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Arkivsak-dok. 17/00023-24 
Saksbehandler Gaute Hesjedal 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 06.04.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 09/17 
GODKJENNING AV PROTOKOLLER 

 

Forslag til vedtak: 
Protokoll fra møte 08.02.17 godkjennes. 
Protokoll fra møte 28.02.17 godkjennes. 
 
Vedlegg:  
Protokoll fra møte 08.02.17 
Protokoll fra møte 28.02.17 

 
 
 
 



9/17 Godkjenning av protokoller - 17/00023-24 Godkjenning av protokoller : 17-00023-6 Protokoll Kontrollutvalget i Re 08 sign

 
 

1 
 

MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Re 
 
Dato: 08.02.2017 kl. 18:00 
Sted: Lokalene til VIKS, Revetalgata 10 
Arkivsak: 17/00023 
  
Tilstede:  Magnus Theiste Østlie, leder 

Geir Morten Stenhaug, medlem 
Kari Proos, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Lars Sollie 
Michael Aasestrand Hansen 

  
Forfall:  Turid Evensen, nestleder 

Henriette Øygarden, medlem 
  
Andre: Linn Therese Bekken, daglig leder VKR 

Gaute Hesjedal, rådgiver VIKS 
  
Møteleder: Magnus Theiste Østlie 
Protokollfører: Gaute Hesjedal 
  
 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

1/17 17/00023-1 Godkjenning av protokoll fra møte 16.11.16 2 

2/17 17/00038-1 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon skole 3 

3/17 16/00088-
12 

Svar vedrørende overgang til nytt avviksmeldingssystem 
ved Helsehuset 4 

4/17 17/00037-1 Årsrapport 2016 for kontrollutvalget i Re 5 

5/17 17/00039-1 Valg av styremedlem til styret i VIKS 6 

6/17 17/00019-2 Referatsaker Re - 08.02.17 7 

7/17 17/00023-2 Eventuelt Re 08.02.17 8 
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Møtet ble satt kl 18.00. 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 
 
Nytt medlem Kari Proos og vara Michael Aasestrand Hansen ble ønsket velkommen. 
Leder informerte om at utvalgets sekretær, Gaute Hesjedal, begynner i ny stilling i 
april. 
 
 
 
 
 
 
Saker til behandling 

1/17 Godkjenning av protokoll fra møte 16.11.16 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Re 08.02.2017 1/17 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 16.11.16 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
Leder informerte om ku-sak 40/16 og henstilling fra ku om behandling av 
økonomiplanen. Det ble vist til kommunestyrevedtak i sak 49/16 om utsettelse av 
økonomiplanbehandling. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 16.11.16 godkjennes. 
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2/17 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon skole 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Re 08.02.2017 2/17 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjonsrapport i samsvar med prosjektplan 
___________________ datert 25.01.17.  
 
Prosjektet gjennomføres i tråd med milepælsplan med levering av ferdig rapport 
01.06.17. Det budsjetteres med 250 timer til prosjektet. 
 
 
 
Møtebehandling 
Revisor orienterte om de alternative prosjektplanene og prosessen bak disse. 
Revisor vurderer at det vil bli lite rom for dypere undersøkelser i et prosjekt som 
inkluderer alle områdene i kontrollutvalgets bestilling. 
De ulike alternativene ble grundig diskutert. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjonsrapport i samsvar med prosjektplan 
«Skole i Re med fokus på elevenes psykososiale miljø» datert 25.01.17.  
 
Prosjektet gjennomføres i tråd med milepælsplan med levering av ferdig rapport 
01.06.17. Det budsjetteres med 250 timer til prosjektet. 
 
Kontrollutvalget vil ved bestilling av neste prosjekt gjøre en ny vurdering av 
prosjektplanen «Skole i Re med fokus på tilpasset opplæring». 
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3/17 Svar vedrørende overgang til nytt avviksmeldingssystem ved 
Helsehuset 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Re 08.02.2017 3/17 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens tilbakemelding tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

• Svarbrev fra rådmannen vedr. overgang til nytt avvikssystem, 09.12.16 
 
Saken ble diskutert 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Rådmannens tilbakemelding tas til orientering. 
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4/17 Årsrapport 2016 for kontrollutvalget i Re 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Re 08.02.2017 4/17 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Utkast til årsrapport vedtas som «Årsrapport 2016 for kontrollutvalget i Re». 
Årsrapporten oversendes kommunestyret til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble diskutert. Spørsmål om kontrollutvalgets oppgaver ved 
kommunesammenslåing og oppfølging av virksomhetskontroller ble besvart. 
Sekretariatet legger til saksnummer og henvisninger i årsrapporten der dette er 
aktuelt. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Utkast til årsrapport vedtas som «Årsrapport 2016 for kontrollutvalget i Re» med 
mindre justering som foreslått i møtet. 
 
Årsrapporten oversendes kommunestyret til orientering.  
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5/17 Valg av styremedlem til styret i VIKS 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Re 08.02.2017 5/17 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalgets leder Magnus Theiste Østlie velges som Re kommunes 
representant til styret i VIKS. Nestleder Turid Evensen fortsetter som 
vararepresentant. 
 
 
Møtebehandling 
Leder orienterte kort. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalgets leder Magnus Theiste Østlie velges som Re kommunes 
representant til styret i VIKS. Nestleder Turid Evensen fortsetter som 
vararepresentant. 
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6/17 Referatsaker Re - 08.02.17 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Re 08.02.2017 6/17 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

1. Kopi av brev sendt formannskapet fra Arnfinn Arnfinnsen datert 28.11.16 om 
saksbehandling og varsling. 

2. Ekstern vurdering og gjennomgang av tjenestene i helse og omsorg i Re 
kommune, oversendt fra Re kommune. 

3. Årsrapport 2016 fra skatteoppkreveren i Re. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  

1. Kontrollutvalget ber klagenemnda om status for håndtering av henvendelsen 
fra Arnfinn Arnfinnsen. 

2. Ekstern vurdering av gjennomgang av tjenestene i helse og omsorg i Re 
kommune – kontrollutvalget ber om å få oversendt selve rapporten. 

3. Årsrapport 2016 fra Skatteoppkreveren i Re – tas til orientering. 
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7/17 Eventuelt Re 08.02.17

Behandlet av M øtedato Saknr
1 Kontrollutvalget i Re 08.02.2017 7/17

Forslag til vedtak:

.

Møtebehandling
• Leder orienterte om at rådmannen nå legger fram sak til hovedutvalg for drift

eiendom og næring (DEN) om Brannen på Revetal ungdomsskole.
• Det ble referert fra kontrollutvalgskonferansen på Gardermoen 01. – 02.

februar.
• Leder informerte om invitasjon til felles kontrollutvalgsmøte med Tønsberg

28.02.17.
• Innkalling i outlook-kalenderen.

Votering
Ensetmmig

Vedtak
KU ber om å få oversendt rådmannens redegjørelse om brannen på ungdomsskolen.
Rådmannen inviteres til neste møte i kontrollutvalget 06.04.17 for å redegjøre om
saken.

Møtet ble hevet 20.40

Neste møte 06.04.17

For leder av kontrollutvalget i Re kommune, Magnus Theiste Østlie

Gaute Hesjedal
Rådgiver VIKS
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Re 
 
Dato: 28.02.2017 kl. 15:30 
Sted: Tønsberg rådhus, Halfdan Wilhelmsens allé 1c 
Arkivsak: 17/00023 
  
Tilstede:  Magnus Theiste Østlie, leder 

Turid Evensen, nestleder 
Geir Morten Stenhaug, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Lars Sollie, vara 

  
Forfall:  Henriette Øygarden 

Kari Proos 
  
Andre: Linn Therese Bekken, daglig leder Vestfold kommunerevisjon 

Gaute Hesjedal, rådgiver VIKS 
  
Møteleder: Magnus Theiste Østlie 
Protokollfører: Gaute Hesjedal 
  
 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

8/17 17/00079-2 
Innstilling på valg av revisor for fellesnemnd Re - 
Tønsberg 

2 

    

 
 
 

Innkallingen ble godkjent og møtet satt kl. 15.30.  
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Saker til behandling

8/17 Innstilling på valg av revisor for fellesnemnd Re - Tønsberg

Behandlet av M øtedato Saknr
1 Kontrollutvalget i Re 28.02.2017 8/17

Forslag til innstilling:

Kontrollutvalget innstiller på at regnskapsførende kommunes revisor velges som
revisor for fellesnemnden.

Møtebehandling
Det ble informert om revisjon av fellesnemndas virksomhet og revisjonsordninger.
Revisor fratrådte møtet før kontrollutvalget behandlet saken.
Kontrollutvalget diskuterte saken.

Votering
Enstemmig.

Vedtak
Kontrollutvalget i Re kommune innstiller på at Vestfold kommunerevisjon velges som
revisor for fellesnemnden.

Møtet ble hevet kl 15.50.

Etter det ordinære møtet ble det kl 16.00 av holdt et kort felles møte med
kontrollutvalget i Tønsberg. Det ble gjennomført en presentasjonsrunde og orientert
litt om kontrollutvalgenes rolle i prosessen fram mot kommunesammenslåingen.
Kontrollutvalgene var innstilt på å møtes igjen i løpet av prosessen.

Revetal 01.03.17
For leder av kontrollutvalget i Re kommune, Magnus Theiste Østlie

Gaute Hesjedal
Rådgiver VI KS
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Arkivsak-dok. 16/00041-10 
Saksbehandler Gaute Hesjedal 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 06.04.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 10/17 
REDEGJØRELSE - OPPFØLGING AV BRANNEN VED REVETAL 
UNGDOMSSKOLE 

 

Forslag til vedtak: 
Rådmannens redegjørelse tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
KS-sak 05/17 Brannen på Revetal ungdomsskole m/vedlegg 
 

 
 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har fulgt etterarbeidet med oppfølging av brannen på Revetal 
ungdomsskole. 
 
Saken har nå vært til behandling i hovedutvalg for drift, eiendom og næring og 
kommunestyret. Rådmannen vil redegjøre for kontrollutvalget for hvordan denne 
saken er fulgt opp. 
 
Kontrollutvalget har fått oversendt dokumentene som har vært lagt fram for 
kommunestyret og hovedutvalget, DEN. 
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Re kommune 

 

 JournalpostID 17/540 

 
Saksbehandler: 

Perry Ottesen, telefon: 33 06 15 56 

Teknikk- og næringstjenester 

 

Brannen på Revetal Ungdomskole 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Hovedutvalg for drift, eiendom og næring 14.02.2017 002/17 

Kommunestyret 28.02.2017 005/17 

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

VEDTAK: 

Saken tas til orientering 

 
Vedlegg: 
Dok.dato 

 
Dok.ID 

 
Tittel 

30.01.2017 275384 Utført etter Finsethrapport Revetal Ungsdomskole 
30.01.2017 275385 Oversikt over hva som er utført etter finsethrapport alle kommunale bygg 
30.01.2017 275387 Oversikt politiske vedtak 
30.01.2017 275388 Rapport Norconsult 
30.01.2017 275389 Oversikt alarmer 
 
 
Dokumenter i saksmappen: 
31.01.2017 Brannen på Revetal Ungdomskole - Tilsynsrapporter 2012 og 2014 

 
31.01.2017 Brannen på Revetal Ungdomskole - Politiets vurdering 

 
31.01.2017 Brannen på Revetal Ungdomskole - El-tilsynets rapport 

 
31.01.2017 Brannen på Revetal Ungdomskole - brannvesenets rapport 

 
 
 
14.02.2017 Hovedutvalg for drift, eiendom og næring 
 
Møtebehandling: 
Votering: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
DEN- 002/17 Vedtak: 
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Hovedutvalg for drift, eiendom og næring innbyr Kommunestyret til å fatte følgende 

VEDTAK: 

Saken tas til orientering. 

 
28.02.2017 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
Votering: 
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KST- 005/17 Vedtak: 
Saken tas til orientering. 

 
Bakgrunn for saken: 
Natt til 8.mars 2016 oppsto det brann i sløydrommet på Revetal ungdomsskole. 
Brannen ble oppdaget av rengjøringspersonell som var tidlig på jobb, og vedkommende tilkalte 
ledende vaktmester som utløste brannalarmen med hjelp av brannmelderen som var plassert på 
vegg i hovedinngangen. Brannvesenet kom raskt til stede og brannen ble slukket etter kort tid. 
 
Det ble fremlagt sak for DEN 14.06.16 sak 48/16 hvor det ble belyste hvilke Branntekniske tiltak 
det var blitt utført ved skolen etter tilstandsrapport utarbeidet av Finseth i 2011, og brannvesenets 
tilsynsrapporter. 
 
