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SAK 27/16 
INFORMASJON OM PROSESSEN MED KOMMUNESAMMENSLÅING 

 

Forslag til vedtak: 
Informasjon om prosessen med kommunesammenslåing tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Kommunereform – sjekkliste for revisor, kontrollutvalg og sekretariat 
Fellesnemnd sak 25/16 Prosjektorganisering og mandat 

 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har invitert ordfører til møtet for å informere om kommune-
sammenslåingen og status i arbeidet. 
 
Holmestrand og Hof kommuner slås sammen til «nye» Holmestrand kommune med 
virkning fra 01.01.2018. Det er nå besluttet at også Sande kommune skal slås 
sammen med Holmestrand og Hof, men dette vil først skje fra 01.01.2020. Som følge 
av at Sande kommune nå er med i prosessen har mandatet for sammenslåingen blitt 
justert. 
 
I justert mandat framgår det innledningsvis: 
 

Den administrative organisering av ”nye” Holmestrand kommune skal være på 
plass fra 01.01.18. på en slik måte at inkludering av Sande kommune er 
nødvendig ivaretatt. Dette betyr at det skal legges opp til at prosjektet trekkes 
ut i tid slik at sammenslåingen i størst mulig grad skjer i en sammenhengende 
prosess fram mot 01.01.20, men likevel slik at ”Nye” Holmestrand (Hof og 
Holmestrand) framstår som en velfungerende kommune fra 01.01.18. 

 
Sammenslåing av de 3 kommunene Hof, Holmestrand og Sande skal gå gjennom to 
prosesser og vil strekke seg over flere år. 
 
Kontrollutvalgene i Holmestrand og Hof vil være operative fram til 01.01.2018. I 
Sande vil utvalget fungere fram til 01.01.2020. Utvalgene bør vurdere sin 
kontrollaktivitet i lys av den pågående sammenslåingen ut i fra to hensyn: 
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1. Hvordan kan kontrollutvalget bidra positivt i prosessen gjennom sitt arbeid? 
2. Ivareta kontroll med kommunens tjenesteproduksjon i en periode hvor arbeid 

med sammenslåing tar mye fokus. De fleste tjenester skal videreføres i ny 
kommune. 
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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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Holmestrand kommune 

 
 
 
 JournalpostID 16/15730 
 ArkivsakID 15/5894 
Saksbehandler: Thor Smith Stickler telefon: 33 06 41 
09 

Arkivkode K1 - 020, K3 - &35 

   
   

 

Prosjektorganisering og mandat for kommunesammenslåing 
Holmestrand, Hof og Sande kommuner. 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Fellesnemd 20.10.2016 025/16 

Partssammensatt utvalg 20.10.2016 012/16 

 
Prosjektlederes innstilling: 

Prosjektorganisasjon og mandat for kommunesammenslåing av Holmestrand, Hof og Sande 
kommuner vedtas. 
 

 

 
20.10.2016 Behandling i Partssammensatt utvalg 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
PAU-012/16 vedtak: 
Prosjektorganisasjon og mandat for kommunesammenslåing av Holmestrand, Hof og Sande 
kommuner vedtas. 
 

 

 
 
20.10.2016 Behandling i Fellesnemd 
Partsammensatt utvalgs forslag enstemmig vedtatt 

 
FN-025/16 vedtak: 
Prosjektorganisasjon og mandat for kommunesammenslåing av Holmestrand, Hof og 
Sande kommuner vedtas. 
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Sammendrag 

Som følge av at ”nye” Holmestrand kommune , som er en kommune fra 01.01.18, skal 
utvides med at Sande kommune skal være del av den felles kommunen fra 01.01.20, er det 
nødvendig å justere mandat for kommunesammenslåingsarbeidet. Eksisterende mandat 
omfatter kun Holmestrand og Hof kommuner og fordi Sande kommune trekkes med i 
prosjektet allerede  nå i 2016, er det nødvendig å justere mandatet. 

Faktaopplysninger 
Fellesnemda for Holmestrand og Hof må fatte vedtak som også omfatter Sande kommune, 
inntil ny Fellesnemd er nedsatt for ”nye” Holmestrand og Sande kommune iløpet av høsten 
2017, etter at kongelig resolusjon er fattet for denne kommunesammenslåingen. 

