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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 
 
Dato: 14.04.2016 kl. 9:00 
Sted: Fylkeshuset, møterom Ra 
Arkivsak: 15/00043 
  
Tilstede:  Heidi Ørnlo (Ap), Rune Mathiassen (SV), Øyvind Bakke Reier 

(Ap), Elise Andersen (Frp),  
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Ingen. 

  
Forfall:  Andreas Muri (H), Hanne Eikeland (H) vara 
  
Andre: Fylkesrådmannen VFK Egil Johansen, sak 10/16 og 11/16 

Økonomisjef VFK Rune Hjertås, sak 10/16 
Regnskapssjef VFK Tone Stabel, sak 10/16 
Eiendomssjef VFK Christian Thorsen Egeberg, sak 11/16 
Dadglig leder VKR Linn Therese Bekken 
Rådgiver VIKS Gaute Hesjedal 

  
Møteleder: Heidi Ørnlo 
Protokollfører: Gaute Hesjedal 
  
 
 
Møtet ble satt kl 09.05. 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 
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Saker til behandling 

9/16 Godkjenning av protokoll fra 03.03.16 VFK 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 14.04.2016 9/16 
 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 03.03.16 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 03.03.16 godkjennes. 
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10/16 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsrapport 2015 
VFK 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 14.04.2016 10/16 
 
 

Forslag til uttalelse: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse til Vestfold fylkeskommunes årsregnskap og 
årsrapport for 2015: 
 
Kontrollutvalget har i møte 14.04.16 behandlet Vestfold fylkeskommunes 
årsregnskap og årsrapport for 2015. Grunnlaget for behandlingen har vært det 
avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen datert 18.03.16, fylkesrådmannens 
årsrapport for 2015 og fylkesrådmannens saksframlegg til fylkestinget. 
 
Innledning 
Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet 2015 viser kr 2.271.012.921 til 
fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 90.917.793.  
 
Økonomistyring - drift 

• Kontrollutvalget anser budsjettdisiplinen i sektorene som jevnt over er god. 
Kontrollutvalget ser svært positivt på regnskapsresultatet, og registrerer at 
vesentlig styrket skatteinngang mot slutten av året bidrar til det gode resultatet. 

• Netto driftsresultat viser fylkeskommunens mulighet til å bygge opp egenkapital 
og egenfinansiere investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. 
Netto resultatgrad for 2015 viser 4,4 %. Korrigert etter prinsipp fra 2014 er graden 
4,3% og anses tilfredsstillende. Tallet bør etter retningslinjene være på 4 %.  

• Kontrollutvalget ser positivt på at de frie fondene, Bufferfond og Disposisjonsfond 
Premieavvik, også i 2015 er styrket med henholdsvis 57 og 5 mill. kr. 
 

Investeringsregnskapet 

• Fylkeskommunen har investert for kr 276 mill. i anleggsmidler. Av dette er kr 119 
mill. finansiert ved lånemidler. Investeringsregnskapet er i tråd med forskrift 
avsluttet med kr 0 i utdekket/udisponert beløp. 

 
Balansen  
• Vestfold fylkeskommune tilfredsstiller balansekravet, kommunelovens krav om at 

løpende driftsutgifter skal finansieres av driftsinntekter. 
 

Gjeldsforhold 

• Vestfold fylkeskommune har en høy gjeldsgrad som pr. 31.12.15 utgjør 83 %. 
Langsiktig lånegjeld utgjør ved årsskiftet kr. 2.485 mill. og er i 2015 redusert med 
kr 5 mill. Pensjonsforpliktelsene utgjør kr 2.747 mill og har økt med kr 23 mill. 
Samlet langsiktig gjeld pr 31.12.15 er kr 5.232 mill. 

• Det er i 2015 betalt kr 97 mill. i låneavdrag, 10 mill. mer enn hva som er beregnet 
som lovens minstekrav.  
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Likviditet 

• Fylkeskommunen har en reell korrigert arbeidskapital på 279 mill. kr. Verdien 
tilsvarer 1,54 for likviditetsgrad 1, og bør ikke svekkes. Likviditetsgrad 1 bør ideelt 
sett oppnå en verdi på 2 eller mer. 

• Kontrollutvalget slutter seg til rådmannens vurdering i årsrapporten om at 
likviditeten er noe svakere enn ønsket, særlig sett i forhold til at fylkeskommunens 
månedlige lønnsutbetalinger er på over 100 mill. kr. 

 
Den interne kontrollen 

• Kontrollutvalget ser positivt på at fylkesrådmannen legger vekt på å gjennomføre 
tiltak i tråd med de anbefalinger som gis fra Kontrollutvalget og Vestfold 
Kommunerevisjon i tillegg til egne interne kontrolltiltak nevnt i årsrapporten. 

 
Avslutning  

• Ut over ovennevnte har ikke kontrollutvalget ytterligere merknader til Vestfold 
fylkeskommunes årsregnskap for 2015. 

 
 
 
Møtebehandling 
Fylkesrådmannen, økonomisjef og regnskapssjef orienterte om årsregnskapet 2015.  
Administrasjonen er fornøyd med å kunne legge fram et godt resultat. Revisor 
informerte om revisjonen av årsregnskapet og at det er avlagt en ren 
revisjonsberetning.  
Saken ble diskutert og spørsmål besvart. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalgets uttalelse til Vestfold fylkeskommunes årsregnskap og 
årsrapport for 2015: 
 
Kontrollutvalget har i møte 14.04.16 behandlet Vestfold fylkeskommunes 
årsregnskap og årsrapport for 2015. Grunnlaget for behandlingen har vært det 
avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen datert 18.03.16, fylkesrådmannens 
årsrapport for 2015 og fylkesrådmannens saksframlegg til fylkestinget. 
 
Innledning 
Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet 2015 viser kr 2.271.012.921 til 
fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 90.917.793.  
 
Økonomistyring - drift 

• Kontrollutvalget anser budsjettdisiplinen i sektorene som jevnt over er god. 
Kontrollutvalget ser svært positivt på regnskapsresultatet, og registrerer at 
vesentlig styrket skatteinngang mot slutten av året bidrar til det gode resultatet. 

• Netto driftsresultat viser fylkeskommunens mulighet til å bygge opp egenkapital 
og egenfinansiere investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. 
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Netto resultatgrad for 2015 viser 4,4 %. Korrigert etter prinsipp fra 2014 er graden 
4,3% og anses tilfredsstillende. Tallet bør etter retningslinjene være på 4 %.  

• Kontrollutvalget ser positivt på at de frie fondene, Bufferfond og Disposisjonsfond 
Premieavvik, også i 2015 er styrket med henholdsvis 57 og 5 mill. kr. 
 

Investeringsregnskapet 

• Fylkeskommunen har investert for kr 276 mill. i anleggsmidler. Av dette er kr 119 
mill. finansiert ved lånemidler. Investeringsregnskapet er i tråd med forskrift 
avsluttet med kr 0 i utdekket/udisponert beløp. 

 
Balansen  
• Vestfold fylkeskommune tilfredsstiller balansekravet, kommunelovens krav om at 

løpende driftsutgifter skal finansieres av driftsinntekter. 
 

Gjeldsforhold 

• Vestfold fylkeskommune har en høy gjeldsgrad som pr. 31.12.15 utgjør 83 %. 
Langsiktig lånegjeld utgjør ved årsskiftet kr. 2.485 mill. og er i 2015 redusert med 
kr 5 mill. Pensjonsforpliktelsene utgjør kr 2.747 mill. og har økt med kr 23 mill. 
Samlet langsiktig gjeld pr 31.12.15 er kr 5.232 mill. 

• Det er i 2015 betalt kr 97 mill. i låneavdrag, 10 mill. mer enn hva som er beregnet 
som lovens minstekrav.  

 
Likviditet 

• Fylkeskommunen har en reell korrigert arbeidskapital på 279 mill. kr. Verdien 
tilsvarer 1,54 for likviditetsgrad 1, og bør ikke svekkes. Likviditetsgrad 1 bør ideelt 
sett oppnå en verdi på 2 eller mer. 

• Kontrollutvalget slutter seg til rådmannens vurdering i årsrapporten om at 
likviditeten er noe svakere enn ønsket, særlig sett i forhold til at fylkeskommunens 
månedlige lønnsutbetalinger er på over 100 mill. kr. 

 
Den interne kontrollen 

• Kontrollutvalget ser positivt på at fylkesrådmannen legger vekt på å gjennomføre 
tiltak i tråd med de anbefalinger som gis fra Kontrollutvalget og Vestfold 
Kommunerevisjon i tillegg til egne interne kontrolltiltak nevnt i årsrapporten. 

 
Avslutning  
Ut over ovennevnte har ikke kontrollutvalget ytterligere merknader til Vestfold 
fylkeskommunes årsregnskap for 2015. 
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11/16 Orientering om utbyggingsprosjekt ved Re vgs. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 14.04.2016 11/16 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Fylkesrådmannens redegjørelse tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Eiendomssjef VFK orienterte om utbyggingsprosjektet ved Re vgs. og forhold rundt 
begjæring om midlertidig forføyning fra 27.01.16. Begjæringen ble senere trukket og 
fylkeskommunen inngikk kontrakt med entreprenør 2. mars. Byggearbeidene skal 
være ferdig 28.11.16. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Fylkesrådmannens redegjørelse tas til orientering. 
 
 
 
 

 
12/16 Uavhengig attestasjonsrapport om rutiner for 
finansforvaltningen VFK 2016 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 14.04.2016 12/16 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Attestasjonsrapport om rutiner for finansforvaltningen tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor orienterte om rapporten. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Attestasjonsrapport om rutiner for finansforvaltningen tas til orientering. 
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13/16 Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 14.04.2016 13/16 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon i Vestfold fylkeskommune 2016 – 2019 
tas til orientering. 
 
Kontrollutvalget vil for perioden 2016 – 2019 legge følgende plan for 
forvaltningsrevisjon til grunn i prioritert rekkefølge: 
 

1. Prosjektstyring 
2. Folkehelse 
3. Oppfølging av lærlinger 
4. Voksenopplæringen  
5. Tannhelse 
6. Videregående opplæring 
7. Etikk og varsling 
8. Internkontroll – kvalitets- og avvikssystem 
9. Økonomistyring og budsjett 
10. Offentlige anskaffelser/kontrakter  

 
 
Kontrollutvalget anbefaler fylkestinget å fatte følgende vedtak: 
 
Fylkestinget slutter seg til kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon for 2016 
og 2019 med følgende prioriteringer: 
 

1. Prosjektstyring 
2. Folkehelse 
3. Oppfølging av lærlinger 
4. Voksenopplæringen  
5. Tannhelse 
6. Videregående opplæring 
7. Etikk og varsling 
8. Internkontroll – kvalitets- og avvikssystem 
9. Økonomistyring og budsjett 
10. Offentlige anskaffelser/kontrakter 

 
 
Kontrollutvalget gis fullmakt til å omprioritere eller tilføye andre prosjekter. 
Fylkestinget orienteres ved eventuelle endringer utover planen. Hvis endringene i 
planen fører til økning av den økonomiske rammen som er vedtatt, må dette 
behandles spesielt. 
 
 
 



 8  

Møtebehandling 
Revisor orienterte om forvaltningsrevisjon og gjennomgikk den overordnede 
analysen. Saken ble diskutert og spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon i Vestfold fylkeskommune 2016 – 2019 
tas til orientering. 
 
Kontrollutvalget vil for perioden 2016 – 2019 legge følgende plan for 
forvaltningsrevisjon til grunn i prioritert rekkefølge: 
 

1. Prosjektstyring, prosjektkompetanse, herunder inngåelse av avtaler og 
oppfølging 

2. Internkontroll – kvalitets- og avvikssystem 
3. Oppfølging av lærlinger 
4. Offentlige anskaffelser  
5. Voksenopplæring 
6. Tannhelse 
7. IKT 
8. Etikk og varsling 
9. Videregående opplæring 
10. Folkehelse 
11. Kompetansekartlegging  

 
 
Kontrollutvalget anbefaler fylkestinget å fatte følgende vedtak: 
Fylkestinget slutter seg til kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon for 2016 
og 2019 med følgende prioriteringer: 
 

1. Prosjektstyring, prosjektkompetanse, herunder inngåelse av avtaler og 
oppfølging 

2. Internkontroll – kvalitets- og avvikssystem 
3. Oppfølging av lærlinger 
4. Offentlige anskaffelser  
5. Voksenopplæring 
6. Tannhelse 
7. IKT 
8. Etikk og varsling 
9. Videregående opplæring 
10. Folkehelse 
11. Kompetansekartlegging  

 
Kontrollutvalget gis fullmakt til å omprioritere eller tilføye andre prosjekter. 
Fylkestinget orienteres ved eventuelle endringer utover planen. Hvis endringene i 
planen fører til økning av den økonomiske rammen som er vedtatt, må dette 
behandles spesielt 
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14/16 Forvaltningsrevisjon II NDLA - henvendelse fra 
kontrollutvalget i Hordaland fylkeskommune 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 14.04.2016 14/16 
 
 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune stiller seg positiv til å være med på å 
dekke utgifter til forvaltningsrevisjon nr. 2 av NDLA i tråd med forslaget fra 
kontrollutvalget i Hordaland og prosjektplanen fra Deloitte datert 04.03.16. 
Kontrollutvalget i Vestfold forutsetter en kostnad på inntil kr 25.000,- eks. mva. og at 
ferdig rapport oversendes så snart den foreligger. 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet orienterte om saken. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune stiller seg positiv til å være med på å 
dekke utgifter til forvaltningsrevisjon nr. 2 av NDLA i tråd med forslaget fra 
kontrollutvalget i Hordaland og prosjektplanen fra Deloitte datert 04.03.16. 
Kontrollutvalget i Vestfold forutsetter en kostnad på inntil kr 25.000,- eks. mva. og at 
ferdig rapport oversendes så snart den foreligger. 
 
 

 
15/16 Studietur for kontrollutvalget VFK 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 14.04.2016 15/16 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Legges fram uten forslag til vedtak. 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet informerte om praksis i forbindelse med planlegging og godkjenning av 
studieturer. Utvalget diskuterte saken.  
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Saken utsettes og tas opp til vurdering i forhold til vedtatt plan for forvaltningsrevisjon 
og budsjettarbeidet for 2017. 
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16/16 Referatsaker VFK 14.04.16 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 14.04.2016 16/16 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsaken tas til orientering. 
 
Møtebehandling 
• Protokoll fra styremøte i VIKS 15.04.16 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Referatsaken tas til orientering. 
 
 
 

17/16 Eventuelt VFK 14.04.16 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 14.04.2016 17/16 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget ønsker en sak for planlegging av virksomhetsbesøk til neste møte. 
 
. 
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 11.45 
Neste møte 02.06.16 
 
 
For leder av kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune, Heidi Ørnlo 
 
 
 
Gaute Hesjedal 
Rådgiver VIKS 



 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 16/00063-3 
Saksbehandler Gaute Hesjedal 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 02.06.2016 
 
 
 

   
 
 

OPPFØLGING AV SAK OM UTVIDELSE OG OPPGRADERING AV 
FYLKESHUSET 

 

Forslag til vedtak: 
Fylkesrådmannens redegjørelse tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Redegjørelse for oppfølging av KU-sak 26/15 utvidelse av fylkeshuset 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget behandlet i møte 27.08.15, sak 26/15, «Foreløpig rapport –
fylkeshuset i Vestfold – ombygging og påbygging» fra Vestfold Kommunerevisjon. 
Revisor pekte i sin rapport på brudd på anskaffelsesreglementet i forbindelse med 
oppgraderingen av fylkeshuset. 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i sak 26/15: 
 

Kontrollutvalget viser til revisors foreløpige rapport og øvrig informasjon i 
saken.  
Kontrollutvalget ser alvorlig på de funn som er framkommet. 
  
Fylkesadministrasjonen henstilles om snarest å gjennomgå praksis, rutiner og 
retningslinjer innen offentlige anskaffelser og sørge for at dette kvalitetssikres. 
 
Kontrollutvalget ber om en orientering fra fylkesrådmannen om hvordan 
rutinene fungerer og hvilke erfaringer man har gjort seg i løpet av 2016. 
  
Saken oversendes fylkesutvalget og fylkestinget for videre behandling. 

 
 
 
Fylkesrådmannen har fulgt opp saken og vil redegjøre for kontrollutvalget om hvilke 
tiltak som er iverksatt på innen fagområdet. 
 



 

 
Til Kontrollutvalget ved Gaute Hesjedal 

Det vises til prosjekt utbygging av fylkeshuset og fylkesutvalgets og kontrollutvalgets 

oppfølging av prosjektets anbudsprosess etter følgende vedtak i sak 26/15 redegjørelse om 

anbudsprosess ved utbygging av fylkeshuset:  

Vedtak: 

Kontrollutvalget viser til revisors foreløpige rapport og øvrig informasjon i saken. Kontrollutvalget ser 

alvorlig på de funn som er framkommet. Fylkesadministrasjonen henstilles om snarest å gjennomgå 

praksis, rutiner og retningslinjer innen offentlige anskaffelser og sørge for at dette kvalitetssikres. 

Kontrollutvalget ber om en orientering fra fylkesrådmannen om hvordan rutinene fungerer og hvilke 

erfaringer man har gjort seg i løpet av 2016. 

Fylkesrådmannen er bedt om å stille med en muntlig orientering for oppfølging i sakens 

anledning i kontrollutvalgets møte 2. juni. For ordens skyld oversendes en kort skriftlig 

redegjørelse der det vises til tidligere, pågående og planlagte aktiviteter som har relevans i 

forhold til å synliggjøre hvordan fylkesrådmannen har jobbet med fagområdet over tid. 

Stabsavdelingen har over en lang periode planlagt tiltak for å styrke organisasjonens 

kompetanse, arbeidsprosesser og støtteaktiviteter, samt tiltak for å styrke både ledelse, 

kontrollrutiner og organisering.  

Det er underveis i året 2015/2016 lagt frem to saker for fylkesrådmannens ledergruppe 

(FLG), 21. september 2015 og 9. mai 2016, der stabsdirektør i samarbeid med økonomisjef 

og eiendomssjef har fremlagt status for arbeidet.  

Kort oppsummert er det blitt arbeidet spesielt med følgende forhold: 

Økonomisjefens område 

Arena Tiltak 

Organisasjonen/ 
Økonomiseksjonens 
ansvarsområde  

1. BTV Innkjøp – samarbeidsavtalen er revidert 
2. Vois – økt kontakt med sekretariatet i Sandefjord 
3. Kompetanse og kapasitet i fylkesadministrasjon er styrket 
4. Innkjøpskontakter på virksomhetene følges opp og støtte tilbys, ansvar for 

overholdelse av lov om offentlige anskaffelser ligger til sektor/virksomhet 
5. Det er utarbeidet rutinebeskrivelse for anskaffelser under 500 000, ble 

presentert på innkjøpsforum 23.09.15 
6. Det er startet opp et arbeid med å utarbeide retningslinjer for innkjøp i VFK. 
 

Organisasjonen  1. Økt formalisering av prosessen knyttet til hvilke rammeavtaler VFK skal 
prioritere (lovkrav, økonomiske og administrative vurderinger) 

2. Egne avtaler kun for VFK vurderes kontra samarbeid. Antall BTV kontrakter 
er redusert til 25 – 30. Dette er forankret i VFK innkjøpsforum. 



3. Innkjøpskontaktenens rolle er presisert 
4. Økt fokus på at behov på virksomhetene blir ivaretatt 
5. Innkjøpsrådgiver(e) på fylkeshuset –  

– bistå/koordinere 
– bistand til avrop på rammeavtaler 
– bistand i forbindelse med enkeltanskaffelser 

6. Forsterket arbeidet med internkontroll ift innkjøp. Opplæringsaktivitet er 
gjennomført.  
 

Økonomiseksjonen  
Eiendomsseksjonen
Innkjøpsforum 
Ledersamlinger 

Forsterke arbeidet med kompetansebygging og å bygge god 
organisasjonskultur for profesjonelle anskaffelser. Innkjøpsforum avholdt i 
november og mars.  

