.1 Bakgrunn 
Kommunen kan engasjere seg i virksomheter og legge ulike oppgaver til fristilte 

organisasjonsformer som interkommunalt samarbeid, interkommunale selskaper, 

aksjeselskaper o.l. Kommunestyret står i stor grad fritt til å velge hva slags 

organisasjonsform slik virksomhet skal ha. Hvilken organisasjonsform kommunestyret 

velger, har avgjørende betydning for kommunestyrets styringsmuligheter. Ulike 

selskapsformer har egne styringsorganer, og er regulert av særskilt lovgivning, som 

bl.a. fastsetter forholdet mellom eierne (kommunen) og selskapets styringsorgan.  

 

En evaluering av offenleglova1 viser at kunnskapen om offentleglova i selvstendige 

offentlige rettssubjekter er lav. Videre viser evalueringen at mange offentlige selskap, 

selv om de forvalter til dels svært store offentlige verdier, får få innsynsbegjæringer. 

Mange mener at ressursbruken på å etablere rutiner, systemer og kompetanse i 

organisasjonen er urimelig i forhold til det lave antallet innsynsbegjæringer de mottar. 

 

Viktige betingelser for folkevalgt styring er åpenhet, etikk og kontroll. NIBR har 

undersøkt hvordan norske kommuner ivaretar hensynet til god folkevalgt styring over 

den delen av kommunens virksomhet som er organisert i selskap.2 De fleste som ble 

spurt i undersøkelsen, mener at kommunestyret ikke får nok informasjon og ikke er 

godt nok orientert, og at kontrollrutinene ikke er tilstrekkelige. Dette gir utfordringer 

når det gjelder demokratisk, folkevalgt styring, innsyn og kontroll med virksomheten.  

 

1.2 Kontrollutvalgets ansvar for planlegging av selskapskontroll 
Kommuneloven § 77 nr. 5 og kontrollutvalgsforskriften § 13 slår fast at kontrollutvalget 

skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 

m.m. Kontrollutvalget skal påse at det utarbeides en plan for gjennomføring av 

selskapskontroll. Planen skal bygge på en overordnet analyse av kommunens eierskap 

ut fra vurderinger av risiko- og vesentlighet. Planen skal vedtas av kommunestyret, 

senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert.  

 

 

                                                      
1
 Gjennomført av Oxford research i 2015 på oppdrag fra Justisdepartementet 

(http://www.oxfordresearch.no/media/270943/evaluering_av_offentleglova_oxford_research.pdf ) 
2
 Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR) på oppdrag fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 2015:1 (www.nibr.no)  
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Kontrollutvalget i Re har bedt Vestfold kommunerevisjon om å utarbeide analyse og 

forslag til plan for selskapskontroll. Vårt forslag viser aktuelle tema for selskapskontroll 

i Re kommune basert på en vurdering av risiko og vesentlighet.  

 

Kommunens eierskap i Vestfold kommunerevisjon framgår av oversikten i vedlegget.  

 

1.3 Hvem kan bli kontrollert? 
Reglene om selskapskontroll gjelder kommunalt eierskap i interkommunale selskap 

(IKS), aksjeselskap (AS) og interkommunale samarbeid etter kommuneloven § 27 når 

disse er selvstendige rettssubjekt. Kontrollen kan også gjelde datterselskap til disse 

organene.  

 

Selskapskontroll gjelder ikke for stiftelser og kommunale foretak.  
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1.4 Selskapskontroll - innhold og begrepsbruk 
Begrepet selskapskontroll dekker to former for kontroll: 

 

- Eierskapskontroll: Kontroll med hvordan kommunen ivaretar sitt eierskap i 

selskap – forholdet mellom kommunestyret og eierorganet 

- Forvaltningsrevisjon i selskap: Kontroll med hvordan selskapene styres og 

drives 

 

 
 

En eierskapskontroll er i hovedsak rettet mot kommunen. Hovedspørsmålet i en 

eierskapskontroll er om kommunen har retningslinjer for utøvelse av eierskap, og om 

disse er i samsvar med gjeldende regler og anbefalinger for godt eierskap. Videre 

undersøkes det om eierskap utøves i samsvar med gjeldende regler og 

kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 

 

Selskapets drift og aktiviteter kan kontrolleres gjennom en forvaltningsrevisjon, på 

samme måte som det gjøres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet. De fleste 

tema og vinklinger kan undersøkes gjennom en forvaltningsrevisjon. 

Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres i samsvar med god kommunal revisjonsskikk3, 

og er regulert i kommuneloven § 77 nr. 4, kontrollutvalgsforskriften og 

revisjonsforskriften. 

 

 

                                                      
3
 God kommunal revisjonsskikk for forvaltningsrevisjon er definert i RSK 001, fastsatt av Norges 

kommunerevisorforbund. 

Selskapskontroll
Kommuneloven § 77 nr 5 - kontrollutvalgets plikt til å påse at det blir utført selskapskontroll

Kommuneloven § 80 - rett til innsyn heleide kommunale selskap

Kontrollutvalgsforskriften kapittel 6

Eierskapskontroll 
Obligatorisk

Kontrollutvalgsforskriften § 14 første ledd

Forvaltningsrevisjon
Frivillig

Kontrollutvalgsforskriften § 14 andre ledd
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1.5 Gjennomføring og rapportering av kontrollen 

Iverksetting av selskapskontroll 
Kommunestyret skal vedta planen for selskapskontroll og skal stille ressurser til 

rådighet for gjennomføringen. Kontrollutvalget sørger for at eierskapskontroll eller 

forvaltningsrevisjon blir gjennomført. Det er vanlig og hensiktsmessig at 

kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å gjøre endringer i planen. 

 

Avtalen kommunen har med Vestfold kommunerevisjon dekker et prosjekt i året, som 

normalt benyttes til forvaltningsrevisjon.  

 

Gjennomføring av eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon 
Det er ikke stilt krav om kvalifikasjoner for den som skal gjennomføre 

eierskapskontroll. Det er heller ikke stilt metodiske krav til eierskapskontrollen. Det 

vanlige er at eierskapskontroll gjennomføres av revisor, eventuelt av kontrollutvalgets 

sekretariat.  

 

Forvaltningsrevisjon i selskap skal utføres av revisor i samsvar med god kommunal 

revisjonsskikk og gjeldende kvalifikasjonskrav for forvaltningsrevisjon.  

 

En eierskapskontroll er vanligvis mindre ressurskrevende enn en forvaltningsrevisjon. 

 

I mars 2016 ble NOU-en Ny kommunelov lagt frem, hvor det foreslås å klargjøre 

grensegangen mellom hva som kan utføres av kontrollutvalgssekretariatet og hva som 

må betraktes som revisjon. Med dette foreslås at eierskapskontroll blir definert som 

revisjon, noe som medfører at oppgaven ikke lenger skal kunne utføres av 

kontrollutvalgssekretariatet. Det tas høyde for at ny lov skal være på plass før neste 

kommune- og fylkestingsvalg.  

 

Innsynsrett 
Kommunelovens § 80 regulerer kontrollutvalgets og kommunens revisors innsynsrett i 

selskaper. Innsynsretten gjelder i interkommunale selskaper, interkommunalt 

samarbeid som er organisert som selvstendig rettssubjekt og aksjeselskaper med 

kommunale/fylkeskommunale eiere. 

 

Det er ikke innsynsrett i selskap som har private eller statlige medeiere. Her kan 

kontrollutvalgets innsynsrett reguleres i vedtektene. Hvis den ikke er regulert, må 

kontrollutvalget be styret om samtykke til innsyn, eventuelt etter avklaring med 

eierne. 
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Rapportering om eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon 
Etter gjennomført eierskapskontroll eller forvaltningsrevisjon lager vi en rapport til 

kontrollutvalget for behandling. Kontrollutvalget skal rapportere sitt arbeid til 

kommunestyret. Denne rapporteringen skjer normalt ved at kontrollutvalget sender 

rapporten med sin innstilling til kommunestyret for behandling.   
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2 Eierskap i Re kommune   
2.1 Eierskapsmelding 
Kommunen har vedtatt en eiermelding i 2012, se KST- 007/12. I henhold til gjeldende 

eiermelding er det formannskapet som skal ivareta kommunens eierskap.  

 

Felles eiermelding i Vestfold 

Kommunenes sentralforbund (KS) og Kommunesamarbeidet i Vestfold (KiV), har i 2015 
utarbeidet et forslag til felles Eiermelding i Vestfold. I tillegg har KS utarbeidet 
informasjon om selskaper i Vestfold, hvor kommunene i Vestfold og fylkeskommunen 
sammen er eiere og medeiere.  
 
Bakgrunnen for en felles eierskapsmelding i Vestfold er blant annet at det har vært en 

jevn økning i antall selskaper i kommune-Norge, og trenden synes å fortsette. Vestfold 

er ikke annerledes enn resten av kommune-Norge i dette. Vestfolds 14 kommuner og 

fylkeskommunen er sammen eiere og medeiere i om lag 30 ulike selskaper, foruten 

pensjonsforetak og egne kommunale foretak.  

 
Når kommuner i økende grad benytter utskilling av virksomhet i selvstendige 

rettssubjekter og foretak, innebærer det at den politiske styringslinjen endrer karakter. 

Den tradisjonelle forvaltningsstyringen erstattes av eierstyring.  

 
For å kunne foreta en enda bedre oppfølging av det store offentlige eierskapet i 

Vestfold har rådmannskollegiet i Kommunesamarbeidet i Vestfold (KiV) blitt enige om 

samordnet innsats i forhold til eierstyring. Vestfolds kommuner har også tidligere 

utarbeidet slike eiermeldinger, men da hver for seg. Samordning er effektivt med 

hensyn til arbeidsinnsats, og øker muligheten for høyere kvalitet i arbeidet. Felles 

innsats er også viktig i forhold til håndtering av regionale eierskapsutfordringer. Det er 

enighet om at en eiermelding både skal gjennomgå virksomheter som er organisert 

som egne rettssubjekter eller interkommunale organer, og ta opp eiermessige 

problemstillinger knyttet til dette. KS mener slike meldinger ideelt sett bør gjennomgås 

og revideres hvert år i kommunestyret.  

 

Forslaget til felles eiermelding i Vestfold inneholder følgende aktuelle tema: 

1. Begrunnelse for eierskapsmelding 
2. Hvorfor eie og drive selskaper 
3. Beskrivelse av ulike selskapsformer og deres fordeler og ulemper 
4. Eierstrategi vs. selskapsstrategi.  
5. Rollebeskrivelse og drøfting – eier, styre og daglig leder.   
6. Styresammensetning, kompetanse og honorar 
7. Valgkomité – prinsipper og gjennomføring  
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8. Habilitet, etikk og antikorrupsjon  
9. Eierstyring og kontroll 

 

Re kommune har ikke vedtatt denne planen enda, men i henhold til administrasjonen 
skal denne meldingen tas opp i kommunestyret enten i møtet den 14. juni eller første 
møte etter sommeren.   
 

2.2 Kommunens eierskap 
Vi har hentet oversikt over kommunens eierskap fra kommunens regnskap 2015, note 

2. Informasjon om selskapene er hentet fra Proff.no og selskapsinformasjon utarbeidet 

av KS i 2015.  

 

Oversikt og informasjon om selskapene fremgår av vedlegg til rapporten. 

 

2.3 Tidligere selskapskontroller 
Re kommune har ikke gjennomført selskapskontroller i perioden 2012-2015.  
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3 Prioriteringer i planperioden 
3.1 Eierskapskontroll 
Prioriteringen av tema for eierskapskontroll bygger på en risiko- og 

vesentlighetsvurdering med bakgrunn i KS anbefalinger for godt eierskap, kommunens 

eiermelding og resultater av tidligere selskapskontroller. 

 

Føringer for eierskap og opplæring av eierrepresentanter (anbefaling 1--8) 
KS anbefaler at kommunene etablerer retningslinjer for utøvelsen av sitt eierskap.  

 

Intensjonen i Re kommunes gjeldende eiermelding er at saksliste til 

generalforsamlinger, representantskap og eiermøter skal legges frem for 

formannskapet som skal drøfte og eventuelt vedta kommunens holdninger, som da 

ordfører skal fremsette som kommunens representant. Tilbakemelding fra ordfører 

viser at kommunen ikke alltid klarer dette i forhold til tidsaspektet og manglede 

kapasitet i administrasjonen. Et eksempel på dette er at flere innkallinger er satt opp 

som referatsaker.   

 

Re kommune har også innført en fast programpost i formannskap og kommunestyre 

som heter Ordfører informerer. Med denne posten skal ordfører blant annet skal 

informere fra møter i representantskap og lignende.  