DEN fattet følgende vedtak: 
«Saken returneres. Utvalget ber om at all relevant dokumentasjon fremlegges. Videre ønskes 
sakens aspekter belyst hver for seg:- selve brannen inkl. politirapport og kostnadsbilde- 
saksbehandlingen før branntidspunktet, i kronologisk rekkefølge- dokumentasjon på hva som er 
gjennomført siden 2011, jmf. bestilt rapport- hvorvidt vedtak i DEN 005/12 (Finnseth-rapportene) 
pkt 3, andre setning er godt ivaretatt.» 
 
Aktuelle lover og forskrifter: 
 
Faktaopplysninger: 
Selve brannen 
Politirapporten har følgende konklusjon: 
 
Med bakgrunn i brannskadebildet, de foretatte undersøkelsene og øvrige opplysninger i saken, 
konkluderes det med følgende: 
 

1. Arnestedet er i 1.etasje, søndre del av bygningen, i sløydsalen, som er en del av Re 
ungdomsskole. Sett inn døren til sløydsalen, er etter all sansynlighet arnestedet rett til 
venstre innenfor døren, på gulvet i tilknytning til opprinnelig plassering av avfallsbøtter. 

 
2. Brannårsaken er ukjent. 

 
3. Andre forhold 

 
Det bemerkes at elektrisk årsak er utelukket av DLE(Det Lokale Eltilsyn). Videre 
bemerkes det at det i følge første enhet på stedet, ikke var tegn til brudd på 
bygningsmassen. Av taktiske opplysninger fremkommer det opplysninger at det 
Mandag 07.03.2016, ble benyttet linolje i sløydsalen. Det ble i forbindelse med 
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åstedsundersøkelsen observert tomembalasje for linolje i en kasse på «malerrommet». 
Det er kjent at Linolje under gitte omstendigheter kan være selvantennende, jf. 
Håndbok i brannetterforskning, vedlegg 2, «Oversikt over muligheter for 
selvantennelse». 

 
Politirapportens vurdering, Eltilsynets vurdering og rapport fra VIB ligger som dokumenter til saken. 
 
Kostnadsbildet i forbindelse med brannen 
 
Regnskapet viser: 

Brutto kostnader: kr 1.015.512 

Forsikring dekket: kr    965.515 

Kommunens 
egenandel: 

kr      50.000 

 
Saksbehandlingen forut for branntidspunktet 
Det er behandlet mange politiske saker f.o.m. 2011 som har omhandlet og/eller berørt 
bygningsmassen til Revetal ungdomsskole. Disse er listet opp i vedlegg 3 
 
Det er gjennomført tilsyn fra VIB 17/10- 2012 og 12/12- 2014. Tilsynsrapportene ligger som 
dokumenter i saken. 
 
Dokumentasjon på status og gjennomførte tiltak siden 2011(etter Finseth rapporten) er registrert i 
kommunens IK-bygg system. Se vedlegg 1 og 2 
 
I Finsethrapporten står det vedrørende brannsikkerhet på ungdomsskolen å lese: 
 
….eldre eksisterende bygninger skal oppgraderes til dagens sikkerhetsnivå så langt dette kan 
gjennomføres innenfor en praktisk og forsvarlig ramme. 
Byggene skal ha brannalarm kategori 2. Brannalarmanlegget i Hovedbygget og i 1985 bygget er 
ikke tilfredsstillende. 
 
Vurderinger: 
Finseth rapporten beskriver en del avvik i forhold til den branntekniske tilstand på alle kommunale 
bygg og angir samtidig hva som må gjøres for å lukke disse avvikene. 
Eiendomsavdelingen har ikke hatt spesialkompetanse på brannvern, og har derfor engasjert 
Norconsult AS for å etterprøve og dokumentere de tiltak som er gjort for å lukke avvikene i  
Finsethrapporten. 
 
I eiendomsavdelingens internkontrollsystem IK-bygg, er avvikene angitt i Finsethrapporten lagt inn, 
sammen med tiltak som er utført av eiendomsavdelingen og dokumentert av Norconsult AS. 
Disse rapportene er vedlagt saken i 2 vedlegg som angitt nedenfor. 
 
Vedlegg 1 viser en oversikt over alle kommunale bygg, hvilke avvik som er lukket og med en plan 
med tidsangivelse for når gjenstående avvik skal lukkes. 
 
Vedlegg 2 viser en spesifikk oversikt over avvik ved Revetal ungdomsskole, og hvordan og når 
disse er lukket.  
 
Vedtak i DEN sak 5/12, pkt. 3, andre setning: 
«….DEN forutsetter at kommunen behandler egne bygg ut fra samme regelverk og etter samme 
rutiner som øvrige bygg i kommunen.» 
Eiendomsavdelingen i Re kommune har stort fokus på brannsikkerhet, og det har de siste 2 år 
vært en ingeniør ved eiendomsavdelingen som kun har hatt dette som ansvarsområde. 
Dette punktet anses som godt ivaretatt. 
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Krav til brannalarmanlegg kategori 2 (full dekning) kom først ved Teknisk forskrift 2010, 7 år etter 
at skolen ble utvidet i 2003. Da skulle eksisterende bygninger vært oppdatert til det krav til 
brannalarmanlegg som gjaldt i 2003 med begrunnelse i at det er sammenhengende 
bygningsmasse. Dette ble ikke gjort i 2003 uten at årsaken til dette er klarlagt. 
 
Ved en slik oppdatering ville det blitt montert røykdetektorer i rømningsveier og fellesrom. Da ville 
brannalarmanlegget fremdeles vært et brannalarmanlegg i kategori 1, uten full deteksjon, og derav 
ingen detektor på sløydsalen. 
  
Det er således ikke noe formelt krav om at skolen ved tidspunktet for branntilløpet skulle hatt 
brannalarmanlegg i kategori 2, slik som Finsethrapporten beskriver.  
Det Finsethrapporten beskriver er å betrakte som en anbefaling slik det angitt i notat fra Norconsult 
AS ved Trygg Konradsen. Notatet er vedlagt saken – vedlegg 4.  
 
Re kommune hadde møte 29/3-2016 med VIB v/brannsjef og en representant for 
tilsynsmyndigheten hos VIB. I dette møtet var hovedtemaene: 
 

· hvilke formelle krav i de forskjellige forskrifter som til enhver tid gjelder for 
bygningsmassen Revetal ungdomsskole. Ungdomskolen består som kjent av flere bygg 
fra forskjellige årstall. 

· avvik som var meldt Re kommune ved et systemtilsyn fra VIB utført 12.12.14. 

Når det gjelder hvilke krav som stilles til eksisterende bygningsmasse er dette et komplisert 
område fordi bygningene er oppført på ulike tidspunkter og til forskjellige forskrifter. Men 
konklusjonen fra VIB var at de eksisterende bygningene skulle vært oppgradert til forskriftene som 
var gjeldene i 2003 da skolen ble utvidet med siste byggetrinn. Begrunnelsen for denne 
konklusjonen var at det er sammenhengende bygningsmasse. 
 
Vedrørende avvik etter systemtilsyn i 2014, og manglende skriftlig tilbakemelding, ble 
tilsynsrapporten gjennomgått. Avviket som VIB meldte gikk ikke på brannalarmanlegget, men på 
manglende/mangelfull oppfølging av Finsethrapporten. Det som nevnes i tilsynsrapporten om 
brannalarm og ledelys var fra tilsynsmyndighetens side ment som eksempler. 
 
VIB bekreftet at det var en muntlig dialog mellom Re kommune og VIB angående det som ble 
påpekt i tilsynsrapporten på nyåret 2015, men det ble ikke gitt skriftlig tilbakemelding fra Re 
kommune og dette ble heller ikke purret fra VIB. Ledelys i rømningsveiene ved Revetal 
ungdomsskole ble likevel kontrollert og vedlikehold ble utført, uten at de ble oppgradert. 
 
VIB konkluderte med at Finsethrapporten inneholder anbefalinger, men at disse er av slik karakter 
at kommunen burde lagt disse til grunn i sin oppfølging. 
 
I DEN – sak 029/13 vedrørende bruk av vedlikeholdsmidler, ble oppgradering av 
brannvarslingsanlegget som beskrevet i Finsethrapporten prioritert, men ikke gjennomført.   
I DEN – sak 034/14 «Bruk av vedlikeholdsmidler 2014, status for tiltak i 2013». I denne saken ble 
det vedtatt å omdisponere midlene opprinnelig avsatt til å oppgradere brannanlegget på Revetal 
uskole til øvrige tiltak. 
 
Bakgrunnen for at foreslåtte tiltak for oppgraderinger av brannvarslingsanlegg, ledelys og 
trapperom/heis ikke ble prioritert, var at ved detaljprosjekteringen ble det vurdert at dette ikke 
burde prioriteres i et kost/nytte perspektiv, opp mot hva som var av avsatte midler og 
myndighetskrav fra VIB og Miljørettet helsevern overfor de øvrige kommunale formålsbyggene.  
Vurderingen var at dette var i tråd med Forebyggende forskriften §2-1, 4. ledd hvor det heter «at 
sikkerhetsnivået i eldre bygninger skal oppgraderes til samme nivå som for nyere bygninger så 
langt dette kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk ramme.» 
 
Rådmannen ser at saken i 2014 burde ha vært mer utfyllende på dette punktet. Feilen synes 
imidlertid å ha vært gjort i 2003 med utvidelsen av 10. klasse fløya. 
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Et viktig poeng for rådmannen i oppfølgingen av brannen er å få en oversikt over status i øvrige 
kommunale bygg. Derfor er Norconsult engasjert for å gjennomgå status på alle kommunens 
formålsbygg i forhold til hva som er utført eller ikke i forhold til Finseth rapportens anbefalinger.  
Denne oppsummeringen vil foreligge over sommeren 2016, og resultatene av denne vil vi komme 
tilbake til. Herunder er det nå foretatt en gjennomgang av alle bygg, alarmer og varslingsrutiner. 
Varslingsrutinene blir nå vurdert – se vedlegg 5 
 
Nye forskrifter gjeldene fra 01.01.2016 gir ingen endringer for kommunens formålsbygg. 
 
Det er bevilget midler både i 2015 og 2016 til oppgradering/utbedring/brannsyn/Enøk og dette skal 
videreføres i økonomiplanperioden. Det arbeides nå systematisk og målrettet for å oppfylle alle de 
målsettinger som er angitt i Finsethrapporten for alle skolebygg og andre kommunale bygg. 
 
Dette er gjort ved at deler av det brannvarslingsanlegget som skal brukes i den nye idrettshallen, 
blir montert på ungdomsskolen nå, og demontert for bruk i idrettshallen når skolen rives. 
Kostnaden for å dette vil ligge på ca. kr.150.000,- og arbeidet er bestilt i henhold til tilbud fra 
installatør. Kostnadene ble tatt av eksisterende budsjettramme 2016for TNT . 
 
Konklusjon/anbefaling: 
For Revetal ungdomsskoles del, er nå brannvarslingsanlegget oppgradert i samsvar med 
anbefalinger fra Norconsult AS. 

Meldingen tas til orientering. 

 Re, den 31.januar 2017  

   

 Trond Wifstad  

 rådmann  

  Mette G. Halvorsen 

  kommunalsjef 
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1. Revetal skole  

 Finseth Teknisk   

Avvik 
nr:  

Beskrivelse: Tiltak: Avvik 
lukket 

Avvik Planlagt 
Lukket: 

1 Seksjonering Vegg mellom hoveddel/svømmehall 
har mange dører uten klasse, dørene 
må byttes til samme klasse som 
veggen. 
 
Vegg mellom Hoveddel og 
Personalfløy (1984-tilbygg) inkl. 
sløyd/formingsfløy har flere dører 
uten klasse, eller B30-dører i 
seksjoneringsvegg. Dørene må byttes 
til samme klasse som veggen. 
 
I kjeller i hovedbygget mangler det en 
dør i seksjonerende skille mellom 
vent.-rom og nedre del av basseng, 
samt at en dør har klasse A60 og en er 
uklassifisert. Nye dører med klasse 
iht. seksjoneringsvegg må monteres. 
 
Seksjonerende yttervegg i innvendig 
hjørne mellom Hovedbygg og 
Personalfløy er definert som A60. 
Denne veggen skal være EI120, det 
er usikkert om veggen tilfredsstiller 
kravet. Uansett henger gesimsen 
sammen med Hovedbygget slik at 
skillet ikke tilfredsstiller kravet. 
Veggen må oppgraderes. 
 