Juridiske forhold 
Prinsippielle forhold som omhandler Sande kommune må inntil ny Fellesnemd er valgt, 
behandles spesielt i Sande kommunestyre for å kunne forplikte Sande kommune. 

Økonomiske konsekvenser 
Sande kommune vil tilføre prosjektet midler fra den dato da kommunesammenslåingen er 
stadfestet gjennom kongelig resolusjon. Inntil dette skjer kan Sande kommunes andel av 
kostnadene i arbeidet forskutteres av Hof og Holmestrands felles midler som er tilført fra 
staten. Gjennom regnskapsføring av kostnadene vil Sande kommunes andel kunne 
synliggjøres. 

Barn og unges interesser 
x 

Miljøkonsekvenser 
x 

HMS/Folkehelse 
x 

Vurderinger 

Prosjektleder anbefaler av mandat og prosjektorganisering justeres som følger : 

 

Prosjekt kommunesammenslåing Hof og Holmestrand kommuner 
pr.01.01.18, og med Sande kommune fra 01.01.20. 

 

Mandat : 

Den administrative organisering av ”nye” Holmestrand kommune skal være på plass fra 
01.01.18. på en slik måte at inkludering av Sande kommune er nødvendig ivaretatt. Dette 
betyr at det skal legges opp til at prosjektet trekkes ut i tid slik at sammenslåingen i størst 
mulig grad skjer i en sammenhengende prosess fram mot 01.01.20, men likevel slik at ”Nye” 
Holmestrand (Hof og Holmestrand) framstår som en velfungerende kommune fra 01.01.18. 

 

Overordnet ledelse, rådmann og kommunalsjefer skal være på plass, og de områder 
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kommunalsjefene skal ha ansvar for skal være klare. Samarbeidsløsninger med Sande om 
for eksempel felles ledelse kan være aktuell løsning i noen tilfeller. 

 

Tjenesteområdene skal være organisert i hensiktsmessige enheter, slik at også Sande 
forutsettes som del av den felles kommunen fra 01.01.20. Dette kan bety midlertidige 
overgangsløsninger inntil sluttdato for prosjektet 01.01.20. 

 

Samarbeidsløsninger på ulike områder med andre kommuner skal være avklart, herunder 
lokalisering av de ulike tjenesteområder og evt. vertskommunesamarbeide .     

 

Ansattes rettigheter på alle nivå, skal ivaretas i arbeidet med å løse utfordringer av 
personalmessig karakter ved dannelsen av ny organisasjon.  

 

Synergieffekter, heri effektiviseringsgevinster,ved sammenslåingen skal synliggjøres , 
samtidig som tjenestekvaliteten overfor kommunens felles innbyggere skal søkes 
opprettholdt, og i enkelte tilfeller forbedres. 

 

IKT- infrastruktur og fagsystemer skal være samordnet, og sammenslåingen skal søke 
utvikling og forbedring av digitale løsninger for den kommunale organisasjon, og overfor 
innbyggerne.    

 

Føringene gitt gjennom den politiske plattformen for kommunesammenslåingen, som 
framkommer i vedlegget til søknaden om kommunesammenslåing for Hof og Holmestrand, 
og den nye plattformen som inkluderer Sande, skal ivaretas.  

 

Organisering: 

Styringsgruppe/referansegruppe :                                                                                                                                                          
Fellesnemnda, med tiltredelse av representanter fra Sande kommune, som har møte og 
talerett inntil ny Fellesnemd nedsettes høsten 2017,fungerer delvis som  prosjektets 
styringsgruppe og delvis som referansegruppe for prosjektgruppa ledet av prosjektleder som 
er rådmannen for Hof og Holmestrand og fra 01.02.16 ? nyansatt rådmann for den nye 
kommunen. 

 

Fellesnemnda skal vedta mandat og organisering av prosjektet, og avklare prinsipielle 
problemstillinger.  
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Fellesnemnda for Hof og Holmestrand tilsetter den nye rådmannen, og vedtaket stadfestes 
gjennom vedtak i Sande kommune. 

 

For øvrig vises til Fellesnemndas lovpålagte oppgaver knyttet til økonomi, budsjett og 
økonomiplan og delegasjonsreglement. 

                                                                                                                                                          
Alt som foregår eller behandles i de tre kommunene som kan ha betydning for den nye 
kommunen, bør drøftes i fellesnemnda. Spesielt gjelder dette saker av økonomisk betydning. 