 

Styre - evaluering og valg (anbefaling 9-14) 
Det er eiers ansvar å sørge for at styrets samlede kompetanse er tilpasset selskapets 

virksomhet. Det kan derfor være aktuelt å undersøke hvordan kommunen som eier 

sikrer at selskaper har godt sammensatt og godt fungerende styrer. Siden Re i 

hovedsak eier selskap sammen med andre og har små eierandeler, er det mindre 

aktuelt å prioritere en slik undersøkelse. 

Samfunnsansvar og etikk (anbefaling 19) 
 

I gjeldende eierskapsmeldingen har Re kommune et eget punkt som omhandler 

Utarbeidelse av etiske retningslinjer. Her er det beskrevet at kommunen skal påse at 

selskapsstyrene utarbeider og jevnlig reviderer etiske retningslinjer for selskapsdriften. 

Det heter videre at selskapenes etiske retningslinjer bør utarbeides med utgangspunkt 

i kommunens etiske retningslinjer.  
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Samordning av føringer for eierskap – flere eiere 
Re kommune har eierinteresser i mange selskap sammen med andre kommuner. Det 

kan innebære at de forskjellige eierne gir hver sine føringer for eierskapsutøvelse, 

målsetninger og styring av selskapene, og føringene kan til dels være motstridende. Vi 

anbefaler kommunen å undersøke i hvilken grad føringer og forventninger til 

eierutøvelse og selskap samordnes og formidles. 

 

3.2 Forslag om forvaltningsrevisjon i selskap 
Re kommune har eierinteresser i mange selskaper, men med relativ liten eierandel. For 

å kunne foreta en oppfølging av eierskapet i Re kommune bør en samordne innsats 

med andre kommuner i forhold til selskapskontroll. Det kan være aktuelt for Re å bli 

med på forvaltningsrevisjoner i selskap som kommunen eier sammen med andre. 

Enkelte selskap der dette kan være aktuelt er omtalt nedenfor.  

 

Asvo-Revetal AS kan være et aktuelt selskap, hvor Re har en større eierandeler 

sammen med Hof kommune.  
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4 Plan for selskapskontroll  
 
Vi foreslår følgende selskapskontroller: 
 

Tema Generell/selskap Kontrollform 

Selskapskontroll Asvo Revetal AS 
pga at Re kommune har 
høy eierandel (66,67%) 
sammen med Hof  
(33,33 %) 

Selskpaskontroll, 
eierskapskontroll 
og/eller 
forvaltnings- 
revisjon 

Føringer for 
eierskap og 
opplæring av 
eierrepresentanter 

Generell  Eierskapskontroll 

Samordning av 
føringer for 
eierskap 

Generell. Det kan også 
gjøres stikkprøvekontroll 
i enkelte selskap. 

Eierskapskontroll 
- bør ev. gjøres 
felles med andre. 

 
Det kan også være aktuelt for Re å delta i selskapskontroll, sammen med andre 
kommuner, i selskap hvor Re har mindre eierandel, som for eksempel Vestfold Avfall 
og Ressurs AS, Vestfold Interkommunale Vannverk IKS, Vestfold Interkommunale 
Brannvesen IKS og Vestfoldmuseene IKS.  
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Vedlegg 
 

 Vedlegg 1 - Oversikt over Re kommunes eierinteresser i selskaper per 1.1.2016 
og beskrivelse av selskapene 

 Vedlegg 2 - KS’ Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll4 
 
 

 
 

                                                      
4
 Kommunenes sentralforbund 15. november 2015. 
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Vedlegg 1 - Oversikt over Re kommunes eierinteresser i selskaper per 1.1.2016 og beskrivelse av 
selskapene 
 
Selskaper med innsynsrett iht. koml. § 80: 
 

Interkommunale selskap 
(IKS og § 27) 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet (alle tall fra 2014) 
Kontorkommune  
og andre eierkommuner  
med eierandel (%) 

Nord-Jarlsberg 
Avfallsselskap IKS 
 

9,00 % Egenkapital: kr 4.638.000 
Egenkapitalandel: 9 % 
Sum driftsinntekter: kr 4.956.000 
Driftsresultat (før ev. skatt): kr – 1.672.000.  
Likviditetsgraden 1: 14,55 
Gjeldsgraden: 10,2 
 
Formål:  
Ivaretakelse av eiernes renovasjonsbehov, utleie av anlegg, informasjon og koordinering m.v. 
 
Vestfold kommunerevisjon gjennomførte en eierskapskontroll av Nord-Jarlsberg Avfallsselskap 
IKS i 2013, på oppdrag fra Holmestrand kommune. 

Kontorkommune 
Holmestrand 
 
Horten 62 % 
Holmestrand 23 %  
Hof: 6 % 
 

 
IKA Kongsberg – 
Interkommunalt 
Arkiv for Buskerud Vestfold 
og Telemark IKS 
 

 
 

 
2,48 % 

Egenkapital: 5.934.000 
Egenkapitalandel: 4,84 % 
Sum driftsinntekter: kr 20.793.000 
Driftsresultat (før ev. skatt): kr 162.000 
 
Formål:  
Legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av 
arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Fungere som arkivdepot for eierne samt selge 
kompetanse og arkivtjenester til andre. Fungere som fylkesarkiv for deltakende 
fylkeskommuner, og skal kunne motta privatarkiv. 
 
 

Kontorkommune 
Kongsberg 
 
Buskerud fk 6,18 
Holmestrand  2,83 
Hole  2,01 
Bø  1,94 
Andebu  1,88 
Gol  1,74 
Hol  1,73 
Flesberg  1,41 
Hemsedal  1,32 
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Interkommunale selskap 
(IKS og § 27) 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet (alle tall fra 2014) 
Kontorkommune  
og andre eierkommuner  
med eierandel (%) 
Hjartdal  1,24 
Fyresdal  1,20 
Flå  1,13 
Kongsberg  5,13 
Rollag  1,20 
Ringerike  5,77 
Kviteseid  1,40 
Horten  5,27 
Nissedal  1,20 

  Hof             1,49 
  Nøtterøy  4,50 
Lardal  1,38 
Nome  2,10 
Nore og Uvdal 1,39 
Nes  1,56 
Larvik  7,90 
Sauherad  1,71 
Ål  1,78 
Vinje  1,59 
Seljord  1,48 
Sande  2,41 
Telemark  4,62 
Tønsberg  7,42 
Tokke  1,37 
Siljan  1,38 
Tinn  2,01 
Tjøme  1,78 
Svelvik  2,09 
Stokke              2,98 
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Interkommunale selskap 
(IKS og § 27) 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet (alle tall fra 2014) 
Kontorkommune  
og andre eierkommuner  
med eierandel (%) 

Vestfold Vann IKS 
 
 
 

0,60 % Egenkapital: kr 16.460.000 
Egenkapitalandel: 2,06 % 
Sum driftsinntekter: kr 81.504.000 
Driftsresultat (før ev. skatt): kr – 413.000  
Likviditetsgraden 1: 1,11  
Gjeldsgraden: 47,6  
 
Formål:  
Levere tilstrekkelige mengder med drikkevann av offentlig godkjent kvalitet til eierkommunene 
på like vilkår fra egne vannverk i Farris og Eikeren. Dersom vannverkenes kapasitet er 
tilstrekkelig, kan selskapet selge vann til jordvanning eller selge drikkevann til kunder utenfor 
eierkommunenes forsyningsområder. Selskapet kan, når det fremmer selskapets og eiernes 
formål, inngå samarbeid med andre virksomheter. 
 

Kontorkommune Larvik 
 
Tønsberg  29,27 
Sandefjord  28,32 
Horten  15,75 
Nøtterøy  12,68 
Holmestrand  5,12 
Stokke  4,49 
Tjøme  2,17 
Andebu  0,98 
Hof  0,62 
 

Vestfoldmuseene IKS 
 

1,50 % Egenkapital: kr 14.972.000 
Egenkapitalandel: 30,9 % 
Sum driftsinntekter: kr 80.301.000 
Driftsresultat (før ev. skatt): kr 2.988.854 
Likviditetsgraden 1: 1,11 
Gjeldsgraden: 2,24 
 
Formål:  
Drive og videreutvikle museene i Vestfold samt være et kunst-, historie-,  naturhistorie- og 
museumsfaglig kompetansesenter for hele fylket. Museet skal forvalte og samle inn kunst., 
natur- og kulturhistorisk materiale og eventuelle antikvariske bygninger. Det skal drives et 
systematisk arbeide rundt felles bevaring, forvaltning og dokumentasjon av samlingene og 
legge til rette for forskning, kunnskapsutvikling og formidling av lokal, regional, nasjonal og 
internasjonal kunst og kulturhistorie. 
 
 

Kontorkommune: 
Sandefjord 
 
Vestfold fk 36 
Larvik  16 
Sandefjord  16 
Tønsberg  16 
Horten  8,5 
Holmestrand 1,5 
Sande 1,5 
Svelvik 1,5 
Hof 1,5 
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Interkommunale selskap 
(IKS og § 27) 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet (alle tall fra 2014) 
Kontorkommune  
og andre eierkommuner  
med eierandel (%) 

Vestfold Interkommunale 
kontrollutvalgssekretariat – 
VIKS (§ 27-selskap) 

8,33 % Egenkapital: kr 303.000 
Egenkapitalandel: 11,5 % 
Sum driftsinntekter: kr 2.860.000 
Driftsresultat (før ev. skatt): kr - 250.000 
Gjeldsgraden: 7,7 
 
Formål:  
Utøve sekretariatfunksjon for deltakernes kontrollutvalg. Selskapet kan også utføre oppdrag for 
andre kommuner/fylkeskommuner. 
 
 

Kontorkommune: 
Re 
 
Øvrige eiere: 
(alle med lik eierandel) 
 
Horten  
Tønsberg  
Sande  
Andebu  
Nøtterøy  
Tjøme  
Holmestrand  
Larvik  
Vestfold fk.  
Lardal  
Re  

Vestfold kommunerevisjon 
(§ 27-selskap) 

         9,8% 2015-tall: 
Egenkapital: kr – 3.502.962* 
Egenkapitalandel: -17 % 
Sum driftsinntekter: kr 7.966.000 
Driftsresultat (før ev. skatt): kr – 150.864 
 
 
*Årsaken til negativ egenkapital er at selskapet har en bokført pensjonsforpliktelse på – 
4.591.960. Bokført disposisjonsfon + regnskapsmessig mindreforbruk: kr 1.088.997 
 
Formål:  
Utføre de til enhver tid lovpålagte revisjons- og tilsynsoppgaver for 
deltakerkommunene/fylkeskommunen.  
 

Kontorkommune: 
Horten 
 
Øvrige eiere: 
Vestfold fk           39,9 
Horten k.              27,9  
Holmestrand k.  15,9 
Hof k.                      6,5 
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Interkommunale selskap 
(IKS og § 27) 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet (alle tall fra 2014) 
Kontorkommune  
og andre eierkommuner  
med eierandel (%) 

Utføre andre revisjonsoppdrag og rådgivning for deltakerkommunene/ fylkeskommunen. 
Vestfold kommunerevisjon kan utføre revisjonsoppdrag for andre kommuner/fylkeskommuner 
og kommunale selskaper, kommunale foretak, interkommunale selskaper, kirkeregnskap, 
stiftelser etc. Selskapet har ikke erverv til formål. 

Vestfold Interkommunale 
Brannvesen IKS 

8.0 %  Egenkapital: kr 19.716.000 
Egenkapitalandel:  6,4 % 
Sum driftsinntekter: kr 105.467.000 
Driftsresultat (før ev. skatt): kr 3.862.000 
Gjeldsgraden: 16,65  
 
Formål:  
 
Ivareta deltakerkommunenes forpliktelser i hht lov og forskrift. 
 
Vestfold Interkommunale Brannvesen skal:  
- gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved 

brann, brannverntiltak mm  
- gjennomføre brannforebyggende tilsyn   
- gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og 

ved transport av farlig gods  
- utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og 

krisesituasjoner   
- være innsatsstyrke ved brann   
- være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker  
- etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder  
- sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.  
- lede den interkommunale beredskapen mot akutt forurensning  
- ivareta kommunenes beredskap mot akutt forurensning fra olje og andre kjemikalier på 

sjø, land og vassdrag 
- ivareta deltakerkommunenes lagring- og forvaltningsplikt av sivilforsvarsmateriell. 
VIB kan også ta på seg andre oppgaver. 