- Tema for samling i november: valg av rammeavtaler og rutiner 
- Tema for samling i mars: Arbeidslivskriminalitet 

 

Økonomiseksjonen Det er etablert en intern arbeidsgruppe som skal utarbeide rutinebeskrivelse for 
anskaffelser over 500 000.   
Innkjøpsrådgiver har besøkt alle virksomhetene for å få økt innsikt i status på 
innkjøpsområdet mht rutiner, dokumentasjon og hva virksomhetene opplever 
som utfordrende. Innsamlet informasjon og erfaringsutveksling dannet grunnlag 
for innkjøpsforum i november samt forberedelse av innføring av eHandel på 
virksomhetene. Virksomhetslederne er orientert om pågående arbeid med 
kartlegging og implementering av innkjøpsrutiner for organisasjonen. 
 

 

Eiendomssjefens område 

Arena Tiltak 

Eiendomsseksjonen Innført som rutine fra februar 2015 og rutine er etablert: Det gis mandater for 
investeringsprosjekter som beskriver: 

 Organisering 

 Tidsramme 

 Økonomisk ramme 

 Effektmål 

 Suksesskriterier 

 Rapporteringsrutiner 

 PL sin myndighet 
For større prosjekter erfares bedre økonomistyring og kvalitetssikring av interne 
prosesser. 
 

Eiendomsseksjonen Desember 2015 ble det gjennomført en gjennomgang internt i seksjonen av 
Fylkeshus-prosjektet med fokus på opplevd situasjon og hvordan vi kunne tenke 
oss dette i fremtiden. Gjennomgangen ga et godt grunnlag for kvalitetssikring av 
interne rutiner/prosesser ved anskaffelser. 
 

Eiendomsseksjonen Desember 2015 ble det gjennomført en gjennomgang av interne 
rutiner/prosesser knyttet til anbudskonkurranser/innkjøp. Dette arbeidet danner 
grunnlag for revisjon av byggereglementet. 
 

Eiendomsseksjonen Internt arbeid for revisjon av byggreglementet er påbegynt. 
Arbeidsgruppe der repr fra økonomi og jurist deltar. Arbeidet forankres i 
utdanningssektorens og stabsavdelingens ledergruppe. Revidert 
byggereglement fremlegges for politisk behandling høsten 2016. 
 

Eiendomsseksjonen Ved komplekse anbudskonkurranser gjøres følgende tiltak: 
1) Det benyttes ekstern kontraheringsaktør med juridisk kompetanse 
2) Bransjen inviteres til åpen dialog og informasjonsdeling ved oppstart av 

større byggeprosjekter forut for kunngjøring av konkurransegrunnlag i Doffin 
Eventuelt markedskonferanse eller åpen «ide-dugnad» 



3) Det vurderes ifm nye Horten vgs å gi automatisk innsyn i dokumenter 
tilknyttet anskaffelsesprosessen etter at konkurransen er ferdig 
 

Eiendomsseksjonen Kompetansebygging knyttet til praktisering av anskaffelsesrutiner for små og 
store byggeprosjekter. Læringsarena etableres rutinemessig for debrifing etter 
prosjektgjennomføring. Kurs i anskaffelser gjennomført for alle medarbeidere i 
eiendomsseksjonen i mars. Intern fagutveksling gjennomføres på regulær basis. 
 

 

I tillegg til nevnte aktiviteter har VFK et eksternt engasjement knyttet til: 
1) VFK er representert i styringsgruppen for Akrim Vestfold i regi av FM ved 

økonomisjefen. 
2) VFK er representert i arbeidsgruppe for Hvitt Bygg ved eiendomssjefen  
3) VFK har gjennomført seminar i samarbeid med SMSØ (Samarbeid mot svart 

økonomi) sammen med bidragsytere fra BDO, Veidekke, NHO og EBA. 
 
 
Tønsberg 20. mai 2016 
Lisbeth Eek Svensson 
Stabsdirektør 
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Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 02.06.2016 
 
 
 

   
 
 

OPPFØLGING AV RAPPORT OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 

 

Forslag til vedtak: 
Administrasjonens tilbakemelding om hvordan rapport om offentlige anskaffelser er 
fulgt opp tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Tilbakemelding – oppfølging av rapport om offentlige anskaffelser 

 
 
Saksframstilling: 
Vestfold kommunerevisjon gjennomførte en kontroll vedrørende fylkeskommunens 
etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser i 2015. Kontrollutvalget behandlet 
rapporten i møte 03.03.16, sak 03/16, og fattet følgende vedtak: 
 

Revisors gjennomgang av rapport om offentlige anskaffelser tas til orientering. 
 
Kontrollutvalget viser til rapporten med revisors anbefaling: 
 
Vestfold fylkeskommune må sørge for fortsatt fokus på etterlevelse av 
regelverket om offentlige anskaffelser. 
 
Kontrollutvalget ber om skriftlig tilbakemelding fra fylkesrådmannen på 
hvordan revisjonens vurderinger og anbefalinger er fulgt opp innen 20.05.16.  
 
Fylkesrådmannen inviteres til kontrollutvalgets møte 2. juni 2016 for å 
orientere i saken. 

 
 
Fylkesrådmannen vil i møtet redegjøre for kontrollutvalget om hvordan rapporten er 
fulgt opp. 
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Tilbakemelding til kontrollutvalget vedr revisjonsrapport om offentlige 
anskaffelser behandlet i utvalget 3. mars 16 
 
Kontrollutvalget har bedt om skriftlig tilbakemelding fra Fylkesrådmannen på hvordan revisjonens 
vurderinger og anbefalinger er fulgt opp, innen 20.05.16.  
 
Rapport fra Vestfold Kommunerevisjon med referanse 193/2016 og saksbehandler Eivind Finstad, 
viser til gjennomført kontroll av 14 anskaffelser fra 2015. Formålet var å kontrollere om VFK 
overholder regelverket for offentlige anskaffelser.  Oppsummert viste resultatet av kontrollen 
følgende: 

1. For 8 anskaffelser ble det ikke funnet avvik fra regelverket om offentlige anskaffelser 
2. For 2 anskaffelser ble det funnet mindre avvik som ikke krever ytterligere oppfølgning 
3. For 4 anskaffelser ble det avdekket avvik. Disse er kommentert nedenfor. 

 
Kontrollutvalget har bedt om en tilbakemelding fra fylkesrådmannen om hvordan revisjonens 
vurderinger og anbefalinger er fulgt opp for fire anskaffelser:  
 
1. Rehabilitering bad idrettsbygg (Greveskogen) 
2. Vikartjenester  
3. Kommunikasjonstjenester 
4. Renholdstjenester tannklinikk 
 

Ad 1.Rehabilitering bad idrettsbygg (Greveskogen) 

 
Saken gjelder bruk av «Forbehold» som tildelingskriterium ved konkurranse om rehabilitering av bad 
ved Greveskogen VGS Idrettsbygg. Revisor mener at tildelingskriteriet «Forbehold» ikke er i tråd 
med regelverket.  
 
I tilbudskonkurransen "Greveskogen VGS, Idrettsbygg – Rehabilitering av garderober høsten 2014 
ble "forbehold (10%)" benyttet som tildelingskriterium. Fylkesrådmannen tar revisjonen sin konklusjon 
til etterretning, og vil ikke benytte "forbehold" som selvstendig tildelingskriterium ved fremtidige 
anskaffelser. Det er gjennomført en fornyet tilbudsevalueringen og det er kontrollberegnet flere 
relevante oppsett for tildelingskriterier uten "forbehold". Ny gjennomgang viser at den samme tilbyder 
ville blitt valgt på nytt. I denne saken har derfor ikke kriteriet "forbehold" har vært utslagsgivende for 
valg av beste tilbyder. 
  

- 
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Ad 2. Vikartjenester  

 
Saken gjelder kjøp av tjenester fra vikarbyrå der omfanget etter flere kjøp i løpet av 2015 har kommet 
over kr 500 000. Det er ikke avholdt konkurranse for denne anskaffelsen.  
 
Konklusjonen knyttet til denne saken tas til etterretning og regelverket vil bli fulgt ved en evt. senere 
anledning 
 

Ad 3. Kommunikasjonstjenester 

 
Saken gjelder kjøp av design for «Regional plan for klima og energi» og er en anskaffelse regulert av 
rammeavtaler i BTV. Det er ikke avholdt konkurranse for denne anskaffelsen.  
 
Vestfold fylkeskommune har rammeavtaler (RA) på kommunikasjonstjenester. Fylkesrådmannen har 
etter en ny gjennomgang vurdert at denne anskaffelsen burde vært gjennomført via en mini-
konkurranse og ikke som en direkteanskaffelse fra en RA-leverandør. Sektoren ser på anskaffelsen 
og gjennomgangen av den i ettertid som en god læring med tanke på håndtering av fremtidige 
anskaffelser. 
 

Ad 4. Renholdstjenester tannklinikk 

 
Saken gjelder kjøp av renholdstjenester hvor tannklinikken byttet leverandør etter å ha gjennomført 
muntlige prisforespørsler hos leverandører. Det er ikke avholdt ordinær konkurranse ved denne 
anskaffelsen.  
 
Fylkesrådmannen tar revisjonens kommentar til etterretning og vil fremover påse at gjeldende 
retningslinjer for anskaffelser blir fulgt.  
 

Oppsummering og samlet vurdering av avvikene  

 
Fylkesrådmannen tar revisors kommentarer til etterretning og vurderer at de avdekkede mangler 
representerer enkeltstående tilfeller. På bakgrunn av dette samt vurdering av tilbakemeldingene fra 
sektorene, mener vi derfor at VFK generelt sett etterlever regelverket om offentlige anskaffelser på 
en tilfredsstillende måte.  
 
Manglene og den etterfølgende gjennomgang av disse anses å være viktige påminnelser og god 
læring for fremtidig bruk av regelverket om anskaffelser. Fylkesrådmannen har iverksatt nye rutiner 
for mindre anskaffelser. Nye rutiner for anskaffelser over 500.000 kroner og anskaffelser til bygg er 
ferdigstilt og vil bli iverksatt om kort tid. Revisors anbefalinger er tatt hensyn til i dette arbeidet. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Rune Hjertås Roar Thunæs 
økonomisjef    
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
 
 
Vedlegg:  

         
 
 
Kopi til:  
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Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 02.06.2016 
 
 
 

   
 
 

OPPFØLGING AV RAPPORT VEDLIKEHOLD AV FYLKESVEIER 

 

Forslag til vedtak: 
Administrasjonens redegjørelse tas til orientering. 
 
Kontrollutvalget behandlet rapporten 26.11.15 og har registeret at den ikke er forelagt 
fylkestinget for behandling. Utvalget ber derfor om at dette blir gjort så snart som 
mulig.  
 
Vedlegg:  
Administrasjonens tilbakemelding – Forvaltningsrevisjon Vedlikehold av fylkesveger 

 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten Vedlikehold av fylkesveger 
i møte 26.11.15, sak 38/15.  
 
Formålet med gjennomgangen var å undersøke om vegvedlikeholdet på 
fylkesvegene gjennomføres i tråd med planer, samt gjennomgå samhandlingen 
mellom fylkeskommunen og Statens vegvesen omkring vedlikehold av fylkesvegene. 
 
Revisor opplyser i rapporten at Statens vegvesen ikke har lagt opp til å skille mellom 
drift og vedlikehold i regnskapssystemet for fylkesvegnettet. Det er derfor vanskelig å 
dokumentere fra regnskapet til Statens vegvesen hva som er drift og hva som er 
vedlikehold.  
 
Fylkeskommunen er vegmyndighet og har fullt finansierings- og prioriteringsansvar 
for fylkesvegene. Sams vegadministrasjon er felles vegadministrasjon for stat og 
fylke. Statens vegvesen Region Sør ivaretar denne oppgaven i Vestfold.  
 
Kontrollutvalget fattet slik vedtak i saken: 
 
Kontrollutvalget viser til forvaltningsrapporten "Vedlikehold av fylkesveger" og slutter 
seg til revisors konklusjoner og anbefalinger: 

 Vestfold fylkeskommune bør utarbeide en overordnet plan for vedlikehold av 
fylkesvegene. 
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 Vestfold fylkeskommune bør fortsette arbeidet med å spesifisere mål, 
indikatorer for måloppnåelse og risikostyring knyttet til vegvedlikeholdet. 

 
Kontrollutvalget ser positivt på at fylkesrådmannen støtter anbefalingene i rapporten 
og ber om skriftlig tilbakemelding på hvordan disse er fulgt opp innen 13.mai 2016.  
 
Saken oversendes fylkestinget for behandling. 
 
Kontrollutvalget innbyr fylkestinget til å fatte følgende vedtak: 
Fylkestinget slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og ber administrasjonen om å 
følge opp rapportens anbefalinger: 
 

 Vestfold fylkeskommune bør utarbeide en overordnet plan for vedlikehold av 
fylkesvegene. 

 Vestfold fylkeskommune bør fortsette arbeidet med å spesifisere mål, 
indikatorer for måloppnåelse og risikostyring knyttet til vegvedlikeholdet. 
 

Fylkestinget ber fylkesrådmannen rapportere skriftlig til kontrollutvalget om hvordan 
rapporten er fulgt opp innen 13. mai 2016. 
 
 
 
Administrasjonen har oversendt tilbakemelding på oppfølging av rapporten, se 
vedlegg. Forvaltningsrapporten er imidlertid ikke lagt fram for fylkestinget til 
behandling.  
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Tilbakemelding: Vedlikehold av fylkesveier – forvaltningsrevisjon 
 
Det har vært gjennomført en forvaltningsrevisjon vedrørende vedlikehold av fylkesveier. I 
rapporten anbefales det å utarbeide en overordnet plan for vedlikehold.  
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten om Vedlikehold av fylkesveger ble bestilt av kontrollutvalget i 
møte 09.04.15 på bakgrunn av prosjektplan fra Vestfold kommunerevisjon datert 27.03.15. 
Prosjektet er listet som prioritert forvaltningsrevisjonsprosjekt i Plan for forvaltningsrevisjon 
for 2012 – 2015. 
 
Formålet med gjennomgangen er å undersøke om vegvedlikeholdet på fylkesvegene 
gjennomføres i tråd med planer, samt gjennomgå samhandlingen mellom fylkeskommunen 
og Statens vegvesen omkring vedlikehold av fylkesvegene. 
 
Vedtak i Kontrollutvalget: 
Kontrollutvalget viser til forvaltningsrapporten "Vedlikehold av fylkesveger" og slutter seg til 
revisors konklusjoner og anbefalinger: 
 

• Vestfold fylkeskommune bør utarbeide en overordnet plan for vedlikehold av 
fylkesvegene. 
• Vestfold fylkeskommune bør fortsette arbeidet med å spesifisere mål, indikatorer for 
måloppnåelse og risikostyring knyttet til vegvedlikeholdet. 
 

Kontrollutvalget ser positivt på at fylkesrådmannen støtter anbefalingene i rapporten og ber 
om skriftlig tilbakemelding på hvordan disse er fulgt opp innen 13.mai 2016.  
 
I forbindelse med behandlingen av budsjett for 2016 er det tatt inn at fylkesrådmannen skal 
følge opp anbefalingene i rapporten. I leveranseavtale 2016 mellom fylkeskommunen og 
Statens vegvesen er det tatt inn i punkt 5.1 at det skal utarbeides et vedlikeholdsprogram for 
fylkesveinettet.  

Fylkesrådmannen har i tråd med dette startet en felles prosess med Statens Vegvesen og 
har så langt kartlagt den faktiske situasjonen hva angår drift og vedlikehold på 
fylkesveinettet.  
 
Det samlede budsjettet for drift og vedlikehold av fylkesvegnettet er i 2016 på 283 mill.kr. I 
tillegg et investeringsbudsjett på om lag 125 mill.kr. Investeringsbudsjettet benyttes til nye 
anlegg, f.eks. gang/sykkelveger, trafikksikkerhetstiltak, nye fylkesveger, opprusting av 
kollektivknutepunkt/holdeplasser/universell utforming etc. Av midlene til drift og vedlikehold 
går ca. 55% til drift og det aller meste av dette igjen er kostnader knyttet til vinterdrift.  Om 
lag 40% (110 mill.kr) går til vedlikehold. 

- 
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Statens vegvesen har god oversikt og kunnskap om tilstanden på vegnettet, og vet i 
hovedsak hvilke strekninger som har et dårlig vegfundament, hvilke større drenerings- og 
vannutfordringer vi har og status på vegutstyr og bruer. Denne kunnskapen kommer delvis 
gjennom kartlegging av forfallet som ble gjort i 2012/2013 og gjennom at Statens Vegvesen 
fører daglig tilsyn med vegnettet og gjennom oppfølgning av driftsentreprenørene. 

Det må gjøres en vurdering av hva som er et hensiktsmessig økonomisk nivå og hvilket 
ambisjonsnivå som skal legges til grunn. I «forslaget» til Nasjonal transportplan for 2018- 
2029 som transportetatene la fram 2. februar i år, foreslås det å ta igjen etterslepet både på 
veg og jernbane i løpet av planperioden dvs på 12. år. Et tilsvarende ambisjonsnivå på 
fylkesvegene i Vestfold vil tilsi en betydelig økning av vegbudsjettet de neste 12 år fordelt på 
drift/vedlikehold og investering. 

Det legges opp til at vedlikeholdsplanen legges frem til politisk behandling høsten 2016, 
etter dette vil fylkesrådmannen fremme forslag til aktivitetsmål til Statens Vegvesen.  

 
 
 
 
Daniel Maslø-Hansen  
   
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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OPPFØLGING AV EIERSKAPSKONTROLL TELEMARK OG 
VESTFOLD REGIONTEATER AS - TEATER IBSEN 

 

Forslag til vedtak: 
Fylkesrådmannens tilbakemelding om hvordan eierskapskontrollen fulgt opp tas til 
orientering. 
 
Vedlegg:  
Teater Ibsen – oppfølging av eierskapskontroll fra VFK 10.05.16 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget behandlet rapport fra eierskapskontroll i Teater Ibsen i møte 
26.11.15, sak 39/15. 
 
Formålet med kontrollen var todelt: 

 vurdere hvordan Vestfold fylkeskommune følger opp sitt eierskap i Telemark 
og Vestfold regionteater AS 

 kontrollere om Telemark og Vestfold regionteater AS utøver myndigheten i 
henhold til bestemmelser i aktuelle lover og forskrifter, fylkestingets vedtak og 
forutsetninger og i tråd med etablerte normer for god eierstyring og 
selskapsledelse. 

 
Det ble fattet slikt vedtak i saken: 
 

Kontrollutvalget viser til rapporten Eierskapskontroll Telemark og Vestfold 
Regionteater AS og slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger. 
 
Vestfold fylkeskommune anbefales å: 

• følge opp at eiermeldingen/strategi for selskapet evalueres årlig i 
tråd med interne rutiner og KS` anbefalinger om eierskap m.m. 

• vurdere å gi føringer for at det skal være vedtektsfestet 
valgkomite for selskapet ved valg av styremedlemmer, i tråd med 
KS` anbefalinger om eierskap m.m. 

• registrere styremedlemmer i styrevervregisteret i tråd med KS` 
anbefalinger om eierskap m.m. 
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Telemark og Vestfold regionteater AS anbefales å: 
• vurdere å utarbeide styreinstruks i tråd med KS` anbefalinger om 

eierskap m.m. 
• vurdere å gi føringer om kjønnsbalanse i styret i tråd med KS` 

anbefalinger om eierskap m.m. 
• følge opp det planlagte arbeidet om å utarbeide rutiner for 

eiermøter og informasjonsstrategi overfor eierne 
 
Kontrollutvalget vil oppfordre administrasjonen om å legge fram en revidert 
eierskapsmelding for fylkestinget basert på resultatene av fylkesutvalgets 
årlige gjennomgang av fylkeskommunens eierskap/selskapstilknytning. 
 