 

Partssammensatt utvalg:                                                                                                                                                                      
Fellesnemda utgjør sammen med 4 tillitsvalgte et partssammensatt utvalg. Utvalget skal 
behandle saker som gjelder forholdet mellom den nye kommunen som arbeidsgiver, og de 
ansatte, herunder gi råd til fellesnemda om ansettelse av rådmann. PAU tiltres også av 
representantene fra Sande, inkludert en tillitsvalgtrepresentant. 

 

Prosjektgruppe:                                                                                                                                                                    
Prosjektleder har ansvar for, i samarbeide med rådmenn og deres nærmeste ledere, å lede 
prosjektarbeidet, 2 av de utnevnte tillitsvalgte i partssammensatt utvalg + den tillitsvalgte fra 
Sande, deltar i prosjektgruppa.                                                                                                                                                           
Prosjektleder knytter, etter avtale med rådmennene,  til seg sekretærhjelp, som også er 
sekretær for Fellesnemnda, og nødvendig prosjektmedarbeider(e) for å bistå prosjektleder i 
det løpende arbeidet.  Prosjektgruppa rapporterer og fremmer saker for avklaring,  til 
Fellesnemnda.  

Fellesnemndas møter avholdes ihht oppsatt møteplan.  Ekstraordinære møter avholdes etter 
behov. Når det er behov for møter i Partssammensatt utvalg avholdes de ihht samme 
møteplan som for Fellesnemnda. 

 

Ansettelsesutvalg: 

Prosjektleder/rådmann og ytterligere 2 arbeidsgiverrepresentanter, sammen med 3 
tillitsvalgtrepresentanter har ansvaret for tilsetting i de ulike stillinger i ny kommune. Det 
søkes konsensus i ansettelser, men rådmannen har det avgjørende ord. 

Partsammensatt utvalg holdes oppdatert på ansettelser som foretas. 
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Aktivitets- og fremdriftsplan for administrativ prosess 

Ansvar: Angir hvem som har gjennomføringsansvar, og rapporterer videre til prosjektledelsen 
ved ansvarlig kommunalsjef . 

 

NB ! Planen må justeres som følge av Sandes inntreden i prosjektet. 

 

Nr Oppgave 
 

Ansvar Tid 

 
Tilrettelegging politiske prosesser 
 

  

1 Sekretariat og saksforberedelse for 
fellesnemda og partssammensatt utvalg 
 

Prosjektleder 
Sekretær 

Løpende 

 Delegasjonsreglement                                              Politisk arb. Gruppe 
Rådmann 
Politisk sekretær 

Høst 2017 

    

    

    

    

 
Personalmessige forhold 
 

  

 Ref. nedsatte arbeidsgrupper. Else  

2 Kartlegge og utrede personalmessige 
forhold.  (Samordning ansatte, 
lønnsmessige skjevheter og behov for 
harmonisering lønn, rekrutteringsbehov, 
kompetanse, særavtaler, arbeidstid, 
flexitidsordning, seniorpolitiske tiltak 
m.v). 

 

Personalsjefer 
Og tillitsvalgte 

Frist:  
Desember 
2016 

3 Etablere rutiner for håndtering av ledige 
stillinger og rekruttering under 
omstillingsprosessen. 
 

Personalsjefer /tv Frist: 
Juni 2016 
(Ho/Ho) 
 

    

4 Omstillingsavtale. 
 

Personalsjefer/tv Frist :Juni 
2016 

5 Rekruttering 
 

Rådmann 
Prosjektledelse 

Løpende 

6 Utforme og implementere økonomi, 
lønns- og personalsystem 

Personalsjef 
Økonomisjef 

Sluttfrist:  
Jan. 2017 

7 Arbeidsavtaler. 
Ny arbeidsavtale for alle ansatte ny 
kommune 

Personalsjef/tv Sluttfrist: 
november 
2017 
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Organisering og administrasjon 
 

  

8 Organisasjonsmodell. 
Administrativ organisasjonsmodell i ny 
kommune med lederstillinger.  

 
 

Rådmann/prosjektleder Frist:  
Februar 17 

9 Selskaper og stiftelser og legater 
· Fremskaffe oversikt over deltagelse i 

selskap, stiftelser m.v og 
interkommunalt samarbeid ut over Hof 
og Holmestrand 

· Vurdere eventuell avvikling/ utmelding 
 

 
Sekretær 
Prosjektledelse 

 
Sak. Juni 16 
i FN 
Høst 16 

10 Avtaler/ kontrakter.  
· Fremskaffe oversikt over inngåtte 

kontrakter/ avtaler med private/ 
organisasjoner m.v. 