Seksjonerende skille skal gå minst 8 m 
ut fra innvendig hjørne. 
Glassbyggesteinsfelt 
(rad på 2x8 stein) i seksjoneringsvegg 
mellom Hovedbygget og Nybygget 
tilfredsstiller ikke krav. Vegg med 
glassbyggesteinsfelt må oppgraderes 
til EI120. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lukket 
 
 
 

 

2 Branncellebegrensende skiller 
skal tilfredsstille EI60 i 
Hovedbygningen 
og i 1985-bygget. 2003-bygget 
kan ha EI30-skiller. 
I Hovedbygget og 1985-bygget 
er de fleste 
branncellebegrensende 
skiller i betong og mur som 

Hovedbygget: 
Skiller mellom korridor og trapperom 
i Hovedbygget er ikke tilfredsstillende. 
I plan 2er det trådglass i veggfelter og 
trådglassdører som ikke eriht. krav. I 
plan 1 er detmanglende skiller 
mellomkorridor og trapp (se også 
Trapperom under kap. 4.3). 
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tilfredsstiller kravet. 
2003-bygget er 
forskriftsmessig inndelt i 
brannceller. 
1985-bygget er også 
forskriftsmessig inndelt i 
brannceller. 

Gjenbygde dørutsparinger 
tilfredsstiller ikke krav til 
branncellebegrensende skille, mellom 
biologi/fysikk og korridor. Feltene skal 
tilfredsstille krav til vegg EI60. 
 
Det er gjennomgående mangel på 
klassifisering av dører i 
Branncellebegrensende skiller. Plan 2 
i Hovedbygget har stor andel av 
klassifiserte dører, plan 1 har mange 
uklassifiserte dører og kjeller har 
ingen klassifiserte dører. Dører må 
genereltoppgraderes/byttes. 
 
Branncellebegrensende skiller må 
generelt gjennomgås mht. 
branntetting av gjennomføringer. 
Enkelte dører og gjennomføringer er 
ikke klassifiserte i 1985-bygget. 

Lukket 
 

3 Manuelt slokkeutstyr Kjeller i Hovedbygget er mangelfullt 
utstyrt med slokkeutstyr, bla. mangler 
det slokkeutstyr i tekniske rom. 

Lukket  

4 Brannalarmanlegget i 
Hovedbygget 
er i hovedsak basert på 
manuelle 
meldere. Det er unntaksvis 
detektert i korridor, men 
systemet 
tilfredsstiller ikke kategori 1 
2003-bygget har BA-anlegg 
kat.2.  

Eksisterende bygg hadde en mangel i 
forhold til røykdetektorer i 
rømningsvei og fellesareal, hvilket 
også er påpekt i kontrollrapporter på 
anlegget. 
Vi foreslår derfor at i gjenværende 
periode for skolen (til åpning av ny 
skole i august 2018) legges det 
opp til detektering i rømningsveier og 
fellesareal slik at anlegget fremstår 
som et kategori 1 anlegg. 
Disse detektorene kan senere 
demonteres og benyttes i den nye 
skolen, og kan således gjenbrukes. 

Lukket 
 
 
 
 

 

5 Ledesystemet i Hovedbygget 
må gjennomgås i detalj og 
oppgraderes i de områder 
hvor det er mangelfullt. Eldre 
fluoriserende skilt må byttes 
ut med et ledesystem iht. 
dagens krav. 
I korridor i 1985-bygget 
mellom motoravd. og musikk 
har utgangsmarkeringslyset 
en løs ledning som henger 
over korridoren. 

Kommunen har innført IK-bygg som 
ivaretar dette. 

Lukket  

6 Det er krav til Tr2-trapper i 
Hovedbygget, dvs. trappen 
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skal ha egen branncelle 
(korridor utført som egen 
branncelle/rømningsvei) 
mellom trapp og tilstøtende 
rom. Skiller mellom korridor 
og trapper mangler. 

7 Fra Fysikk- og Biologirom er 
eneste rømningsvei ut i 
korridor som er lang og med 
mange retningsendringer ut 
til inngang C. Minst ett vindu 
pr. rom må i tillegg være 
tilrettelagt for rømning. Det 
er ikke lagt opp slik i dag. 
Fra kjeller er det kun tilgang 
på Trapp 1 som fører opp til 
korridor og ut inngang C. Det 
mangler alternativ 
rømningsvei ut fra tekniske 
rom i kjeller. 

Det er etablert rømningsveier 
gjennom yttervegg. 
 
 
 
 
 
 
Kjeller så kan man rømme ut i 
gjennom bassenget. 
 

Lukket  

8 
 

Heis  
Dører i heisen er ikke 
klassifiserte. Dette må sees i 
sammenheng med manglende 
skiller mellom korridor og 
trapp. Kun oppgradering av 
heisdører har ingen hensikt. 
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1. Fon Barnehage  

 Finseth Norconsult   

Avvik 
nr:  

Beskrivelse: Tiltak: Avvik 
Lukket 

Avvik Planlagt 
utført: 

1 Planløsning må endres mht. 
brannteknisk inndeling 

Kategori 2 brannalarmanlegg 
prosjekteres og utført etter 
NS3960:2013 Brannalarmanlegg, med 
kobling til brannvesenets nød 
alarmsentral. Dette, i tillegg til å anse 
barnehagen som samlet avdeling med 
fellesfunksjoner 
(kjøkken/spiserom/garderober) 
samlokaliseres.  

 2017 

2 Rømningsforhold må utbedres Branntekniske tegninger og merking 
av rømningsveier utføres. 

 2017 
 

 

2. Brekkåsen barnehage  

 Finseth Norconsult   

Avvik 
nr:  

Beskrivelse: Tiltak: Avvik 
lukket 

Avvik Planlagt 
Lukket: 

1 Bygget seksjoneres Det er etablert seksjoneringsvegg som 
gjør at seksjonsarealet ikke overstiger 
600 m2 

Lukket  

2 Tilrettelegges og merking av 
rømningsveier 

Branntekniske tegninger og merking 
av rømningsveier utføres. 

Lukket  

 

3. Revetal barnehage  

 Finseth Norconsult   

Avvik 
nr:  

Beskrivelse: Tiltak: Avvik 
lukket 

Avvik Planlagt 
Lukket: 

1 Skille mellom avd.blå og 
korridor, og kjøkken må 
oppgraderes. 

Dører fra avdeling blå til korridor er 
uten klasse og må oppgraderes til 
EI₂30-Sa [B30] dør. Sprinklet areal må 
skilles u sprinklet areal med vegg min 
EI30 [B30] og dør EI₂30-Sa [B30]. 
gjennomføringer må branntettes av 
godkjent firma. 

 2017 

2 Ledelys må kontrolleres Kommunen har innført IK-bygg som 
ivaretar dette. 

Lukket  

3 Det sprinklede arealet skal 
være adskilt fra tilstøtende 
rom med 
branncellebegrensede skiller. 

Nytt avlukke hvor det er plassert 
fryser/kjøleskap må enten skilles med 
vegg EI30 [B30] og dør EI₂30-Sa [B30] 
mot korridor, alternativt må 
sprinkleranlegget utvides til også 
dekke dette arealet.   

 2017 

4 Utgang via seksjoneringsvegg 
fra korttidsbarnehage er ikke 
skjermet fra avd.grønn, vindu 
mot utgang er ikke klassifisert. 
Vindu byttes. Rømning fra 

Norconsult mener man er i sikkert 
område idet man har passert inn i 
annen seksjon. 

Lukket  
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avd.grønn og avd.gul er 
avhengig av at korridor skilles 
ut som egen branncelle. 

5 Rømningsplane må 
oppdateres 

Rømningsplanene er oppdatert  Lukket  

 

 

4. Brår barnehage  

 Finseth Norconsult   

Avvik 
nr:  

Beskrivelse: Tiltak: Avvik 
lukket 

Avvik Planlagt 
Lukket: 

1 Brann Skille og dører  mellom 
avdelingene må oppgraderes  

Brannskille mellom gammel og ny del 
må oppgraderes.  

 2017 

2 Håndslukkere må suppleres 
iht. branntegninger 

Branntekniske tegninger må 
oppgraderes. Samt plassering av 
slukkemidler 

 2017 

3 Branntegningene må 
oppgraderes 

Lukkes når avvik 2 uføres.  2017 

 

 

5. Vivestad barnehage  

 Finseth Norconsult   

Avvik 
nr:  

Beskrivelse: Tiltak: Avvik 
lukket 

Avvik Planlagt 
Lukket: 

1 Enkelte gjennomføringer i 
branncellebegrensede skiller i 
teknisk rom ser ikke ut til å 
være branntettet. 
Gjennomføringer må 
kontrolleres.  

Godkjent firma må 
kontrollere/Utbedre tetting. 

Lukket  

2 Nøkkel boks til brannvesen er 
ikke tilkoblet 

Er brannalarmanlegget koblet til nød 
sentral, skal nøkkel boks være iht. 
brannvesenets retningslinjer. 

 2017-2018 

3 Branntegningene må 
oppgraderes slik att 
rømningsplan stemmer. 

Branntekniske tegninger må 
oppgraderes 

 2017 
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6. Solerød barnehage  

 Finseth Norconsult   

Avvik 
nr:  

Beskrivelse: Tiltak: Avvik lukket Avvik 
Planlagt 
Lukket: 

1 Skiller i branncellene må 
utbedres. Trapperom og 
teknisk rom i kjeller må 
oppgraderes. 

Kle skiller med med et lags gips og 
bytte gjenstående dører til min 
EI₂30-Sa [B30] 

Delvis/Lukket  2017 

2 Brennbarkledning i 
trapperom som er 
rømningsvei kles inn. 

Kle med 1 lag gips for å 
tilfredsstille 
Min krav EI30 [B30]  

Delvis lukket 2017 

3 Rømningsvei fra plan 2 i 
gamle bygget må 
oppgraderes. 

Kle med 1 lag gips for å 
tilfredsstille 
Min krav EI30 [B30] 

Delvis lukket 2017 

4*  Rømningsvei fra grupperom i 1. 
etasje går vi mediatek/bibliotek og 
ut i korridor. En base i 1 etasje har 
også rømningsvei via korridoren. 
Biblioteket må skilles fra denne 
korridoren med 
branncellebegrensede 
bygningsdeler, rømningsvindu må 
etableres og merkes med 
markeringsskilt 

 2017 
 

 

 

7. Ramnes skole  

 Finseth Norconsult   

Avvik 
nr:  

Beskrivelse: Tiltak: Avvik 
lukket 

Avvik Planlagt 
Lukket: 

1 Gjennomgående mangel på 
brannklassifiserte dører i 
branncellebegrensende 
bygningsdeler i A og B bygget. 
Mange dører må 
oppgraderes/byttes. 

A-bygget 
Dør fra gymsal til trapperom plan U 
må oppgraderes til en EI₂30-Csa dør 
med dørkoordinator og nød skåte.. 
Døren må ha samme bredde om slå i 
rømningsrettning. 
Dør fra lærerrom til 
trapperom/ankomsthall plan U må 
oppgraderes til en EI₂30-Csa [B30S] 
dør. Døren må ha samme 
rømningsbredde som dagens dør og 
slå i rømningsretning. 
Vegg og dør fra lager rom ved gymsal 
mot sløydrom må oppgraderes til en 
EI30 [B30] vegg og en  EI₂30-Sa 
[B30]dør. 
Dører som går inn mot korridor må 
oppgraderes til EI₂30-Sa og må slå i 
rømningsrettning. 

 2017 
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2 Rørgjennomføringer i 
branncellebegrensede skiller 
må tettes 

Branntetningsfirma kontrollerer og 
utbedrer.  

 2017 
 

3* Ledesystem har mangler Markeringskilt over dør/Utgang må 
monteres. 

 2017 

4 Det må etableres 
tilfredsstillende 
rømningsforhold fra 
jentegarderobe, lærerrom og 
fra gymsal. Alternative 
rømningsveier må etableres 

Bygg A 
 
1. Utgang fra trapperom/hall og ut til 
det fri må kunne åpnes til full bredde. 
Dette betyr at det må installeres en 
nød skåte i ytterdør. Dør fra gymsal til 
trapperom/hall må ha min. 155 cm 
rømningsbredde.  

2. Utgang med minimum 90 cm 
rømningsbredde må etablere 
gjennom jentegarderobe til korridor, 
og videre til det fri. Dører må slå i 
rømningsretningen.  

3. Dører til det fri gjennom 
guttegarderobe må utbedres slik at de 
slår i rømningsretningen. Dører her 
kan ikke være smalere enn 75 cm 
(dette fraviker min. krav om 90 cm, 
derfor tilegnes kun 2/3 av dørbredden 
til rømningsbredde).  

4. Markeringsskilt må fjernes over dør 
som leder til lager/sløyd.  
 
5. Dører fra gymsal til det fri må ha 
dørvrider eller panikkbeslag slik at 
dørene kan åpnes med ett grep.  
Fra lærerrom kan vindu til det fri 
benyttes som rømningsvindu. Kravene 
til rømningsvindu er høyde minimum 
0,6 m og bredde minimum 0,5 m. 
Summen av høyde og bredde må 
være minimum 1,5 m, 
Rømningsvinduer merkes med 
markeringsskilt. 
 