Kontrollutvalget ber om administrasjonens tilbakemelding på hvordan 
rapporten er fulgt opp innen 13. mai 2016. 
 
Fylkestinget innbys til å fatte følgende vedtak: 
Fylkestinget slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og ber fylkesrådmannen og 
Telemark og Vestfold regionteater AS om å følge opp revisors anbefalinger. 
 
Administrasjonen bes rapportere til kontrollutvalget innen 13. mai 2016 om 
hvordan rapporten er fulgt opp. 

 
 
Administrasjonen har oversendt tilbakemelding på hvordan rapporten er fulgt opp, se 
vedlegg. 
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Teater Ibsen, oppfølging av eierskapskontroll 
 
 
Bakgrunn 
Kontrollutvalget behandlet 26.11.15 sak 39/15 «Eierskapskontroll Telemark og Vestfold Region 
Teater AS - Teater Ibsen», og gjorde følgende vedtak: 
 
Kontrollutvalget viser til rapporten Eierskapskontroll Telemark og Vestfold Regionteater AS og slutter 
seg til revisors konklusjoner og anbefalinger. 
 
Vestfold fylkeskommune anbefales å: 

 følge opp at eiermeldingen/strategi for selskapet evalueres årlig i tråd med interne rutiner og KS` 
anbefalinger om eierskap m.m. 

 vurdere å gi føringer for at det skal være vedtektsfestet valgkomite for selskapet ved valg av 
styremedlemmer, i tråd med KS` anbefalinger om eierskap m.m.  

 registrere styremedlemmer i styrevervregisteret i tråd med KS` anbefalinger om eierskap m.m. 
 
Telemark og Vestfold regionteater AS anbefales å: 

 vurdere å utarbeide styreinstruks i tråd med KS` anbefalinger om eierskap m.m. 

 vurdere å gi føringer om kjønnsbalanse i styret i tråd med KS`anbefalinger om eierskap m.m. 

 følge opp det planlagte arbeidet om å utarbeide rutiner for eiermøter og informasjonsstrategi 
overfor eierne 

 
Kontrollutvalget vil oppfordre administrasjonen om å legge fram en revidert eierskapsmelding for 
fylkestinget basert på resultatene av fylkesutvalgets årlige gjennomgang av fylkeskommunens 
eierskap/selskapstilknytning. Kontrollutvalget ber om administrasjonens tilbakemelding på hvordan 
rapporten er fulgt opp innen 13. mai 2016. 
 
Status  
Administrasjonen arbeider fortsatt med oppfølging av rapporten fra eierskapskontrollen og de 
konkrete anbefalingene som gis, og per 10. mai er status til de konkrete punktene følgende: 
 
Vestfold fylkeskommune anbefales å: 

 følge opp at eiermeldingen/strategi for selskapet evalueres årlig i tråd med interne rutiner og KS` 
anbefalinger om eierskap m.m. 
Status: Det foreligger per i dag ingen egen eierstrategi for eierskapet i Vestfold Regionteater / 
Teater Ibsen. Ny overordnet eierskapsmelding for fylkeskommunen, som oppdaterer og 
viderefører eierskap i utviklingsperspektiv fra 2008, er under utarbeidelse av Vista Analyse. Det 
blir redegjort for grunnlaget for denne i politisk verksted i fylkesutvalget den 26 mai. Den antas 

- 
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være på plass i løpet av sommeren evt. tidlig høst 2016. Administrasjonen vil videre igangsette 
utforming av en egen eierskapsstrategi for Teater Ibsen, og fremme et forslag for fylkesutvalget i 
løpet av høsten 2016. 

  

 vurdere å gi føringer for at det skal være vedtektsfestet valgkomite for selskapet ved valg av 
styremedlemmer, i tråd med KS` anbefalinger om eierskap m.m.  
Status: Dette krever en vedtektsendring gjort av minimum et 2/3 flertall på en generalforsamling. 
Det vil på oppfordring fra Vestfold innkalles til eiermøte i forkant av kommende generalforsamling 
(i juni – dato ikke endelig satt ennå), hvor tema vil være rapporten fra Vestfold kommunerevisjon. 
Her vil de konkrete anbefalingene fra revisjonen og videre oppfølging av disse, herunder 
vedtektsfesting av valgkomite, tas opp til diskusjon med de andre eierne. Et evt. forslag om 
vedtektsendring kan tidligst fremmes ved neste generalforsamling - i 2017, eller alternativt ved en 
evt. ekstraordinær generalforsamling før dette. Virkningstid for en ny valgkomite vil evt. bli for 
neste styreperiode, da Skien og Telemark opplyser at de allerede har valgt sine 
styrerepresentanter for kommende periode.   
 

 registrere styremedlemmer i styrevervregisteret i tråd med KS` anbefalinger om eierskap m.m. 
Status: Etter administrasjonens syn er det styrets ansvar å følge opp dette, ikke den enkelte eiers. 
Imidlertid kan Vestfolds styremedlemmer oppfordre styreleder om at dette gjøres. 

 
Telemark og Vestfold regionteater AS anbefales å: 

 vurdere å utarbeide styreinstruks i tråd med KS` anbefalinger om eierskap m.m. 

 vurdere å gi føringer om kjønnsbalanse i styret i tråd med KS`anbefalinger om eierskap m.m. 

 følge opp det planlagte arbeidet om å utarbeide rutiner for eiermøter og informasjonsstrategi 
overfor eierne 

 
Status: Disse punktene, som berører selskapet som helhet og dermed alle eierne, vil tas opp til 
drøfting med de andre eierne i eiermøtet i juni, for hvordan de best kan følges opp. 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Frank Tindvik  
rådgiver  
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 02.06.2016 
 
 
 

   
 
 

OVERORDNET ANALYSE FOR SELSKAPSKONTROLL VFK 

 

Forslag til vedtak: 
Overordnet analyse for selskapskontroll tas til orientering. 
 
På bakgrunn av den overordnede analysen vedtar kontrollutvalget følgende forslag til 
plan for selskapskontroll for perioden 2016 – 2019: 
 

Tema  Generell/selskap  Kontrollform  

Føringer for eierskap og 
opplæring av 
eierrepresentanter  

Generell  Eierskapskontroll  

Styresammensetning, 
styreevaluering og valg  

Bør rettes mot alle 
selskap med delt eierskap, 
der fylkeskommunen har 
en viss eierandel.  

Eierskapskontroll  

Samordning av føringer for 
eierskap  

Generell. Her kan en også 
gjennomføre 
stikkprøvekontroll av 
enkelte selskap.  

Eierskapskontroll - bør gjøres 
felles med andre 
kommuner/fylkeskommuner 
der det er aktuelt.  

Selskapskontroll  Sandefjord Lufthavn Torp 
AS4  

Forvaltningsrevisjon / 
eierskapskontroll  

Selskapskontroll  Vestfoldmuseene IKS  Forvaltningsrevisjon / 
eierskapskontroll  

Selskapskontroll  Vegfinans AS, (vurdere å 
se på datterselskapene 
Tønsberg hovedvegfinans 
AS og Vegfinans E-18 
Vestfold AS)  

Forvaltningsrevisjon / 
eierskapskontroll - kan 
vurderes å gjøres felles med 
andre fylkeskommuner  

Selskapskontroll  Tannhelsetjenestens 
Kompetansesenter Sør IKS  

Forvaltnings-revisjon / 
eierskapskontroll - bør gjøres 
felles med andre 
fylkeskommuner  

 
Forslaget oversendes fylkestinget for videre behandling. 
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Vedlegg:  
Overordnet analyse og forslag til plan for selskapskontroll 

 
 
Saksframstilling: 
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 
fylkeskommunens eierskap ut fra vurderinger av risiko og vesentlighet. Planen skal 
vedtas av fylkestinget senest innen utgangen av året etter at fylkestinget er 
konstituert.  
 
Kontrollutvalget vedtok i møte 03.03.16 å bestille overordnet analyse for 
selskapskontroll fra Vestfold Kommunerevisjon. Revisjonen har 24.05.16 oversendt 
sin overordnede analyse, samt forslag til plan for selskapskontroll for perioden  
2016 – 2019. 
 
Utarbeidelse av plan for selskapskontroll er på lik linje med plan for 
forvaltningsrevisjon et lovpålagt krav for kontrollutvalget og er med på å synliggjøre 
aktuelle områder for kontroll og tilsyn i fylkeskommunen. Hvilke prosjekter som blir 
gjennomført fra planen må vurderes i forhold til gjennomføring av annen 
forvaltningsrevisjon og budsjetterte midler til kontroll og tilsyn. 



 

 
 

Overordnet analyse og forslag til plan 
for selskapskontroll  

 
Vestfold fylkeskommune 2016-19 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
Utarbeidet av: 
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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 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. Fylkestinget står i stor grad fritt til å velge hva slags 

organisasjonsform slik virksomhet skal ha. Hvilken organisasjonsform fylkestinget 

velger, har avgjørende betydning for fylkestingets styringsmuligheter. Ulike 

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

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

 

Viktige betingelser for folkevalgt styring er åpenhet, etikk og kontroll. En evaluering av 

offentleglova1 viser at kunnskapen om lova i selvstendige offentlige rettssubjekt er lav. 

Videre viser evalueringen at mange offentlige selskap, selv om de forvalter til dels 

svært store offentlige verdier, får få innsynskrav. Mange mener at ressursbruken på å 

etablere rutiner, system og kompetanse i organisasjonen er urimelig i forhold til det 

lave tallet på innsynskrav som de får.  

 

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 fylkestinget 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 fylkeskommunens interesser i 

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

av selskapskontroll. Planen skal vedtas av fylkestinget, senest innen utgangen av året 

etter at fylkestinget er konstituert.  

 

                                                      
1
 Gjennomført av Oxford research i 2015 på oppdrag frå 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 Vestfold fylkeskommune har bedt Vestfold kommunerevisjon om å 

utarbeide analyse og forslag til plan for selskapskontroll. Vårt forslag viser aktuelle 

tema for selskapskontroll i Vestfold fylkeskommune som er basert på en vurdering av 

risiko og vesentlighet.  

 

Fylkeskommunens 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 fylkeskommunen ivaretar sitt eierskap 

i selskap – forholdet mellom fylkestinget og eierorganet 

- Forvaltningsrevisjon i selskap: Kontroll med hvordan selskapene styres og 

drives 

 

 
 

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

eierskapskontroll er om fylkeskommunen 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 fylkestingets 

vedtak og forutsetninger. 

 

Selskapets drift og aktiviteter kan kontrolleres gjennom en forvaltningsrevisjon, på 

samme måte som det gjøres forvaltningsrevisjon av fylkeskommunens 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 
Fylkestinget 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 fylkestinget gir 

kontrollutvalget myndighet til å gjøre endringer i planen. 

 

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 fylkeskommunens 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.  

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

kontrollutvalget for behandling. Kontrollutvalget skal rapportere sitt arbeid til 
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fylkestinget. Denne rapporteringen skjer normalt ved at kontrollutvalget sender 

rapporten med sin innstilling til fylkestinget for behandling.   

 

2 Eierskap i Vestfold fylkeskommune   
 

2.1 Eierskapsmelding 
I 2007 vedtok fylkestinget (FT) å igangsette et arbeid med å utforme rammer for 

utøvelse av eierskap. Arbeidet ble organisert gjennom prosjektet ”Eierskap i et 

utviklingsperspektiv”, ref. FT-sak 12/08. Formålet med arbeidet var å legge grunnlag 

for at Vestfold fylkeskommune skulle opptre aktivt og forutsigbart som eier, og føre en 

bevisst og åpen eierskapspolitikk. 

 

I tillegg til rammene for utøvelse av eierskap, som fremkommer av eierskapsmeldingen 

nevnt over, etablerte Vestfold fylkeskommune i 2008 en rutine/praksis for 

administrativ oppfølging og evaluering av sine eierinteresser som fremgår av 

fylkesutvalgssak 77/08. 

 

I følge rutinen skal det hvert år arrangeres et politisk verksted hvor en drøfter 

overordnet eierstrategi for de enkelte selskapene. Fylkesrådmannen redegjør da om 

ulike forhold knyttet til de enkelte selskapene. Fylkesutvalget (FU) drøfter strategi for 

selskapene. 

 

Utgangspunktet for oppfølgingen i et politisk verksted er fylkestingets hensikt og 

intensjon med det enkelte selskap, samt å peke på eventuelle utviklingstrekk 

vedrørende selskapet. Fylkesutvalget mottar årlig et oppdatert notat om 

fylkeskommunens eierskap i forbindelse med det politiske ”verkstedet”. Revisor har 

registrert at Vestfold fylkeskommune har arrangert politisk verksted i 2012, 2013 og 

2014, men ikke gjennomført dette i 2015. Det ble i 2015 tatt en beslutning i samråd 

med fylkesrådmann/fylkesordfører om å avvente politisk verksted til neste år og nytt 

fylkesting/fylkesutvalg. Det er gitt opplysninger om at folkevalgtopplæringen, som 

skulle gjennomføres i 2015, gir en del kompetanseheving i forhold til selskaper, som 

politisk verksted var tenkt å inneholde.  

 

I tillegg utarbeides det saker til politisk behandling i fylkesutvalget om de enkelte 

selskap (AS, IKS), med sikte på forhold som skal tas opp på kommende ordinære 

generalforsamling/ representantskapsmøte. Disse sakene vil i hovedsak dreie seg om 

følgende: 
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- Valg av styremedlemmer 

- Informasjon om regnskap 

- Årsmelding 

- Endring av selskapets vedtekter 

- Eventuelt utdeling av utbytte 

- Endring av selskapets kapital 

- Endringer av styrehonorar 

 

Det fremmes også årlig en egen sak (årsmelding, regnskap, valg) for fylkesutvalget før 

generalforsamling.  

 

I følge opplysninger fra Vestfold fylkeskommune skal det arrangeres et politisk 

verksted 26. mai 2016, som er et åpent uformelt møte, hvor blant annet 

kompetansehevingstiltak på eiersiden vil være tema. Det vil ikke bli utarbeidet et notat 

om fylkeskommunens eierskap til det politiske verkstedet, da fylkeskommunen nå 

legger ut informasjon om hvert selskap på fylkeskommunens hjemmeside. På disse 

sidene skal blant annet stiftelsesdokumenter, aksjonæravtaler og politiske saker som 

omhandler selskapet legges ut. I følge Vestfold fylkeskommune er selskapshåndtering 

under stadig utvikling. Det er blant annet etablert en eierskapsgruppe som møtes 

jevnlig og fylkesrådmannen kan legge frem saker til fylkesutvalget ved behov.    

 

I følge Vestfold fylkeskommunes budsjett- og økonomiplan 2016 – 2019, fremgår det 
at selskapene er underlagt lovgivning som setter grenser for eiers direkte styring, og 
også begrenser tilgangen til selskapsinterne dokumenter. Videre fremgår det at 
fylkesrådmannens ansvar i forhold til de folkevalgtes håndtering av eierskap er:  
 

 Sikre et holdbart kunnskapsgrunnlag og utrede aktuelle saksforhold på en 
forsvarlig måte  

 Rådgi og tilrettelegge for beslutninger knyttet til valg av selskapsform og 
modell ved opprettelse av nye selskaper  

 Sikre at eierinteressene utøves i samsvar med aktuell virksomhetslov, 
fylkestingets vedtak og forutsetninger  

 Sørge for rettidig behandling av saker som de respektive styrer har fremmet til 
behandling i eierorganene (generalforsamling eller representantskap)  

 Bidra til aktivt eierskap ved å fange opp og presentere for folkevalgt behandling 
saker vedrørende eierskapet som fylkeskommunen bør fremme selv, uavhengig 
av initiativ fra selskapets organer (endringer i eierstruktur, kjøp/salg av 
selskaper eller deler av disse, vedtektsendringer, forslag til eierstrategi, forslag 
til aksjonæravtale etc.)  

 Tilrettelegge for behandling av fylkeskommunens direkte forpliktelser gjennom 
eierskapet (berører IKS og FKF)  
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I følge budsjett- og økonomiplan 2016 – 2019, innebærer aktiv eierstyring at 
fylkesrådmannen både tar ansvar for at de folkevalgte kan sikres et godt grunnlag for å 
behandle eiersaker som reises av andre (styret, andre eiere), og at fylkesrådmannen er 
så godt informert at det kan tas initiativ til å reise spørsmål overfor de folkevalgte som 
eventuelt kan kreve et ekstraordinært møte i eierorganet.  
 
For å sikre informasjonsflyten mellom selskapene og fylkesadministrasjonen er 
følgende hovedprinsipper lagt til grunn:  
 

• I tillegg til formell representant for fylkeskommunen bør ansvarlig 
saksbehandler delta på eiermøter, generalforsamling, representantskapsmøter 
og andre relevante arenaer der eierskap drøftes.  

• Det avtales årlige/halvårlige eiermøter med uformell diskusjon om enhetens 
overordnede strategi. Frekvens og innhold tilpasses det enkelte selskap.  

• Det avtales halvårlige/jevnlige dialogmøter mellom daglig leder i selskapet og 
ansvarlig saksbehandler, eventuelt også ansvarlig direktør  

 

2.2 Fylkeskommunens eierskap 
Vi har hentet oversikt over kommunens eierskap fra fylkeskommunens regnskap 2015, 

note 2 og 7. Informasjon om selskapene er hentet fra Proff.no, selskapsinformasjon 

utarbeidet av KS i 2015, fylkeskommunens hjemmeside samt Vestfold fylkeskommunes 

budsjett- og økonomiplan 2016-2019.  

 

Oversikt og informasjon om selskapene fremgår av vedlegg til rapporten. 

 

2.3 Selskapskontroll 2012-2015 
 

For Vestfold fylkeskommune er følgende selskapskontroller gjennomført i perioden 

2012-2015:  

 

 2013 - Tønsberg hovedvegfinans AS 

             (eierskapskontroll)  

 2014 – Vestviken Kollektivtrafikk AS 

             (forvaltningsrevisjon) 

 2014 – Vestfold Festspillene AS 

             (eierskapskontroll) 

 2015 – Telemark og Vestfold   regionteater AS (eierskapskontroll) 

 2015 – Larvik Arena IKS                

             (eierskapskontroll) 
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Vestfold kommunerevisjon har gjennomført selskapskontrollene i Vestviken 

Kollektivtrafikk AS, Vestfold Festspillene AS og Telemark og Vestfold regionteater AS. 

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat har gjennomført 

eierskapskontrollene i Tønsberg Hovedvegfinans AS og Larvik Arena IKS. Anbefalingene 

som fremgår av selskapskontrollene fremgår av vedlegg 3.   

 

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, 

fylkeskommunens eiermelding og resultater av tidligere selskapskontroller. 

 

Føringer for eierskap og opplæring av eierrepresentanter (anbefaling 1--8) 
KS anbefaler at kommuner og fylkeskommuner etablerer retningslinjer for utøvelsen 

av sitt eierskap. Vestfold fylkeskommune har vedtatt rammer for utøvelse av eierskap 

gjennom eierskapsmeldingen fra 2008 og oppfølging gjennom årlige politiske verksted. 

 

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 fylkeskommunen som 

eier sikrer at selskaper har godt sammensatte og godt fungerende styrer.  

 

Samordning av føringer for eierskap – flere eiere 
Vestfold fylkeskommune har eierinteresser i mange selskap sammen med andre 

kommuner og fylkeskommuner. 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.  
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3.2 Forslag om forvaltningsrevisjon i selskap 

Vestfold fylkeskommune har eierinteresser i mange selskap, hvor det også er andre 
aktører på eiersiden. Det kan derfor være aktuelt for Vestfold fylkeskommune å 
gjennomføre forvaltningsrevisjon i selskaper sammen med andre eiere.  