· Fremskaffe oversikt over inngåtte 
avtaler med offentlige organisasjoner, 
herunder vertskommuneavtaler  

· Vurdere i hvilken grad ny kommune 
skal benytte seg av avtaler 
kommunene har inngått og hvilke 
anskaffelser som skal utlyses  

· Gjennomføre ny kontraktering 
 

 
 
 
Økonomisjefer med 
bistand fra 
kommunalsjefer 
(Morten J ) 

 
 
 
Frist 
oversikt: 
Sept. 2016 
 
 
 
 
Sluttfrist: 
Høst 2017 
 

11 Anskaffelser 
Vurdere organisering og utvikling av 
tjenestene for anskaffelser i ny 
kommune 
 

Økonomisjef 
Morten J  

Vår 2017 

12 Sak/ arkiv i omstillingsprosessen. 
Avslutt arkiver 
 

Arkivansvarlige Des 16 

13 Sak/ arkivsystem i ny kommune 
Gjennomgå og vurdere sak og 
arkivløsninger i ny  kommune.  
Både sentralt system og fagsystemer 
skal gjennogås 
 

Arkivansvarlige Sluttfrist: 
Desember  
2016 

14 Kirken og andre organisasjoner 
Samhandle med kirkelig fellesråd og 
andre berørte interesser om 
kommunesammenslåingsprosessen. 
Fremforhandle ny tjenesteytingsavtale 
med kirken. 
Gravferdsmyndigheten ? 

Rådmann 
Sekretær 
Økonomisjef 

  
Frist: 
Oktober 
2017 

15 Planprosess ny  kommune.  
· Vurdere prinsipper og milepæler for 

overordnet planlegging.  
· Igangsette arbeid med planstrategi for 

ny kommune for å vurdere behov for 
samordning av eksisterende planer og 
nye planer.  

 
Rådmann  
 

 
 
 
Høst 2017 
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· Samordne årshjul / rapporteringsplan 
og overordnede styringsdokumenter 

 

16 ROS analyse i ny kommune 
Gjennomføre ROS analyse for ny  
kommune 
 
 
 

 
Beredskapsansv. 

Igangsettes 
2016 
Sluttfrist:  
Mars 2017 

17 Beredskapsplan ny kommune 
Overordnet beredskapsplan / plan for 
kriseledelse for ny kommune.  
 

Rådmann  
Prosjektleder 
Beredskapsansv. 
 

Sluttfrist 
Oktober 
2017 

18 Næringsutvikling 
Vurdere organisering og utvikling av 
tjenestene for næringsutvikling for ny  
kommune 
 

Næringssjef Sluttfrist: 
Des. 2016 

19 Klima- og miljø 
Vurdere organisering og utvikling av 
tjenestene for klima og miljø i nye 
Færder kommune 
 

Teknisk ? 
prosjektledelse 
 

Vår 2017 

    

20 Frivillighet, lag og foreninger 
Vurdere organisering og utvikling av 
tjenestene for frivillighet, lag og 
foreninger i ny |kommune 
 

Solfrid 
Anne Marit 
Gertruud 
Barbro 
 

Sluttfrist: 
Des. 2016 

21 Skilt, symboler 
· Kartlegge og vurdere behov for nye 

skilt og symboler.  
· Implementere utskifting 

 

 
Bodo, Tore 
Pernilla 
 

Frist 
kartlegging: 
Des. 2016 
Sluttfrist: 
Nov. 2017 

22 Lokalisering 
· Vurdere lokalisering av kontorer og 

tjenestesteder i ny kommune. 
 
· Avklare lokalisering – politisk sak 
 

 
Arbeidsgrupper 
Prosjektledelse 
Rådmann 

 
Frist: Des. 
2016 
 
Sluttfrist: 
April 2017 

23 Lokale vedtekter, forskrifter 
· Kartlegge og gjennomgå alle lokale 

vedtekter og forskrifter 
· Vurdere nye lokale vedtekter og 

forskrifter for ny kommune 
· Fremlegge politisk sak 

 

 
Pernilla 
Rådmann 
Prosjektledelse 
Kommunalsjefer 

 
Oppstart: 
Høst 2016 
 
Frist februar 
2018. 