Bygg B 
Fra sang/drama rom, skolekjøkken, 
legekontor og grupperom kan 
eksisterende vindu benyttes som 
rømningsvindu. Det må være ett vindu 
pr. 15 personer som kan oppholde seg 
i branncellen. Eksisterende markise 
må flyttes/fjernes slik at denne ikke 
kan hindre åpning av vinduet. 
Rømningsvinduet må ha høyde 

 2017-2018 
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minimum 0,6 m og bredde minimum 
0,5 m. Summen av høyde og bredde 
må være minimum 1,5 m, Dette må 
merkes med markeringsskilt.  
Fra bibliotek i plan 1, er det kun en 
rømningsvei til underliggende korridor 
(trapp) som er godkjent. Andre 
rømningsalternativer er via annen 
branncelle. For å tilfredsstille kravet 
om 2 uavhengige rømningsveier, må 
det etableres en ny utgang til det fri. 
Dette kan gjøres ved å etablere en 
korridor til bakkeplan igjennom ett av 
dagens klasserom (det er ønskelig fra 
skoleledelsen at aktuelt klasserom 
slåes sammen til ett med 
naboklasserom), utført med min EI30 
[B30] skillekonstruksjoner. Dør og 
korridor til det fri må ha min. 90 cm 
rømningsbredde (andre krav til 
bredde mhp. universell utforming kan 
utløses iht § 12 i TEK10). 

5 Vetilasjonsrommet er ikke 
befart da det ligger avstengt 
og ikke i bruk 

1. Utbedre brannskillene mot 
toalettene (vegg og tak), samt lag et 
tosidig EI30 [B30] skille mot tak i 
korridor.  

2. Steng av toalett sone og korridor 
slik at man kan betrakte disse tre 
rommene som ett. Dette må holdes 
avlåst.  
 

 2017-2018 

 

8. Røråstoppen skole  

 Finseth Norconsult   

Avvik 
nr:  

Beskrivelse: Tiltak: Avvik 
lukket 

Avvik Planlagt 
Lukket: 

1 Dør i branncellebegrensende 
skille mellom musikkrom og 
rom 1047 er ikke klassifisert.  

 
 

Dør var utbedret til en EI230-Sa dør. 
Avvik lukket. 

Lukket  

2 Dørpumpe på selvlukkende 
klassifisert dør mellom 1047 
og SFO er ødelagt. 

  
 

Dørpumpe reparert. Avvik lukket. Lukket  

3 Mediateket i plan 1 har en 
utgangsmarkering over et 
vindusfelt som ikke er 
rømningsvei. 

 
 

Fjernet. Avvik lukket. Lukket  
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9. Kirkevoll skole 

 Finseth Norconsult   

Avvik 
nr:  

Beskrivelse: Tiltak: Avvik 
lukket 

Avvik Planlagt 
Lukket: 

1 Branntekniske tegninger angir 
A60 på det eldste 
seksjoneringskillet og A120 på 
det nyeste skillet. Gjeldende 
krav er A90 (REI-M 90). Utfra 
tegningsgrunnlaget er det  
valgt å betrakte bygget som to 
seksjoner, dvs. 1954/1956- 
delen og 1994/2010-delen av  
bygget som de to seksjonene. 
Dvs. det er kun A120-skillet 
som er gjeldende. Port i  
seksjonerende skille på plan 1 
skal ha brannmotstand minst 
EI90, porten må oppgraderes,  
se også pkt. rømningsveier. 
Seksjonerende skille går ikke 
ned i plan U i samme akse.  
Heissjakten går mellom de to 
seksjonene. Det må etableres 
et seksjonerende skille i plan  
U som ligger direkte under 
seksjonerende skille i plan 1. 
Seksjonerende skille har et 
hull i murverket ut til det fri 
fra rom 138. Hullet må tettes.  
 

Skolen har to seksjoneringsvegger, 
som ikke er oppført på riktig måte 
mhp. innvendige hjørner og vertikal 
kontinuitet.  
Skolen har et totalt areal på ca. 4800 
m2, og er oppført i brann klasse 2 
(A60 og B60 skiller). 
Tilstandsvurderingen angir brann 
klasse 1. Norconsult mener bygget 
kan defineres i brann klasse 2, da 
samtlige skiller er utført med EI60 
klasse eller bedre.  
I brann klasse 2 kan man bygge inntil 
1800 m2 pr. etasje i inntil 4 etasjer pr. 
seksjon, forutsatt et 
brannalarmanlegg kategori 2. Dette 
tillater et totalareal på 7200 m2. 
Kirkevoll skole har et totalareal på 
4800 m2. Med god tilgang på 
rømningsveier kan arealene 
aksepteres, selv om største 
etasjeareal er 2300 m2.  
Hull i murvegg må mures igjen. 

 2017-2018 

2 Lite lagerrom i korridor ved 
rom 113 må skilles ut med 
branncellebegrensende skiller  
og dør. Skille mellom rom 062 
og korridor er ikke 
tilfredsstillende ført til dekke 
over ifm. 
kanalgjennomføringer. Skillet 
må kompletteres.  
 

Dør til lagerrom må byttes med dør 
min. EI230-Sa og holdes låst. 
Alternativt kan rommet holdes tomt 
og avlåst slik at det kan anses som et 
hulrom. Tetting av 
rørgjennomføringer må utbedres av 
godkjent branntettefirma. 

 2017-2018 

3 Ledesystemet i bygget må 
gjennomgås og oppgraderes i 
de områder hvor det er 
mangelfullt eller ikke 
fungerer.  
 

Byggets ledesystem må gjennomgås 
av firma godkjent for prosjektering og 
montering av ledesystem. 

Delvis 
Lukket 

2017 
 

4 Den ene rømningsveien fra 
1994-delen går via port i 
seksjoneringsvegg. Denne 

Dør er etablert direkte til det fri. Port 
er byttet med slag dør. Avvik lukkes. 

Lukket  
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porten må byttes til en slag 
dør som slår ut i 
rømningsretningen mot 
mellombygget. Basen har 
alternativ rømningsvei via 
vaktmesterlokalet. Dette er 
ikke tilfredsstillende mht. 
evakuering av de 
funksjonshemmede som 
holder til i lokalene. Det må 
etableres en alternativ utgang 
direkte til det fri i den enden 
av lokalene som er motsatt  
hovedinngangen. Utgangen 
må være via dør, ikke et 
rømningsvindu.  

 

 
 

5 Dører i heisen er ikke 
klassifiserte. Dører byttes til 
klassifiserte dører.  
 

Heisdører skal ha minimum E90 [F90] 
klasse, og heissjakt skal være 
røykventilert i topp. Dette kan utføres 
når heis skal oppgraderes/byttes. 

 2018-2019 

 

10. Solerød  skole  

 Finseth Norconsult   

Avvik 
nr:  

Beskrivelse: Tiltak: Avvik 
lukket 

Avvik Planlagt 
Lukket: 

1 Seksjoneringsveggen ligger i 
et innvendig hjørne i bygget 
hvor takkonstruksjonen går 
ubrutt forbi. Seksjonerende 
skille er ikke riktig utført, men 
er uansett ikke påkrevd da 
bygget må oppgradere 
brannalarmanlegget til et 
kategori 2-anlegg. Veggen må 
imidlertid oppgraderes til å 
fungere som 
branncellebegrensende skille. 

 
 

Vegg må føres helt opp til undertak, 
og det må nyttes 2 lag gips påslått 
sperrene min 120 cm ut fra det 
vertikal skillet. Takfot må tettes min. 
180 cm ut til hver side for skillet, og 
her må det benyttes 2 lag 15 mm 
branngips. 

 2017-2018 

2  
På branntekniske tegninger 
er branncellebegrensende 
skiller angitt med 60-krav, 
og bygget er iht. dette, men 
dører i skillene er generelt 
uklassifiserte i 1977-bygget. 
Dører i 1977-bygget må 
oppgraderes, begge plan. 

 
Dører er byttet til godkjente dører, 
men det er nyttes skum ved 
innsetting. Dette er ikke iht. 
monteringsanvisning, og gjør derfor 
at dørene ikke er godkjent. Egil Lie har 
montert dørene, og han er gjort 
oppmerksom på forholdet, og skulle 
utbedre ved ledig tid. Dørene vil bli 

Delvis 
Lukket 

2017 
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Mediateket er ikke skilt ut 
som egen brann celle fra 
korridorer som er 
rømningsvei. Det må 
etableres skiller/dører mot 
korridorer i 1977-delen og 
mot 1994-delen av bygget. 
Det må ifm. dette tas 
hensyn til at PU-base skal 
ha tilgang på rømningsvei. 
Gjennomføringer i 
branncellebegrensende 
vegger er enkelte steder 
skummet med brennbart 
skum, skum må fjernes og 
erstattes av godkjent 
tettemiddel.  

 

godkjent når skum er fjernet og 
erstattet med mineralull.  
Gjennomføringer i 
branncellebegrensede vegger må 
utbedres av godkjent 
branntettefirma. 

3 I rømningskorridor og i 
trapperom i den midterste 
fløyen er det 
trepanelkledde vegger. 
Kledning må oppgraderes 
iht. krav.  
 

 

På befaringstidspunktet var 
kledningen oppgradert enkelte 
steder, men f. eks trapperom hadde 
fremdeles tre kledning. All 
trepanelkledning i 
korridorer/trapperom må byttes til 
gipsplater. 

Delvis 
Lukket 

2017 

4 Bygget skal ha et 
brannalarmanlegg kategori 2. 
Brannalarmanlegget må 
oppgraderes til et nytt 
heldekkende anlegg iht. 
dagens regelverk.  

Brannalarmanlegget må oppgraderes 
til et kat. 2 anlegg og tilkobles en nød 
alarmsentral. For brannalarmanlegg 
vises det til NS 3960:2013 
Brannalarmanlegg - Prosjektering, 
installasjon, drift og vedlikehold og 
NS-EN 54-serien om 
brannalarmanlegg. Orienteringsplan 
må henges opp ved panelet. Det må 
etableres en nøkkel boks ved 
hovedinngang. 

 2017 
 

5 Vinduer tilrettelagt for 
rømning fra SFO og PU-base 
(iht. branntekniske tegninger) 
er ikke markert.  
 

Rømningsvinduer må få montert 
rømningsskilt i overkant av vindu. 
Skiltet kan utføres som et standard 
«markeringslys», være nettilkoblet og 
ha batteribackup. 

 2017 
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11. Revetal skole  

 Finseth Teknisk   

Avvik 
nr:  

Beskrivelse: Tiltak: Avvik 
lukket 

Avvik Planlagt 
Lukket: 

1 Seksjonering Vegg mellom hoveddel/svømmehall 
har mange dører uten klasse, dørene 
må byttes til samme klasse som 
veggen. 
 
Vegg mellom Hoveddel og 
Personalfløy (1984-tilbygg) inkl. 
sløyd/formingsfløy har flere dører 
uten klasse, eller B30-dører i 
seksjoneringsvegg. Dørene må byttes 
til samme klasse som veggen. 
 
I kjeller i hovedbygget mangler det en 
dør i seksjonerende skille mellom 
vent.-rom og nedre del av basseng, 
samt at en dør har klasse A60 og en er 
uklassifisert. Nye dører med klasse 
iht. seksjoneringsvegg må monteres. 
 
Seksjonerende yttervegg i innvendig 
hjørne mellom Hovedbygg og 
Personalfløy er definert som A60. 
Denne veggen skal være EI120, det 
er usikkert om veggen tilfredsstiller 
kravet. Uansett henger gesimsen 
sammen med Hovedbygget slik at 
skillet ikke tilfredsstiller kravet. 
Veggen må oppgraderes. 
 
Seksjonerende skille skal gå minst 8 m 
ut fra innvendig hjørne. 
Glassbyggesteinsfelt 
(rad på 2x8 stein) i seksjoneringsvegg 
mellom Hovedbygget og Nybygget 
tilfredsstiller ikke krav. Vegg med 
glassbyggesteinsfelt må oppgraderes 
til EI120. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lukket 
 
 
 

 

2 Branncellebegrensende skiller 
skal tilfredsstille EI60 i 
Hovedbygningen 
og i 1985-bygget. 2003-bygget 
kan ha EI30-skiller. 
I Hovedbygget og 1985-bygget 
er de fleste 
branncellebegrensende 
skiller i betong og mur som 

Hovedbygget: 
Skiller mellom korridor og trapperom 
i Hovedbygget er ikke tilfredsstillende. 
I plan 2er det trådglass i veggfelter og 
trådglassdører som ikke eriht. krav. I 
plan 1 er detmanglende skiller 
mellomkorridor og trapp (se også 
Trapperom under kap. 4.3). 
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tilfredsstiller kravet. 
2003-bygget er 
forskriftsmessig inndelt i 
brannceller. 
1985-bygget er også 
forskriftsmessig inndelt i 
brannceller. 