 

Samfunnsansvar og etikk (anbefaling 15 - 19) 
I eierskapsmeldingen har Vestfold fylkeskommune stilt krav om at de fristilte enhetene 
skal, som fylkeskommunen for øvrig, vektlegge etikk og samfunnsansvar, herunder   

 Likestilling 

 Integrering 

 Moderasjon i lederIønninger 

 Miljø 

 Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet 

 Samfunnssikkerhet 

 Utvikling og kompetanseoppbygging 
 

Hensynet til etikk og samfunnsansvar skal være gjennomgående, uavhengig av 
virksomhetens art. 
 

Vi anbefaler at det kan gjøres en forvaltningsrevisjon i ett eller flere selskap for å 
undersøke om disse forventingene er formidlet og implementert i selskapet/ 
selskapene.  
 
Det kan også være aktuelt å undersøke om fylkeskommunen har gjort egne 
forventinger kjent for selskapene og om selskapene har fulgt de opp. Det kan også 
være aktuelt å undersøke om selskapene følger reglene om offentlig innsyn og 
offentlig støtte.  
 
Ovennevnte tema kan være aktuelt for flere selskaper.  
 

Offentlige anskaffelser/kontrakter og prosjektstyring 
Det kan være aktuelt å undersøke om selskaper følger regelverket om offentlige 
anskaffelser. Det kan også være aktuelt å vurdere hvorvidt selskaper har/har hatt en 
tilfredsstillende prosjektstyring.  
 
Sandefjord Lufthavn Torp AS, kan være et aktuelt selskap for forvaltningsrevisjon på 
disse områdene, da selskapet er inne i en periode med store investeringer. En 
forutsetning for denne forvaltningsrevisjon er at eierne gir samtykke til innsyn i 
selskapet.  
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Gjennomgang av virksomheten – måloppnåelse 
 
Generelt 
Det kan være aktuelt i en forvaltningsrevisjon å undersøke etterlevelse av 
fylkeskommunens mål og forutsetninger for selskapet. Dette temaet kan være aktuelt 
for flere selskaper.  
 
Vi foreslår at det kan være aktuelt med forvaltningsrevisjon i Vestfoldmuseene IKS, da 
fylkeskommunen har en høy eierandel i dette selskapet.  
 
Finansiering av offentlig vegnett 
Vestfold fylkeskommune er medeier i selskapet Vegfinans AS, hvor selskapets formål 
er gjennom å utføre administrative oppgaver for aksjonærene å oppnå en mest mulig 
hensiktsmessig og rasjonell gjennomføring av aksjonærenes offentlige 
bomvegprosjekter og på den måte bidra til kostnadseffektiv utbygging og finansiering 
av det offentlige vegnett. 
 
Det har blitt gjennomført en omorganisering av bompengeselskapene på Østlandet, og 
bompengeselskapene er nå datterselskap av Vegfinans AS. Omorganiseringen har 
derfor ført til at Vestfold fylkeskommune ikke er direkte eier i Vegfinans E-18 Vestfold 
AS og Tønsberg Hovedvegfinans AS. Det er utarbeidet en samarbeidsavtale hvor 
forholdet mellom fylkeskommunen og de enkelte bompengeselskapene er regulert, 
det er fortsatt fylkeskommunen som skal oppnevne styremedlemmer til styret i E18 
Vestfold AS og Tønsberg Hovedvegfinans AS. 
 
Vi foreslår at det kan være aktuelt med en forvaltningsrevisjon innenfor Vegfinans AS 
med tilhørende datterselskap i Vestfold. 
 
Videregående opplæring - forvaltningssystem 
VIGO IKS eies av alle fylkeskommunene i landet i fellesskap og er lokalisert i Skien. 
Selskapets formål er blant annet å utvikle/ videreutvikle, eie og/eller drifte 
fylkeskommunenes felles inntaks- og forvaltningssystem for elever/lærlinger. Etter 
forslag fra fylkesordfører i Telemark, har fylkesordførerkollegiet gått inn for å gjøre en 
felles forvaltningsrevisjon av anskaffelsen av Visma Flyt Skole og kontraktene som ble 
resultatet av anskaffelsen. Bakgrunnen for forslaget var uro både for framdrift og 
økonomi til prosjektet Visma Flyt Skole. Det er VIGO IKS som har gjort disse 
anskaffelsene og som er ansvarlig for prosjektet Visma Flyt Skole. Visma Flyt Skole er et 
nettbasert administrativt system for skolene. Det er tatt i bruk i grunnskolen i mange 
kommuner. Gjennom prosjektet Visma Flyt Skole skal det utvikles til å omfatte 
videregående opplæring og skal erstatte dagens løsning i fylkeskommunene. Det kan 
derfor være aktuelt med en forvaltningsrevisjon i VIGO IKS, der en undersøker 
anskaffelsen og prosjektet spesielt. Det er naturlig at Telemark som kontorfylke for 
VIGO IKS tar initiativet til en slik forvaltningsrevisjon.  
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Øvrige opplysninger 
Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune vedtok i sak 14/16 å stille seg positiv til å 
være med på å dekke utgifter til forvaltningsrevisjon nr. 2 av NDLA – Nasjonal digital 
læringsarena - i tråd med forslaget fra kontrollutvalget i Hordaland og prosjektplanen 
fra Deloitte datert 04.03.16. Nasjonal digital læringsarena -  NDLA – er et 
interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27, men ikke selvstendig 
rettssubjekt. Selskapet er derfor ikke med i oversikten over aktuelle selskaper for 
selskapskontroll i vedlegg 1.  
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4 Forslag til plan for selskapskontroll  
 
Vi foreslår følgende selskapskontroller: 
 

Tema Generell/selskap Kontrollform 

Føringer for eierskap og 
opplæring av 
eierrepresentanter 

Generell  Eierskapskontroll 

Styresammensetning, 
styreevaluering og valg 

Bør rettes mot alle 
selskap med delt 
eierskap, der 
fylkeskommunen har 
en viss eierandel. 

Eierskapskontroll 
 

Samordning av føringer for 
eierskap 

Generell. Her kan en 
også gjennomføre 
stikkprøvekontroll av 
enkelte selskap.  

Eierskapskontroll - bør 
gjøres felles med andre 
kommuner/fylkeskommune
r der det er aktuelt. 

 
Selskapskontroll  

Sandefjord Lufthavn 
Torp AS4 
 

Forvaltningsrevisjon / 
eierskapskontroll 

Selskapskontroll Vestfoldmuseene IKS Forvaltningsrevisjon / 
eierskapskontroll 

Selskapskontroll Vegfinans AS, 
(vurdere å se på 
datterselskapene 
Tønsberg 
hovedvegfinans AS og 
Vegfinans E-18 
Vestfold AS) 

Forvaltningsrevisjon / 
eierskapskontroll - kan 
vurderes å gjøres felles med 
andre fylkeskommuner 

Selskapskontroll Tannhelsetjenestens 
Kompetansesenter 
Sør IKS 

Forvaltnings-revisjon / 
eierskapskontroll  - bør 
gjøres felles med andre 
fylkeskommuner 

 
 

  

                                                      
4
 Med forbehold om samtykke til innsyn fra eierne  
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Vedlegg 
 

 Vedlegg 1 - Oversikt over Vestfold fylkeskommunes eierinteresser i selskaper 
per 1.1.2016 og beskrivelse av selskapene 

 Vedlegg 2 - KS’ Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll5 

 Vedlegg 3 - Gjennomførte selskapskontroller 2012 - 2015 
 
 

 
 

                                                      
5
 Kommunenes sentralforbund 15. november 2015. 
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Vedlegg 1 - Oversikt over Vestfold fylkeskommunes eierinteresser i selskaper per 1.1.2016 og beskrivelse 
av selskapene 
Selskaper med innsynsrett iht. koml. § 80: 

Interkommunale selskap 
(IKS og § 27) 

Fylkes-
kommunens 
eierandel 

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

Larvik Arena IKS 
 

50 % Egenkapital: kr - 444.263 
Egenkapitalandel: -13 % 
Sum driftsinntekter: kr 5.692.000 
Driftsresultat (før ev. skatt): kr 5.338 
 
Fra Vestfold fylkeskommunes årsrapport for 2015: 
Larvik Arena IKS har tidligere år hatt store underskudd. Larvik Arena IKS leverer for 2015 et 
positivt regnskapsresultat for andre år på rad. Fylkesrådmannen vurderer at selskapet har 
kontroll på driften og økonomien. Tapsavsetning knyttet til drift i Larvik Arena IKS er per 
31.12.2015 ansett som ikke påkrevet. Tidligere avsetning er derfor i 2015 reversert i sin helhet 
med en inntektsføring på 0,5 mill kroner. 
 
Formål med Larvik Arena AS er å ivareta utleie av Arena Larvik i et samarbeid med Thor 
Heyerdahl videregående skole som disponerer arenaen i skoletiden. 
 
Annet:  
VIKS gjennomførte eierskapskontroll av Larvik Arena AS i 2015, tema og anbefalinger, se 
vedlegg 3. 
 

Kontorkommune: 
Larvik 
 
Øvrige eiere: 
Larvik kommune 50% 

Tannhelsetjenestens 
kompetansesenter sør IKS 

20 % Egenkapital: kr 12.125.057 
Egenkapitalandel: 61 % 
Sum driftsinntekter: kr 15.770.088 
Driftsresultat (før ev. skatt): kr – 1.820.567 
 
 
 

Kontorkommune: 
Arendal 
 
Øvrige eiere (alle med 20 
% eierandel) 
Buskerud fk,  
Telemark fk,  
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Interkommunale selskap 
(IKS og § 27) 

Fylkes-
kommunens 
eierandel 

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

Formål:  

 Bidra til å heve kompetansen innen offentlig og privat tannhelsetjeneste i 
helseregionen gjennom rådgivning og kursvirksomhet.  

 Bidra til å gi befolkningen bedre tilgang til spesialisttjenester. 

 Drive desentralisert spesialistutdanning og etterutdanning. 

 Bidra til forskning og faglig utvikling i regionen. 

 Folkehelsearbeid. 

Annet:  
 
Fra Vestfold fylkeskommunes budsjett- og økonomiplan 2016 – 2019: 
Vestfold fylkeskommunes andel av driftstilskuddet til TKS for 2016 er 500 000 kroner.  
For at senteret skal kunne leve opp til det mandatet fylkene har gitt dem, er det nødvendig å 
ansette flere spesialister. I stillingsinstruksen(e) vil det ligge inne krav om kursvirksomhet, 
rådgivning, forskning og bidrag til desentralisert spesialistutdanning.  
 
TKS ansatte høsten 2012 en forskningskoordinator som skal sette i gang forskningsprosjekter i 
samarbeid med tannhelsesektorene i de 5 eierfylkene.  
 
”Synergieffekten” av tilskudd fra fylkeskommunene vil utløse midler fra staten til drift av 
senteret. Statens bidrag vil i stor grad knyttes til forskning og desentralisert utdanning. En vil i 
stor grad være avhengig av å komme i gang med denne typen virksomhet for å utløse et større 
økonomisk bidrag fra staten. 
 

Aust-Agder fk og  
Vest-Agder fk    

Vestfoldmuseene IKS 
 

36 % 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 

Kontorkommune: 
Sandefjord 
 
Larvik  16 
Sandefjord  16 
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Interkommunale selskap 
(IKS og § 27) 

Fylkes-
kommunens 
eierandel 

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

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. 
 

Tønsberg  16 
Horten  8,5 
Holmestrand 1,5 
Sande 1,5 
Svelvik 1,5 
Re              1,5 
Hof                      1,5 

VIGO IKS 5,3 % Regnskapstall for 2014 ikke tilgjengelig i offentlige kilder. 
 
2013-tall: 
Egenkapital: kr 11.193.883 
Egenkapitalandel: 70,7 % 
Sum driftsinntekter: kr 23.874.499 
Driftsresultat (før ev. skatt): kr – 11.120.286 
 
Formål: Utvikle/videreutvikle, eie og/eller drifte, alt etter bestilling og i nært samarbeid med 
deltakerne, fylkeskommunenes felles inntaks- og forvaltningssystem for elever/lærlinger Vigo 
og alt som ellers står i naturlig sammenheng med dette - eksempelvis skoleadministrative 
systemer. Selskapet kan la utvikling og drift av ulike systemer settes ut til andre. Selskapet skal 
videre levere eller formidle levert nødvendige faglige kurs eller veiledning til deltakerne på de 
systemer man har rettigheter/driftsoppgaver knyttet til. 
 

Kontorkommune Skien 
 
Eies av fylkeskommunene i 
landet 

Gea Norvegica Geopark IKS 
 
 

34,4 % Egenkapital: kr 1.031.000 
Egenkapitalandel: 25,7 % 
Sum driftsinntekter: kr 3.997.000 
Driftsresultat (før ev. skatt): kr 448.000  
 

Kontorkommune: 
Porsgrunn 
 
Øvrige eiere: 
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Interkommunale selskap 
(IKS og § 27) 

Fylkes-
kommunens 
eierandel 

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

Formål:  
Geoparken skal spre kunnskap om vår geologiske naturarv og sammenhengene mellom 
geologiske prosesser og vår eksistens. 
 
Annet:  
 
Telemark kommunerevisjon gjennomførte en eierskapskontroll i 2014. Selskapet fikk anbefaling 

om registrering i styrevervregister, utarbeidelse av instruks til styret og daglig leder og at 

revisor og kontrollutvalg blir varslet om representantskapsmøter. Telemark fylkeskommunen 

fikk anbefaling knyttet til eierskapskapsmeldingen, både knyttet til innhold og at meldingen er 

forankret i selskapet, samt vurdere behov for eiermøter. 

 

Telemark FK 34,40 
Skien  9,63 
Larvik 7,80 
Porsgrunn  6,42 
Bamble  2,75 
Kragerø  2,29 
Nome 1,38 
Lardal  0,46 
Siljan  0,46 
 

Høyere yrkesfaglig 
utdanning IKS 

20,83 % Selskapet stiftet 8. desember 2015 
 
Formål: 
Selskapet skal være ansvarlig søker for NOKUT av et høyere yrkesfaglig bachelor- 
utdanningstilbud som utvikles av forprosjekt ”Yrkeshøyskolen Øst”.  
 
 

Øvrige eiere: 
Østfold fk 20,83 % 
Buskerud fk 20,83 % 
Telemark fk 20,83 % 
Oppland fk 8,33 % 
Akershus fk 8,33 % 

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. 
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Interkommunale selskap 
(IKS og § 27) 

Fylkes-
kommunens 
eierandel 

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

Vestfold kommunerevisjon 
(§ 27-selskap) 

39,9 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 disposisjonsfond + regnskapsmessig mindreforbruk: kr 1.088.997 
 
Formål:  
Utføre de til enhver tid lovpålagte revisjons- og tilsynsoppgaver for 
deltakerkommunene/fylkeskommunen.  
 
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. 
 

Kontorkommune: 
Horten 
 
Øvrige eiere: 
Horten k.              27,9  
Holmestrand k.  15,9 
Hof k.                      6,5 
Re k.                        9,8  
 

 
 

Heleide kommunale 
aksjeselskap (AS) 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet 
Kontorkommune  
og andre 
eierkommuner  

Interoperabilitetstjenester 
AS 
 
 

2 % Eigenkapital: 3,286 mill kr 
Eigenkapitaldel: 15,4 %     
Sum driftsinntekter: kr 20.856.000   
Driftsresultat (før ev. skatt): kr 808.000 
Totalrentabilitet: 4,2 % 
Gjeldsgrad: 5,5 

Kontorkommune Oslo 
 
Øvrige eiere: 
Ruter AS 42,89 % 
NSB AS    33,44 % 
Rogaland fk 3,67 % 
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Heleide kommunale 
aksjeselskap (AS) 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet 
Kontorkommune  
og andre 
eierkommuner  

 
Formål:  
Utvikle og drive systemer som samler inn, bearbeider og videredistribuerer data som benyttes 
i elektroniske støttesystemer innen kollektivtransporten, herunder elektronisk billettering, 
informasjonssystemer, datafangst, -bearbeiding og -distribusjon ol., samt tilhørende tjenester 
og virksomhet som står i sammenheng med dette. Produktene og tjenestene skal for det 
vesentlige selges til statlige og/eller fylkeskommunale aktører, eller selskaper direkte eller 
indirekte eiet av staten eller én eller flere fylkeskommuner. 
 

Østfold fk     2,44 % 
Møre og Romsdal fk 
2,22% 
Brakar AS 2,22 % 
Nordland fk 2,11 % 
Hedmark fk 1,67 % 
Oppland fk 1,67 % 
Telemark fk 1,56 % 
Troms fk 1,44 % 
Sogn og fjordane fk 1,0 % 
Austagder fk 1,0 % 
Finnmark fk 0,67 % 
 

Telemark og Vestfold 
Regionteater AS (Teater 
Ibsen) 

33,3 % Egenkapital: 4,448 mill. kr 
Egenkapitaldel: 23,2 %    
Sum driftsinntekter: kr 46.424.000 
Driftsresultat (før ev. skatt): kr 464.000                        
Totalrentabilitet: 2,6 % 
Gjeldsgrad: 3,3 
 
Formål:  
Teater Ibsen skal gi befolkningen i fylkene et profesjonelt og allsidig teatertilbud i Telemark og 
Vestfold. 
 
Annet:  
Vestfold kommunerevisjon gjennomførte en eierskapskontroll av selskapet i 2015, se vedlegg 
3.  
 
Fylkestinget i Vestfold vedtok i desember 2014 støtte til en samarbeidsavtale mellom Teater 
Ibsen og Papirhuset om etableringen av et produksjonssenter av scenekunst for barn og unge i 
Vestfold. I samme sak vedtok også fylkestinget å fortsette Vestfold sitt eierskap i Teater Ibsen 

 
Kontorkommune Skien 
 
Øvrige eiere: 
33,33 % Skien kommune 
33,33 % Telemark fk 
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Heleide kommunale 
aksjeselskap (AS) 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet 
Kontorkommune  
og andre 
eierkommuner  

under forutsetning av at denne avtalen gjennomføres fra 2015. Vestfold fylkeskommune har 
vært i løpende dialog med Teater Ibsen og Papirhuset om arbeidet med etableringen, som er 
påbegynt. I 2015 har også Teater Ibsen inngått ny leieavtale i eksisterende lokaler, som skal 
ombygges.  
 

Vegfinans AS  
 
 

16,7 % Egenkapital: kr – 1.789.000 
Egenkapitaldel:  - 9,34 %    
Sum driftsinntekter: kr 918.687.000 
Driftsresultat (før ev. skatt): kr 793.000                        
Totalrentabilitet: 1,5 % 
Gjeldsgrad: - 10.703,3 
 
Formål: Selskapets formål er gjennom å utføre administrative oppgaver for aksjonærene å 
oppnå en mest mulig hensiktsmessig og rasjonell gjennomføring av aksjonærenes offentlige 
bomvegprosjekter og på den måte bidra til kostnadseffektiv utbygging og finansiering av det 
offentlige vegnett. 
 
Annet:  
Historisk bakgrunn for eierinteressen (Forhold til E-18 Vestfold AS og Tønsberg Hovedfinans 
AS): 
Det har blitt gjennomført en omorganisering av bompengeselskapene på Østlandet, 
bompengeselskapene er nå datterselskap av Vegfinans AS. Omorganiseringen har derfor ført 
til at Vestfold fylkeskommune ikke er direkte eier i Vegfinans E-18 Vestfold AS og Tønsberg 
Vegfinans AS. Det er utarbeidet en samarbeidsavtale hvor forholdet mellom fylkeskommunen 
og de enkelte bompengeselskapene er regulert, det er fortsatt fylkeskommunen som skal 
oppnevne styremedlemmer til styret i E18 Vestfold AS og Tønsberg Hovedvegfinans AS. 
 