 
 
 
Tønsberg  36 
Horten  23,5 
Nøtterøy             19 
Holmestrand 9,2 
Tjøme 4,3 
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Interkommunale selskap 
(IKS og § 27) 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet (alle tall fra 2014) 
Kontorkommune  
og andre eierkommuner  
med eierandel (%) 

Vestviken 110 IKS 
 

1,70 % Egenkapital: kr 6.415.000 
Egenkapitalandel:  64,0 % 
Sum driftsinntekter: kr 33.319.000 
Driftsresultat (før ev. skatt): kr 184.000 
Likviditetsgraden 1: 2,09  
Gjeldsgraden: 0,6  
 
 
 
Formål:  
Lovpålagte nødalarmtjenester (110), Automatiske brannalarmer tilknyttet 110-sentral etter 
Brannloven med forskrifter, Plan- og bygningsloven med forskrifter og etter vedtak fattes av 
lokale politiske utvalg/nemnder. Utalarmering og kommunisering med stedlig brannvesen, 
avtaler knyttet til nødalarmsrelaterte tjenester. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontorkommune: 
Drammen 
 
Vestfold Interk. 
Brannvesen IKS 20,4 
Drammen  12,5 
Sandefjord 8,7 
Larvik 8,6 
Ringerike 5,9 
Kongsberg 5 
Lier 4,7 
Nedre Eiker 4,6 
Røyken 3,8 
Øvre Eiker 3,3 
Modum 2,6 
Stokke 2,2 
Hurum 1,8 
Sande 1,7 
Svelvik 1,3 
Jevnaker 1,3 
Hole 1,2 
Andebu 1,1 
Ål 1 
Gol  0,9 
Hol 0,9 
Sigdal 0,7 
Nes 0,7 
Hof 0,6 
Flesberg 0,5 
Nore og Uvdal 0,5 
Lardal 0,5 
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Interkommunale selskap 
(IKS og § 27) 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet (alle tall fra 2014) 
Kontorkommune  
og andre eierkommuner  
med eierandel (%) 

 
 

Krødsherad 0,4 
Hemsedal 0,4 
Rollag 0,3 
Flå 0,3 
 

Tønsberg renseanlegg IKS 
 

4,1 % Egenkapital: kr 50.975.865 
Egenkapitalandel:  40,7 % 
Sum driftsinntekter: kr 40.552.987 
Driftsresultat (før ev. skatt): kr 5.471.754 
 
 

Kontorkommune: 
Tønsberg 
Øvrige eiere: 
Tønsberg k. 66,1 % 
Nøtterøy k. 26,7 % 
Tjøme k.         2,3 % 
Stokke k.        0,8 % 

 
 

Heleide kommunale 
aksjeselskap (AS) 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet (alle tall fra 2014) 
Kontorkommune  
og andre 
eierkommuner  

Vestfoldfestspillene AS 2,00 % Egenkapital: kr – 823.000 
Egenkapitalandel: – 32,6 % 
Totalrentabilitet: - 20,8 % 
Sum driftsinntekter: kr 8.334.000 
Driftsresultat (før ev. skatt): kr – 394.000 
Likviditetsgraden 1: 0,74 
Gjeldsgraden: - 4,1 
 
Formål:  
Gjennom årlig festspill presentere regional, nasjonal og internasjonal kunst og kultur av høy 
kvalitet. Være en betydelig nasjonal kulturarrangør som profilerer Vestfold som kulturfylke.  
 
Programmet skal ha hovedvekt på musikk, men også musikk i samspill med andre kunstarter. 

Kontorkommune: 
Tønsberg 
 
Vestfold fk 60 
Larvik  7 
Sandefjord  7 
Tønsberg 6 
Horten 5 
Nøtterøy  3 
Hof 2 
Stokke 2 
Holmestrand 2 
Lardal 1 
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Heleide kommunale 
aksjeselskap (AS) 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet (alle tall fra 2014) 
Kontorkommune  
og andre 
eierkommuner  

Festspillene skal være en utvikler av nye produksjoner og søke å supplere det eksisterende 
kulturtilbudet i Vestfold i samarbeid med fylkets kommuner og kulturaktører. Programmet skal 
også inneholde produksjoner av høy kvalitet for målgruppen barn og unge.  
 
Hvert år ha arrangementer i byene Larvik, Sandefjord, Tønsberg og Horten supplert med bruk 
av eksisterende og nye signaturarenaer i andre kommuner i Vestfold. 
 
Annet:  
På oppdrag fra kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune, gjennomførte Vestfold 
kommunerevisjon en selskapskontroll av Vestfold festspillene AS i 2014. 
 
For å kunne håndtere sine økonomiske forpliktelser i 2014 vedtok fylkestinget i Vestfold 
fylkeskommune å bevilge et forskudd til festspillene. Dette forskuddet ble tilbakebetalt i sin 
helhet ved at driftstilskuddet for 2015 ble redusert med kroner 400 000. Totalt bidro derfor 
Vestfold fylkeskommune med et tilskudd på totalt 1,6 mill. kroner i 2015.  
 
På bakgrunn av dette la styret opp til en strategi der man i 2015 budsjetterte med kostnader 
på nivå med selskapets sikre inntekter og således ikke ville ta noen økonomisk risiko ved 
avviklingen av årets program. Dette skulle innebære at samtlige billettinntekter i 2015 ville 
generere et overskudd som kunne tillegges egenkapitalen. På denne måten ønsket man å 
minimere risiko for ytterligere underskudd og muliggjøre en reetablering av egenkapital over 
resultat. Denne strategien synes så langt å ha vært vellykket, og festspillene hadde et positivt 
resultat i 2015 på kr 1.126.273 . Egenkapitalen er per 31.12.2015 på kr 303.134. 
 

Sande 1 
Svelvik 1 
Tjøme 1 
Andebu 1 
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Heleide kommunale 
aksjeselskap (AS) 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet (alle tall fra 2014) 
Kontorkommune  
og andre 
eierkommuner  

Vestfold Avfall og Ressurs AS 3,96 % Egenkapital: kr 391.000 
Egenkapitalandel: 0,3 % 
Totalrentabilitet: - 20,8 % 
Sum driftsinntekter: kr 154.859.000 
Driftsresultat (før ev. skatt): kr 265.000 
Likviditetsgraden 1: 0,98 
Gjeldsgraden: 373,4 
 
Formål:  
Ivareta oppgaver innen avfallshåndtering for kommunene i Vestfold. Selskapet skal ha ansvar 
for behandling av matavfall og restfraksjoner i husholdningsavfallet fra de kommunene som er 
aksjeeier. Selskapet kan også påta seg oppgaver for andre. 
 
 
 
 

Kontorkommune: 
Tønsberg 
 
Larvik, 
Sandefjord, 
Tønsberg, 
Horten,  
Nøtterøy, 
Holmestrand, 
Stokke, 
Hof     1,38 
Andebu,  
Tjøme, 
Lardal 

Asvo Revetal AS 66,67 % Egenkapital: kr 9.794.000 
Egenkapitalandel: 67,5 % 
Totalrentabilitet: - 3,2 % 
Sum driftsinntekter: kr 8.212.000 
Driftsresultat (før ev. skatt): kr – 575.000 
Likviditetsgraden 1: 5,02 
Gjeldsgraden: 0,5 
 

Formål:  

Drive praktisk opplæring av psykisk og fysisk funksjonshemmede og andre som ikke er i stand 

til å utføre arbeid i ordinært arbeidsmarked. Noen skal videre ut i ordinært arbeidsmarked 

mens andre trenger varig tilrettelagt arbeid. 

 

Kontorkommune:  
Re 
Andre eierkommuner: 
Hof kommune: 33,33 
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Heleide kommunale 
aksjeselskap (AS) 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet (alle tall fra 2014) 
Kontorkommune  
og andre 
eierkommuner  

Annet:  
Asvo Revetal AS produserer varer, tjenester, og tar på seg en rekke forskjellige jobber, som 
pakking og sortering, men også serviceytelser som det viktigste i deres virksomhet er å utvikle 
mennesker og gi dem et godt sted å være for kortere eller lengre tid. 
Asvo Revetal AS mål er å gi dem som har en kortvarig eller langvarig begrensning i sine 
jobbvalg mulighet til et aktivt yrkesliv, enten på Asvo Revetal eller ute i det ordinære 
arbeidsmarkedet. 
 
Vestfold kommunerevisjon gjennomførte en eierskapskontroll i selskapet i 2007.  
 

Tykkmark AS  100 %  Egenkapital: kr 165.000 
Egenkapitalandel: 66 % 
Totalrentabilitet: 4,1 % 
Sum driftsinntekter: kr 20.000 
Driftsresultat (før ev. skatt): kr 10.000 
Likviditetsgraden 1: 0,36 
Gjeldsgraden: 0,5 
 
Formål: 
Eie, drift, utvikling og salg av fast eiendom og alt som naturlig står 
i forbindelse med dette. 
 

 

 
Selskap uten innsynsrett* 
Aksjeselskap med ikke-
kommunale medeiere 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet 
Kontorkommune  
og andre eiere 

Velle utvikling AS 3 %  Egenkapital: kr 48.354.000 
Egenkapitalandel: 74,3 % 
Totalrentabilitet: 0,6 % 
Sum driftsinntekter: kr 152.817.000 

Kontorkommune: 
Tønsberg 
 
Velleansattes  
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Aksjeselskap med ikke-
kommunale medeiere 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet 
Kontorkommune  
og andre eiere 

Driftsresultat (før ev. skatt): kr – 48.000 
Likviditetsgraden 1: 2,24  
Gjeldsgraden: 0,4 
 
Formål:  
Selskapets har til formål å få flere i arbeid. Selskapet skal ikke ha som formål å skaffe aksjeeierne 
økonomisk utbytte. Selskapets overskudd skal forbli i bedriften for å styrke formålet og fremtidig 
drift. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stiftelse              32,5 
Tønsberg k.       20 
Nøtterøy k.       10 
H.Henriksen        6 
Egne aksjer         6  
Div Lokalag LHL  3 
Ringnes             2,5  
SCA Hygiene  
Produkt as        2,5  
Stokke k.           2,5  
Tjøme k.            2  
Lindholmv.  
holding              1 
Vinghøg as        1 
Andebu k.         1 
Gilde VBT BA    1 
Lions club T.bg. 1 
Rolf Rygg           1 
Tønsberg  
Rotarykl.           1 
Edda Vestf.AS  1 
Vestfold  
flatbrødf. As     1 
Sem Rotary- 
Klubb               0,5 
Tønsberg  
Røde Kors       0,5 
 

Gigafib AS 7, 31 % 
 

Egenkapital: kr 44.062.000 
Egenkapitalandel: 84,8 % 
Totalrentabilitet: 4,4 % 
Sum driftsinntekter: kr 13.237.000 

Kontorkommune: 
Tønsberg 
Øvrige eiere: 
Nøtterøy  18,82 
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Aksjeselskap med ikke-
kommunale medeiere 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet 
Kontorkommune  
og andre eiere 

Driftsresultat (før ev. skatt): kr 2.232.000 
Likviditetsgraden 1: 2,82  
Gjeldsgraden: 0,2 
 
Formål: Gigafib er et offentlig eid bredbåndselskap med utbygd fibernett i store deler av 
Vestfold.  
 
Annet:  
Selskapet har hatt flere år med positive resultat.  
 

Horten  18,25 
Tønsberg  17,52 
Tjøme  11.70 
Stokke  8,97 
Hof  2,62 
Holmestrand  4,31 
Høgskolen i Buskerud  
og Vestfold 3,68 
SIV Forretning 2,89 
Andebu  2,01 
Uninet  

Ramnes private barnehage 
AS  
 

4% Egenkapital: kr 2.967.502 
Egenkapitalandel: 28,7 % 
Sum driftsinntekter: kr 11.104.414 
Driftsresultat (før ev. skatt): kr 1.470.409 

Stein Finnerud 7,91 % 
Constance Bøhle Høydal 
7,91 % 
Tone Jeanette Meisingset 
7,91 % 
Øvrige (eierandel < 5%) 
69,28  

 *Les mer om begrenset innsynsrett på side 6.  
 
Formler og forklaringer for nøkkeltall: 

Egenkapitalandel 
(Sum egenkapital/totalkapital)*100  
Egenkapitaldelen viser hvor mye av totalkapitalen som er egenkapital. Over 40 % regnes som meget godt. 

Totalrentabilitet 
(Resultat før skatt + finanskostnader)*100/gj.sn. totalkapital 
Resultat av drifta viser hvor lønnsom virksomheten er. Over 15 % regnes som meget godt. Sentralt for selskap som har erverv som formål. 

Likviditetsgrad 1 
Sum omløpsmidler / Sum kortsiktig gjeld 
Likviditetsgrad 1 måler bedriftens evne til å dekke betalingspliktene etter hvert som de forfaller. Likviditetsgrad 1 bør være større enn 1,5. 