Gjenbygde dørutsparinger 
tilfredsstiller ikke krav til 
branncellebegrensende skille, mellom 
biologi/fysikk og korridor. Feltene skal 
tilfredsstille krav til vegg EI60. 
 
Det er gjennomgående mangel på 
klassifisering av dører i 
Branncellebegrensende skiller. Plan 2 
i Hovedbygget har stor andel av 
klassifiserte dører, plan 1 har mange 
uklassifiserte dører og kjeller har 
ingen klassifiserte dører. Dører må 
genereltoppgraderes/byttes. 
 
Branncellebegrensende skiller må 
generelt gjennomgås mht. 
branntetting av gjennomføringer. 
Enkelte dører og gjennomføringer er 
ikke klassifiserte i 1985-bygget. 

Lukket 
 

3 Manuelt slokkeutstyr Kjeller i Hovedbygget er mangelfullt 
utstyrt med slokkeutstyr, bla. mangler 
det slokkeutstyr i tekniske rom. 

Lukket  

4 Brannalarmanlegget i 
Hovedbygget 
er i hovedsak basert på 
manuelle 
meldere. Det er unntaksvis 
detektert i korridor, men 
systemet 
tilfredsstiller ikke kategori 1 
2003-bygget har BA-anlegg 
kat.2.  

Eksisterende bygg hadde en mangel i 
forhold til røykdetektorer i 
rømningsvei og fellesareal, hvilket 
også er påpekt i kontrollrapporter på 
anlegget. 
Vi foreslår derfor at i gjenværende 
periode for skolen (til åpning av ny 
skole i august 2018) legges det 
opp til detektering i rømningsveier og 
fellesareal slik at anlegget fremstår 
som et kategori 1 anlegg. 
Disse detektorene kan senere 
demonteres og benyttes i den nye 
skolen, og kan således gjenbrukes. 

Lukket 
 
 
 
 

 

5 Ledesystemet i Hovedbygget 
må gjennomgås i detalj og 
oppgraderes i de områder 
hvor det er mangelfullt. Eldre 
fluoriserende skilt må byttes 
ut med et ledesystem iht. 
dagens krav. 
I korridor i 1985-bygget 
mellom motoravd. og musikk 
har utgangsmarkeringslyset 
en løs ledning som henger 
over korridoren. 

Kommunen har innført IK-bygg som 
ivaretar dette. 

Lukket  

6 Det er krav til Tr2-trapper i 
Hovedbygget, dvs. trappen 
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skal ha egen branncelle 
(korridor utført som egen 
branncelle/rømningsvei) 
mellom trapp og tilstøtende 
rom. Skiller mellom korridor 
og trapper mangler. 

7 Fra Fysikk- og Biologirom er 
eneste rømningsvei ut i 
korridor som er lang og med 
mange retningsendringer ut 
til inngang C. Minst ett vindu 
pr. rom må i tillegg være 
tilrettelagt for rømning. Det 
er ikke lagt opp slik i dag. 
Fra kjeller er det kun tilgang 
på Trapp 1 som fører opp til 
korridor og ut inngang C. Det 
mangler alternativ 
rømningsvei ut fra tekniske 
rom i kjeller. 

Det er etablert rømningsveier 
gjennom yttervegg. 
 
 
 
 
 
 
Kjeller så kan man rømme ut i 
gjennom bassenget. 
 

Lukket  

8 
 

Heis  
Dører i heisen er ikke 
klassifiserte. Dette må sees i 
sammenheng med manglende 
skiller mellom korridor og 
trapp. Kun oppgradering av 
heisdører har ingen hensikt. 

   

     

 

12. Brårsenteret 

 Finseth Norconsult   

Avvik 
nr:  

Beskrivelse: Tiltak: Avvik 
lukket 

Avvik Planlagt 
Lukket: 

1 Enkelte av markeringslysene 
lyste ikke. Ledesystemet må 
sjekkes.  

 
 

På befaringstidspunkt fungerte 
samtlige lys. Kommunen har etablert 
et nytt ettersynsverktøy som benyttes 
aktivt for å registrere evt. feil. Avvik 
lukket. 

Lukket  

2 Rømningstrappen fra 
bibliotekdelen i plan 2 er 
beslått med stålplater i 
underkant av repos. Selve 
trappeløpet er ikke beskyttet 
mot strålingsvarme i en 
brannsituasjon fra 
underliggende plan. 
Eksisterende løsning må 
kunne dokumenteres at er 
tilfredsstillende mht. 
skjerming av rømningsvei.  
Trappeløpet må skjermes.  

Utvendig trapp er ikke beskyttet mot 
flammer og strålevarme fra 
underliggende vinduer. Trapp må 
beskyttes min. 2 meter ut fra vindu.  
Dette kan løses ved å bygge om 
trapperepos til en tett konstruksjon 
underkledt med f. eks ett lag GU gips 
og ett lag 8 mm Steinplate eller annen 
ubrennbar plate. Samme løsning kan 
nyttes på underside av rammevanger 
til trinn for å oppnå en beskyttelse 
som strekker seg 2 m ut fra 
underliggende vindu. 

 2017-2018 
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13. Revetal Kommunehus 

 Finseth Norconsult   

Avvik 
nr:  

Beskrivelse: Tiltak: Avvik 
lukket 

Avvik Planlagt 
Lukket: 

1 Branncelleinndelingen virker 
generelt tilfredsstillende, med 
unntak av skiller i plan 1 i 
området mellom restaurant 
og Expert-butikken. I 
lagerområdet er skiller kun 
ført delvis opp (ca.2-3m) og 
ikke til dekket. Enkelte steder 
er det også mulig å se 
gjennom veggen, i sprekker, 
at skillet består av 
stenderverk med kun ett lag 
gips på en side. Dette 
tilfredsstiller ikke 
brannmotstand EI 60. Skillet 
mellom inngangsparti  
(rom 121) og restaurant er 
ikke ferdigstilt over himling, 
dvs. ikke godkjent 
branncellebegrensende skille. 
Klassifisert dør mellom nevnte 
rom mangler klassifisert glass, 
dette er byttet ut med glass 
av ukjent kvalitet. Dør mellom 
trapperom og gang inn mot 
tekniske rom har klasse F30. 
Denne døren skal ha samme 
klasse som skillet.  
 

Vegger  
Skille mellom rom 121 og restaurant; 
Det er registrert dårlig grunn under 
bygget. Under byggefasen ble 
bærende vegger satt på utbedrede 
grunnforhold, mens gulv i plan 1 og 
ikke bærende vegger har sunket med 
flere cm siden oppføringstidspunkt. 
Dette har forårsaket at innvendige 
branncelleskillende vegger ikke lenger 
går helt opp til tak. Ikke bærende 
innvendige vegger i plan 1 må 
utbedres mot tak, slik at veggen får en 
lik kontinuerlig utforming. Bygg 
ansvarlige i Re kommune har i lengre 
tid slitt med setninger med omlegging 
av flisegulv pga. dette. Det har ikke 
vært registrert at veggene burde ha 
vært kontrollert og utbedret samtidig.  
Skille mellom restaurant og Expert 
butikk; Her er iht. bygg ansvarlig 
rominndelingen endret fra 
opprinnelig tegning, og det er oppført 
en branncelleskillende vegg mellom 
lager/spiseareal hos Expert mot 
restaurant som ikke har tilstrekkelig 
antall lag gips på vegg for å oppnå 
tilfredsstillende brannmotstand. 
Dette må utbedres slik at det er min. 
2 lag 12,5 mm gips på hver side av 
veggen. Gjennomføringer må i tillegg 
branntettes.  
Dører  
Dør mellom restaurant og rom 121 
har et mindre glassfelt. Dette glasset 
har blitt byttet etter 

Delvis 
Lukket 

2017 
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befaringstidspunkt for 
tilstandsvurderingen. Avvik lukkes.  
Dør mellom trapperom og gang inn 
mot teknisk rom i plan 1 er en E30 
[F30] dør. Dette er akseptert når 
gangen er en rømningskorridor. 
Imidlertid benyttes denne gangen i 
dag som lager. Skal denne bruken 
opprettholdes må dør byttes til dør 
EI230-Sa [B30]. 

2 Detektor i toppen av 
rømningstrapp er ikke festet, 
men henger i ledningen.  

 

I trapperom som leder til tak er det en 
løs detektor rett ved 
røykventileringsluke. Denne må festes 
iht. monteringsanvisning. 

 2017 

3 Utgangsmarkering fra 
restaurant er mangelfull. I 
Expert er utgangsmarkering 
ifm. hovedinngang 
feilplassert, samt at det er 
merket rømningsvei fra 
butikklokaler ut via lager. 
Ledesystem må kompletteres 
og justeres i nevnte områder. 
Rømning via lager er ikke 
tilfredsstillende, 
markeringsskilt fjernes.  

 
 

I restaurant og hos Expert må det 
plasseres rømningsskilt over 
hovedinngang (denne er flyttet fra 
opprinnelig plassering). Skilt over 
inngang til lager er fjernet. Avvik kan 
lukkes når det monteres skilt over 
dør. 

 2017  

4 Del av plan 3 har kun tilgang 
på én rømningsvei, hoved 
trapperommet. Fra kantine i 
plan 4 er det i tillegg lagt opp 
til rømning over tak, men en 
må uansett rømme via  
hoved trapperommet og 
derfor regnes det som 
kantinen kun har én 
rømningsvei. Trapperommet 
er trykksatt, men uansett er 
ikke dette iht. preaksepterte 
løsninger. Det må ligge en 
dokumentasjon til grunn for 
valg av denne løsningen. 
Utgangen fra trapperommet 
går via et vindfang adskilt fra 
trapperommet med dør, dvs. 
trykksettingssystemet vil ikke 
fungere i denne sonen. Slik 
Finseth ser det er ikke dette 
tilfredsstillende da en rømmer 
inn i en sone som er mindre 
sikker før en kommer ut til 

Brannteknisk prosjektering fra 
byggets oppføringstidspunkt har 
vurdert rømningsforholdene i 
bygningen uten anmerkninger. Det 
var andre krav til dokumentasjon av 
fravik i 2004 enn på tidspunktet hvor 
tilstandsvurderingen ble utarbeidet. 
Dette har ikke tilbakevirkende kraft. 
Avviket lukkes. Aktuell 
prosjekteringsdokumentasjon skal 
finnes i byggets branndokumentasjon. 

Lukket  
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sikkert sted/ut fra bygget. 
Dokumentasjon på valgte 
løsning må fremskaffes for å 
vise at dette er en 
tilfredsstillende løsning.  
 
 

5 Rømningsveier ut fra Expert er 
via inngangsdør og 
utgangsdør til det fri. Det er 
ikke nødvendig og ikke 
akseptabelt å ha rømningsvei 
fra butikken via lageret.  
 

I restaurant og hos Expert må det 
plasseres rømningsskilt over 
hovedinngang (denne er flyttet fra 
opprinnelig plassering). Skilt over 
inngang til lager er fjernet. Avvik kan 
lukkes når det monteres skilt over 
dør. 

 2017 

 

 

14. Dalheim samfunnshus  

 Finseth Norconsult   

Avvik 
nr:  

Beskrivelse: Tiltak: Avvik 
lukket 

Avvik Planlagt 
Lukket: 

1 Trappen må skilles ut fra 
forsamlingssalen med 
branncellebegrensende skille, 
samt klassifisert dør. 
Branncellebegrensende skiller 
er av ulik kvalitet og må 
gjennomgås og oppgraderes 
der hvor de ikke er 
tilfredsstillende. Det er 
gjennomgående mangel på 
klassifiserte dører i det som er 
definert som 
branncellebegrensende skiller 
i bygningen. Det må monteres 
nye klassifiserte dører i skiller. 

 

 

Vegger  
Det er etablert brannskille min. EI 30 
[B30] med dør EI230-CSa [B30] mot 
trapperom. Øvrige brannskiller er for 
det meste utført i mur, og 
tilfredsstiller aktuelt krav. Avvik 
lukkes.  
Dører  
Dører er byttet til EI230-Sa dører i 
kjeller og 1. etasje. Avvik lukkes. 

Lukket  

2 Det skal ikke være brennbar 
kledning i rømningsvei. 
Trapperommet og tilstøtende 
arealer som benyttes til 
rømningsvei i dag har 
trepanelkledning. Tiltak her 
må sees i sammenheng med 
ønsket bruk av/antall 
personer i forsamlingssalen 
(se også anmerkninger under 
rømning). 