Bomselskapet Vegfinans AS eier 50 % i selskapet Tønsberg Hovedvegfinans AS; 
Nøkkeltall Tønsberg Hovedvegfinans AS: 
Egenkapital: kr 635.000  
Egenkapitaldel: 0,2 %    

Kontorkommune: 
Drammen 
 
Øvrige eiere: 
Oppland fk 16,67 %  
Hedemark fk 16,67 % 
Akershus fk 16,67 % 
Telemark fk 16,67 %  
Buskerud fk 16,67 % 
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Heleide kommunale 
aksjeselskap (AS) 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet 
Kontorkommune  
og andre 
eierkommuner  

Sum driftsinntekter: kr 153.195.000 
Driftsresultat (før ev. skatt): kr 11.000                      
Totalrentabilitet: 2,5 % 
Gjeldsgrad: 423,1 
 
Bomselskapet Vegfinans AS eier 100 % i selskapet Vegfinans E-18 Vestfold AS; 
Nøkkeltall Vegfinans E-18 Vestfold AS: 
Egenkapital: kr 648.000  
Egenkapitaldel: 0,01 %    
Sum driftsinntekter: kr 217.840.000 
Driftsresultat (før ev. skatt): kr 91.510.000                      
Totalrentabilitet: 1,8 % 
Gjeldsgrad: 8.489,6 
 
Bomselskapet Vegfinans AS er også morselskap til tilsvarende selskap i de øvrige eierfylkene.  
 

Vestfoldfestspillene AS 60,00 % 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. 
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 

Kontorkommune: 
Tønsberg 
 
Øvrige eierkommuner: 
Larvik  7 
Sandefjord  7 
Tønsberg 6 
Horten 5 
Nøtterøy  3 
Re 2 
Stokke 2 
Holmestrand 2 
Hof                      1 
Lardal 1 
Sande 1 
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Heleide kommunale 
aksjeselskap (AS) 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet 
Kontorkommune  
og andre 
eierkommuner  

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, se vedlegg 3. 
 
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. 
 

Svelvik 1 
Tjøme 1 
Andebu 1 
 
 
 

Vestfold kollektivtrafikk AS 
 

100 % Egenkapital: kr 9,9 mill. kroner 
Egenkapitalandel: 74,85 % 
Totalrentabilitet: - 40,1 % 
Sum driftsinntekter: kr 0 
Driftsresultat (før ev. skatt): kr – 6,646 mill. kroner 
Likviditetsgraden 1: 3,98 
Gjeldsgraden: 0,3 
  
Formål: Selskapet har til formål å kjøpe transporttjenester og samordne offentlig betalte 

Kontorkommune: 
Tønsberg 
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Heleide kommunale 
aksjeselskap (AS) 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet 
Kontorkommune  
og andre 
eierkommuner  

transporter, samt drive og leie- og eller eie kollektivtrafikkterminaler, rute 
opplysningstjenester. Etter at Vestviken Kollektivtrafikk AS tok over oppgavene til selskapet 
består virksomheten av utleie av driftsmidler til Vestviken Kollektivtrafikk AS, samt finansiering 
av Vestfold prosjekter innen kollektivtrafikk. 
 
Annet:  
Fra og med 1.1.2006 ble oppgavene til Vestfold Kollektivtrafikk AS overført til Vestviken 
Kollektivtrafikk AS som er administrasjonsselskap for Kollektivtrafikken i Vestfold. Driften av 
kollektivtrafikk er nå tilbakeført Vestfold Kollektivtrafikk AS. 
 

Vestviken kollektivtrafikk AS 
 
 
 

33,33 % Egenkapital: kr 37,948 mill. kroner 
Egenkapitalandel: 14,3 % 
Totalrentabilitet: - 9,6 % 
Sum driftsinntekter: kr 680.754.000 
Driftsresultat (før ev. skatt): kr – 19,284 mill. kroner 
Likviditetsgraden 1: 1,14 
Gjeldsgraden: 6,0 
 
Formål: Å kjøpe transporttjenester og samordne offentlige betalte transporter i henhold til 
avtaler med sine eiere. Selskapet kan drive, leie eller eie kollektivtransportterminaler, 
ruteopplysningstjenester og hertil knyttet markedsføring, informasjon og produktutvikling. 
 
Annet:  
Siden 2009 har Skatt Sør ført en sak mot Vestviken Kollektivtrafikk AS (VKT) om rett til 
fradragsføring av merverdiavgift. Avgiftssaken gjelder om selskapet driver avgiftspliktig 
virksomhet. Saken har vært til behandling i lagmannsretten. Dom falt 14.03.14 og selskapets 
syn vant der frem slik at byrettens dom ble opphevet. 
 
Buskerud fylkeskommune vedtok i 2009 å gå ut av VKT for å etablere et eget kollektivselskap 
som sitt innkjøpsorgan. Telemark fylkeskommune vedtok i juni 2014 å avslutte sitt eierskap i 
VKT, og sa opp rammeavtalen med VKT med virkning fra 01.07.2014. Telemark fylkeskommune 

Kontorkommune: 
Tønsberg 
 
Øvrige eiere: 
Buskerud fk 33,33 
Telemark fk 33,33 



Forslag til plan for selskapskontroll 2016 - 2019 – Vestfold fylkeskommune  

 

 
 

 
Vestfold kommunerevisjon 

 
 

11 

Heleide kommunale 
aksjeselskap (AS) 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet 
Kontorkommune  
og andre 
eierkommuner  

er nå i prosess for overføring av oppgaver. Vestfold fylkeskommune skal videreføre sitt 
eierskap i VKT, og vil bli stående igjen som eneste aksjonær. Siden VKT ‘s virksomhet vil bli 
betydelig endret ved at to aksjonærer går ut, vil Vestfold fylkeskommune foreta en 
gjennomgang av styringssystemet. 
 

Viken filmsenter AS 25 % Egenkapital: kr 1,926 mill. kroner 
Egenkapitalandel: 60,5 % 
Totalrentabilitet: - 40,9 % 
Sum driftsinntekter: kr 3.929.000 
Driftsresultat (før ev. skatt): kr – 1,568 mill. kroner 
Likviditetsgraden 1: 2,60 
Gjeldsgraden: 0,7 
 
Formål:  
Viken Filmsenter skal bidra til et faglig og levedyktig utvikling av filmmiljøene og filmbransjen i 
Akershus, Buskerud, Vestfold og Østfold fylker. 
 
Annet:  
Selskapet ble etablert i november 2011. 
 

Kontorkommune: 
Drammen 
Øvrige eiere: 
Østfold fk 25 %, 
Akershus fk 25 %, 
Buskerud fk 25 %. 
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Selskap uten innsynsrett6 
 
Aksjeselskap med ikke-
kommunale medeiere 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet 
Kontorkommune  
og andre eiere 

Rehabiliteringssenteret AIR 
AS 
 
 
 
 
 

0,2 % Egenkapital: kr 9.488.000 
Egenkapitalandel: 12,3 % 
Totalrentabilitet: 15,3 % 
Sum driftsinntekter: kr 69.513.000 
 
Driftsresultat (før ev. skatt): kr 10.668.000 
Likviditetsgraden 1: 3,83  
Gjeldsgraden: 7,1 
 
Formål:  
Rehabiliteringssenteret AiR as er en privat ideell (non-profit) organisasjon som består av 
enhetene AiR-klinikk og AiR - Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering.  
 
 

Kontorkommune: 
Rauland 
 
Øvrige:  38,74%  
VINJE KOMMUNE 16,06%  
NorskHydro ASA 15,29%  
REHABILITERINGSSENTER
ET AIR AS 7,90%  
ELKEM AS 5,10 %   
ABB AS 5,10 % 
PETERSON EMBALLASJE 
AS 2,60 %  
HUNSFOS FABRIKKER AS 
1,53 % 
VITAL FORSIKRING ASA 
1,27 %  
GLAVA AS 1,27 %   
HAC HOLDING AS 1,07 % 
FOLLUM FABRIKKERS 
HJELPEFOND 1,02%  
ISOLA AS 1,02 %  
ADAX FABRIKKER AS 
1,02% 
NHO TELEMARK 1,02 %  

                                                      
6 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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Aksjeselskap med ikke-
kommunale medeiere 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet 
Kontorkommune  
og andre eiere 

Buskerud Telemark Vestfold 
Investeringsfond AS 
 
 

1,51 % Eigenkapital 62,81 mill kr 
Eigenkapitaldel: 74,9 %      
Sum driftsinntekter: kr 0 
  
Driftsresultat (før ev. skatt): kr -21,96 mill. kroner 
Gjeldsgrad 0,3 
 
 
Formål:  
Investere i bedrifter hovedsakelig i BTV-fylkene for å skape økonomisk utbytte for eierne. 
 
 
 

Kontorkommune: 
Skien 
 
Øvrige eiere er Telemark 
fylkeskommune og  
bedrifter i Telemark. 

Sandefjord Lufthavn AS 
 

43,26 Eigenkapital: 260,708 mill kr 
Eigenkapitaldel: 43,91 %      
Sum driftsinntekter: kr 317.157.000 
Driftsresultat (før ev. skatt): kr 29,484 mill. kroner                  
Totalrentabilitet: 7 % 
Gjeldsgrad: 1,3 
 
Formål:  
Selskapets formål er utbygging og drift av Sandefjord Lufthavn – Torp. 
 
Annet:  
Styret i Sandefjord Lufthavn AS har siden 2012 arbeidet med en revisjon av Helhetsplanen fra 
2007. Ny Helhetsplan for Torp (2014 – 2050) ble ferdig september 2014. Helhetsplanen er 
ment å være et informasjonsgrunnlag for etterfølgende prosesser og beslutninger i Sandefjord 
Lufthavn AS. 
 
Fra Vestfold fylkeskommunes budsjett- og økonomiplan 2016 – 2019: 
Lufthavnen er inne i en periode med store investeringer og strukturelle endringer. Dette vil 
kreve aktiv deltakelse også fra eierne av lufthavnen. Sandefjord Lufthavn AS arbeider nå med 

Kontorkommune 
Sandefjord 
 
Øvrige eiere: 
Sandefjord k.  35,7 
Vestfold Flyplass 
Invest13,48, 
Stokke k. 7,56 
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Aksjeselskap med ikke-
kommunale medeiere 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet 
Kontorkommune  
og andre eiere 

en oppgradering og rehabilitering av rullebanen. Bakgrunn for prosjektet er at det har blitt 
registrert mange skader på rullebanedekket og at den generelle beskaffenheten på rullebanen 
har forverret seg de siste årene. Det foreligger også avvik fra Luftfartstilsynet på rullebanens 
beskaffenhet, makrostruktur og tverrfall. Frist fra Luftfartstilsynet for ferdigstillelse av 
utbedringene er 01.12.16. Hva gjelder finansiering av prosjektet, vil det være behov for 
tilførsel av ansvarlig kapital fra selskapets eiere.  
 
Investeringen er estimert til en prosjektkostnad på ca. 222 mill kroner. Fylkesrådmannen vil 
fremlegge en egen politisk sak knyttet til bidrag fra eierne. Foreløpige signaler fra styret er en 
løsning med en kombinasjon av banklån, emisjon og ansvarlige lån. Med foreliggende skisse vil 
bidraget fra Vestfold fylkeskommune være på 65-75 mill kroner hvorav halvparten vil bli 
betjent med renter. Foreløpige planer innebærer at eierne ikke kan påregne utbetaling av 
utbytte de nærmeste år. Den skisserte løsning ligger til grunn for forslaget til økonomiplan. 

 
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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Vedlegg 2 - KS’ Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og 
kontroll7 
 
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/fylkestinget 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 
Fylkestinget skal utarbeide og bør jevnlig revidere styringsdokumentene og avtalene 
som regulerer styringen av selskapet. 
 
 
 
 

                                                      
7
 Kommunenes sentralforbund 15. november 2015. 
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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 
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 fylkestinget 
oppnevner sentrale folkevalgte som selskapets eierrepresentanter i eierorganet. 
Eierstyring skal utøves innenfor rammen av fylkestingets 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. 
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ANBEFALING 14: OPPNEVNELSE AV VARAREPRESENTANTER 
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 
Fylkestinget 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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Vedlegg 3 – Gjennomførte selskapskontroll 2013 - 2015 

 

År/Selskap Tema/Anbefalinger: 

2013 - Tønsberg hovedvegfinans AS 

             (eierskapskontroll)  

Tema: 
- Om selskapet drives i tråd med 

gjeldende lover, regler og vedtekter. 
- Rutiner for rapportering til eier.  
- Om styret sørger for forsvarlig 

forvaltning av selskapet. 
- Om generalforsamlingen utøver sin 

myndighet i tråd med lover og regler.  
- Om selskapet har en økonomisk 

forsvarlig drift.  
- Om det foreligger eiermelding. 
 
Anbefalinger: 
 
For Vestfold fylkeskommune: 

 Det anbefales at Vestfold 
fylkeskommune sørger for 
obligatorisk opplæring av 
folkevalgte vedrørende eierstyring. 
Dette er i tråd med KS anbefalinger 
for eierskap, anbefaling nr. 1. 

 Det anbefales at Vestfold 
fylkeskommune reviderer sin 
eierskapsmelding fra 2008 i forhold til 
de endringer som gjelder eierskap i 
Vegfinans AS og THV, men også de 
andre selskapene som 
fylkeskommunen har eierinteresser i 
(jfr. KS anbefalinger for eierskap 
anbefaling nr. 2). 

 
For Tønsberg Hovedvegfinans AS: 

 Det anbefales at det utarbeides 
skriftlige rutiner for rapportering til 
eier. 

 Det anbefales at det utarbeides 
etiske retningslinjer for selskapet som 
er 

 forpliktende for drift, administrasjon 
og styre av selskapet. 

 Det anbefales at kontrollutvalget 
varsles når det skal avholdes 
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 generalforsamling, jfr. kl § 80 og KS 
anbefalinger for eierskap nr. 6. 

 Det anbefales at styremedlemmer 
registrerer sine verv i 
styrevervregisteret i tråd med KS 
anbefalinger. 

 

2014 – Vestviken kollektivtrafikk AS 

             (forvaltningsrevisjon) 

Tema: 

- Om virksomheten i selskapet i tråd 

med gjeldende lover, regler, 

vedtekter og fylkestingets vedtak og 

forutsetninger.  

- Om selskapet har en effektiv og 

økonomisk forsvarlig drift.  

- Om selskapet har fulgt opp 
prinsipielle merknader og forhold. 

- Om rapportering fra selskapet til VFK 
egne politiske organ.  

- Etterlevelse av lov- og forskrift om 
offentlige anskaffelser ved kjøp av 
transporttjenester. 

- Om selskapet har oversikt over 
brukertilfredshet med tjenestene 
som leveres. 

 

Anbefalinger: 
 

Revisjonens anbefalinger til Vestviken 
Kollektivtrafikk AS:  
 

 Vestviken Kollektivtrafikk AS må påse 
at anskaffelser blir protokollført i 
samsvar med forskrift om offentlige 
anskaffelser, jf. § 3 -2. 

 Styret i Vestviken Kollektivtrafikk AS 
må påse at behandling av lønn til 
daglig leder blir protokollført i 
tilhørende referat fra aktuelt 
styremøte.  

 Selskapet bør vurdere om de har 
tilstrekkelige data for å analysere 
brukertilfredshet for kunder under 16 
år i forbindelse med 
skoleskyssordningen, samt 
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brukertilfredshet knyttet til krav om 
universell utforming. 
 

Revisjonens anbefalinger til Vestfold 
fylkeskommune:  

 Det bør utarbeides nye vedtekter, 
rammeavtale og en overordnet 
eierstrategi basert på fremtidig 
eierstruktur.  

 

2014 – Vestfold Festspillene AS 

             (eierskapskontroll) 

Tema: 

- Rapportering fra selskapet til VFK 

egne politiske organ 

- Om virksomheten i selskapet i tråd 

med gjeldende lover, regler, 

vedtekter og fylkestingets vedtak og 

forutsetninger.  

- Om selskapet har en effektiv og 

økonomisk forsvarlig drift.  

- Om selskapet har fulgt opp 

prinsipielle merknader og forhold.  

 

Anbefalinger: 
 

Revisjonens anbefalinger er at Vestfold 
fylkeskommune: 

 særskilt følger opp aspekter knyttet 
til styrets informasjonsplikt grunnet 
selskapets anstrengte økonomi. 

 innleder dialog med styret og de 
øvrige eierne om å utarbeide en 
tydeligere eierstrategi for å fremme 
tiltak som kan styrke selskapets drift 
og egenkapital. 

 vurderer å innarbeide rutiner for å 
sikre at styrereferater mottas, 
distribueres og gjennomgås 
fortløpende. 
 

Revisjonens anbefalinger er at Vestfold 
Festspillene AS: 
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 fortsetter å ha fokus på selskapets 
økonomiske situasjon og tiltak for å 
rette opp egenkapitalsituasjonen og 
har økonomi som fast styresak på 
hvert møte.  

 i de fremtidige rapporteringer til 
eierne har et særskilt fokus på 
selskapets strategi og måloppnåelse 
knyttet til selskapets økonomiske 
stilling og tiltak for å rette opp 
egenkapitalsituasjonen, f. eks som en 
egen sak til generalforsamlingen. 

 skjerper rutinene knyttet til 
undertegning av protokollene fra 
generalforsamlingene. 

 er påpasselig med at styresaker som 
omhandler fastsettelse av lønn og 
sluttavtaler til daglig leder blir 
protokollført, slik at 
beslutningsprosessene blir tydelig 
dokumentert.  

 

2015 – Telemark og Vestfold   

regionteater AS (eierskapskontroll) 

Tema: 

- Om Vestfold fylkeskommune utøver 
kontroll med sine eierinteresser i 
Telemark og Vestfold regionteater 
AS? 

- Om fylkeskommunens eierinteresser i 
Telemark og Vestfold regionteater AS 
utøves i samsvar med fylkestingets 
vedtak og forutsetninger, aktuelle 
lovbestemmelser og etablerte 
normer for god eierstyring og 
selskapsledelse? 

 
Anbefalinger: 
 
Vestfold fylkeskommune anbefales å: 

 følge opp at eiermeldingen/strategi 
for selskapet evalueres årlig i tråd 
med interne rutiner og KS` 
anbefalinger om eierskap m.m. 

 vurdere å gi føringer for at det skal 
være vedtektsfestet valgkomite for 
selskapet ved valg av 
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styremedlemmer, i tråd med KS` 
anbefalinger om eierskap m.m. 

 registrere styremedlemmer i 
styrevervregisteret i tråd med KS` 
anbefalinger om eierskap m.m.  

 

Telemark og Vestfold regionteater AS 
anbefales å: 

 vurdere å utarbeide styreinstruks i 
tråd med KS` anbefalinger om 
eierskap m.m. 

 vurdere å gi føringer om 
kjønnsbalanse i styret i tråd med KS` 
anbefalinger om eierskap m.m.  

 følge opp det planlagte arbeidet om å 
utarbeide rutiner for eiermøter og 
informasjonsstrategi overfor eierne 

 

2015 – Larvik Arena IKS                

             (eierskapskontroll) 

Tema: 

- Rutiner for rapportering til eier. 
- Om representantskapet utøver sin 

myndighet i tråd med lover og regler. 
- Om selskapet drives i tråd med 

gjeldende lover, regler og 
selskpasavtale. 

- Om selskapet drives i tråd med 
intensjonene og innenfor rammene 
av aktuelle fylkestingsvedtak. 

- Om styret sørger for forsvarlig 
forvaltning av selskapet. 

- Om det foreligger 
eiermelding/eierstrategi. 

 
Anbefalinger: 
 

 Det anbefales at Vestfold 
fylkeskommune gjør opplæring om 
eierskap, selskapsorganisering, 
ansvar og styringsmuligheter til en 
obligatorisk del av 
folkevalgtopplæringen. 