Gjeldsgrad 
Sum gjeld / Sum egenkapital 
Gjeldsgraden viser hvor stor gjelda er i forhold til egenkapitalen. En gjeldsgrad på 1 vil si at bedriften har like stor gjeld som egenkapital.  
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KS’ Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll5 
 
ANBEFALING 1: OBLIGATORISK OPPLÆRING AV OG INFORMASJON TIL FOLKEVALGTE 
Kommunene bør som en del av sitt folkevalgtprogram gjennomføre obligatoriske kurs 
eller eierskapsseminarer. Den første opplæringen bør gjennomføres i løpet av de 
første 6 månedene av valgperioden. Det anbefales også at det nye kommunestyret 
tidlig i perioden får en oversikt over status for selskapene. 
 
 
ANBEFALING 2: VURDERING OG VALG AV SELSKAPSFORM 
Det er eiers ansvar å sikre en selskapsform som er tilpasset selskapets formål, 
eierstyringsbehov, samfunnsansvar, hensynet til innsyn, markedsforhold og det 
aktuelle lovverket. 
 
 
ANBEFALING 3: FYSISK SKILLE MELLOM MONOPOL OG KONKURRANSEVIRKSOMHET 
Selskaper som opererer i et marked i konkurranse med andre aktører i tillegg til 
monopolvirksomhet, bør som hovedregel skille ut den markedsrettede delen av 
virksomheten for å unngå rolleblanding og kryssubsidiering. 
 
 
ANBEFALING 4: UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDINGER 
Kommunestyrene bør hvert år fastsette overordnede prinsipper for sitt eierskap ved 
å utarbeide en eierskapsmelding for alle sine selskaper. 
 
Eierskapsmeldingen bør minimum ha disse hovedpunktene: 
1. Oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selskaper og samarbeid. 
2. Politisk styringsgrunnlag gjennom kommunens prinsipper for eierstyring 
3. Juridisk styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskaps- og samarbeidsformene. 
4. Formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene, herunder 
styringsdokumentene. 
5. Selskapenes samfunnsansvar knyttet til miljø, likestilling, åpenhet, etikk osv. 
 
 
ANBEFALING 5: UTARBEIDELSE OG REVIDERING AV STYRINGSDOKUMENTER 
Kommunestyret skal utarbeide og bør jevnlig revidere styringsdokumentene og 
avtalene som regulerer styringen av selskapet. 
 
 
ANBEFALING 6: EIERMØTER 
KS anbefaler at det jevnlig gjennomføres eiermøter for å bidra til god eierstyring og 
kommunikasjon med selskapet. Et eiermøte er et møte mellom representanter fra 

                                                      
5
 Kommunenes sentralforbund 15. november 2015. 
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kommunen som eier, styret og daglig leder for selskapet. 
 
 
ANBEFALING 7: EIERORGANETS SAMMENSETNING OG FUNKSJON 
Avhengig av selskapets formål, anbefales det som en hovedregel at kommunestyret 
oppnevner sentrale folkevalgte som selskapets eierrepresentanter i eierorganet. 
Eierstyring skal utøves innenfor rammen av kommunestyrets vedtak. 
 
 
ANBEFALING 8: GJENNOMFØRING AV GENERALFORSAMLINGER OG 
REPRESENTANTSKAPSMØTER 
De formelle eiermøtene er generalforsamling eller representantskap. Det er styret 
som innkaller. Bestemmelser om innkallingsfrist bør tas inn i vedtektene, slik at 
det tas hensyn til kommunens behov for å ha tid til å behandle aktuelle saker. 
 
 
ANBEFALING 9: SAMMENSETNINGEN AV STYRET 
Det er eiers ansvar å sørge for at styrets kompetanse samlet sett er tilpasset det 
enkelte selskaps virksomhet. Det anbefales at kommunen sikrer opplæring av 
styremedlemmene. 
 
 
ANBEFALING 10: VALGKOMITE OG STYREUTNEVNELSER 
Ved valg av styrer til kommunalt eide selskaper bør det vedtektsfestes bruk av 
valgkomite. 
 
 
ANBEFALING 11: KJØNNSMESSIG BALANSE I STYRENE 
Det anbefales at eierorganet uavhengig av organisasjonsform tilstreber balansert 
kjønnsrepresentasjon. Styremedlemmene behøver ikke være bosatt i kommunen. 
 
 
ANBEFALING 12: RUTINER FOR Å SIKRE RIKTIG KOMPETANSE I SELSKAPSSTYRENE 
Eier har ansvar for å sikre at styret har den nødvendige kompetansen for å nå 
selskapets mål. Eier bør også anbefale styret selv jevnlig å vurdere egen kompetanse ut 
fra eiernes formål med selskapet. Det er derfor anbefalt flere rutiner for å sikre 
nødvendig kompetanse. 
 
 
ANBEFALING 13: STYRESAMMENSETNING I KONSERNMODELL 
Styremedlemmer i morselskap bør ikke sitte i styret til datterselskap. 
Konserndirektøren kan være representert i datterselskapenes styrer. 
 
ANBEFALING 14: OPPNEVNELSE AV VARAREPRESENTANTER 
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Der det utpekes varamedlemmer til styret bør ordningen med numeriske 
varamedlemmer benyttes for å sikre kontinuitet og kompetanse i styret. 
 
 
ANBEFALING 15: HABILITETSVURDERINGER 
Det anbefales at styrene etablerer faste rutiner for å håndtere mulige 
habilitetskonflikter. Ordfører og rådmann bør ikke sitte i styrer i selskaper. 
 
 
ANBEFALING 16: GODTGJØRING AV STYREVERV 
Kommunen bør i forbindelse med utarbeidelse av eierskapsmelding ha en prinsipiell 
diskusjon om godtgjøring av styreverv. Denne bør danne grunnlag for eierorganets 
fastsetting av styrehonorar. 
 
 
ANBEFALING 17: REGISTRERING AV STYREVERV 
Alle som påtar seg styreverv for kommunale selskaper bør registrere vervene på  
www.styrevervregisteret.no 
 
 
ANBEFALING 18: ARBEIDSGIVERTILHØRIGHET I SELVSTENDIGE RETTSSUBJEKTER 
Det anbefales at selskapene søker medlemskap i en arbeidsgiverorganisasjon. KS 
Bedrift vil være et naturlig valg for mange av disse selskapene. 
 
 
ANBEFALING 19: UTARBEIDELSE AV ETISKE RETNINGSLINJER 
Eier bør påse at selskapsstyrene utarbeider, og jevnlig reviderer, etiske retningslinjer 
for selskapsdriften 
 
 
ANBEFALING 20: SÆRLIG OM ADMINISTRASJONSSJEFENS ROLLE I KOMMUNALE 
FORETAK 
Det anbefales at kommunestyrene ved opprettelse av kommunale foretak diskuterer 
administrasjonssjefens rolle og handlingsmuligheter overfor daglig leder. 
 
 
ANBEFALING 21: UTØVELSE AV TILSYN OG KONTROLL 
Kommunestyret har både et tilsyns og kontrollansvar for å sikre at kommunen når sine 
mål, at regelverket etterleves og at etiske hensyn ivaretas. Kontrollen utføres blant 
annet gjennom regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 
Kontrollansvaret gjelder også når virksomheten er skilt ut i egne selskaper. 
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Arkivsak-dok. 16/00161-2 
Saksbehandler Gaute Hesjedal 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 19.10.2016 
 
 
 

   
 
 

SAK 30/16 
REVISJONSPLAN FOR RE KOMMUNE 2016 

 

Forslag til vedtak: 
Revisjonsplan 2016 for Re kommune tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Revisjonsplan for Re kommune 2016 

 
 
Saksframstilling: 
 
Revisors plan for regnskapsrevisjon legges fram for kontrollutvalget til orientering 
hvert år. Dette arbeidsdokumentet er grunnlaget for revisors gjennomføring av 
regnskapsrevisjonen i kommunen og formålet er å informere kontrollutvalget om 
kontrolloppgaver som er planlagt for 2016. Revisor vil redegjøre nærmere for 
revisjonsplanen i møtet. 
 
Revisjonsplanen er et sentralt dokument for det påse-ansvaret kontrollutvalget har 
overfor revisor.  
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1. Innledning 
 
Formålet med dokumentet er å informere kontrollutvalget om de oppgaver som vi har planlagt for Re 
kommune. For regnskapsrevisjonens del omfatter dette i hovedsak det arbeidet vi utfører i perioden 16.4.2016 
– 15.4.2017. For øvrig følger det av de alminnelige forutsetninger for revisjon, at planen må oppdateres og 
eventuelt endres etter hvert som revisjonen utføres.   
 
Planen er en del av vår ordinære kommunikasjon med kontrollutvalget og gjelder regnskapsåret 2016.  
 
2. Hjemmelsgrunnlag 
 
Bestemmelsene om revisjon er gitt i kommuneloven § 78 og i forskrift om revisjon i kommuner og 
fylkeskommuner mv. Revisjonen omfatter regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.  
 
De mer detaljerte krav til revisjonens utførelse fremgår av egne standarder.  
 
3. Regnskapsrevisjon m.v. 
 
Regnskapsrevisjonen er et såkalt løpende oppdrag hvor vi som revisor har ansvar for at kommunens 
regnskaper blir tilfredsstillende revidert.  
 
3.1 Nærmere om regnskapsrevisjon 
Vår revisjon av årsregnskapet skal bidra til økt tillit til den økonomiske informasjon som gis fra 
administrasjonen til kommunestyret og øvrige brukere av årsregnskapet. Revisjonen skal også medvirke til å 
forebygge og avdekke misligheter og feil. 
 
I revisjonsberetningen til årsregnskapet skal vi uttale oss om hvorvidt regnskapet er avlagt i samsvar med 
lover og forskrifter og om det gir et uttrykk for den økonomiske virksomheten i regnskapsåret og stillingen 
ved årsskiftet som er i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk.  
 
Videre skal revisor: 
 
 Se etter at beløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett slik det fremstår etter gyldige 

vedtak/endringer fattet på riktig beslutningsnivå 
 Se etter at det er redegjort for vesentlige budsjettavvik i årsberetningen 
 Vurdere om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 

registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lover og forskrifter 
 Se etter at den revisjonspliktige har ordnet den økonomiske internkontrollen på en betryggende måte og 

med forsvarlig kontroll 
 
Revisor skal vurdere om den økonomiske internkontrollen er ordnet på en betryggende måte og med forsvarlig 
kontroll. I tillegg kan selve regnskapsrevisjonen (bekreftelsen) også bygge på den økonomiske 
internkontrollen dersom revisor finner dette hensiktsmessig.  
 
Kontroll av vedtak av betydning for regnskapet er en del av regnskapsrevisjonen, herunder kontroll av at 
regulert budsjett er i samsvar med gyldige vedtak og riktig presentert i årsregnskapet, og at vesentlige avvik er 
redegjort for i årsberetningen. Dette innebærer at vi også må: 
 

1. Vurdere om de ressurser som i henhold til regnskapet er brukt på ulike sektorer/formål, stemmer med 
det som fremgår av talldelen av virksomhetens budsjett, og 

  
2. Påse at det foreligger gyldige bevilgninger for bruken av midlene i regnskapet, og at mer- eller 

mindreforbruk som ikke er uvesentlig, er forklart/redegjort for. 
 



30/16 Revisjonsplan for Re kommune 2016 - 16/00161-2 Revisjonsplan for Re kommune 2016 : B_ 0 Revisjonsplan Re.pdf

Vestfold kommunerevisjon  3 av 6 
 

 

I praksis innebærer dette at vi med henblikk på kommunens økonomiske internkontroll og budsjettets 
betydning for økonomistyring og regnskap, følger opp tertialrapporter og påser at administrasjonen har 
etablert et tilfredsstillende system for oppfølging av politiske og administrative vedtak av økonomisk karakter. 
 
3.2 Veiledning 
Det er viktig at våre kunnskaper om kommunen og kommunesektoren, også kan komme til nytte gjennom råd 
og veiledning. Dette kan på anmodning gis i form av redegjørelser og anbefalinger eller som svar på enklere 
henvendelser om temaer innen økonomiområdet, forståelse av regelverk eller lignende. Den tiden vi bruker på 
slike oppgaver, viser seg ofte å være nyttig for begge parter.  
 
3.3 Attestasjoner 
For offentlige myndigheter avgir vi en rekke bekreftelser/uttalelser. Dette kan blant annet være bekreftelser 
knyttet til bruken av statlige øremerkede tilskudd. Som eksempler nevnes: 
 
 Kompensasjonskrav etter lov om kompensasjon for merverdiavgift 
 Uttalelse til spillemiddelregnskaper 
 Uttalelse knyttet til kommunens rapportering på antall personer med psykisk utviklingshemming 
 Uttalelse om ressurskrevende tjenester 
 Uttalelse til refusjonskrav lønnstilskudd NAV  
 Lønns- og pensjonskostnader (RF-1022) 

 
3.4 Misligheter 
Dersom det konstateres misligheter plikter revisor straks å sende foreløpig innberetning om saken til 
kontrollutvalget. Når saksforholdet er nærmere klarlagt, skal revisor sende endelig innberetning til 
kontrollutvalget. Det hører også til våre oppgaver å vurdere risikoene for vesentlig feilinformasjon i 
årsregnskapet som følge av misligheter, og i den forbindelse rette forespørsler om slike forhold til kommunens 
ledelse.  
 