 
 

I trapperom er brennbar kledning 
erstattet med gips. Avvik lukkes. 

Lukket  
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3 Det mangler brannslanger i 
bygningen. Det må suppleres 
med brannslanger som dekker 
hele bygningen.  
 

Bygget er blitt supplert med 
håndslukkere, hengt opp og merket 
med etterlysende plogskilt. Det er 
viktig at disse får nødvendig tilsyn. 
Avvik lukkes. 

Lukket  

4 Hoved trapperommet må 
oppgraderes om det er 
ønskelig å ha maks. 320 
personer i salen. Se videre 
anmerkninger under. 
Dokumentasjon på valgte 
løsning må fremskaffes for å 
vise at dette er en 
tilfredsstillende løsning.  
 

Gjeldende persontallbegrensning for 
forsamlingssalen er 320 personer. 
Dette krever min 320 cm 
rømningsbredde til det fri. 
Rømningsbredden begrenses av 2-
fløyet dør til trapperom, hvor det ikke 
er montert nød skåte (2 stk. 90 cm 
dører, hvor et dørblad er fast). I tillegg 
er trappen en flaskehals med 132 cm 
fri bredde.  
Det er dør direkte til det fri med 
rømningsbredde 170 cm.  
Uten å treffe tiltak er det nå 
akseptabelt med 260 personer (170 
cm + 90 cm). Dette kan økes til 302 
personer ved å montere nød skåte på 
dør til trapperom (170 cm + 132 cm). 
Ønskes persontallet hevet ytterligere 
kan man gjøre en særskilt vurdering 
mhp. at forsamlingslokalet har stor 
takhøyde (kompenserende tiltak).  
Avvik 4 og 5 lukkes, med ny definert 
personbelastning. 

Lukket  

5 Om salen skal benyttes som i 
dag med opptil 320 pers. må 
trapperommet oppgraderes 
iht. gjeldende krav for 
rømningsvei, samt at det må 
etableres en ny utgang fra 
salen. Om antall personer i 
salen begrenses til maks. 300 
holder det å etablere en 
ekstra utgang direkte til det fri 
fra forsamlingssalen, f.eks. 
åpne opp mot rom for 
materiell og lage en utgang 
der. Da trenger ikke 
trapperommet oppgraderes. I 
kjellerstue/klubblokale må det 
etableres en ny rømningsvei 
direkte til det fri. I 
møterommet må det 
etableres en ny rømningsvei  
 

Samme som over  Lukket  

6* Under befaringen ble det 
oppdaget uisolert stålbæring 

Ståldrager i kjeller må beskyttes slik at 
den opprettholder sin bærende 

 2018-2019 
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for dekket til plan 2 ved 
krypkjeller i plan U.  

 

funksjon i 30 minutter ved en brann. 
Byggdetaljblad 520.315 
brannbeskyttelse av 
stålkonstruksjoner kan benyttes som 
retningsgivende. 

7* Avtrekksvifte fra dusj er 
plassert i brannskille mot 
fyrrom. Dette perforerer 
brannskillet.  
 

Branncellevegg mot fyrrom skal 
tilfredsstille EI60 [A60]. Eksisterende 
vifte må enten byttes til vifte med 
brannspjeld eller montere nytt 
brannspjeld i kombinasjon med 
eksisterende vifte. Spjeldet må ha 
samme klasse som veggen, og 
godkjent installatør må benyttes. 

 2018-2019 

 

 

 

15. Ramnes Idrettshall 

 Finseth Norconsult   

Avvik 
nr:  

Beskrivelse: Tiltak: Avvik 
lukket 

Avvik Planlagt 
Lukket: 

1 Følgende skal være egne 
brannceller i bygget:  
Plan 1: Hallen, tekniske rom, 
garderober, vestibyle med 
kjøkken og rømningskorridor.  
Plan U: Klubblokale, lager, 
garderober og 
rømningskorridor.  
Det skal være 
branncellebegrensende skiller 
mellom de nevnte 
branncellene. Skiller må 
gjennomgås og oppgraderes 
hvor nødvendig samt at dører 
i skiller må byttes til 
klassifiserte dører iht. 
skillenes krav og plassering.  
 

Aktuelt branncelleskille vil være 
etasjeskiller mellom plan U og plan 1. 
Bygget har installert et 
brannalarmanlegg kat. 2 som vil sørge 
for tidlig varsling brann eller 
branntilløp. Det vil være god tilgang 
på rømningsbredde, og således 
aksepteres dagens utforming mhp 
branncelleinndeling. Avvik lukkes. 

Lukket  

2 Korridorer som er 
rømningsvei har panelkledde 
vegger. Rømningsveier kan 
ikke ha kledning av tre panel. 
Kledning i rømningsveier må 
oppgraderes. 

 
 

Korridor vil ikke være egen 
rømningsvei lenger, da man kan anse 
plan 1 som en branncelle. Det er 
allikevel byttet kledning til K1-A, slik 
at dette avviket lukkes. 

Lukket  

3 Manuell melder i Klubblokale i 
plan U er tapet over med 
kraftig tape. Det er en 
forutsetning at manuelle 

Tape over manuell melder er fjernet. 
Avvik lukkes. 

Lukket  
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meldere som er installert også 
skal kunne benyttes ved 
brann.  

4 Markering av rømningsvei ut 
fra hallen via 
vestibyle/kafeteria må 
vurderes da dette blir 
rømning via annen branncelle. 
Se også kap. 4.3, 
Rømningsveier. 

 
 

Merking kan bestå da etasjen anses 
som en branncelle. Avvik lukkes. 

  

5 Plan 1: Skyveport i en av 
rømningsveiene ut fra hallen 
er ikke en godkjent dørløsning 
for rømning. Port må byttes til 
en godkjent løsning. 
Rømningsvei fra hallen via 
vestibyle er ikke godkjent 
mht. rømning da dette er via 
annen branncelle. Enten må 
vestibyle/kafeteria-område 
bygges om, eller så må denne 
veien ut ikke medregnes som 
en rømningsvei. 
Hovedatkomst til bygget skal i 
utgangspunktet være 
tilrettelagt for rømning, 
forholdet må vurderes 
nærmere mht. valg av løsning. 
Utgang til det fri fra gang som 
er rømningsvei fra garderober 
(dør ved teknisk rom) er låst. 
Det skal være mulig å rømme 
ut uten bruk av nøkkel. Låsen 
må byttes/vrider må 
monteres.  
Plan U: Underetasjen blir 
benyttet til 
klubblokale/forsamlingslokale 
ifm. ulike tilstelninger, noe 
som tilsier at det kan være 
mange personer samlet i 
lokalene. Dører ut til korridor  
og gang er innad slående, feil 
slagretning. Dørbredder er 
ikke iht. lokalenes bruk. Gang 
mellom klubblokale og 
garderober må oppgraderes 
til rømningsvei, dvs. skiller og 
dører må oppgraderes. 

Plan 1:  
Fra hall i plan 1 er port i som 
rømningsvei ikke godkjent da det skal 
være dør som kan åpnes med ett grep 
(typisk panikkbeslag) fra aktuelt areal. 
Port må byttes til dører med 
tilsvarende bredde, utstyrt med 
panikkbeslag, alternativt kan port 
med godt merket åpningsknapp 
monteres. For port må motorstyring 
være tilkoblet en UPS sikret drift i 
min. 60 minutter (brann klasse 2). Dør 
til det fri fra garderober er ikke låst, 
den har derimot «satt» seg slik at den 
er tung å åpne. Dør må utbedres. 
 
Plan U:  
For underetasje vil det kunne være 
enkelte interndører som slår feil vei. 
Dører til utgangene skal slå i 
rømningsretning. Dette gjelder også 
selve utgangsdørene. Lokalet er 
definert i risikoklasse 5, dvs. dørene 
skal være minimum 120 cm brede. 
Det er 2 dører á 90 cm, noe som kan 
aksepteres iht bygg detalj 520.385 
nødvendig rømningstid ved brann, gir 
2 dørblad á 90 cm plassert sammen 
tilsvarende funksjon som en dør á 120 
cm. Her er dørene plassert i hver 
ende av lokalet, noe som kan anses 
som positivt mhp. fordeling av 
utganger. Dette vil likevel begrense 
persontallet fra dagens tillatte 150 
personer til 120 personer.  
Ved å begrense persontallet til 120 
personer vil avviket kunne lukkes. 

Delvis 
lukket 
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Rømningsvei via nevnte gang 
er pt. ikke tilfredsstillende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Våle Idrettshall 

 Finseth Norconsult   

Avvik 
nr:  

Beskrivelse: Tiltak: Avvik 
lukket 

Avvik Planlagt 
Lukket: 

1 Inn mot teknisk rom (rom 
113) fra gang (rom 111) i 
hallen er det tatt et hull på 50-
60mm i 
branncellebegrensende vegg. 
Gjennomføringshull må tettes 
iht. veggens krav.  
 

Godkjent branntettefirma må utbedre 
angitt hull. 

 2017 

2 Foran til lufts lukene er det i 
ettertid montert gitterrister 
på hall siden. Ristene må 
fjernes, eller det må 
dokumenteres at systemet 
fungerer som planlagt om 
ristene beholdes.  
 

For røykventilasjonen vil gitterristene 
ha liten påvirkning på funksjon, da det 
er snakk om lave lufthastigheter. Det 
er i tillegg mulig for brannvesen å 
benytte dører til det fri for å øke 
tilluftshastighet hvis ønskelig. Avviket 
anses som lukket. 
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17. Våle Samfunnshus 

 Finseth Norconsult   

Avvik 
nr:  

Beskrivelse: Tiltak: Avvik 
lukket 

Avvik Planlagt 
Lukket: 

1 Enkelte steder er det 
registrert at gjennomføringer i 
branncellebegrensende skiller 
ikke er branntettet 
tilfredsstillende. I korridor i 
del 1 plan U er det benyttet 
noe som likner brennbart  
skum ved rørgjennomføring. I 
tavlerom i kulturskolen er det 
manglende branntetting.  

Plan U: Eksisterende garderober i plan 
U benyttes kun til lager. Dette gjør at 
romdefinisjon kan endres, og man kan 
anse underetasjen som tekniske 
rom/lager, samt toaletter. 
Garderober i tilknytning til trapp kan 
bestå.  
Trapperom og ventilasjonsrom må få 
utbedret branntettinger i 
branncellebegrensende vegger, samt 
at rørgjennomføringer i dekket fra 
tidligere «sminkerom» og korridor 
mot 1. etasje må utbedres.  
Tavlerom i 1. etasje må utbedres med 
gips i tak, og rørgjennomføringer må 
utbedres.  
Godkjent branntetter må gå over 
skillene og utføre nødvendige 
utbedringer. 

 2017-2018 
 

2 Brannalarmanlegget dekker 
ikke hele bygningen. Det er 
ikke detektert i legesenteret  
og de deler av plan U som ikke 
er direkte knyttet til plan 1 i 
Del 1. Alle områder må  
detekteres. 
Brannalarmanlegget må 
oppgraderes til et kategori 2 
anlegg.  

Brannalarmanlegget er utbedret til et 
kat. 2 anlegg, slik at hele bygget er 
dekket. Avviket lukkes. 

Lukket  

3 Del 1:  
Rømning fra forsamlingssal via 
innredet vestibyle er rømning 
via annen branncelle og 
dermed ikke iht. gjeldende 
forskriftskrav. Basert på at det 
skal kunne være 300 pers. i 
salen og det kun er én 

 
1. Vestibyle kan anses som en del av 
forsamlingssal, da dette er arealer 
som benyttes til samme formål. 
Vestibyle, forsamlingssal og møterom 
defineres som samme branncelle. 
Utgangen til det fri fra vestibyle å 
anse som utgangen til det fri fra 

 2017-2018 
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godkjent utgang (med under 3 
m fri bredde) må det 
etableres en ny rømningsvei 
fra forsamlingssalen. Fra 
møterom A er det kun utgang 
via vestibyle, dvs. at  
det må etableres en godkjent 
rømningsvei ut fra 
møterommet. Utgangen fra 
scenen til det fri har et høyt 
sprang ned til terreng. Det må 
tilrettelegges for sikker 
rømning ned til  
terrengnivå da denne 
utgangen potensielt kan 
benyttes av mange personer 
samtidig.  
Del 2:  
Det er lagt opp til alternativ 
rømning via vindu fra 
kulturskolen, det er ikke 
tilfredsstillende for aktuell 
bruk pga. høyde til terreng 
Det er merket inn et 
rømningsvindu på et kontor  
på branntekniske tegninger 
fra legesenteret. Vinduet 
fungerer ikke i praksis, og  
alternativ rømning fra 
legekontoret kan ikke være 
via et kontor. Det må 
tilrettelegges for  
alternativ rømning for elever 
fra kulturskolen og for 
pasienter fra legesenteret.  

forsamlingssal/møterom. Man oppnår 
da tilfredsstillende antall 
rømningsveier. Dør til det fri fra 
vestibyle må ha nød skåte, og 
dørbladene må slå ut mot det fri.  
 