 Det anbefales at Vestfold 
fylkeskommune rutinemessig 
reviderer eierskapsmeldingen og 
publiserer denne på www.vfk.no. 
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 Det anbefales at det gjøres en 
vurdering av om krav til valgkomite 
bør vedtektsfestes. 

 

 Videre anbefales det at Vestfold 
fylkeskommune stiller forventninger 
til at Larvik Arena IKS: 

 innarbeider rutine for at 
fylkeskommunens revisor og 
kontrollutvalg varsles 
omrepresentantskapsmøter jfr. KL 
§ 80. 

 utarbeider etiske retningslinjer 
for selskapet. 

 registrerer styreverv i 
styrevervregisteret. 

 utarbeider rutine for å melde 
avvik. 
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Arkivsak-dok. 16/00102-1 
Saksbehandler Gaute Hesjedal 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 02.06.2016 
 
 
 

   
 
 

BESTILLING AV PROSJEKTPLAN FOR NYTT 
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 

 

Forslag til vedtak: 
Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for forvaltningsprosjektet 
«_____________________». Planen sendes sekretariatet innen 15. august 2016 for 
å bli behandlet i kontrollutvalgsmøte 1.september 2016.  
Kostnaden dekkes av budsjetterte midler til forvaltningsrevisjon.  
 
Bestilling av prosjektplan forutsetter at fylkestinget vedtar foreslått plan for 
forvaltningsrevisjon i møte 16. juni. 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har i møte 14.04.16, sak 12/16, vedtatt plan for forvaltningsrevisjon 
for perioden 2016 – 2019. Kontrollutvalgets forslag til plan er oversendt fylkestinget 
med følgende prioriteringer: 
 

1. Prosjektstyring, prosjektkompetanse, herunder inngåelse av avtaler og 
oppfølging  

2. Internkontroll – kvalitets- og avvikssystem 
3. Oppfølging av lærlinger 
4. Offentlige anskaffelser 
5. Voksenopplæring 
6. Tannhelse 
7. IKT 
8. Etikk og varsling 
9. Videregående opplæring 
10. Folkehelse 
11. Kompetansekartlegging 

 
Planen har ikke vært til behandling i fylkestinget pr.dd. Bestilling av prosjektplan for 
et nytt forvaltningsprosjekt gjøres under forutsetning av at fylkestinget slutter seg til 
kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon. 
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Arkivsak-dok. 15/00141-20 
Saksbehandler Gaute Hesjedal 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 02.06.2016 
 
 
 

   
 
 

VIRKSOMHETSBESØK VFK 

 

Forslag til vedtak: 
Legges fram uten forslag til vedtak. 
 
Vedlegg:  
Kortversjon årsrapport VFK 2015 

 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har drøftet mulighetene for å foreta virksomhetsbesøk i 
fylkeskommunens virksomheter.  
 
For å bli kjent med den kommunale forvaltningen, og for at ansatte i fylkeskommunen 
skal bli kjent med kontrollutvalget, kan utvalget besøke ulike fylkeskommunale 
virksomheter. Dette kan også inkludere kommunale foretak og selskap. Flere 
kontrollutvalg har etablert en slik praksis. Besøkene initieres og gjennomføres av 
kontrollutvalget i samarbeid med sekretariatet.  
 
Formålet med besøk er blant annet å: 

 bli kjent med virksomheten, og å gjøre kontrollutvalgsarbeidet kjent i 
kommunen 

 undersøke generelt om krav til internkontroll er kjent i virksomheten, og om 
sentrale føringer knyttet til for eksempel etikk er kommunisert 

 sjekke utvalgte områder som for eksempel HMS, offentlige anskaffelser og 
lignende ved å få orientering om og innsyn i system og rutiner 

 få innspill til kontrollutvalgets risikoanalyse og planarbeid 
 

Kontrollutvalget har gjennomført virksomhetsbesøk tidligere. Utvalget har da fått 
orientering om virksomheten og omvisning, og det er gitt anledning til å stille 
spørsmål. Vanlig praksis har vært at besøket planlegges samme dag som et møte og 
at utvalget avholder vanlig møte etter besøk/omvising gjerne i virksomhetens lokaler. 
Det har blant annet vært virksomhetsbesøk ved Sandefjord vgs., Haugar 
kunstmuseum og Midgard historiske senter. 
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Ved besøk bes gjerne virksomhetsleder om å forberede generell informasjon, men 
også informasjon om hva som fungerer godt og hvilke utfordringer de har. 
Kontrollutvalget kan drøfte problemstillinger når virksomhet er valgt. 
 
Fylkeskommunen er organisert i fire sektorer, foruten fylkesrådmannsnivået, 
stabsavdelingen og kommunikasjonsavdelingen, se vedlegg. 
 

 Tannhelsesektoren 
o Tannklinikker  

 Regionalsektoren 
o Næring og miljø 
o Planseksjon 
o Samferdsel 

 Sams vegadministrasjon 

 Utdanningsseksjonen 
o Utdanningsavdelingen 
o Videregående skoler 
o SMI-skolen 
o Fagskolen 
o Kompetansebyggeren 
o Oppfølgings- og PP-tjeneste 
o Skiringsal folkehøgskole 
o Karrieresenteret 

 Kulturseksjonen 
o Kultur, idrett, friluftsliv 
o Folkehelse 
o Kulturarv 
o Vestfold fylkesbibliotek 

  
 
I forbindelse med planlegging av virksomhetsbesøk er det naturlig å se til plan for 
forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll. 
 
Kontrollutvalget har vedtatt en plan for forvaltningsrevisjon  
med 11 prosjekter. Flere av prosjektene er sektorspesifikke, mens andre er av mer 
generell karakter og kan vinkles inn mot alle sektorene. 
 
1. Prosjektstyring, prosjektkompetanse, herunder inngåelse av avtaler og oppfølging 
2. Internkontroll – kvalitets- og avvikssystem 
3. Oppfølging av lærlinger 
4. Offentlige anskaffelser 
5. Voksenopplæring 
6. Tannhelse 
7. IKT 
8. Etikk og varsling 
9. Videregående opplæring 
10. Folkehelse 
11. Kompetansekartlegging 
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Fylkeskommunen har i tillegg engasjement i flere selskaper som kan være av 
interesse for kontrollutvalget. Dette bør ses i sammenheng med plan for 
selskapskontroll. Noen av fylkeskommunens eierskap er: 
 
Aksjeselskap: 

 Vestviken kollektivtrafikk  

 Vestfold kollektivtrafikk  

 Sandefjord Lufthavn  

 Tønsberg Hovedfinans AS  

 Vegfinans AS  

 BTV Investeringsfond AS  

 Vestfold Festspillene AS  

 Telemark og Vestfold Regionteater AS  

 Viken Filmsenter AS  
 
Interkommunale selskaper: 

 VIGO IKS  

 Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Sør IKS  

 Gea Norvegica Geopark IKS  

 Larvik Arena IKS  

 Vestfoldmuseene IKS 

 NDLA - interkommunalt samarbeid KL § 27 
 
Det vises til overordnet analyse for selskapskontroll for mer informasjon om 
fylkeskommunes eierskap samt www.vfk.no. 
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Vestfold fylkeskommune har vært igjennom en periode 

med positiv økonomisk utvikling. Høyere skatteinntekter 

og bedre resultat i sektorene enn forventet gir et 

svært positivt regnskapsresultat i 2015. Investeringene 

i 2015 omfatter avslutning av prosjekt Færder vgs, 

oppgradering og utvidelse av fylkeshuset og høy 

aktivitet knyttet til fylkesvegene. 

Det arbeides godt i alle sektorer med å nå ambisiøse 

resultatmål. Spesielt gledelig er det at andelen som 

reiser med kollektivtrafikk øker. Måloppnåelsen er på 

mange områder god, men vi scorer lavere enn ønsket 

for målene om mobbing, elevmedvirkning og enkelte 

sektorovergripende mål knyttet til ledelse og personal.

Måloppnåelsen for fullført og bestått i videregående 

opplæring er også lavere enn ønsket. Det er iverksatt 

tiltak både nasjonalt og i Vestfold fylkeskommune 

som forventes å gi resultater på lengre sikt. Det 

arbeides langsiktig og kontinuerlig for å skape gode 

læringsmiljøer på skolene våre. Jeg vil understreke 

betydningen av å holde fast ved dette viktige arbeidet.

Arbeidet med store samferdselsprosjekter,  

klimastrategi, folkehelse og verdiskaping har preget 

aktiviteten i 2015. Det er startet opp en vurdering av 

fordeler og utfordringer ved en eventuell sammenslåing 

av fylkeskommunene Buskerud, Telemark og Vestfold, 

som en del av den nasjonale regionreformen som 

regjeringen har igangsatt.

God økonomistyring og stø kurs har gitt Vestfold 

fylkeskommune økonomiske muskler til å håndtere 

eventuelle svikt i inntektene på kort sikt. Likevel må 

fylkeskommunen være tilbakeholden med å pådra seg 

økte kostnader for å videreføre investeringsprogrammet.

 

EGIL JOHANSEN

FYLKESRÅDMANN

Positiv økonomisk utvikling

SIDE 3
Fylkesrådmannen har ordet

  INNHOLD



Vi skal påse at viktige verdier i samfunnet ikke går tapt. 

Dette skal vi gjøre ved å ta initiativ og mobilisere ulike 

samfunnsaktører til å dra sammen mot felles mål.

Fylkeskommunen har ansvar for å levere gode tjenester 

til fylkets innbyggere. De største tjenesteområdene  

er videregående opplæring, kollektivtrafikk, fylkesveger, 

tannhelsetjenester, kulturprogram, kulturarenaer  

og kulturminner.

Fylkestinget og fylkesordføreren er fylkeskommunens 

øverste folkevalgte ledelse. Politikernes fremste oppgave 

er å stake ut kursen framover og prioritere mellom de 

oppgavene som anses som viktige for fylkets utvikling. 

Fylkestinget velges for fire år av gangen og består av 

39 representanter. Det sittende fylkestinget er valgt for 

perioden 2015-2019.

Fylkeskommunen skal bidra til at det føres en utviklingsorientert, 
bærekraftig og helhetlig politikk i fylket. Fylkeskommunen skal 
være regional utviklingsaktør og legge til rette for utvikling 
av næringsliv og arbeidsplasser, påvirke arealbruken, bevare 
kulturminner, landskap og miljøkvaliteter.

Administrasjonen i fylkeskommunen ledes av 

fylkesrådmannen. Administrasjonen fremmer forslag 

til strategier for de ulike politikkområdene. Strategiene 

gir politikerne mulighet til å drøfte og gi retning til 

arbeidet som skal gjøres innen, for eksempel, utdanning, 

næringsliv, tannhelse, folkehelse, samferdsel, klima,  

miljø og kultur.

Fylkesrådmannen har som oppgave å se til at  

oppdraget ivaretas gjennom bidrag fra alle sektorer.

Organisering og samfunnsoppdrag

SIDE 4
Samfunnsoppdraget

Samfunns-
oppdraget
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Fylkesutvalget
(13)

Fylkestinget 
(39)

Kontrollutvalget

Særskilt klagenemd

Hovedutvalg for 
utdanning

Hovedutvalg for 
samferdsel og areal

Administrasjons-
utvalget

Hovedutvalg for 
klima, energi og næring

Vestfold eldreråd

Yrkesopplærings-
nemda

Hovedutvalg for kultur, 
idrett og folkehelse

Vestfold 
fylkeskommunale råd 
for funksjonshemmede

Verdiskapning Vestfold 
(VSV)

Fylkesordfører

Fylkesvaraordfører

Politisk organisering per 31.12.2015 
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Organisering og samfunnsoppdrag
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TANNHELSESEKTOREN

Jostein Eikeland

Stab

Svelvik tannklinikk

Sande tannklinikk

Hof tannklinikk

Holmestrand tannklinikk

Sentrum tannklinikk  

(Horten)

Haugar tannklinikk

Borgheim tannklinikk

Revital tannklinikk

Stokke tannklinikk

Solvang tannklinikk

Søeberg tannklinikk

Lardal tannklinikk

Borgejorden tannklinikk

Larvik tannklinikk

KULTURSEKTOREN

Arild Moen

Stab

Kultur, idrett og 
friluftslivsseksjonen

Folkehelseseksjonen

Kulturarvseksjonen

Vestfold fylkesbibliotek

UTDANNINGSSEKTOREN

Øyvind Sørensen

Utdanningsavdelingen

Skoleseksjonen

Seksjon for inntak  

og fagopplæring

Eksamenskontoret 

Færder vgs

Greveskogen vgs

Thor Heyerdahl vgs

Sandefjord vgs

Re vgs

Horten vgs

Holmestrand vgs

Nøtterøy vgs

Sande vgs

Melsom vgs

Fagskolen

SMI-skolen

Oppfølgings- og 
PP-tjenesten

Kompetansebyggeren

Skiringssal 
folkehøyskole

Karrieresenteret

KOMMUNIKASJONSAVD.

Ellen Høstmark Bustø
STABSAVDELINGEN

Lisbeth Eek Svensson

REGIONALSEKTOREN

Sverre Høifødt

Stab

Nærings- og 
miljøseksjonen

Planseksjonen

Samferdselsseksjonen

Sams vegadministrasjon
med Statens vegvesen

Økonomiseksjonen

HR -seksjonen

Serviceseksjonen

IKT - seksjonen

Eiendomsseksjonen

FYLKESRÅDMANN

Egil Johansen

Administrativ organisering per 31. 12. 2015

Organisering og samfunnsoppdrag
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Innenfor vegsektoren ligger den operative kapasiteten 

i Statens vegvesen og innenfor kollektivsektoren i 

Vestviken kollektivtrafikk AS (Vestfold kollektivtrafikk AS 

fra 15.08.2015). 

Som regional utviklingsaktør skal fylkeskommunen 

forsøke å samle kommuner, statlige etater og andre  

aktører i samfunnet om felles ambisjoner og satsinger.  

Dette skjer i dialog med enkeltaktører, samarbeids-

organer, formelle partnerskap, og i formelle 

planprosesser hjemlet i plan- og bygningsloven og 

fylkeskommunens rolle som planmyndighet. 

Regional planlegging er et sentralt verktøy for å trekke 

andre samfunnsaktører inn i forpliktende samarbeid 

med sikte på å etablere felles mål, strategier og 

handlingsplaner innenfor ulike politikkområder. I 2014  

har det vært arbeidet med regionale planer for bl.a. 

klima og energi, areal, samferdsel, verdiskaping 

og innovasjon. Ansvaret for arealpolitikken og 

For hele fylket

SIDE 7
Regionalsektoren

koordineringen av planarbeidet ligger i regionalsektoren.

I 2015 ble det investert for 196 mill. kroner i regional-

sektoren, det meste gikk til tiltak på fylkesveg. 

Fylkesveger  

Vestfold fylkeskommune eier, drifter og forvalter 1212 km 

fylkesveger (1367 km inklusive gang- og sykkelveger). 

I 2015 ble det asfaltert 115 km fylkesveg i Vestfold 

(inkludert 8 km gang/sykkelvei). 

Bypakke Tønsberg-regionen er organisert  

som en samarbeidsprosess for å realisere tiltakene i 

Konseptvalgutredningen (KVU) som ble framlagt i 2013, 

samt andre tiltak hovedsakelig knyttet til fylkesveger, 

kollektivtiltak og tiltak for gående og syklende. I 2015 

fikk vi anbefaling om videre planlegging fra regjeringen.

Regionalsektoren har oppgaver innenfor samferdsel,  
plan, næring og miljø. I stor grad ivaretas dette ved at det 
«jobbes gjennom andre».

Regional-
sektoren
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Mulighetsanalyse for transportsystemet i Larvik startet 

opp i 2014 og arbeidet har fortsatt i 2015. 

På utvalgte tellepunkter på fylkesvegnettet har det 

vært en trafikkvekst på 2,2 % fra 2014 til året 2015, 

og målinger viser at vi er langt unna målet på 5 % 

reduksjon i klimagassutslippene fra personbil, lette 

kjøretøy og kollektivtrafikk.

Bevilgning vedtatt til trafikksikkerhetsarbeid knytter 

seg i 2015 til prosjektet Trafikksikker kommune i Lardal, 

Tønsberg, Stokke, Sande og Andebu kommuner.  

Kollektivtrafikk   

Telemark fylkeskommune gikk ut av Vestviken 

Kollektivtrafikk AS i juli 2015. Etter 15. august 2015 har 

kollektivtransport og skoleskyss i Vestfold blitt utført 

gjennom selskapet Vestfold Kollektivtrafikk AS.  

Kollektiv fikk i 2015 en økt ramme på 6 millioner  

kroner som er hentet fra fylkesveg, der rammen er 

redusert tilsvarende. 

Antall reiser med buss økte med 230 000 passasjerer 

fra 2014 til 2015. Tønsberg, Horten, Larvik og Svelvik står 

for den største delen av passasjerveksten. Etableringen 

av ekspressbussen mellom Larvik og Tønsberg har 

bidratt positivt til denne utviklingen i antall reisende. 

SIDE 8
Regionalsektoren

For hele fylket

Som regional utviklingsaktør skal fylkeskommunen forsøke å 
samle kommuner, statlige etater og andre aktører i samfunnet 
om felles ambisjoner og satsinger. 

  INNHOLD



Reiseliv

Arbeidsgruppen for reiseliv arbeidet i 2015 med 

organisering av reiselivet, som har resultert i etablering 

av Visit Vestfold i 2016. 

Utredningsprosjekter om næring i randsonen til Færder 

nasjonalpark og Transport i skjærgården er avsluttet. 

Disse vil realiseres i 2016.

Landbruk

Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold 

er vedtatt videreført i 2016 og handlingsplan for 2016 

er vedtatt. Vestfold er fortsatt prøvefylke for 2+2 (2 år 

på videregående skole og 2 år i lærebedrift) innen 

fagfeltene gartner og agronom. Det er gitt innspill til 

jordbruksforhandlingen for 2016 og til stortingsmelding 

om ny jordbruket. Prosjekt Bygg i tre er videreført i 

ny organisasjonsform. Samarbeidsprosjekt mellom 

fylkene fra Agder til Vestfold om mobilisering og 

kompetansebygging av bioenergiprodusenter fra 

landbruket er videreført. Innenfor VRI (Virkemidler 

for regional innovasjon) Vestfold er Grønn forskning 

Oslofjorden gjennomført. 

I 2015 etablerte fylkeskommunen 
Verdiskapingsinitiativet – et treårig 
samarbeidsprosjekt mellom fylkes- 
kommunen og alle kommunene 
i Vestfold – med mål om å skape 
flere arbeidsplasser i fylket.

SIDE 9
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For hele fylket

Punktligheten i Vestfold endte på 70,1% i 2015, som 

er 0,1 prosentpoeng bedre enn målsettingen. Fem 

holdeplasser ble ombygd i 2015, av de totalt 100 mest 

besøkte holdeplassene. 

Regional planlegging

Fylkestinget skal i 2016 vedta ny regional planstrategi 

som angir hvilke regionale planer det nye 

fylkestinget skal utarbeide. Planstrategiens prioriterte 

satsningsområder skal være basert på viktige regionale 

utviklingstrekk og utfordringer. Det er utarbeidet et eget 

kunnskapsgrunnlag for planarbeidet. 

Fylkeskommunen har koordinert og levert uttalelser 

til mange kommuneplaner i 2015. Kommuneplanene 

legger viktige føringer for samfunnsutviklingen. Det er 

spesielt viktig å sørge for at føringene og premissene 

i Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) 

implementeres i kommuneplanene.

Verdiskapning og næringsutvikling 

Fylkeskommunale midler til den regionale 

næringsutviklingen går i hovedsak som støtte til 

eksterne aktører og prosjekter som søker å realisere 

vedtatte mål. Dette gjelder blant annet operatørene 

Ungt Entreprenørskap, START, Connect Østlandet,  

Thor Heyerdahl instituttet og Nettverksbanken. 