3.5 Nærmere om revisjonsarbeidet 
Vi benytter det elektroniske revisjonsverktøyet ”Descartes”. Den generelle revisjonsmetodikken bak 
Descartes er utviklet av Den norske Revisorforening. I vår tilpasning av revisjonen til kommunale forhold 
supplerer vi med Norges Kommunerevisorforbunds metodikk. 
 
Regnskapsrevisjonen kan inndeles i tre faser:  

a) planleggingsfasen,  
b) gjennomføringsfasen, og  
c) avslutningsfasen.  

 
a)  I planleggingsfasen vurderes de største regnskapspostene ut fra risiko- og vesentlighetsforhold basert på 

vår kunnskap om og erfaring med oppdraget. Her tar vi stilling til hvordan vi skal utføre revisjonen for å 
kunne bekrefte at årsregnskapet ikke inneholder vesentlige feil eller mangler. I planen inngår også 
hvordan den økonomiske internkontrollen skal gjennomgås og eventuelt testes.  I tillegg til den rent 
økonomiske virkningen av eventuelle feil, søker vi også å ta hensyn til allmennhetens behov for 
informasjon knyttet til kommunens årsplan og årsbudsjett. 

 
b) I gjennomføringsfasen kartlegges og vurderes normalt internkontrollen først. Revisjon som direkte gjelder 

bekreftelse av regnskapsposter, gjøres gjerne etterpå og normalt mot slutten av året i forbindelse med 
regnskapsavslutningen.  

 
c) I avslutningsfasen konkluderes det på resultat av utført arbeid, herunder hvorvidt det er utført tilstrekkelig 

revisjon. 
 
Utviklingen av revisjonsstandarder har de senere år gått i retning av mer omfattende og konkrete krav til 
revisjonen, som i tillegg til å bygge på en reell risikovurdering, også omfatter kommunikasjon med dem som 
har overordnet ansvar for styring og kontroll. Grunnlaget for våre uttalelser vil være det revisjonsbevis som er 
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innhentet, herunder uttalelser og bekreftelser fra ledelsen. Standardene for regnskapsrevisjon m.v. er basert på 
et internasjonalt standardverk for revisjon og beslektede tjenester. I tråd med standardene vil revisjonen bli 
tilpasset de rammer og krav som gjelder for kommunal virksomhet og regnskapsavleggelse.  
 
Revisjonen av kommunens årsregnskap vil som nevnt være rettet mot forhold som er vesentlige for brukerne 
av regnskapet. Med brukere tenker vi først og fremst på kommunens politikere, administrasjon og 
innbyggerne. Hertil kommer også eksterne regnskapsbrukere som statlige myndigheter med flere. 
 
3.6 Prioriterte områder 
Vi gjennomfører årlig nødvendige kontroller for å kunne konkludere på om regnskapet inneholder vesentlige 
feil. I tillegg har vi notert oss følgende forhold som vi vil prioritere for 2016:  
 

 kartlegging og testing av økonomiske og administrative rutiner for utvalgte enheter/virksomheter i 
samsvar med rulleringsplan  

 rutiner knyttet til kontroll/avstemming av de terminvise momskompensasjonsoppgavene  
 tertialrapporteringer og budsjettjusteringer 
 finansrapportering i samsvar med forskrift og vedtatt finansreglement 
 årsoppgjørsdisponeringer 
 låneopptak 
 områder som på grunn av spesifikke plikter eller sensitivitet krever særskilt oppfølging 

 
 
3.7 Rapportering 
 
3.7.1 Nummererte brev 
Revisjonsbestemmelsene (forskriften § 4) krever at vi skriftlig påpeker ”følgende forhold overfor 
kontrollutvalget med kopi til administrasjonssjefen eller kommune-/fylkesrådet:  

1. mangler ved plikten til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon 
av regnskapsopplysninger,  

2. feil og mangler ved organiseringen av den økonomiske internkontrollen,  
3. misligheter,  
4. feil som kan medføre feilinformasjon i årsregnskapet,  
5. om det ikke er redegjort for vesentlige avvik mellom beløpene i den revisjonspliktiges 

årsregnskap og regulert budsjett slik det fremstår etter gyldige vedtak/endringer fattet på 
riktig beslutningsnivå,  

6. begrunnelse for manglende underskrift ved bekreftelser overfor offentlige myndigheter som 
gis i henhold til lov eller forskrift, og  

7. begrunnelse for å si fra seg oppdrag etter § 16.  

Brev med påpekninger som nevnt i denne paragraf skal nummereres fortløpende”. 
 
Dersom det konstateres forhold som omfattes av revisjonsforskriften § 4 rapporteres dette til kontrollutvalget 
som bestemt i forskriften. Disse brevene blir nummerert fortløpende. 
 
3.7.2 Øvrig rapportering 
Forhold av betydning for styring og kontroll og som vi får kjennskap til, skal kommuniseres til riktig tid. Vi 
vil legge vekt på at revisjonsarbeidet blir utført med god kontakt til administrasjonen, og med skriftlig 
kommunikasjon der vi finner dette nødvendig. Dette kan gjelde forhold som ønskes avklart og/eller 
anbefalinger om forbedringer i rutiner.  
 
Etter vår ordinære rapporteringsplan vil kontrollutvalget for hvert revisjonsår motta minst to brev der vi 
redegjør for regnskapsrevisjonen.  
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3.7.3 Revisors beretning 
I samsvar med revisjonsforskriften og gjeldende revisjonsstandarder vil vi avgi revisjonsberetning til 
årsregnskapet til kommunestyret med kopi til kontrollutvalget.  
 
4. Forvaltningsrevisjon 
 
Forvaltningsrevisjon er en særegen form for revisjon av offentlig virksomhet som i kommuneloven § 77 nr. 4 
blir definert som systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra 
kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Omfanget av og innholdet i forvaltningsrevisjonen er nærmere 
angitt i revisjonsforskriftens kapittel 3. Forvaltningsrevisjon skal utføres i samsvar med egen kommunal 
revisjonsstandard (RSK).  
 
Ut i fra dette, vil det være en del oppgaver som faller utenfor det løpende oppdraget (regnskapsrevisjonen), og 
som må ivaretas gjennom særskilte bestillinger fra kontrollutvalget. Dette gjelder for eksempel en fullstendig 
gjennomgang av selvkost, offentlige anskaffelser og IT-sikkerhet. 
 
Vi understreker at det er kontrollutvalget som beslutter hva som skal utføres av forvaltningsrevisjon og at vi 
som kommunens revisor forholder oss til kontrollutvalgets bestillinger som normalt vil være basert på vedtatt 
plan for forvaltningsrevisjon.  
 
4.1 Aktuelle prosjekter  
Følgende prosjekter har blitt bestilt av Kontrollutvalget, hvor det arbeides med forvaltningsrevisjon i 2016: 

 Gjennomgang av barnevernstjenesten 
 Rutiner og praksis for avviksregistrering 
 Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 

 
4.2 Rapportering 
Rådmannen vil bli orientert om det enkelte prosjekt i form av et oppstartsbrev og oppstartsmøte der vi blant 
annet informerer om selve prosjektet og hvem som vil gjennomføre dette. Kontrollutvalget mottar en rapport 
for hvert prosjekt.  
 
 
5. Andre oppgaver 
 
I tillegg til revisjon og de attestasjonsoppgavene som er omtalt ovenfor, utfører vi også andre oppgaver for 
kommunen som er forenlige med vår oppgave som kommunens revisor. Vi nevner her forskriftsbestemte 
uttalelser fra uavhengig instans i tilknytning til kommunens finansforvaltning. 
 
For øvrig vil både kontrollutvalget og administrasjonen kunne be oss å undersøke nærmere angitte forhold og 
problemstillinger som ikke går inn under bestemmelsene om revisjon. 
 
 
6. Revisjonsteam 
 
Revisjonsteamet vil for 2016 bestå av: 
 
Ansvarlig revisor: 
Vestfold kommunerevisjon 
 
Regnskapsrevisjon: 
Oppdragsansvarlig revisor: Linn Therese Bekken 
Teamleder: Mette Holmen 
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Forvaltningsrevisjon: 
Oppdragsansvarlig revisor: Linn Therese Bekken  
Forvaltningsrevisorene: Hanne Britt Nordby Sveberg og Elisabeth Nilsen 
  
Det kan bli aktuelt å gjøre endringer i revisjonsteamet på et senere tidspunkt. 
 
7. Oppdrag tilknyttet kommunen 
 
I tilknytning til vårt oppdrag som revisor for kommunens hovedregnskap, har vi også følgende oppdrag som 
det avgis revisjonsberetninger til:  
 

 Re kirkelig fellesråd og menighetsråd 
 Diverse legater og stiftelser  
 
 
 

Borre, 5. oktober 2016 
Vestfold kommunerevisjon 
 
 
 
 
Linn Therese Bekken          
Statsautorisert revisor 
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SAK 31/16 
BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN RE KOMMUNE 2017 

 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr 1.065.000 i budsjett 2017 til 
tilsyn og kontroll i Re kommune.  
 
Beløpet er fordelt slik: 
Revisjonstjenester VKR totalt      kr  750.000 
 

 Regnskapsrevisjon, enhetskontroll   kr   300.000 

 Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll  kr   237.500 

 Attestasjoner, andre tjenester    kr     75.000 

 Ledelse av bedriften, styrebehandling, deltagelse kr   137.500 
og forberedelse av møter i kontrollutvalget og  
kommunestyret m.m      

 
Sekretariatstjenester fra VIKS     kr   165.000 
 
Møtegodtgjørelse       kr     90.000 
Andre driftsutgifter, kurs/konferanse    kr     30.000 
Kjøp av andre tjenester      kr     30.000 
 
Saken oversendes formannskapet og kommunestyret for videre behandling. 
 
 
 
Vedlegg:  
Vedtatt budsjett for VIKS 2017 
Vedtatt budsjett for Vestfold kommunerevisjon 2017 

 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalgsforskriften §18 har følgende bestemmelse for budsjettbehandling: 
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«Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 
kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme 
for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets 
eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller 
fylkestinget.» 
 
Utgifter til kontroll og tilsyn kan deles på følgende kostnadselementer: 
 

 Regnskapsrevisjon 

 Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 

 Andre tjenester fra revisjonen 

 Sekretariattjenester til kontrollutvalget 

 Møtegodtgjørelser og øvrige utgifter som følge av kontrollutvalgets aktivitet 
 
 
Styret i VIKS behandlet driftsbudsjettet for 2017 i møte 5.september 2016 og vedtok 
en total utgiftsramme på kr.3.270.000. Budsjetterte overføringer fra eierkommunene 
er på kr.3.000.000.I tillegg er det budsjettert med kr.270.000 i bruk av 
disposisjonsfond. Fordelingen av utgifter mellom eierkommunene i VIKS er regulert i 
selskapets vedtekter. Re kommunes andel av driftsutgiftene for 2017 utgjør 
kr.165.000 mot kr.163.000 i 2016. 
 
Styret i Vestfold Kommunerevisjon vedtok sitt budsjettforslag for 2017 i møte den  
26.09.2016. Nye Sandefjord kommune er kommet med som deltaker i VKR. Dette gir 
en liten reduksjon i kostnadene for 2017. Re kommunes andel er beregnet til kr 
750.000 av totale driftsutgifter på kr 11.550.000. 
 