 
Tjenester  
 

  

    

24 Tjenesteutredninger 
Nedsatte arbeidsgruppeer 04.04.16 . 
Ihht mandat 
 

Prosjektledelse 
Ledere av 
arbeidsgrupper 

Sluttfrist: 
Desember 
2016 
(vår 2017) 

25 Kartlegging av bygg, infrastruktur m.v Kommunalteknikk Sluttfrist:  
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Oppdatering av tidligere utført 
kartlegging av bygg, infrastruktur, utstyr, 
kjøretøy osv i kommunene 

Bodo 
Gro  

Okt  2016 

27 Bygningsmasse – utnyttelse og 
tilpasning 
Med basis i arbeidsgruppenes råd..  
 

 
Prosjektledelse 
Kommunalteknikk  

Sluttfrist: 
November 
2016 

28 Kartlegging og behovsanalyse IKT.  
( infrastruktur, avtaler, programvare, 
sentralt og fagsystem) 
 

Arbeidsgruppene 
IT 
Økonomisjef 

Sluttfrist: 
Des.  2016 

    

    

    

   

    

    

    

    

    

 
Økonomi 
 

  

29 Budsjett/ regnskap 
Lage budsjett for omstillingsmidler, totalt 
27 millioner 

Økonomisjef August 2016 

    

30 Budsjett første driftsår 2018 
Forberede budsjett, økonomiplan og 
handlingsplan for ny kommune fra 
1.1.2018. 

Økonomisjef 
Rådmann 

Frist:  
Oktober 
2017 

 

 

Videre behandling 
Avgjøres av Fellesnemda 

Forutsettes tatt til etterretning av Sande kommunestyre. 
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Arkivsak-dok. 16/00173-1 
Saksbehandler Gaute Hesjedal 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Holmestrand 09.11.2016 
 
 
 

   
 
 

SAK 28/16 
INVITASJON TIL FELLESMØTE MED KONTROLLUTVALGET I HOF 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget i Holmestrand er positiv til henvendelsen fra kontrollutvalget i Hof om 
et fellesmøte i forbindelse med kommunesammenslåing og samordning av 
forvaltningsrevisjonsprosjekter. Sekretariatet bes legge til rette for en passende dato 
for et slikt møte i januar/februar 2017. 
 
Vedlegg:  
KU-sak 24/16, Hof 

 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget i Hof har i møte 18.10.16 behandlet sak om bestilling av prosjektplan 
til et nytt forvaltningsprosjekt. I saken blir det pekt på at kommunen står midt i en 
sammenslåingsprosess og at administrasjonen i de to kommunene til dels er 
integrert allerede. Arbeidsbelastningen på administrasjonen er stor, og det vil være 
av verdi dersom neste forvaltningsprosjekt oppleves nyttig i prosessen man nå står i. 
 
Kontrollutvalget i Hof har under utarbeiding et forvaltningsprosjekt på skole, mens det 
i Holmestrand er igangsatt et prosjekt om flyktninger. Disse prosjektene vil fullføres 
som planlagt.  
 
For å få mest mulig ut av neste prosjekt er det viktig å komme i gang tidlig på året. 
Det anbefales derfor at det avholdes et fellesmøte med kontrollutvalgene i Hof og 
Holmestrand i januar/februar 2017 for å avklare område og tema for et samkjørt 
forvaltningsrevisjonsprosjekt. 
 
Det anbefales at rådmannen inviteres til fellesmøtet for å drøfte områder for 
forvaltningsrevisjon. 
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Saksutskrift 
 
 
Arkivsak-dok.  15/00127-18 
Arkivkode.  216  
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Hof 18.10.2016 24/16 

 
 
Bestilling av prosjektplan for nytt forvaltningsprosjekt. 
 
Kontrollutvalget i Hof har behandlet saken i møte 18.10.2016 sak 24/16 
 
Møtebehandling 
Sekretær og revisor orienterte om saken og svarte på spørsmål. 
 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
 
Kontrollutvalget i Hof vedtar å invitere kontrollutvalget i Holmestrand til et fellesmøte for 
å samordne valg av forvaltningsprosjekt for 2017. Rådmannen i Holmestrand og Hof 
inviteres til møtet.  
 