De statlige regionale utviklingsmidlene går i hovedsak 

til å støtte Innovasjon Norge Buskerud Vestfold 

(etablererstøtte) og nasjonale programmer som NCE 

(Norwegian Centres of Expertise) og VRI (Virkemidler  

for regional FoU og innovasjon). 

 

Den årlige Partnerskapskonferansen hadde i 2015 

overskriften Grønn verdiskaping og samlet rundt 150 

samfunnsaktører til samarbeid og debatt om «det 

grønne skiftet». Konferansen ga nyttige innspill til 

arbeidet med de regionale planene for henholdsvis 

verdiskaping og innovasjon og klima og energi.
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Internasjonalt samarbeid

Viktige aktiviteter i 2015 var: 

 › Politisk og administrativ deltakelse i 
Østlandssamarbeidets internasjonale samarbeid. 

 › Politisk og administrativ deltakelse i styrings-
organene for Osloregionens Europakontor.

 › Gjennomføring av fase 1 av EU-
kompetanseprogrammet.

 › Politisk og administrativ deltakelse i oppstart  
av nytt Interreg-program for Øresund-Kattegat- 
Skagerrak-området (ØKS).

 › Bidrag til etablering og delfinansiering av ØKS-
prosjektet Nærskipsfart i ØKS (NØKS), der Høgskolen 
i Buskerud og Vestfold er norsk prosjekteier.

 › Politisk og administrativ deltakelse i Conference 
of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) samt 
underliggende North Sea Commission (NSC). Politisk 
og administrativ deltakelse i temagruppe NSC 
Transport Group, der varaordfører  
Kåre Pettersen er visepresident.

 › Politisk og administrativ deltakelse i Nordisk 
Transportpolitisk Netværk (NTN).

 › Deltakelse i ungdomsaktivitetene i  
Assembly of European Regions (AER).

 › Administrativ deltakelse på Open Days, de 
europeiske regionenes fellesarrangement i Brüssel, 
oktober 2015.
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Miljø, klima og ressurser

I 2015 ble regional plan for klima og energi med 

tilhørende handlingsprogram vedtatt. 

Regional plan for vannforvaltning 2016-2021 ble vedtatt 

av fylkestinget. Planen setter fokus på Stillehavsøsters 

som fremmed art (svartelistet). Vestfold fylkeskommune 

har i samarbeid med Havforskningsinstituttet vedtatt å 

være et pilotfylke for håndtering av Stillehavsøsters. 

Vestfold fylkeskommunene jobber sammen med 

Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud og Telemark 

om å realisere potensialet for en velfungerende 

biogassverdikjede i Oslofjordregionen. Arbeidet er 

knyttet opp mot Interreg-prosjektet Biogass 2020. 

På UNESCOs generalkonferanse i Paris 17. november 

2015 ble et nytt UNESCO-program, ”International 

Geoscience and Geoparks Program” (IGGP) vedtatt. 

Norge har to områder som fra 1.1.2016 kan bruke 

benevnelsen UNESCO Global Geopark, nemlig Gea 

Norvegica Geopark i Telemark og Vestfold og Magma 

Geopark i Rogaland og Vest-Agder.

For hele fylket
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Regional forskning/høyere utdanning

Fylkesrådmannen har fulgt opp og gitt bistand til NCE 

MNT (Norwegian Centres of Expertise Micro- and 

Nanotechnology) og VRI Vestfold. Fylkesrådmannen 

yter også administrativ støtte til det regionale 

forskingsfondet Oslofjordfondet, som Vestfold 

fylkeskommune er vertsfylke for. 

Samarbeidet med Høgskolen i Vestfold om en felles 

stilling som EU koordinator og samarbeidet i FoUI 

nettverket er videreført. 

Det er etablert et prosjekt for målrettet mobilisering 

av FoU miljøer, bedrifter og kommuner, og styrking 

av høgskolens rolle som nav i samarbeid med fylkes-

kommuner og næringsliv. EU nettverk Viken er et treårig 

prosjektsamarbeid støttet av Norges forskingsråd. 

SIDE 11
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Kunnskap for alle

SIDE 12
Utdanningssektoren

Mangel på læreplasser førte til at ikke alle søkerne fikk 

læreplass i bedrift. De søkerne som ikke fikk læreplass i 

bedrift, fikk tilbud om vg3 fagopplæring i skole. Dette er 

et tilbud som strekker seg over et år, og halvparten av de 

som fikk tilbudet, takket ja.

Fullføre og bestå

Ett av hovedmålene til Vestfold fylkeskommune er at flest 

mulig skal fullføre og bestå videregående opplæring.  

I 2015 hadde 66,9 % av elevene som begynte 

videregående opplæring i Vestfold i 2009 fullført og 

bestått. Dette er en negativ utvikling fra året før (69,1%), 

og lavere enn landsgjennomsnittet som var på 70,8 %. 

Resultatet for Vestfold ligger under egen målsettingen 

som er på 74 %. Det er iverksatt tiltak, nasjonalt og 

fylkeskommunalt, for å bedre måloppnåelsen. Herunder 

Program for bedre gjennomføring, 4-års løpet og 

Regional plan for helhetlig opplæring. Dette er tiltak  

og satsingsområder som forventes å gi resultater på  

noe lengre sikt. Fylkesrådmannen understreker 

betydningen av at Vestfold fylkeskommune holder fast 

ved de iverksatte tiltak selv om måloppnåelsen ennå  

ikke er tilfredsstillende. 

Undersøkelser viser at det er sammenheng mellom 

å fullføre og bestå, og det å komme inn på ønsket 

utdanningsprogram. Vestfold fylkeskommune har som 

mål at 85 % av elevene skal få oppfylt sitt førsteønske 

ved inntak på Vg1. I 2015 var den faktiske andelen 91 % 

etter 2. inntaket. Dette er et bevisst valg og begrunnet i 

målsetningen om å øke andelen som fullfører og består 

den videregående opplæringen.

Det har i 2015 vært omlag 8650 elever i videregående 
opplæring, 1907 lærlinger og lærekandidater og 378 
praksiskandidater. Sektoren samarbeider med 248 
frittstående lærebedrifter og 1620 medlemsbedrifter 
gjennom opplæringskontorene. 

Utdannings-
sektoren
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Elevenes mulighet for medvirkning er påvist å gi gode 

læringsresultater, og målsettingen er at alle skoler skal ha 

framgang på dette området. Fem av ti skoler i Vestfold 

har en økende andel elever som opplever at de er med 

på å foreslå hvordan de skal arbeide med fagene. 

Andel sluttere

I 2015 var andel sluttere ved de videregående skolene 

4%, mens det på landsbasis er 4,7% som slutter i løpet av 

skoleåret. Dette er et resultat som fylkesrådmannen er 

meget godt fornøyd med, særlig sett i lys av forskning 

som viser at jo lengre en går i videregående opplæring, 

desto høyere blir yrkesdeltakelsen senere i livet.

Når det gjelder hevinger av lærekontrakter, er resultatet 

for 2015 7,5%. Dette er også et meget godt resultat.

Mobbing

Mobbing er et alvorlig samfunnsproblem, og  

skolene er en arena hvor mobbing foregår. Arbeidet 

med å forebygge mobbing er høyt prioritert av skolene 

og skoleeierne. Skolene har etablert egne planer for 

hvordan de skal ivareta elever som opplever  

mobbing. Arbeidet følges opp i styringsdialoger 
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og samarbeidsmøter mellom sektordirektøren og 

skolene. I følge elevundersøkelsen for 2015 var det 

8,9 % av elevene i Vestfold som opplevde mobbing av 

medelever enten sjelden, 2-3 ganger per måned, 1 gang 

per uke eller flere ganger per uke. Dette er en nedgang 

fra 9,2 % i 2014, og lavere enn landsgjennomsnittet som 

var hhv 14,5 % i 2014 og 13,8 % i 2015. 

Elevundersøkelsen viser positiv utvikling av mobbing fra 

medelever og lærere i Vestfold sett under ett, men det 

er fortsatt forskjeller i resultatene blant de ulike skolene.

 

Sentrale aktiviteter og satsinger i 2015

Regional plan for et helhetlig opplæringsløp (RPHO). 

Prosjektarbeid i forbindelse med gjennomføring  

av planen. 

«Vestfoldskolen 2020 – læring for livet». 

Sommerskoletilbud og intensivopplæring.

4-års-løpet. Sørge for at elever får læreplass så tidlig 

som mulig, sikre overgangen mellom skole og bedrift, 

sørge for god oppfølging av lærlinger og dermed bedre 

gjennomføring innen yrkesrettet utdanning

Program for bedre gjennomføring. Dette er en nasjonal 

satsing med mål om både å forebygge frafall og 

tilbakeføre ungdom som ikke er i opplæring eller arbeid.

 

Minoritetsspråklige elever. Innføringstilbud for 

nyankomne, minoritetsspråklige elever i egne 

grupper for å gi større muligheter til å fullføre og 

bestå videregående opplæring. Tilbudet gis ved 

Horten, Greveskogen, Sandefjord og Thor Heyerdahl 

videregående skoler.

Psykisk helse. Satsing i regi av PPT for å forbedre 

Vestfoldungdommens psykiske helse. Målsetningen 

med satsingen er å ta i bruk og utvikle tiltak som bidrar 

til å hjelpe sårbare elever å ivareta sin psykiske helse, 

slik at de er bedre rustet til å nå sine opplæringsmål  

og fullføre videregående opplæring. 

Undervisningssamarbeid – Nettskole. Nettskolen  

er lokalisert ved Horten videregående skole.

Visma flyt – nytt skoleadministrativt system. Nytt 

skoleadministrativt system gjennomføres som et felles 

prosjekt for alle fylkene i regi av Vigo IKS med Visma 

som leverandør. 

Kompetanseutvikling lærere

De viktigste grepene er:

 › En omfattende lederopplæring som handler om 
skolebasert kompetanseutvikling i pedagogisk 
ledelse og personaloppfølging i tråd med 
prinsippene for en lærende organisasjon.  

 › En samarbeidsmodell der skoleeier og skolen 
jevnlig har møter hvor hovedfokus er en refleksjon 
rundt pedagogisk utviklingsarbeid på den enkelte  
skole med en ambisjon om å utvikle en lærings-
kultur som bidrar til forbedring på alle nivåer.  

 › «Lær av de beste» som har ført til studietur til 
Canada og en påfølgende lederopplæring. 

 › «Kompetanse for mangfold»  
- et kompetansehevingstiltak for ansatte ved 
innføringstilbudene på skolene i samarbeid med 
Fylkesmannen i Vestfold og Høyskolen i Buskerud 
og Vestfold.  

Kunnskap for alle
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Skolebygg 

Det er gjennomført en rekke større og mindre  

prosjekter knyttet til skolebygg. 

Horten VGS
Planlagt byggestart for nye Horten vgs er januar 2017 

med ferdigstillelse mai 2019. Rammen for prosjektet 

inkludert tannklinikk er 685 mill. kroner. Rom- og 

funksjonsprogram er ferdigstilt. Forprosjektet med 

valg av entreprenørgruppering planlegges fremlagt for 

fylkestinget høsten 2016.

Melsom VGS
Oppgradering av internat. Prosjektet omfattet 

renovering/oppgradering av bygningsmessige forhold 

og ventilasjon i dusj og garderober i kjelleretasjen etter 

rapport fra Miljørettet helsevern. 

Holmestrand VGS
Reparasjon og oppgradering av verkstedbygg. 

Prosjektet omfatter dessuten tilkobling til nærvarme-

anlegget basert på flis og gass. Planleggingen av 

prosjektet startet høsten 2015, og hoveddelen av 

prosjektet skal gjennomføres i mai-oktober 2016.  
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Re VGS 

Bibliotek og klasserom. Prosjektet omfatter utbygging 

av 6 nye klasserom, lærerarbeidsplasser og utvidelse 

av bibliotek. Forprosjektet ble godkjent av fylkestinget i 

juni 2015, og anskaffelsen ble gjennomført i januar 2016. 

Forventet ferdigstillelse høsten 2016.  

Greveskogen VGS 
Fylkestinget har vedtatt å avstå arealer ved Greveskogen 

vgs. til Vestfoldhallen AS. Vestfold fylkeskommune har 

mottatt kompensasjon for dette, og midlene er vedtatt 

benyttet til opparbeidelse av utendørs idrettsarealer for 

Greveskogen videregående skole. 

  INNHOLD



SIDE 16
Tannhelsesektoren

Tannhelsesektoren har 14 tannklinikker fordelt over hele fylket. 
I samarbeid med Helse Sør-Øst, bemanner Tannhelsesektoren 
i tillegg en narkosetannklinikk seks dager per måned ved 
Sykehuset i Vestfold, Larvik. 

14 tannklinikker fordelt over hele fylket gir gratis 

undersøkelse og behandling til følgende pasientgrupper:  

> Barn og unge fra fødsel og til og med 18 år 
 › Psykisk utviklingshemmede 
 › Grupper av eldre, langtidssyke og uføre  

i institusjon og hjemmesykepleien 
 › Innsatte i fengsel og personer i kommunal  

og statlig rusomsorg
 › Tortur- og overgrepsutsatte
 › Personer med odontofobi
 › I tillegg får 19- og 20-åringer tilbud  

om undersøkelse og behandling  
til 25 % av offentlige takster

Færre undersøkte og ferdigbehandlede pasienter

Det totale antall av undersøkte og ferdigbehandlede 

pasienter i 2015 viser fortsatt nedgang i forhold til 2013. 

Nedgangen er primært i gruppen barn og unge 3-18 

år og skyldes at pasienter med god tannhelse etter 

2013 får innkalling hver 24 måned i stedet for hver 20 

måned. Tannhelsen i denne gruppen blir stadig bedre. 

Innkallingsintervallet ble forlenget for å sette ressursene 

inn på pasienter i ungdomsgruppen med dårlig 

tannhelse, men også for å ivareta ruspasientene som 

sektoren overtok ansvaret for i 2014. 

Bidrar til bedre helse

Tannhelse-
sektoren
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Bidrar til bedre helse

Bedre tannhelse

Antallet 5-åringer uten hull i tennene er omtrent på 

samme nivå som i 2014, men viser en liten bedring. For 

12-åringene er det en tydelig nedgang i den andelen 

som har den dårligste tannhelsen. Tilsvarende bedring 

registreres også hos 18-åringene.   

Avtale om tannlegevakt

Fra 1. juli 2015 inngikk Vestfold fylkeskommune avtale 

med Kaldnes tannhelse AS om drift av tannlegevakta, 

en ordning som har fungert bra så langt. På 

tannlegevakta har det i løpet av 2015, samlet sett, vært 

totalt 389 konsultasjoner, noe som er om lag som i 2014. 

Færre med høy kariesrisiko

Det er henvist 144 barn fra helsestasjon før ordinær 

innkalling i treårsalder på grunn av høy kariesrisiko. Det 

er en nedgang fra året før. (Dette gjelder barn under 3 

år som anses som odontologiske risikopasienter). 

 

Bekymringsmeldinger

Det er i 2015 sendt inn 29 bekymringsmeldinger 

til barnevernstjenesten i kommunene grunnet 

mistanke om omsorgssvikt. Det er ti flere enn i 2014. 

Videre er det sendt inn 60 bekymringsmeldinger til 

barnevernstjenesten for barn som gjentatte ganger ikke 

møter til oppsatt time. Det er på linje med 2014.  Det 

er sendt 232 varsler til foreldre vedrørende barn under 

16 år som ikke møter opp til tannbehandling etter tre 

skriftlige innkallinger. Dette er 163 færre enn i 2014. 

Antallet 5-åringer uten hull i tennene er omtrent på samme nivå 
som i 2014, men viser en liten bedring. For 12-åringene er det en 
tydelig nedgang i den andelen som har den dårligste tannhelsen. 
Tilsvarende bedring registreres også hos 18-åringene.  

 

Forebyggende arbeid

Tannhelsetjenesteloven slår fast at forebyggende 

tiltak skal prioriteres fremfor behandling. Derfor 

legger sektoren stor vekt på befolkningsrettet 

og holdningsskapende informasjonsarbeid på 

helsestasjoner, i barnehager og skoler, samt 

på sykehjem og i bofellesskap for psykisk 

utviklingshemmede.
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Gir opplevelser – bygger verdier 

SIDE 18
Kultursektoren

Kultursektoren løser oppgaver i nært samarbeid med 
kommuner, næringsliv, kulturinstitusjoner og frivillige 
organisasjoner. I tillegg har sektoren et spesielt ansvar 
for å bidra til utviklingen av museumsområdet i fylket.

Strategisk kultur- og idrettsplan for Vestfold 2015-2018, 

Bibliotekplan Vestfold og Regional plan for folkehelse 

ligger til grunn for sektorens arbeid. Strategisk kultur- og 

idrettsplan (SKP) er forankret i kulturloven. Planen har 

som utgangspunkt at kulturaktivitet er verdibygging, gir 

opplevelse og trivsel, er «limet» som binder mennesker 

sammen og legger grunnlag for livskvalitet. Kultur 

handler både om fortid og forventninger til felles 

fremtid, samtidig som kultur bidrar til næringsutvikling 

og økonomisk verdiskapning. 

Arbeidslivets kulturseilas (AKS) 

Antall arrangementer i Arbeidslivets kulturseilas (AKS) er 

stabilt. Dette gjelder også aktiviteten i underprosjektene 

Kunst på arbeidsplassen og Litteratur på arbeidsplassen.

Viken filmsenter

Viken filmsenter fikk i 2015 den største økning i 

tilskudd over statsbudsjettet blant landets filmsentra. 

Fylkeskommunen utviklet i 2015 et samarbeid med 

Viken filmsenter om et Marked for film, en visningsarena 

for filmskapere tilknyttet Viken Filmsenter AS. Dette 

samarbeidet videreføres, og er med på å gi DKS 

Vestfold en større bredde innenfor sjangeren film. 

I tillegg videreføres samarbeid/erfaringsdeling på 

filmområdet med omliggende fylker og fagmiljø.

 

 

 

Kultur-
sektoren
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Den kulturelle skolesekken (DKS)

For Den kulturelle skolesekken er antall arrangement 

for grunnskolen betydelig høyere i 2015 enn i 2014. 

Dette skyldes blant annet at tyngden av scenekunst-

arrangementer for skoleåret 2014/15 var på våren 2015. 

Økning for Den kulturelle skolesekken i videregående 

skole skyldes en generell økende interesse for 

programmene som tilbys. I skoleåret 15/16 ble de  

private videregående skolene i fylket og Skiringssal 

Folke høgskole med i Den kulturelle skolesekken  

som et prøveår.

Gir opplevelser – bygger verdier

Turskiltprosjektet

32 turstiprosjekter har fått tilsagn om økonomisk 

støtte og veiledning i 2015. Alle disse prosjektene 

kvalitetssikres og oppgraderes i henhold til nasjonale 

retningslinjer, men turstimerkingen skal godkjennes av 

fylkeskommunen før støtten utbetales og prosjektene 

regnes som avsluttet. Én tursti er oppgradert med 

kulturminneinformasjon i 2015.

Kystled og kyststi

Fylkeskommunen har bidratt til etableringen av 

en ny kystleddestinasjon i Svelvik. Dette blir den 

18. kystledhytta i Vestfold. Det er satt i gang et 

kartleggingsprosjekt hvor alle kyststier i Vestfold blir 

kartlagt og registrert. Dette arbeidet har resultert i 

en rapport som beskriver dagens status, behov for 

vedlikehold og muligheter for videreutvikling. 