 
Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Re kommune for 2017 blir som følger: 
          
 2016 2017 
Revisjonstjenester totalt: 764.400 750.000 
   
 Regnskapsrevisjon 300.000 300.000 
 Forvaltningsrevisjon/selskapskontroll 250.000 237.500 
 Attestasjoner, andre tjenester 110.000 75.000 

Ledelse av bedriften, styrebehandling, deltagelse 
og forberedelse på møter i kontrollutvalg og 
kommunestyret m.m 

104.400 137.500 

   
Sekretariattjenester fra VIKS 163.000 165.000 
   
Drift av kontrollutvalget:   
 Møtegodtgjørelse 80.000 90.000 
 Andre driftsutgifter 30.000 30.000 
 Kjøp av andre tjenester 30.000 30.000 
   
Sum tilsyn og kontroll 1.067.400 1065.000 
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Regnskap

2017 2016 2015

10100 LØNN I FASTE STILLINGER 1,980,000           1,980,000       1,855,695       

10801 GODTGJØRELSE-LEDER/NESTLEDER 20,000                20,000             20,000             

10802 GODTGJØRELSE - FOLKEVALGTE 45,000                45,000             26,000             

10805 AVGIFTSPL TELEFONGODTGJØRELSE 14,000                14,000             13,176             

10900 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP 300,000              300,000           176,508           

10902 KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING -                   933-                  

10905 GRUPPELIV 3,000                  3,000               2,778               

10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 338,000              338,000           306,243           

Sum Lønnskostnader 2,700,000          2,700,000       2,399,467       

11000 KONTORMATERIELL 5,000                  8,000               1,608               

11001 AVISER, TIDSKRIFTER, FAGLITTERATUR OSV 16,000                15,000             15,646             

11200 ANDRE DRIFTSUTGIFTER 12,000                12,000             11,199             

11203 UTGIFTSDEKNING - SOM IKKE ER OPPGAVEPL. 10,000                10,000             12,888             

11205 GAVER OG PÅSKJØNNINGER 3,000                  3,000               669                  

11300 PORTO 5,000                  8,000               12,272-             

11301 TELEFON- OG KOMMUNIKASJON 14,000                10,000             7,441               

11302 BETALINGSFORMIDLING 149                  

11403 REPRESENTASJON 4,000                  4,000               6,613               

11500 KURS OG ANNEN OPPLÆRING 60,000                60,000             46,219             

11600 SKYSS- OG KOSTGODTGJØRELSE 30,000                30,000             27,470             

11601 SKYSS- OG KOSTGODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 5,000                  5,000               3,288               

11700 TRANSP/DRIFT AV EGNE TRANSPORTMIDLER 13,676             

11850 FORSIKRINGER 5,000                  2,000               4,040               

11851 PERSONFORSIKRINGER 3,000                  3,000               3,493-               

11855 FORSIKRING YRKESSKADE 5,000                  5,000               1,281               

11900 HUSLEIE, FESTEAVGIFTER M.V. 125,000              115,000           113,781           

11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER 50,000                50,000             84,119             

12000 INVENTAR OG UTSTYR 15,000                20,000             2,199               

12400 SERVICE OG DRIFTSAVTALER 120,000              90,000             26,354             

12700 KONSULENTTJENESTER 10,000             3,400               

12701 JURIDISK BISTAND - STYRET 10,000                10,000             -                   

13300 KJØP AV TJENESTER - FYLKESKOMMUNEN 18,000                15,000             13,960             

Budsjett
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13500 KJØP AV TJENESTER -  ANDRE KOMMUNER 55,000                55,000             33,538             

14290 UTGIFTSFØRT MERVERDIGAVGIFT 53,858             

Sum driftutgifter 570,000              540,000           467,631           

15400 AVSETNINGER TIL DISP. FONS 33,308             

15700 OVERFØRING TIL INVESTERINGSREGNSKAPET 3,487               

15800 IKKE DISP.NETTO REGNSKAPSM.MINDREFORBR. 185,345           

Sum Overføringer -                       -                   222,140           

16208 DIVERSE 30,000-             

16209 ØREDIFFERANSER 4-                       

17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET 53,858-             

17300 REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNEN 485,000-              470,000-           469,232-           

17500 REFUSJON FRA ANDRE KOMMUNER 2,515,000-           2,490,000-       2,377,130-       

17700 REFUSJON FRA ANDRE 2,614-               

Sum inntekter 3,000,000-          2,990,000-       2,902,838-       

19000 RENTEINNTEKTER 13,092-             

19300 BRUK AV TIDL ÅRS REGNSKM. MINDREFORBRUK 33,308-             

19400 BRUK AV DISPOSISJONSFOND 270,000-              250,000-           140,000-           

Sum overføringer 270,000-              250,000-           186,400-           

T O T A L T -                       -                   -                   
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Kommune Innbyggertall 1.1.16 Grunnbeløp Innbyggertilskudd Budsjett 2017  Budsjett 2016 

Horten 27 178 80 000 248 000 328 000    320 000 

Holmestrand 10 741 80 000   98 000 178 000    176 000 

Larvik 43 867 80 000 400 000 480 000    470 000 

Sande   9 297 80 000   85 000 165 000    162 000 

Hof   3 163 80 000   28 000 108 000    108 000 

Re   9 361 80 000   85 000 165 000    163 000 

Andebu*   5 937 80 000   54 000 100 000*    133 000 

Nøtterøy 21 621 80 000 197 000 277 000    273 000 

Tjøme   4 971 80 000   45 000 126 000    125 000 

Tønsberg 44 490 80 000 405000 485 000    458 000 

Lardal   2 474 80 000   23 000 103 000      102 000 

VFK** 44 490 80 000 405 000 485 000    470 000 

              

 227 590 960 000 2 073 000 3 000 000  2 960 000 

*Andebu kommune slår seg sammen med Stokke og Sandefjord fra 1.1.2017. Det stipuleres et bidrag på 9 måneder i 2017. 

** Vestfold Fylkeskommune betaler det samme som største kommune, dvs. Tønsberg. 

Forutsetninger: 

1. Grunnbeløp kr.80 000 pr. kommune – til sammen kr. 960.000. 

2. Innbyggertilskudd baseres på innbyggertall pr. 1.1.2016. Grenseregulering mellom Stokke og Tønsberg er hensyntatt. 

3. Vestfold Fylkeskommune betaler samme bidrag som største eierkommune, dvs. Tønsberg 

4. Utgiftsbudsjett : kr. 3.270.000 

5. Bruk av disposisjonsfond: 270.000 

6. Innbyggertilskudd : 3.270.000 – 270.000 – 960.000= 2.040.000/ 227 590 = kr.9,10 pr innbygger. 
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Arkivsak-dok. 16/00160-2 
Saksbehandler Gaute Hesjedal 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 19.10.2016 
 
 
 

   
 
 

SAK 32/16 
UAVHENGIGHETSERKLÆRING REVISOR 2017 

 

Forslag til vedtak: 
Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Re 
kommune tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Uavhengighetserklæring fra revisor datert 05.10.16 
 

Saksframstilling: 
Kommuneloven §79 og revisjonsforskriften stiller krav til vandel, uavhengighet og 
objektivitet hos revisor. I følge revisjonsforskriften §15 skal oppdragsansvarlig revisor 
hvert år, og ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til 
kontrollutvalget. 
 
Vestfold kommunerevisjon er revisor for Re kommune. Daglig leder Linn 
Therese Bekken er oppdragsansvarlig revisor for både regnskapsrevisjon og 
forvaltningsrevisjon. 
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Arkivsak-dok. 16/00014-10 
Saksbehandler Gaute Hesjedal 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 19.10.2016 
 
 
 

   
 
 

SAK 33/16 
REFERATSAKER 19.10.16 

 

Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Vedlegg:  

1. Orientering om forslag til ny kommunelov (NOU 2016:4) 
2. Høringsuttalelse fra sekretariatene i Oslofjordregionen til NOU 2016:4 
3. Protokoll fra styremøte i VIKS 05.09.16 
4. Informasjonsbrev til eierne i VIKS 
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Orientering om forslag til ny kommunelov 

 

Saken gjelder: 

Hensikten med denne saken er å gi kontrollutvalget en overordnet oversikt over forslag til ny 

kommunelov, med vekt på forhold som berører tilsyn og kontroll. Forslag er nå på høring.  

 

Nedenstående er i sin helhet klippet fra NKRFs nettside, med unntak av punktet om «Andre 

forslag fra kommunelovutvalget» som er hentet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets 

nettside.  

 

 

Nærmere om lovforslaget 

 

Forslaget til ny kommunelov (NOU 2016: 4 Ny kommunelov) har en noe annen struktur enn 

dagens kommunelov. NOU'en inneholder en rekke forslag til endringer av dagens lov. Nedenfor 

følger en kort gjennomgang av noen av forslagene som har betydning for revisjon og tilsyn. 

Fylkeskommune og fylkesting er nedenfor omfattet av begrepene kommune og kommunestyre. 

 

 

Økonomibestemmelsene 
På økonomiområdet, lovforslagets femte del, foreslår utvalget at kommunene skal utarbeide et 

samlet regnskap for den juridiske enheten. Det er altså ikke snakk om et konsernregnskap, men 

avgrenset til å gjelde regnskap for kommunekassen, foretakene og ev. andre regnskapsenheter, 

som f.eks. lånefond og interkommunalt samarbeid som ikke er eget rettssubjekt (kommunale 

oppgavefellesskap). 

 

Det innføres et nytt begrep «kommunalt oppgavefellesskap» som antas å være interkommunalt 

samarbeid som er organisert etter dagens kommunelov § 27. 

 

 

Intern kontroll 
Utvalget foreslår en mer omfattende formulering om internkontroll. Formuleringen er ment å 

erstatte interkontrollreguleringer i særlovgivningen. Det foreslås også å lovfeste at 

internkontrollen skal dokumenteres, og at det skal avgis en årlig rapport til kommunestyret. 

 

 

Foreslåtte endringer om kontrollutvalg 
Kontrollutvalg og revisjon omtales i lovforslagets sjuende del. Blant de foreslåtte endringene 

inngår at kontrollutvalget skal ha minst fem medlemmer. Lovutvalget har ikke villet foreslå en 

lovfesting av hvem/hvilken gruppering som bør ha ledervervet i kontrollutvalget. 
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Det foreslås endrede valgbarhetsbestemmelse til kontrollutvalget. Personer som sitter i ledende 

stillinger, eller er medlem/varamedlem til styret eller bedriftsforsamling i selskap som kommunen 

har eierinteresser i, vil etter forslaget ikke bli valgbare. Personer med tilsvarende posisjon i 

regionråd eller et kommunalt oppgavefellesskap, vil etter forslaget heller ikke bli valgbare til 

kontrollutvalget. 

 

Det foreslås også at kontrollutvalget skal gis rett til å bestille undersøkelser i selskap/andre 

virksomheter som utfører oppgaver på vegne av kommunen eller fylkeskommune. 

Undersøkelsesretten er begrenset til opplysninger som er nødvendig for å kunne kontrollere at 

virksomheten oppfyller kontraktsforpliktelsene. 

 

Når det gjelder administrasjonsjefens (foreslått benevnt kommunedirektørens) uttalerett i 

kontrollutvalgets saker til kommunestyret er det presisert at dette gjelder kontrollsaker. 

 

 

Kontrollutvalgssekretariatet 
Deler av bestemmelser rettet mot kontrollutvalgets sekretariat, og som i dag ligger i forskrift om 

kontrollutvalg, foreslås tatt inn i lovteksten. 

 

Under henvisning til evalueringsrapporten om effekter av lovendringen om revisjon og 

kontrollutvalg (desember 2014) foreslår utvalget å klargjøre grensegangen mellom hva som kan 

utføres av kontrollutvalgssekretariat og hva som må betraktes som revisjon. Som et ledd i 

dette foreslås at eierskapskontroll blir definert som revisjon. Dette medfører at oppgaven ikke 

lenger skal kunne utføres av kontrollutvalgssekretariatet. 

 

Utvalget foreslår ikke å stille kompetansekrav til kontrollutvalgets sekretariat. Imidlertid 

understrekes betydningen av at kontrollutvalgene har et kompetent sekretariat. Sekretariatet skal 

påse at sakene som legges fram for utvalget er forsvarlig utredet. Det pekes i den forbindelse på 

at kontrollutvalget er, og skal være, et lekmannsorgan, og at utvalget skal føre tilsyn med 

profesjonelle aktører, og derfor trenger et kompetent sekretariat. I forslaget gis det imidlertid 

uttrykk for at å gi en lovbestemmelse om kompetansekrav vil være «en for sterk inngripen i det 

kommunale selvstyret». 

 

 

Revisjon 
Det foreslås også en rekke endringer knyttet til revisjon. En del av det som i dag er regulert i 

forskrift om revisjon foreslås tatt inn i lovteksten. I merknadene til forslaget om 

forvaltningsrevisjon er formuleringen om årlig forvaltningsrevisjon tatt ut, uten at det dermed er 

et ønske om mindre forvaltningsrevisjon. 

 

Begrepet god kommunal revisjonsskikk videreføres. Denne skikken skal bygge på utviklingen i 

revisjon av offentlig sektor både nasjonalt og internasjonalt. Det pekes også på at 

vesentlighetsvurderinger i stat og privat næringsliv er ulik den vurderingen som må foretas for 

kommunal sektor. 