 
 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget i Hof vedtar å invitere kontrollutvalget i Holmestrand til et fellesmøte for 
å samordne valg av forvaltningsprosjekt for 2017. Rådmannen i Holmestrand og Hof 
inviteres til møtet.  
 
 
 
Vedlegg:  
Ingen.  

 
Saksframstilling: 
 
Kontrollutvalget behandlet overordnet analyse og forslag til plan for forvaltningsrevisjon 
2016-2017 i møte 10.mai d.å. og det ble fattet slikt vedtak: 
 

«Overordnet analyse – Hof kommune 2016-2017 tas til orientering. 
 
Kontrollutvalget vedtar, med bakgrunn i overordnet analyse, følgende plan for 
forvaltningsrevisjon for 2016-2017: 
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2 
 

1. Skole 
2. Flyktninger – oppgaver og ansvar 
 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte slikt vedtak: 
Kommunestyret vedtar, med bakgrunn i overordnet analyse, følgende plan for 
forvaltningsrevisjon for 2016-2017: 
1. Skole 
2. Flyktninger – oppgaver og ansvar 
 
Kontrollutvalget gis fullmakt til å omprioritere eller tilføye andre prosjekter. 
Kommunestyret orienteres ved eventuelle endringer. Hvis endringene i planen 
fører til økning av den økonomiske rammen, må dette behandles spesielt.» 

 
Kommunestyret sluttet seg til kontrollutvalgets vedtak i møte 14.juni, sak 51/16. 
 
Det første prosjektet på prioriteringslista, nemlig en forvaltningsrevisjon av skole, er 
under arbeid. Forvaltningsprosjektet skal leveres fra revisjonen 1.12.2016 og behandles 
på første møte i 2017, jfr. særskilt sak. 
 
Hof har normalt fått levert en forvaltningsrevisjon i året innenfor rammene av budsjettet 
for kontroll og tilsyn. Kommunen står midt i en prosess med kommunesammenslåing 
med Holmestrand, og etter hvert med Sande. Administrasjonene i Hof og Holmestrand 
er til dels integrert allerede, bl.a. med felles rådmann. Arbeidsbelastningen på 
administrasjonene er stor i denne fasen, og det er viktig at det neste 
forvaltningsprosjektet oppleves å være nyttig. Revisor har drøftet spørsmålet med 
sekretariatet og luftet muligheten for et fellesmøte mellom kontrollutvalgene i Hof og 
Holmestrand med sikte på å vurdere om det kan være aktuelle fellesprosjekt. I så fall 
bør rådmannen inviteres til et slikt møte. 
 
Vestfold Kommunerevisjon arbeider nå med et forvaltningsprosjekt om flyktninger for 
kontrollutvalget i Holmestrand. Dette tema er neste prosjekt på den vedtatte planen for 
forvaltningsrevisjon i Hof. 
 
Slik sekretariatet vurderer saken, står kontrollutvalget overfor flg. alternativer: 
 
Enten å gå videre med prosjekt 2 i den vedtatte planen for forvaltningsrevisjon, eller ta 
en vurdering sammen med kontrollutvalget i Holmestrand om et mulig fellesprosjekt. Et 
slikt fellesmøte vil ikke ha noen formell avgjørelsesmyndighet. Vedtak må fattes i det 
enkelte kontrollutvalg. Sekretariatet vil tilrå at man tar et slikt fellesmøte før det tas en 
endelig beslutning. 
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Arkivsak-dok. 15/00099-28 
Saksbehandler Gaute Hesjedal 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Holmestrand 09.11.2016 
 
 
 

   
 
 

SAK 29/16 
REVISOR ORIENTERER 

 

Forslag til vedtak: 
Revisors informasjon tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
 
Saksframstilling: 
Revisor orienterer kontrollutvalget om status for revisjonsarbeidet, både innen 
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. 
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Arkivsak-dok. 16/00174-1 
Saksbehandler Gaute Hesjedal 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Holmestrand 09.11.2016 
 
 
 

   
 
 

SAK 30/16 
BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2017 HOLMESTRAND 
KOMMUNE 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget anbefaler et budsjett på kr 1.273.000,-  til tilsyn og kontroll i 
Holmestrand kommune for 2017 fordelt på følgende måte: 
          
Revisjonstjenester totalt:       975.000 

 Regnskapsrevisjon, enhetskontroll  375.000,- 

 Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll,   
overordnet analyse    332.500,- 

 Attestasjoner, andre tjenester   112.500,- 

 Ledelse av bedriften, styrebehandling, 
 deltaglese ogforberedelse til møter m.m. 155.000,- 

             
Sekretariatstjenester fra VIKS      178.000 

 
Møtegodtgjørelse          60.000 
Kjøp av andre tjenester (selskapskontroll)      30.000 
Andre driftsutgifter/kurs         30.000          
 
Sum Tilsyn og kontroll      1.273.000 
 
 
Budsjettforslaget oversendes formannskapet og bystyret. 
 