 

Kartlegging og verdisetting  
av friluftslivsområder i Vestfold
 

 

Fylkeskommunen har i 2015 blitt med i det lands-

dekkende prosjektet Kartlegging og verdisetting av 

friluftslivsområder. Målet er at alle fylkets kommuner  

har gjennomført kartleggingen og verdisettingen  

i løpet av 2018. 
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Aktivt partnerskap for folkehelse

2015 var et aktivt år i folkehelsenettverket med  

fire ordinære samlinger, samt bred deltakelse fra 

kommunene i Vestfold på den nasjonale erfarings-

konferansen i Sandefjord. I 2015 ble Vestfold med i 

Helsedirektoratets prosjekt om kartlegging og utvikling 

av helsefremmende nærmiljøer. Over tre år tilføres 

prosjektmidler på 6 mill kroner som kan benyttes fram 

til 2018. Syv kommuner deltar: Larvik, Sandefjord, 

Andebu og Stokke, Tønsberg, Horten og Tjøme. 

Fylkeskommunen er prosjekteier.

 

Litteraturuka og ungdomssatsing

Litteraturuka fikk i 2015 økt sin budsjettramme med 250 

000 kroner, noe som muliggjorde en vellykket satsing 

på ungdom som en målgruppe. I tillegg arrangerte 

Litteraturuka mange spennende møter mellom 

forfattere og personer med ulike meninger.

Litteraturhus Vestfold avsluttet

Det treårige prosjektet Litteraturhus Vestfold ble 

avsluttet i 2015. Prosjektet skapte nye og annerledes 

programposter som inviterte publikum inn som 

deltakere i bibliotekene, helt i tråd med den nye 

biblioteklovens formålsparagraf. Antall arrangementer 

og besøkende på arrangementer økte med mer enn 

50% i løpet av prosjektperioden. I mars 2015 ble det i 

regi av prosjektet arrangert en stor nordisk konferanse 

over to dager i Tønsberg, hvor tema var nytt innhold  

og ny form for moderne bibliotekdrift.

Biblioteket som møteplass

Bibliotekene i Vestfold jobber aktivt med bibliotekets 

nye rolle som møteplass og arena for både samtaler,  

debatt og formidling. Fylkesbiblioteket har medvirket  

i denne satsingen spesielt gjennom prosjektet 

Litteraturhus Vestfold, samt gjennom ulike 

kompetansetiltak. Fylkesbiblioteket har også  

utarbeidet en arrangørhandbok for bibliotekene. 

Gir opplevelser – bygger verdier

Prioritering av oversikt i folkehelsearbeidet

Også i 2015 har oversiktsarbeid over helsetilstand 

og positive og negative påvirkningsfaktorer hatt 

høyeste prioritet i fylkeskommunens folkehelsearbeid. 

Helsedirektoratet valgte i 2014 ut Vestfold som  

nasjonalt erfaringsfylke for å utvikle oversiktsarbeidet  

i kommunene. Prosjektet ble avsluttet med en nasjonal 

erfaringskonferanse i Sandefjord i juni 2015.  

Vestfold er også med i en nasjonal pilot  

om en befolkningsundersøkelse. 

Trygge lokalsamfunn

Trygge lokalsamfunn (TL) handler om lokalt skade-  

og ulykkesforebyggende arbeid etter en internasjonal 

standard, utviklet i samarbeid med Verdens Helse-

organisasjon. Nå arbeider 10 kommuner etter  

TL-modellen. Blant annet arbeides det i tråd med 

nasjonal målsetting om å redusere antall hoftebrudd 

med 10%, noe som vil spare kommunene i Vestfold  

for millioner av kroner årlig. 
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Vikingstrategi

Rullering av Helhetlig attraksjonsstrategi for 

vikingtidsformidling i Vestfold fra 2007 ble vedtatt i 

2015. Det er igangsatt arbeid for å lyse ut anbud på en 

markedsplan som skal kartlegge kunnskap og kjennskap 

til vikingtidsattraksjonene i Vestfold, og at det er mulig 

å følge utviklingen over tid. I løpet av 2015 ble det 

holdt flere møter med frivillige lag og foreninger for å 

kartlegge hvordan et nettverk best kan organiseres.

Unesco-søknaden

Den transnasjonale søknaden «Viking Age 

Sites in Northern Europe» ble behandlet av 

verdensarvkomitéen. Icomos vedtok søknaden som 

«deferral», det vil si at den sendes tilbake for store 

endringer.. Det er tatt initiativ for å undersøke om 

Skipshaugene i Vestfold kan nomineres i egen søknad. 

Avgjørelse forventes i 2016.

Kulturarv
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Slottsfjellutvikling

Arbeidet med utviklingen av Slottsfjellområdet startet 

opp i 2010 og en Samordnet plan for bruk og utvikling 

av Slottsfjellområdet ble vedtatt i fylkestinget i 2011. 

Planen er fulgt opp med omfattende skjøtsel også 

i 2015. Arbeidet med reguleringsplan for området 

har pågått hele 2015. Det er startet dialog med Riks-

antikvaren om hvordan reguleringsarbeidet skal forholde 

seg til restaurering for å gjøre ringmuren mer synlig.

Partnerskap i LBI ArchPro

Fra og med 2014 ble Vestfold fylkeskommune partnere  

i forskningsinstituttet LBI ArchProi Wien. 

Formålet med partnerskapet er å utvikle metoder 

innen arkeologiske undersøkelser. Forskningsarbeidet 

i Vestfold er knyttet til kulturmiljøene definert i RPBA 

(Regional plan for bærekraftig arealpolitikk). Og å utvikle 

metodene til kjøpetjenester som fylkeskommunen kan 

benytte seg av. 

 

Avklaring av kulturminnespørsmål

Arbeidet med å utvikle og bruke den regionale planen 

for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) som et viktig 

verktøy for prioriteringer og håndtering av ulike 

forvaltningsoppgaver fortsetter. Ved å bruke RPBA 

som prioriteringsverktøy har Vestfold fylkeskommune 

begrenset antall behandlede saker betraktelig. Det er 

lagt betydelige ressurser i å kunne gjennomføre tidlig 

avklaring av kulturminnespørsmål innenfor planens 

utviklingsområder, helst på kommuneplannivå. Dette er 

ikke gjort før og arbeidet er et pionerarbeid som blir lagt 

fram i løpet av 2016. 

Kaupang formidlingssenter

Fylkestinget vedtok i oktober 2015 å etablere et nytt 

formidlingskonsept på Kaupang innenfor en ramme 

på 30 mill kroner. Utgiftene skal deles mellom Larvik 

kommune og fylkeskommunen, og det avventes nå 

vedtak i kommunestyret i Larvik.

Kulturarv
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Mangfoldige oppgaver

SIDE 23
Fellesformål

Sektor fellesformål omfatter politisk ledelse, fylkesråd-
mannens stab, kommunikasjonsavdelingen og ulike 
felleskostnader. Støttefunksjonen i fylkesrådmannens 
stabsavdeling omfatter et mangfold av oppgaver, fra 
drift til rådgivning og organisasjonsutvikling.

Informasjonssikkerhet,  
offentlig journal og ansattportal

Under fylkesrådmannens program for styring av 

konsernovergripende utviklingsarbeid, kvalitets-

programmet, er det arbeidet med en rekke prosjekter 

og tiltak. Systembeskrivelse og prosedyrer for

informasjons  sikkerhet som gjelder fylkeskommunens 

forvaltning av personopplysninger er revidert for å 

tilfredsstille kravene i Personopplysningsloven.  

Ny publiseringsløsning for offentlig journal ble gjort  

tilgjengelig på fylkeskommunens hjemmeside og skal 

medvirke til større åpenhet og innsyn i fylkes kommunens 

tjenester. Ansattportalen som verktøy for ledelse, 

samhandling, deling og intern kommunikasjon i fylkes-

kommunen ble lansert våren 2015. Alle styrende 

dokumenter lagres og er tilgjengelig i Portalen. 

Digitalstrategi

For å kunne styre et omfattende digitaliseringsarbeid 

i Vestfold fylkeskommune i årene som kommer er det 

utarbeidet en digitalstrategi. Strategien legges frem for 

fylkestinget i april 2016. 

Samarbeid om nytt skoleadministrativt system

Ressurser fra HR- og IKT-seksjonen deltar i 

utdannings sektorens prosjektorganisasjon for nytt 

skoleadministrativt system, Visma Flyt skole. Det er 

behov for å tilpasse IKT-løsninger, ulike fagsystemer 

og arbeidsprosesser både innad i virksomhetene og 

mellom virksomhetene og stabsavdelingen.

Felles-
formål
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Risiko- og sårbarhet

Arbeidet med intern kontroll og virksomhetsstyring er 

utvidet til å omfatte risiko- og sårbarhetsvurderinger og 

vurderinger av systemrisiko på et overordnet perspektiv. 

Arbeidet innebærer en systematisk tilnærming over tid 

og gradvise forbedringer.

Ledelse, medarbeiderskap og 
organisasjonsutvikling

Fylkesrådmannen viderefører det systematiske 

forbedringsarbeidet i organisasjonen.  

 

Organisasjonspolitikk 2020, lederutviklingsprogrammet 

og introduksjonsprogram for nye ledere har vært 

sentrale aktiviteter. Rekruttering og oppfølging av 

nytilsatte har vært tema i HR-nettverket og i fagseminar 

for ledere og tillitsvalgte. 

SIDE 24
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Innkjøp og eHandel

Arbeidet med forbedring av innkjøpsprosesser og 

støtte til virksomhetene er videreført og det er avholdt 

to innkjøpsfora for innkjøpsansvarlige. eHandel er 

implementert for hele tannhelsesektoren. En virksomhet 

i utdanningssektoren er i oppstartsfasen. Om lag 40% 

av alle inngående fakturaer kom i elektronisk format  

i 2015 og bidrar til å redusere manuelt arbeid i tillegg til 

å gi en positiv miljøeffekt.

Oppgradering og utvidelse av fylkeshuset

Gjennomføring av oppgradering og utvidelse av 

fylkeshuset har preget driften av fylkesadministrasjonen 

gjennom hele året. I desember 2015 åpnet fylkeshusets 

nye storsal, alle medarbeidere i fylkesadministrasjonen 

ble samlokalisert og mange medarbeidere flyttet inn  

i nye kontorfellesskap.

Mangfoldige oppgaver

Helse, miljø og sikkerhet

Sykefraværet har i 2015 økt noe, og resultatmålet er 

ikke nådd. Det systematiske HMS-arbeidet med vekt på 

oppfølging av sykefravær og tiltak for å øke nærværet 

ble intensivert våren 2015. Dette er et samarbeid 

mellom fylkesrådmannen, hovedarbeids¬miljøutvalget, 

bedriftshelsetjenesten og NAV. Det registreres en liten 

nedgang på noen punkter i medarbeidermålingen 

og en liten fremgang på andre. Fylkesrådmannen 

vil videreføre det systematiske forbedringsarbeidet i 

organisasjonen og følge utviklingen over tid. 

Fylkeskommunens digitale system for melding av 

avvik, skade og forbedringsforslag innen HMS er 

forenklet og gjort tilgjengelig for alle ansatte gjennom 

Portalen og i egen applikasjon for mobil og nettbrett. 

Fylkesrådmannen deltar i arbeidet med Fylkesmannens 

felles risiko- og sårbarhetsanalyse for Vestfold fylke.
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IKT prosjektstyring

Satsing på profesjonalisering av IKT-seksjonen, drifts-

tjenestene, leveransene og prosjektstyring er videreført. 

Det bygges prosjektlederkompetanse og det er etablert  

en prosjektportal basert på DIFI’s rammeverk 

Prosjekt  veiviseren for å sikre profesjonell styring av 

enkeltprosjekter.

Eiendomsforvaltning

Eiendomsseksjonen håndterte i 2015 39 investerings-

prosjekter med en omsetning på ca. 73 mill kroner og 

34 vedlikeholdsprosjekter med en omsetning på ca 7 

mill kroner. Sluttrapport for byggeprosjektet Færder 

videregående skole viste et mindreforbruk på 20 mill 

kroner. Kontrahering av entreprenør for bygging av nye 

SIDE 25
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Horten videregående skole ble startet. Eiendommen 

på Teie i Tønsberg som tidligere huset Færder 

videregående skole, ble omregulert til boligformål. 

OBOS Nye Hjem AS ga bud på 75 mill kroner for kjøp 

av eiendommen. Omregulering av eiendommene på 

Grefsrud i Holmestrand startet høsten 2015. 

Omdømme hos mediene

En undersøkelse blant journalister som er i kontakt med 

fylkeskommunen eller har skrevet om fylkeskommunens 

kjerneoppgaver og relaterte saker gjennom året, viser 

en liten nedgang i journalisters tilfredshet med - og 

oppfattelse av - fylkeskommunens pressehåndtering. 

Sammenlignet med andre fylkeskommuner som bruker 

målingen ligger Vestfold fylkeskommune svært godt an. 

Fylkesrådmannen vil følge utviklingen og legge vekt på 

et åpent og godt samarbeid med mediene.

Mangfoldige oppgaver

Fylkesrådmannen viderefører det systematiske forbedringsarbeidet i  
organisasjonen. Organisasjonspolitikk 2020, lederutviklingsprogrammet 
og introduksjonsprogram for nye ledere har vært sentrale aktiviteter.
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Økonomisk utvikling og resultat for 2015

SIDE 26
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NØKKELTALL  2015 2014 2013 2012 2011

REGNSKAPSRESULTATER      

Frie inntekter 1) mill kr 2 490 2 366 2 252 2 253 2 118

Brutto  driftsresultat

mindreforbruk: +, merforbruk; -  mill kr 195 182 243 214 172

Netto driftsresultat

mindreforbruk: +, merforbruk: -  mill kr 131 114 181 163 131

Regnskapsresultat

mindreforbruk: +, merforbruk: - mill kr 91 61 73 90 73

Netto resultatgrad % 4,4 % 4,1 % 6,5 % 6,2 % 5,3 % 

LIKVIDITET      

Arbeidskapital mill kr 645 566 484 410 412 

Reell, korrigert arbeidskapital mill kr  279 186 173 130 70 

Likviditetsgrad 1

(reelle, korrigerte omløpsmidler 2)/kortsiktig gjeld)  1,54 1,41 1,38 1,31 1,17 

Likviditetsgrad 2

(reelle, korr. mest likvide omløpsmidler) 3)/korts. gjeld) 1,26 1,11 1,10 1,06   0,91

SOLIDITET      

Egenfinansieringsgrad %  10 % 11 % 5 % 4 % 3 % 

Gjeldsgrad % 83 % 88 % 84 % 79 % 83 %

REGNSKAPSSKJEMA 1A – DRIFT 

 

Skatt og rammetilskudd        2 470        2 438             31        2 444        2 344  

Andre generelle statstilskudd            21             21              -0             21             22  

Sum frie disponible inntekter       2 490        2 459             31        2 465        2 366  

Netto finansutgifter         -179          -180               1          -181          -161 

Netto avsetninger           -12            -26             14            -38          -14   

Overført til investeringsregnskapet           -29            -29             -              -24            -39  

Til fordeling drift       2 271        2 224             47        2 222        2 152  

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)       -2 180       -2 224             44       -2 222       -2 091  

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk            91             -               91             -               61 

  REGNSKAP JUSTERT AVVIK VEDTATT REGNSKAP
BELØP I MILL KR 2015 BUDSJETT  BUDSJETT 2014
   2015  2015 

Brutto driftsresultat ble i 2015 195 mill kroner, mot budsjettert 116 mill kroner. Avviket skyldes 

høyere skatteinntekter, samt sektorenes mindreforbruk. Skatt og rammetilskudd samlet ble 

31,4 mill kroner høyere enn justert budsjett og 25,7 mill kroner bedre enn utgangspunktet for 

vedtatt budsjett. Samlet sett ble årsveksten i fylkeskommunenes skatt på 5,5 %, som er høyere 

enn opprinnelig anslag fra høsten 2014. Netto finansutgifter viser et mindreforbruk på 1 mill 

kroner. Lavere rentenivå har redusert både renteutgifter og inntekter. Låneopptaket ble lavere 

enn forutsatt, og ble foretatt sent i året. De frie fondene er i 2015 styrket med 64 mill kroner. 

Dette er primært en styrking av bufferfondet og fond premieavvik. Netto avsetning til bundne 

fond i 2015 er 9 mill kroner. 

 1 ) Fra 2012 inngår ikke lenger bundne statstilskudd i posten ”Frie inntekter” . Se fotnote til tabell 1A.  

2) Reelle korrigerte omløpsmidler består av omløpsmidler fratrukket premieavvik, bundne fondsmidler, ubrukte lånemidler  

    og fondsmidler tilhørende Oslofjordfondet.  

3) Reell, korrigerte mest likvide omløpsmidler består av disponibel kasse-/bankbeholdning fratrukket bundne fondsmidler,  

    ubrukte lånemidler og fondsmidler tilhørende Oslofjordfondet.
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ØKONOMISK  
OVERSIKT INVESTERING

Investeringer i anleggsmidler -276 -253 -23 -252 -366

Finansieringstransaksjoner -7 -7 0 -117 -58

Årets finansieringsbehov -283 -260 -23 -368 -424

Finansiert slik:     

Bruk av lånemidler 119 138 -19 159 287

Egenfinansiering 30 29 1 139 49

Overføringer/tilskudd 134 92 41 70 87

Sum finansiering 283 260 23 368 424

Udekket/udisponert 0 0 0 0 0

  REGNSKAP JUSTERT AVVIK VEDTATT REGNSKAP
  2015 BUDSJETT  BUDSJETT 2014
BELØP I MILL KR  2015  2015

BALANSE 2015 2014 
BELØP I MILL KR 

Anleggsmidler 5 984 5 717

Omløpsmidler 1 172 1 115

Sum eiendeler 7 156 6 832

Egenkapital  

- disposisjonsfond 441 377

- ubundne investeringsfond 88 85

- bundne fond 112 103

- annen egenkapital -16 -46

- kapitalkonto 771 550

Sum egenkapital 1 397 1 070

Langsiktig gjeld 2 485 2 490

Pensjonsforpliktelser 2 747 2 723

Kortsiktig gjeld 527 549

Sum egenkapital og gjeld 7 156 6 832

REGNSKAPSSKJEMA 1B –  
FORDELT TIL DRIFT
  REGNSKAP JUSTERT AVVIK VEDTATT REGNSKAP
  2015 BUDSJETT  BUDSJETT 2014
BELØP I MILL KR  2015  2015

Regional planlegging /  

fylkesveger / kollektivtrafikk          552           551              -1           547           514 

Videregående opplæring       1 282        1 344             62        1 281        1 244 

Kultur            94             99               5             94             93 

Tannhelse            87             93               6             86             84 

Fellesformål          137           143               6           134           133 

Deltakelse i selskaper            23               8            -15               8               4 

Netto sektorutgifter       2 176        2 238             62        2 149        2 072  
(eks avst lønn/pensjon, mva-komp.) 

Avsetning lønn og pensjon mv              7               5              -2             78             17  

Eliminering             -2            -18            -16              -5               2 

Til fordeling drift        2 180        2 224             44        2 222        2 091 

Investeringsregnskap 
Av årets investeringer i anleggsmidler på 276 mill kroner er  

36 mill kroner knyttet til oppgradering og ombygging av fylkeshuset. 

Fylkesveginvesteringer inngår med 195 mill kroner. Investeringer  

i anleggsmidler har i 2015 et merforbruk på 23 mill kroner. Dette  

skyldes i all hovedsak at fylkeskommunen har overtatt to veganlegg  

fra eksterne aktører. 

Langsiktig gjeld
Per 31.12.2015 består langsiktig gjeld i fylkeskommunens balanse av 

pensjonsforpliktelser med 2 747 mill kroner og langsiktig lånegjeld  

med 2 485 mill kroner, totalt 5 232 mill kroner. Lånegjelden utgjør 83 %  

av de samlede driftsinntekter i 2015. Låneavdrag beløp seg i 2015 til  

97 mill kroner. Den finansielle risikoen ved låneopptak er redusert ved  

at gjelden er rentesikret.
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