 

I utredningen legges det grunn at «kontrollen med økonomiforvaltningen i kommunesektoren har 

blitt redusert etter 2004. Etter utvalgets vurdering er dette en svekkelse av en sentral side ved 
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egenkontrollen som ikke er ønskelig.» Innholdet i lovbestemt regnskapsrevisjon er derfor foreslått 

utvidet ved at «forenklet etterlevelsesrevisjon med økonomiforvaltningen» innføres som en 

obligatorisk del, og at revisor skal avgi en egen uttalelse til kontrollutvalget om resultatet av 

kontrollen. Rapporten skal iht. forarbeidene avgis med moderat sikkerhet. 

 

I revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om vesentlige budsjettavvik. Det foreslås at denne 

uttalelsen ikke bare skal omhandle vesentlige avvik fra budsjettets talldel, men at den i tillegg 

skal omfatte vesentlige forhold som ikke har budsjetthjemmel og om vesentlige mangler i 

gjennomføringen av vedtak. 

 

Uttalelsen om vesentlige mangler ved gjennomføringen forutsettes gitt med moderat sikkerhet 

(negativ bekreftelse). 

 

Det foreslås ikke å innføre en sertifiserings- og tilsynsordning for revisorer. Derimot foreslås det 

å opprette et nasjonalt organ for kvalitetskontroll. Forslaget er ikke tatt inn i lovteksten, men 

departementet bes om å administrere ordningen. Det antydes en ordning der departementet 

nedsetter en nemnd som skal forestå kontrollen. 

 

Det er ikke foreslått noen endringer i kompetansekrav verken for oppdragsansvarlig 

regnskapsrevisor eller forvaltningsrevisor. 

 

Andre forslag fra kommunelovutvalget 

 Strengere krav for å kunne innføre parlamentarisme (krav om 2/3 flertall) 

 Skjerpe kravene til kjønnsbalanse i kommunale organer 

 Innføre kommunedirektør som ny, kjønnsnøytral tittel, i stedet for 

administrasjonssjef/rådmann 

 Åpne for direktevalg på ordfører 

 Lovfeste at en ordfører under spesielle forhold skal kunne suspenderes eller fratas vervet 

som folkevalgt 

 For viktige organer skal kommunelovens betegnelser brukes. Et flertall i utvalget mener at 

kommuneråd og byråd kan brukes som betegnelse, og at byregjering ikke kan brukes 
 

 

Avslutning 

 

Høringsfristen er 6. oktober 2016. Kommunalministeren har opplyst at ny lov etter planen skal 

være på plass før neste kommune- og fylkestingsvalg. 
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Høring NOU 2016:4 

Ny kommunelov 

 

Høringsuttalelse fra kontrollutvalgssekretariatene: 

 

Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS -TEMARK 

Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud – KUBIS 

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS – IOKUS 

Østfold kontrollutvalgssekretariat – ØKUS 

Akershus og Østfold kontrollutvalgssekretariat- AØKS 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat – FIKS 

Kontrollutvalgssekretariatet i Bærum 

Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS - ROKUS 

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat- VIKS 
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Kapittel 23 Kontroll og tilsyn med kommunene 

23.1 Innledning 

I innledningen sies det at kapittel 23 skal gi en overordnet beskrivelse av kontroll- og 

tilsynsordninger med kommunen.  Vår hovedinnvending er at kapitlet ikke har med en 

beskrivelse av kontrollutvalgets sekretariat, noe som er et helt nødvendig bakteppe for å 

forstå kontrollutvalgenes arbeid.  

Lovendringen i 2004 innebar bl. a at kontrollutvalgene fikk et uavhengig sekretariat, og en 

bestiller/ utfører modell ble tatt i bruk. Dette har ført til at kontrollutvalgenes arbeid har 

endret seg mye. En viktig endring er at kontrollutvalgene har tatt mange flere kontrollformer 

(enn revisjon) i bruk sammenlignet med tiden før, da revisor i hovedsak var sekretær for 

utvalget. Revisors rolle endret seg også med innføring av profesjonelt sekretariat. Revisor er 

etter dette en leverandør som handler på bestilling fra kontrollutvalget. 

I og med at sekretariatet ikke er beskrevet, kommer heller ikke de ulike rollene til revisor og 

sekretær frem. Dette er en svakhet ved beskrivelsen. 

 

23.2 Ekstern og intern kontroll 

I 6. avsnitt står det at «Det faglige grunnlaget i denne kontrollen ivaretas av revisjonen», 

men sekretariatets rolle i slike og andre saker ikke nevnes. Det er sekretariat som 

saksbehandler sakene til kontrollutvalget, lager forslag til innstilling/vedtak og gir råd til 

utvalget i faglige spørsmål knyttet til kontroll og tilsyn. Revisjonen er en leverandør og 

utfører på bestilling fra kontrollutvalget.  

 

23.3 Egenkontroll 

I 4. avsnitt beskrives at kontrollutvalget trenger bistand til å gjennomføre den løpende 

kontrollen med den kommunale forvaltningen og at «Til å hjelpe seg har kontrollutvalget en 

faglig uavhengig revisjon».  Sekretariatet er ikke nevnt i denne beskrivelsen noe som er en 

svakhet. Den løpende kontrollen består i hovedsak av at sekretariatet på vegne av 

kontrollutvalget ber om orienteringer og informasjon på ulike felt, legger opp saker til 

orientering i utvalget, virksomhetsbesøk og oppfølging av revisjonsrapporter o.l. 

Sekretariatet er kontrollutvalgets rådgiver og diskusjonspartner i alle saker som utvalget tar 

opp. 

 

23.5 Statsforvaltningskontroll og egenkontroll 

Det er positivt at det foreslås et sterkere koordineringsansvar fra fylkesmannens side for å 

unngå unødvendig belastning på kommunene. Vi stiller spørsmål ved om de foreslåtte 

virkemidler vil bli sterke nok for å faktisk redusere statlig kontroll. 
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Dialog med fylkesmannen om tilsyn og kontroll bør skje mellom kontrollutvalg ved 

sekretariat og fylkesmannen. Dette er den mest praktiske måten å få til en koordinering. 

 

23.7 Viktigste utfordringer 

Vi støtter forslaget om at kommunen ved kontrollutvalget skal ha en mulighet til bedre 

kontroll med selskaper som kommunen er deleier i sammen med private aktører. Vi støtter 

lovforslagets understreking av behovet for å styrke rolleforståelsen i arbeidet med kontroll 

og tilsyn. 

Kapittel 25 Kontrollutvalget og kontrollutvalgssekretariatet 
 

25.1.1 Innledning 

Vi støtter utvalgets forslag om å øke minimumskravet til antall medlemmer i kontrollutvalget 

fra tre til fem. 

 

25.1.4.3 Utvalgets vurderinger 

Utvalget foreslår å endre valgbarhetsreglene for medlemmer med ledende stilling, styreverv 

eller er medlem av bedriftsforsamling i et selskap. Vi støtter forslaget, men vi savner 

imidlertid en nærmere vurdering av valgbarheten til kontrollutvalget for eierrepresentanter.  

 

25.3 Kontrollutvalgssekretariatet 

Utvalget legger til grunn at «et faglig kompetent og velfungerende sekretariat er viktig for et 
uavhengig og godt arbeidende kontrollutvalg». Vi anser dette som vesentlig, men som vi har 
pekt på er ikke kontrollutvalgets sekretariat i tilstrekkelig grad beskrevet i utredningen.  

 

25.3.4.2 Sekretariatets oppgaver 

I lovforslaget fremstilles kontrollutvalgets sekretariat som et rent 

«møtetilretteleggingsorgan» på samme måte som møtesekretærorganet ellers i det 

kommunale system. Dette er en alt for snever fremstilling, sekretariatene har en mye mer 

omfattende rolle. Det er kontrollutvalgene som i detalj bestemmer hva sekretariatet skal 

utføre. Selv om sekretariatenes oppgaver og profil er noe forskjellig, utfører de fleste  

følgende arbeidsoppgaver (jf. Deloittes utredning): 

 Saksbehandling 

 Utredning 

 Administrasjon 

 Rådgivning 

 Koordinering/bindeledd 
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Sekretariatet skal dekke utvalgets behov for faglige ressurser, være utvalgets operative ledd, 

foreta utredning av for eksempel valg av revisjonsordning, påse at kontrollutvalgets saker er 

forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt, i tillegg til å være et 

møtetilretteleggingsorgan. Vi henviser i denne forbindelse til blant annet § 20 i 

kontrollutvalgsforskriften.  

Utvalget forsøker å trekke en grense mellom revisjonens oppgaver ved forvaltningsrevisjon 

og sekretariatsoppgaver i dette kapitlet, noe de ikke lykkes med. Vi vil foreslå at den 

internasjonale definisjonen på revisjon NS-EN ISO 9000:2000 legges til grunn: «Systematisk, 

uavhengig og dokumentert prosess for å fremskaffe revisjonsbevis og bedømme det 

objektivt for å bestemme i hvilken grad kriterier for revisjon er oppfylt». Etter vår oppfatning 

må begrepet «systematisk» i denne sammenhengen bety at man følger bestemte 

revisjonsstandarder. Enhver vurdering av et faktum eller av om en lov er brutt, kan derfor 

ikke defineres som en revisjonshandling. 

I 4. avsnitt står det: «Etter utvalgets mening har ikke sekretariatet anledning til å innhente 

informasjon og vurdere det opp mot et regelverk.» Vi har behov for å gå i rette med den 

argumentasjonen utvalget benytter. Vi vil peke på at det finnes tilfeller hvor nettopp dette 

er sekretariatets mandat, som f.eks. ved vurdering av valg av revisjonsordning og 

konkurranseutsetting av revisjon. Et annet område er habilitetsvurderinger.  

I 6. avsnitt argumenterer utvalget for at sekretariatet ikke skal vurdere om revisors 

leveranser til utvalget holder faglig kvalitet. Det er etter vår mening meningsløst å vise til 

gjeldende rett om at sekretariatet skal passe på at saker som skal behandles i 

kontrollutvalget, er forsvarlig utredet, og samtidig hevde at det vil være svært krevende for 

et sekretariat å foreta en vurdering av kvaliteten på produktet som leveres fra revisjonen. 

Utvalget skriver riktig nok at dersom det er åpenbare mangler ved produktene som revisor 

leverer, må likevel sekretariatet si fra om dette. Vi vil hevde at det ikke er mulig å gjøre en 

vurdering av «åpenbare mangler» uten å vurdere hverken «metodevalg, prosjektdesign, 

datainnhenting, lovanvendelse og vurderinger som fremkommer i revisors rapporter».  

Det samme paradokset oppstår når utvalget skriver at sekretariatets oppgave i hovedsak skal 

være å sikre at produktet fra revisjonen er i samsvar med kontrollutvalgets bestilling: Det er 

vanskelig å vurdere om en bestilling er besvart uten for eksempel å vurdere metoden som 

revisjonen har benyttet for å få svar på bestillingen. Vi minner om at det knapt er noen 

fagmiljø som leser og vurderer flere revisjonsrapporter enn sekretariatene. Vi kan vise til 

konkrete eksempler der sekretariatet har påpekt feil og mangler i revisors produkter både 

innen regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon/selskapskontroller. Dette må også ses i lys 

av påse-ansvaret sekretariatene bistår kontrollutvalgene med. 

Vi vil også påpeke at det er sekretariatet som skriver innstillingen i disse som i andre saker. 
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25.3.4.3 Kompetansekrav 

Det argumenteres for å innføre kompetansekrav til sekretariatet. Utvalget konkluderer 

overraskende nok med at det ikke bør innføres kompetansekrav, og begrunner dette med at 

dette vil innebære en for sterk inngripen i det kommunale selvstyret. Det er svært vanskelig 

å forstå denne begrunnelsen, all den tid sekretærene ikke er ansatt i kommunen, eller 

underlagt rådmannen. Derimot vil vi legge vekt på argumentene som er fremmet for å 

innføre kompetansekrav, og anbefale at dette innføres.  

 

25.3.4.4 Størrelsen på sekretariatet 

Utvalget argumenterer for at det ikke bør stilles krav til størrelsen på sekretariatet, da 

Deloitte-rapporten ikke har påvist noen sammenheng mellom størrelsen på sekretariatet og 

kvaliteten på sekretariatets arbeid. Vi mener at det ikke kan legges vekt på dette 

argumentet, da Deloitte ikke har undersøkt denne problemstillingen i tilstrekkelig grad.  

Vi vil peke på at det er gode argumenter for at sekretariatene bør bli større. Større fagmiljø 

og bredere kompetansebase vil være et gode, og bidra til å utvikle tjenesten og bistå 

kontrollutvalget på en god måte. Samtidig vil et større sekretariat være mer robust overfor 

sykdom og vakanser samt at det lettere å sikre uavhengighet til revisor og rådmann. 