 
 
Vedlegg:  
Budsjett for VKR 2017 
Budsjett for VIKS 2017 

 
Saksframstilling: 
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Kontrollutvalgsforskriften §18 har følgende bestemmelse for budsjettbehandling: 

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 tilsyn og kontroll 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 5.11.16 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. Holmestrand kommunes andel av driftsutgiftene for 2017 utgjør 
kr.178.000 mot kr.176.000 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 reduksjon i kostnadene for 2017. Holmestrand kommunes andel er beregnet til kr 
975.000 av totale driftsutgifter på kr 11.550.000. 
 
 
Forslag til budsjett for tilsyns- og kontrollfunksjonen i Holmestrand kommune for 2017 
er som følger: 
 
 
        2017   2016 
Revisjonstjenester totalt:      kr 975.000,-         1.240.200,- 

 
 Regnskapsrevisjon, enhetskontroll   kr 375.000,-  500.000,- 

 Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll,    
overordnet analyse     kr 332.500,-  350.000,- 

 Attestasjoner, andre tjenester    kr 112.500,-  210.000,- 

 Ledelse av bedriften, styrebehandling, 
 deltagelse og forberedelse til møter m.m.  kr 155.000,-  180.200,- 

             
Sekretariatstjenester fra VIKS    kr 178.000,-   176.000,- 

 
 
Møtegodtjørelse      kr    60.000   60.000 
Kjøp av andre tjenester (selskapskontroll)  kr    30.000,-     30.000,- 
Andre utgifter/kurs      kr    30.000,-   30.000,- 
 
Sum tilsyn og kontroll     kr 1.273.000  1.536.200 
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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. 16/00176-1 
Saksbehandler Gaute Hesjedal 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Holmestrand 09.11.2016 
 
 
 

   
 
 

SAK 31/16 
MØTEPLAN 2017 

 

Forslag til vedtak: 
Møteplan 2017 for kontrollutvalget vedtas med følgende datoer: 

 14.02.17 

 05.04.17 

 31.05.17 

 27.09.17 

 15.11.17 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
 
Saksframstilling: 
Forslag til møteplan for kontrollutvalget i 2017: 
 

 14.02.17 
o Årsrapport for kontrollutvalget 2016 
o Bestilling av prosjektplan til nytt forvaltningsprosjekt 

 05.04.17 
o Behandling av prosjektplan – bestilling av forvaltningsprosjekt 

 31.05.17 
o Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 

 27.09.17 
o Behandling av forvaltningsrapport 
o Budsjett for kontroll- og tilsyn for nye Holmestrand 
o Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2017 
o Revisors uavhengighetserklæring  

 15.11.17 
o Møteplan for 2018 
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Arkivsak-dok. 15/00095-35 
Saksbehandler Gaute Hesjedal 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Holmestrand 09.11.2016 
 
 
 

   
 
 

SAK 32/16 
REFERATSAKER 09.11.16 

 

Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Protokoll fra styremøte i VIKS 05.09.16 
Eierinformasjon fra VIKS, 26.09.16 
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1 
 

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. 
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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. 
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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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1 
 

Arkivsak-dok. 15/00095-36 
Saksbehandler Gaute Hesjedal 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Holmestrand 09.11.2016 
 
 
 

   
 
 

SAK 32/16 
EVENTUELT 

 

Forslag til vedtak: 
. 
 
Vedlegg:  
Ingen. 
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1 
 

Arkivsak-dok. 15/00012-69 
Saksbehandler Gaute Hesjedal 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Holmestrand 09.11.2016 
 
 
 

   
 
 

SAK 34/16 
GODKJENNING AV PROTOKOLL 

 

Forslag til vedtak: 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 09.11.16 godkjennes. 
 
 
 
Vedlegg:  
Ingen. 
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