2. Utgangen fra scene til det fri må få 
etablert en trapp med håndløpere, 
minimum like bred som døren det 
rømmes fra.  
 
3. Alternativ rømning via vindu må 
utbedres. Her kan utvendig trapp 
monteres, og vindu skiftes med dør, 
min. 90 cm bred. Døren må kunne 
åpnes med ett grep, uten bruk av 
nøkkel. Trappen må sikres minimum 2 
m til hver side med bygningsdeler 
min. EI 30 [B30].  
 
4. Vindu fra legekontor må utbedres 
til å være vindu som er min. 0,6 m 
høyt og 0,5 m bredt. Summen av 
høyde og bredde må være min. 1,5 m. 
Svingvinduer må ha tilsvarende 
effektiv åpning. Ved utgang må man 
komme direkte ned på bakkeplan. 
Høyde til bakkeplan kan ikke overstige 
5 m.  
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2011 

Hovedutvalg for drift, eiendom og næring 20.10.2011 080/11 

Kommunestyret 25.10.2011 077/11 

Vedlikeholdsplan kommunale bygg   

Vedtak. 

Saken tas til etterretning, og legges til grunn for videre arbeid med vedlikeholdsplan. 

2012 

Hovedutvalg for drift, eiendom og næring 02.02.2012 005/12 

   

Branntekniske tilstandsvurderinger i 
kommunale bygg 

  

Vedtak: 

1. Saken tas til orientering 

2. Ytterligere tiltak må vurderes i samband med økonomiplanen for 2013-2016 

3. DEN forutsetter at tiltak som sikrer liv og helse iverksettes umiddelbart, uavhengig av 

kommunens økonomi. DEN forutsetter at kommunen behandler egne bygg ut fra samme 

regelverk og etter samme rutiner som øvrige bygg i kommunen. 

 

Hovedutvalg for drift, eiendom og næring 05.06.2012 018/12 

Kommunestyret 20.06.2012 046/12 

Budsjettrevisjon pr 30.04 2012   

Vedtak 

1. Saken tas til orientering 

2. Investeringsbudsjettet pr prosjekt 2012 endres slik vist i tabell 1……………. 

3. Driftsbudsjett 2012 endres slik: 

Rammeområdet teknikk og næringstjenester økes med 1 mill. kr til bygningsvedlikehold og 

utbedring av pålegg fra miljørettet helsevern 

 

Hovedutvalg for drift, eiendom og næring 14.06.2012 052/12 

Kommunestyret 20.06.2012 045/12 

Vedlikeholdsplan kommunale bygg   

Vedtak 

Vedlikehold planen for 2012 tas til etterretning, og kommunestyret bes merke seg behovet for 

vedlikehold, og se på mulighetene for å øke vedlikeholdsbudsjettet 

På bakgrunn av bl. A. brannrapport, krav fra miljørettet helsevern etc. ser hovedutvalg DEN 

situasjonen så alvorlig at utvalget ber kommunestyret som strakstiltak å bevilge kr 2 mill. (i tillegg til 

allerede bevilget kr 2,779 mill.). 
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2013 

   

Kommunestyret 31.01.2013 003/13 

Forvaltningsprosjekt Vedlikehold av 
kommunale bygg 

  

Vedtak 

Kommunestyret støtter kontrollutvalgets vedtak og slutter seg revisors konklusjoner og anbefalinger 

i forvaltningsrapporten «Vedlikehold av kommunale bygg – Re kommune 2012». 

Kommunestyret henstiller administrasjonen om å iverksette tiltak i tråd med de anbefalingene som 

blir gitt i rapporten, herunder. 

 Utarbeide overordnet strategisk helhetsplan for bygningsmassen. 

 Utarbeide vedlikeholdsstrategi. 

 Årlig ajourføre oversikt over kommunens bygningsmasse. 

 Årlig ajourføre vedlikeholdsplanen med både kortsiktige og langsiktige behov. 

 Sørge for riktig KOSTRA-rapportering med underdokumentasjon. 

 

Hovedutvalg for drift, eiendom og næring 14.03.2013 029/13 

   

Vedlikeholdsmidler 2013, forslag til bruk   

Vedtak 

 Midler avsatt på investeringsprosjekt nr. 218(0,5 mill. ENØK tiltak), 397(0,5 mill. brann) og 

712(1 mill. Revetal ungdomsskole) benyttes slik som vist i denne sak. 

 Rådmannen får fullmakt til å endre prioriteringen hvis uventede situasjoner oppstår. 

 Eventuelle endringer rapporteres til utvalget umiddelbart etter at de er gjort. 

 

Hovedutvalg for drift, eiendom og næring 18.04.2013 037/13 

   

Vedlikeholdsplaner i Re kommune videre 
prosess, strategi for arbeidet 

  

Vedtak 

1. Overordnet drift og vedlikeholdsstrategi kommunale bygg, utarbeidet av ÅF Norge av 21.02 

2013, vedtas med følgende endring: 

a) Punkt 6 i dokumentet endres til:  

For å sikre tilstandsgradering 1 (TG 1) for kommunens bygningsmasse, bør følgende 

tiltak iverksettes: 

 System for eiendomsforvaltning, sentral driftskontroll og 

energioppfølging benyttes aktivt i arbeidet med drift og vedlikehold 

av kommunens bygningsmasse. 

 Grundig registrering av vedlikeholdsbehovet gjennomføres 

fortløpende for hver enkelt bygning. 

 For å bedre den tekniske tilstandsgraden på kommunens 

bygninger/eiendommer etableres det årlige kortsiktige og langsiktige 

vedlikeholdsplaner for hvert enkelt bygg. 
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 Eventuell registrering av tilstand som følger NS 3424 vil Re kommune 

eventuelt gjøre i begynnelsen av valgperioden. Rådmannen vil selv 

gjøre en forenklet tilstandskontroll, med noe bistand fra innleid 

konsulent, i samband med vedlikeholdsrundene vårene 2014 og 

senere. Kvaliteten på disse vil dermed ikke følge NS 3424. 

 Skader på bygning og uteområder som følge av hærverk eller annet 

utbedres snarest. 

 Pålegg fra offentlige instanser/tilsyn utbedres raskest mulig. 

 

2. For 2013 vil det bli lagt frem en forenklet vedlikeholdsplan, som bygger på vedtaket fra K-sak 

003/12 (Skal nok være 003/13). 

3. For 2014, vil det bli lagt frem en mer komplett plan, jamfør denne sak (med forbehold om at 

finansiering bevilges). 

4. Re kommune vil på et senere tidspunkt bestemme om man ønsker å lage en komplett 

vedlikeholdsplan for 2016, jamfør k-sak 003/12 (Skal nok være 003/13). 

 

Hovedutvalg for drift, eiendom og næring 06.06.2013 059/13 

Hovedutvalg for drift, eiendom og næring 05.09.2013 085/13 

Kommunestyret 17.09.2013 074/13 

Vedlikeholdsplan for den kommunale 
bygningsmassen 2013 

  

Vedtak 

1. DEN støtter ikke Rådmannens vurderinger i notat av 20. august. DEN beklager at det ikke er 

fremmet fornyet sak på bakgrunn av temamøtet, jfr. også ordlyd i vedtak i sak 59. Jmf. også 

Kommunestyrets vedtak 30. januar (skal nok være 31. januar) i sak 003 på bakgrunn av 

revisors konklusjoner og kontrollutvalgets vedtak. Manglende oppfølging vanskeliggjør 

utvalgets rolle samt arbeidet med økonomiplanen. 

2. DEN ber rådmann oppdatere dokumentet «Vedlikeholdsplan for kommunale bygg» datert 

23.05.06, delvis revidert 14.05.13. da det er på dette nivået DEN vil bli informert og ha 

politisk styring, påvirkning og rapportering. Planer på mer detaljert nivå anses å være 

administrative og framlegges kun på spesiell anmodning eller etter rådmannens vurdering. 

3. DEN ber om at ovennevnte plan samt all fremtidig rapportering skiller mellom 

rep/vedlikehold og avskrivbare oppgraderinger, samt skiller nevnte kostnader tydelig fra 

eiendomsmessig driftsbudsjett. 

4. DEN ber rådmann foreta en enkel utredning av et felles IKF innen eiendomsforvaltning, slik at 

DEN på et senere tidspunkt kan konkludere i samsvar med debatten i temamøte 18. juni 

2013. 

5.  

2014 

Hovedutvalg for drift, eiendom og næring 11.03.2014 033/14 

   

IK-bygg i Re kommune   

Vedtak 

1. Resultatene fra IK-bygg kartlegging for 2013 tas til orientering. 
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2. Neste kartlegging gjennomføres februar-april 2015, og resultatene fra kartleggingen legges 

fram for hovedutvalget samtidig med vedlikeholdsplan for 2015. 

3. Rådmannen jobber med å kartlegge hvordan «røde avvik» kan lukkes. Hovedutvalg DEN får 

en orientering i neste møte hvordan, når og hva som bør gjøres. Kostnadene til dette 

synliggjøres i forslag til økonomiplan for 2015-2018.  

 

 

Hovedutvalg for drift, eiendom og næring 11.03.2014 034/14 

   

Bruk av vedlikeholdsmidler 2014, status 
for tiltak 2013. 

  

Vedtak 

1. Midler avsatt på investeringsprosjekt 397 benyttes slik som vist i denne sak.  

2. Rådmannen får fullmakt til å endre prioriteringen hvis uventede situasjoner oppstår. 

3. Eventuelle endringer rapporteres til utvalget umiddelbart etter at de er gjort. 

 

   

Kommunestyret 13.05.2014 028/14 

Revetal ungdomsskole – Tilsyn etter 
forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler m.v. 

  

Vedtak 

1. Saken tas til orientering. 

2. Som en del av budsjettjusteringssaken i juni bevilges det nødvendige midler for tiltak som må 

gjøres i 2014 for å lukke avvikene som er gitt av kommuneoverlegen. 

3. Tiltak som skal ferdigstilles i 2015 innarbeides i budsjett 2015. 

4. Rådmannen får fullmakt til å disponere inntil kr 2.300.000,- til vedlikehold av Revetal 

ungdomsskole, slik at påkrevd vedlikehold på skolen kan starte opp før sommerferien. 

Beløpet dekkes inn og belastes «ubrukte lånemidler» for (skal nok være for 2014). 

5. Kommunestyret skal ha en løpende tilbakemelding i kommende kommunestyrer om status 

på gjennomførte og utestående tiltak også økonomisk status. 

 

 

Hovedutvalg for drift, eiendom og næring 19.06.2014 070/14 

Kommunestyret 19.06.2014 046/14 

Revetal ungdomsskole- status- 
oppgraderinger etter tilsyn. 

  

Vedtak 

1. Saken tas til orientering 

2. Rådmann har fullmakt til å utbedre alle avvik i «fukt-rapporten» som er merket akutt 

(skrevet med rødt i rapporten fra Mycoteam). 

3. Inndekning for utgiftene nevnt i punkt 2, bestemmes i 2. tertialrapport høsten 2014. 
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Hovedutvalg for drift, eiendom og næring 09.09.2014 091/14 

Kommunestyret 23.09.2014 065/14 

Revetal ungdomsskole – Tilsyn etter 
forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler m.v 

  

Vedtak 

Saken tas til orientering. 

 

Hovedutvalg for drift, eiendom og næring 21.10.2014 102/14 

Kommunestyret 04.11.2014 077/14 

Revetal ungdomsskole – Tilsyn etter 
forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler m.v 

  

Vedtak 

Saken tas til orientering. 

 

Hovedutvalg for drift, eiendom og næring 02.12.2014 116/14 

Kommunestyret 18.12.2014 088/14 

Revetal ungdomsskole – Tilsyn etter 
forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler m.v 

  

Vedtak 

Saken tas til orientering. 
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NOTAT
. Oppdragsgiver: Re kommune

NO rcon S  u  It ... Oppdragsnr.:  5162258  Dokumentnr.: 001 Versjon: 001

Norconsult AS er engasjert av Re  kommune  ved teknisk avdeling for  å  se nærmere på kravene til
brannalarmanlegg ved Revetal Ungdomsskole. Dette også i sammenheng med gjeldende  krav  i
eksisterende skole, som vil være midlertidige frem til ny skole er oppført.

Ved utvidelse av eksisterende skole i 2003ble den nye delen av skolen utstyrt med et automatisk
brannalarmanlegg. Som det fremgår av REN  2003,  3. utgave var gjeldende krav den gang
brannalarmanlegg kategori  1  (risikoklasse 3) dersom bygget hadde  2  etasjer eller mer, eller dersom
elevtallet oversteg 300 elever.