Videre skriver utvalget at kvalitetskrav vil tvinge mange kommuner over i interkommunalt 

samarbeid. Vi vil hevde at dette ikke er et reelt argument, all den tid de aller fleste 

sekretariater allerede er organisert som interkommunale samarbeid.  

 

Kapittel 26 Revisjon 

26.2.3.5 Regnskapsrevisjon og kontrollutvalgets ansvar for forenklet etterlevelsesrevisjon 

Lovutvalget foreslår at etterlevelsesrevisjon skal være en sentral kontrollform i kommunal 

sektor og at regnskapsrevisor skal ha utvidede oppgaver på økonomiområdet. I utredningen 

skriver utvalget at dette skal være en forenklet kontroll. Oppgaven slik den er beskrevet i 

lovforslaget (§ 24-9), er imidlertid svært omfattende. Det er vanskelig å se for seg at 

oppgaven vil kunne løses innenfor de rammer som i dag stilles til disposisjon for 

regnskapsrevisjon i kommunene.   

 

26.2.3.6 Andre Spørsmål 

Skriftlige påpekninger fra regnskapsrevisor (nummererte brev) 

Kommunelovutvalget foreslår at nummererte brev i utgangspunktet skal rettes direkte til 

kommunedirektøren. Dette er en innskrenkning av kontrollutvalgets mandat.  Det framstår 

som lite hensiktsmessig å gjøre adressering av nummererte brev til en løpende vurdering 
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avhengig av forholdet det rapporteres om. Det kan potensielt føre til svært ulik praksis. Vi 

støtter ikke dette forslaget. 

Vi mener at nummererte brev går til den som forestår løpende tilsyn av den kommunale 

forvaltningen, det vil si kontrollutvalget. Denne ordningen har vi god erfaring med. 

 

Sekretariatene konstaterer at revisor har svært ulik praksis når det gjelder nummererte brev. 

Vi støtter derfor utvalgets forslag om at «revisor årlig må utarbeide en oppsummering av de 

nummererte brev som er sendt gjennom året». I gjeldende rett har kontrollutvalget et 

ansvar for å følge opp påpekninger i nummererte brev. Dette er ikke tatt inn i lovutvalgets 

forslag. 

 

26.4 Sertifisering av revisor. Nasjonal kvalitetskontroll 

Vi støtter utvalgets forslag om en nasjonal ordning for kvalitetskontroll med revisorer i 

kommunesektoren. 

 

Kapittel 27 Kommunenes styring og kontroll med ekstern 

virksomhet 

27.3 Innsynsrett i selskaper og lignende som utfører oppgaver for kommunen 

Vi slutter oss til utvalgets vurderinger. Lovendringene som foreslås her vil styrke den 

politiske kontrollen med ekstern virksomhet. 

 

27.4.1 Innledning 

Lovutvalget mener det eksisterende regelverket for selskapskontroll i kommuneloven i 

utgangpunktet fungerer etter hensikten sin, og ser derfor ikke at det foreligger behov for 

store endringer i regelverket. Utvalget foreslår likevel å gjøre eierskapskontroll til en 

oppgave for revisjonen. Utvalget mener at dette forslaget skal føre til en klarere 

rollefordeling mellom sekretariatet og revisjonen samt forhindre dobbeltrolleproblematikk 

knyttet til sekretariatets arbeid. 

  

27.4.3 Eierskapskontroll i praksis 

Lovutvalget bygger på data hentet fra Rapporten Evaluering. Kontrollutvalg og 

kontrollutvalgssekretariat (Deloitte 2014). Når vi ser nærmere på denne rapporten finner vi 

at det anslagsvis ble bestilt rundt 225 unike selskapskontroller i Norge i 2013. Dette er trolig 

en dobling siden 2008 (Nordlandsforskning, NF-rapport nr. 4/2007).  Deloitte har i sin 

rapport gjennomgått 10 utvalgte selskapskontroller. 5 fra sine utvalgte kommuner og 5 fra 
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databasen til Norges kommunerevisorforbund (NKRF). De 10 utvalgte rapportene har 

Deloitte delt inn i tre varianter: «Selskapskontroll av eierskapsforvaltningen til kommunen», 

«forvaltningsrevisjon av et selskap» og «eierskapskontroll av et selskap».  I den tredje 

varianten finner Deloitte at det gjennomgående har vært en utfordring å skille mellom 

eierskapsforvaltning på den ene side og det at en faktisk går inn og gjør vurderinger av 

driften i selskapet på den andre siden. Deloitte skriver at «Flere» rapporter innenfor den 

tredje kategorien har en tilsvarende tilnærming. Vi mener at dette grunnlaget ikke er 

tilstrekkelig til å begrunne en lovendring. Departementet bør vurdere om det er behov for 

en grundigere undersøkelse av rolleforståelsen knyttet til gjennomføring av selskapskontroll, 

før eierskapskontrollen blir gjort til en oppgave kun for revisjonen. Det er etter vår 

oppfatning viktig at en mulig lovendring er velbegrunnet. 

 

27.4.4.2 Omfang av og plan for selskapskontroll 

Utvalget foreslår at det skal lages en felles plan for forvaltningsrevisjon. Utvalgets vurdering 

er at det er hensiktsmessig å foreta en samlet risiko og vesentlighetsvurdering for den 

virksomheten som skjer i kommunen og den virksomheten som skjer i kommunale selskap. 

Vi er uenig i at dette er hensiktsmessig, fordi disse risiko- og vesentlighetsvurderingene er 

svært forskjellige. Vi mener det er mer hensiktsmessig å foreta særskilt risiko og 

vesentlighetsvurderinger av selskapene med sikte på å tydeliggjøre både eierskapskontroll 

og forvaltningsrevisjon.  
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MØTEPROTOKOLL  
 

Styret for VIKS 
 
Dato: 05.09.2016 kl. 18:00 
Sted: Vestfold fylkeskommune - møterom Borre, Tønsberg. 
Arkivsak: 15/00164 
  
Tilstede:  Jan Nærsnes, leder 

Terje Fuglevik, nestleder 
Heidi Ørnlo, medlem 
Olav Bjørnli, medlem 
Ulf K.Halvorsen, medlem 
Ivar Dillan, medlem 
Gjert Gjertsen, medlem 
Aleksander Leet, medlem 
Jon Henrik Grindlia, medlem 
Dag Erichsrud, medlem 
 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Ingen 

  
Ikke møtt:  Lars Egeland, medlem 

Stig Atle Vange, medlem 
  
Andre: Heidi Wulff Jacobsen, ansattes observatør 

Orrvar Dalby, daglig leder VIKS 
  
Møteleder: 
 
Protokollfører: 

Jan Nærsnes 
 
Orrvar Dalby 

  
 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

15/16 16/00116-1 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15.03.2016 3 

16/16 16/00119-1 Regnskapsrapport 2 - januar-juli 2016 3 

17/16 16/00123-1 
Godtgjørelser til leder, styremedlemmer og arbeidsutvalg 
2017. 

4 
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18/16 16/00121-1 Forslag til budsjett for VIKS 2017. 5 

19/16 16/00120-1 Strategiske utfordringer for VIKS. 5 

20/16 16/00122-2 Referater 6 

21/16 16/00122-1 Eventuelt 7 

    

 
 
 
Leder ønsket velkommen og møtet ble satt kl.18.00. 
 
Fylkesordfører Rune Hogsnes ga innledningsvis en orientering om Vestfold 
fylkeskommune og aktuelle utfordringer. 
 
Deretter holdt spesialrådgiver Tor Dølvik, Transparency International Norge et 
foredrag om «Korrupsjonsrisiko og forebygging i kommunesektoren». 
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Saker til behandling 

15/16 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15.03.2016 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 05.09.2016 15/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokoller fra styremøte i VIKS 15.03.2016 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Protokoller fra styremøte i VIKS 15.03.2016 godkjennes. 
 
 
 
 
 

16/16 Regnskapsrapport 2 - januar-juli 2016 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 05.09.2016 16/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Styret tar regnskapsrapport 2/2016 for perioden januar-juli 2016 til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Daglig leder ga en kort orientering om regnskapsrapporten og svarte på spørsmål. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
 
Styret tar regnskapsrapport 2/2016 for perioden januar-juli 2016 til orientering. 
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17/16 Godtgjørelser til leder, styremedlemmer og arbeidsutvalg 
2017. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 05.09.2016 17/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Det vedtas følgende godtgjørelser for 2017: 
 
Styreleder: kr. 
 
Styremedlemmer: kr. 
 
Arbeidsutvalg: kr. 
 
Skyssutgifter dekkes etter regning basert på gjeldende offentlig regulativ.  
 
 
Møtebehandling 
Terje Fuglevik orienterte kort om tidligere praksis i styret ved behandling av 
godtgjørelser. Han fremmet forslag om at vedtatt godtgjørelse for 2016 videreføres 
for hele styrets funksjonsperiode. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Det vedtas følgende godtgjørelser for 2017 og resten av styrets funksjonsperiode: 
 
Styreleder: kr.20.000 pr. år og kr.1.000 pr. møte. 
 
Styremedlemmer: kr.1.000 pr. møte 
 
Arbeidsutvalg: kr.1.000 pr. møte. 
 
Skyssutgifter dekkes etter regning basert på gjeldende offentlig regulativ. 
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18/16 Forslag til budsjett for VIKS 2017. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 05.09.2016 18/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
1.Styret for VIKS vedtar det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2016 med en total 
kostnadsramme på kr.3.270.000. 
 
2.Fordeling av driftskostnadene på medlemskommunene skjer i samsvar med 
vedlagte forslag. 
 
 
 
 
Møtebehandling 
Daglig leder gjennomgikk budsjettforslaget og svarte på spørsmål. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
1.Styret for VIKS vedtar det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2016 med en total 
kostnadsramme på kr.3.270.000. 
 
2.Fordeling av driftskostnadene på medlemskommunene skjer i samsvar med 
vedlagte forslag. 
 
 
 
 
 

19/16 Strategiske utfordringer for VIKS. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 05.09.2016 19/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Saken tas til orientering. Styret avventer videre utredningsarbeid inntil de endelige 
konsekvenser for selskapet av kommunereformen og regionreformen er klare. 
 
Styreleder og daglig leder gis i oppdrag å informere eierkommunene skriftlig om 
status i selskapets strategiarbeid. 
 



33/16 Referatsaker Re 19.10.16 - 16/00014-10 Referatsaker Re 19.10.16 : Protokoll Styret for VIKS 05.09.2016

 6  

 
Møtebehandling 
Daglig leder orienterte om status i saken, herunder tilbakemeldingen fra TEMARK. 
Styreleder ga en tilbakemelding fra møtet med KUBIS 10.juni 2016. Saken ble 
drøftet. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. Styret avventer videre utredningsarbeid inntil de endelige 
konsekvenser for selskapet av kommunereformen og regionreformen er klare. 
 
Styreleder og daglig leder gis i oppdrag å informere eierkommunene skriftlig om 
status i selskapets strategiarbeid. 
 
 
 
 
 

20/16 Referater 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 05.09.2016 20/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Følgende referatsaker ble framlagt: 
1.Referat fra møte i styrets arbeidsutvalg 10.juni 2016. 
 
2.Tolkningsuttalelse fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedrørende 
muligheten for fjernmøter for representantskap i interkommunale selskaper (IKS) 
datert 01.07.2016. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 
  



33/16 Referatsaker Re 19.10.16 - 16/00014-10 Referatsaker Re 19.10.16 : Protokoll Styret for VIKS 05.09.2016

 7  

 

21/16 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 05.09.2016 21/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 
Møtebehandling 
Gjert Gjertsen og Terje Fuglevik ga tilbakemelding fra møter i representantskapene i 
hhv. Vestfold Krematorium IKS og VESAR IKS. 
 
Det ble foreslått at saksdokumentene for framtidige møter sendes fra sekretariatet til 
de valgte observatørene som nå, og i tillegg i kopi til de øvrige styremedlemmene. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Tilbakemeldingene fra møter i representantskapene i Vestfold Krematorium IKS og 
VESAR IKS tas til orientering. 
 
Saksdokumentene for framtidige møter sendes de valgte observatører som nå, og i 
tillegg i kopi til de øvrige styremedlemmene. 
 
 
 
Møtet slutt kl.20.15. 
 
 
 
For leder i styret i VIKS, Jan Nærsnes 
 
 
Orrvar Dalby 
Daglig leder VIKS/sekretær 
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34/16 Eventuelt - 15/00154-22 Eventuelt : Eventuelt

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 15/00154-22 
Saksbehandler Gaute Hesjedal 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 19.10.2016 
 
 
 

   
 
 

SAK 34/16 
EVENTUELT 

 

Forslag til vedtak: 
. 
 
Vedlegg:  
Ingen. 
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