Risikoklasse Antall etasjer Brannalarmkategori

3 2og flere 1
5 1  etasje 1

2  og flere 2
"6' ' 1 og flere 2  _

Rømn.- Felles- Senge- Tekn. Loft Kjeller Andre
Kategorl vel rom rom rom

1  RD no . _
2 RD RD FLD FLD V.D/R.D V.DlFl.D V.D/R.D

R.D betyr røykdetektor V.D betyr varrnedetektor klasse  1

- Bygninger i risikoklasse  3  med to eller flere etasjer, må ha brannalarmanlegg när elevtallet er
mer enn 150 i barneskoler, og mer enn 300 i ungdomsskoler, videregående skoler o.l.

Kategori  1  betyr montering av manuelle brannmeldere, røykdetektorer og alarmklokker, hvor
røykdetektorene skal være montert  i  rømningsvei og fellesrom. Grunnet størrelsen på utvidelsen
skulle dette vært montert i alle skolens bygninger, men anlegget ble ikke komplett i eksisterende bygg
da røykdetektorer i rømningsvei og fellesareal ikke ble montert.

Forholdet er også senere påpekt under ekstern kontroll/service utført på brannalarmanlegget, hvor
dette er rapportert som en mangel/avvik.

Kravet til kategori  2  anlegg (full dekning) i skoler med  2  etasjer eller flere kom først i Teknisk forskrift
2010  (TEK/VTEK 10), hvilket  er  7  år etter utvidelsen. Da utvidelsen skjedde i 2003 er det gjeldende
krav den gang som legges til grunn, hvilket også er rapportert i kontroll/service på brannalarmanlegget
samme år.

At det senere er anbefalt å oppgradere anlegget til et kategori  2  anlegg er således å betrakte som en
anbefaling, men ikke et avvik eller mangel.

n:\516\22\5162258\5 arbeidsdokumenler\52 ribr\n0001.docx 2016-03-31 l Side 1  av 2
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NOTAT

NorconSUIt .:. Oppdragsgiver: Re kommuneOppdragsnr.: 5162258 Dokumentnr.:001 Versjon:001

Konklusjon

Eksisterende bygg hadde en mangel  i  forhold til røykdetektorer  i  rømningsvei og fellesareal, hvilket
også er påpekt i kontrollrapporter på anlegget.

Vi foreslår derfor at i gjenværende periode for skolen (til åpning av ny skole i august 2018) legges det
opp til detektering i rømningsveier og fellesareal slik at anlegget fremstår som et kategori 1 anlegg.
Disse detektorene kan senere demonteres og benyttes i den nye skolen, og kan således gjenbrukes.

001 2016-03-31 Notat Trygg Eirik Berget Trygg
brannalarmanlegg Konradsen Konradsen

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører
Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres
tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

n:\516\22\5162258\5  avbeidsdokumenlev\52 vibr\n0001.docx 2016-03-31  I  Side 2 av 2
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OVERSIKT ALARMER RE KOMMUNE

Kommunehuset

Revetal uskole

Røråstoppen b skole

Solerød b skole

Solerød  barnehage

Dalheim

Samfunshuset

Kirkevoll b skole

Våle-hallen

Brekkeåsen b hage

Fon Barnehage

Vivestad b hage

Ramnes  b  skole

Brår barnehage

Brå rsenteret

Revetal b hage

Skjeggestad b hage

Re tek

Helsehuset

Ramneshallen

Innbrudd

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Brann

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Varsling

brannvesenet

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kommer

X

Varsling Varsling

Vaktservise Vakttelefon

x

x

x

X

x

x

x

x x

Kommer

x
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1 
 

Arkivsak-dok. 17/00074-2 
Saksbehandler Gaute Hesjedal 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 06.04.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 11/17 
REGNSKAPSREVISJON - LØPENDE REVISJON 

 

Forslag til vedtak: 
Revisors informasjon tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Rapport – løpende revisjon 2016, 16.02.17 

 
 
Saksframstilling: 
 
Revisor skal rapportere til kontrollutvalget om utført revisjon og her rapporteres 
regnskapsrevisjon med tilhørende særattestasjoner basert på arbeid utført høsten 
2016. 



11/17 Regnskapsrevisjon - løpende revisjon - 17/00074-2 Regnskapsrevisjon - løpende revisjon : E7_2 Rapport KU _ Re kommune_ løpende revisjon høst 2016

\Ve S  tfo l  d Sted og dato: Borre, 16.02.2017
Kommunerevisjon Referanse: 201/2017

Saksbehandler: Linn T. Bekken

Kontrollutvalget i Re kommune

v/Kontrollutvalgssekretariatet i VIKS

Regnskapsrevisjon  2016  — rapportering løpende revisjon

Innledning

Vi viser til ”Revisj onsplan 2016” som vi tidligere har presentert for kontrollutvalget, der vi
blant annet opplyste om at Vi normalt rapporterer til kontrollutvalget to ganger årlig.

Hva rapporten omfatter
Rapporten omfatter revisjonen av Re kommune med tilhørende særattestasj oner, og bygger i
hovedsak på arbeid utført i perioden høst 2016.

Utgangspunktet for regnskapsrevisj onen er de oppgaver og enkeltforhold som er omtalt i
revisj onsplan, og som kontrollutvalget har mottatt tidligere. I den grad vi senere har funnet det
nødvendig å omprioritere, vil dette fremgå av rapporten.

Utført arbeid

Løpende revisjon

Gjennomført løpende revisjon for Re kommune høsten 2016 har ikke avdekket feil, mangler
eller svakheter knyttet til regnskapsmessig behandling som medfører behov for særskilt
rapportering.

Vi er i hovedsak i rute med gjennomføring av planlagte kontroller. Kontrollene har bl.a.
omfattet:

. Kartlegging, vurdering og testing av sentrale rutiner og intern kontroll

. IT-revisj on

. Tallmessig revisjon spesielt rettet mot bokføring og regnskap

. Rapportering med budsj ettendringer

. Kommunens bevilgingskontroll/kontroll av vedtak

. Attestasj oner

Enkeltforhold vil bli kommentert av revisor i kontrollutvalgsmøte.

Virksomhetskontroll

Vi har gjennomført virksomhetsbesøk i samsvar med vår revisjonsplan for 2016 vedrørende
”Drift/bruk av idrettsanlegg”. Egen rapport er oversendt til kontrollutvalget.

Misligheter

Vi har hatt møte med kommunens ledelse med fokus på nærstående partner, habilitet, etikk og
misligheter, samt risikostyring og kontrollmiljø.

Adresse: Gannestadveien 2, 3184 Borre post@vestfoldk0mmunerevisjon.n0
Org.nr:  987 582 847 MVA www.vestfoldkommunerevisjon.no
Telefon: 33 07 13 00
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Prioriterte  områder

Det Vises til oppførte saker fra revisj onsplan for Re kommune. Vi er i all hovedsak i rute med
gjennomgangen av de prioriterte områdene.

Avslutning

Vi håper framstillingen ovenfor er et hensiktsmessig grunnlag for kontrollutvalgets

oppfølging av revisj onen av kommunens regnskap for 2016. Vår neste ordinære rapport til
kontrollutvalget blir etter fullført årsoppgjørsrevisjon. Dersom det før den tid fremkommer
forhold som krever egen rapportering, vil vi sørge for at kontrollutvalget blir holdt underrettet.

Med vennlig hilsen

Vestfold kommunerevisj on

“WV-39W“ Hemi’bU/WW
Linn Therese Bekken Mette Holmen

Statsautorisert revisor Regnskapsrevisor

Adresse: Gannestadveien 2, 3184 Borre post@vestfoldkommunerevisjonmo
Org.nr:  987 582 847 MVA www.vestfoldkommunerevisjon.no
Telefon:  33 07 13 00
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1 
 

Arkivsak-dok. 17/00052-3 
Saksbehandler Gaute Hesjedal 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 06.04.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 12/17 
VIRKSOMHETSKONTROLL DRIFT/BRUK AV IDRETTSANLEGG 

 

Forslag til vedtak: 
Virksomhetskontroll drift/bruk av idrettsanlegg tas til orientering. 
Kontrollutvalget forutsetter at administrasjonen følger opp revisors anbefalinger. 
 
Vedlegg:  
Virksomhetskontroll drift/bruk av idrettsanlegg 

 
 
Saksframstilling: 
Som en del av regnskapsrevisjonen har revisor foretatt en kontroll med drift, 
herunder utleie/utlån av idrettsanlegg i Re kommune. Drift av idrettsanlegg 
rapporteres under virksomhet Teknikk og næringstjenester. Gjennomføringen er 
basert på stikkprøvekontroller og vurdering av interne kontrollrutiner i virksomheten. 
 
Rapporten er avgrenset til å gjelde Ramneshallen, Vålehallen og Meny Arena. 
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V e S  tfo I  d Sted og dato: Borre, 27.01.2017

,  . Referanse: 150/2017
KommunereVISJon

Saksbehandler: Mette Holmen

Re kommune — Teknikk og næringstjenester

v/ Virksomhetsleder

RAPPORT VIRKSOMHETSKONTROLL  — DRIFT [BRUK  AV IDRETTSANLEGG  —
2016

1. Bakgrunn for revisjon av  virksomheten  [Innledning og bakgrunn

Regnskapsrevisjon er en lovpålagt oppgave i kommuner og fylkeskommuner, jfr

Kommuneloven med forskrifter. Som en del av den løpende regnskapsrevisjonen for Re
kommune i 2016, har revisor gjennomført en kontroll med drift, herunder utleie/utlån av

idrettsanlegg i Re kommune.

1.  1 Avgrensning av  revisjonen  og metodebruk
Revisjonen utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter og normer for god kommunal

revisj onsskikk. Et sentralt begrep i normene er vesentlighetsvurderinger, som også hensyntas

ved vår revisjon. Det vil si at regnskapet gjennomgås med hensyn til tallstørrelse og områder

som kan ha en sentral betydning for bedømmelsen av regnskapsinformasj onen i kommunen.

I forbindelse med revisjon er også enkelte sentrale områder gjennomgått, med fokus på
dekning av formelle forhold hos lovgiver, samt tema som er viktige ved avleggelse av

årsregnskapet for Re kommune. Gjennomføringen er basert på stikkprøvekontroller og
vurdering av interne kontrollrutiner i virksomheten.

Vi har avgrenset vår kontroll til å gjelde følgende idrettsanlegg: Ramneshallen, Vålehallen og
Meny Arena. Rapporten bygger på mottatte dokumenter innhentet i Re kommune den 24.

november 2016, og møte med virksomhetsleder for TNT, den 20.12.16.

2.  Faktaopplysninger  om virksomheten

Drift av idrettsanlegg rapporteres under virksomhet ”Teknikk og næringstj enester”, hhv under

avdeling ”Drift” og avdeling ”Renhold”.

Adresse: Gannestadveien 2, 3184 Borre post@vestfoldkommunerevisjon.no
Org.nr:  987 582 847 MVA www.vestfoldkommunerevisjon.no
Telefon:  33 O7 13 00
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I  regnskapet er det opprettet egne ansvar for hvert bygg. Renholdsutgifter føres separat under

egen ansvarsserie.

Ansvar i regnskapet

Drift/vedlikhold/

Idrettshall/anlegg investeringer Renhold

Ramneshallen 4351 4551

Vålehallen 4363 4563

Meny Arena 4349 —

2.1 Utleiereglement og priser
Det er vedtatt et eget utleiereglement for utleie av kommunale parker og bygninger, av 25. oktober

2011, KST 076/11. Sist endret 04.11.2014 i sak 076/ 14 i Re kommunestyre og administrativt
13.1 1.2014, med tilhørende vedlegg:

—  Vedlegg 1 Utleie— og ordensregler for Ramneshallen og Vålehallen
- Vedlegg 2 Avtale om kaldhall i Bergsåsen idrettpark (Meny Arena)

Utleiesatser indeksreguleres årlig.

2.2 Avgiftsmessige forhold knyttet til drift/utleie av idrettshaller

Kommunens virksomhet knyttet til drift av idrettshaller/anlegg er omfattet av den generelle

kompensasjonsretten for kommuner og fylkeskommuner, jf Kompensasj onsloven §3.

Kompensasjonsloven §4 annet ledd nr  3  avskjærer imidlertid kompensasj onsrett for

merverdiavgift på kostnader til fast eiendom for salg eller utleie. Avgrensningen skyldes

konkurransehensyn, jf unntak for avgiftplikt på omsetning og utleie av fast eiendom i

Merverdiavgiftsloven.

Skattedirektoratet har imidlertid uttalt at det aksepteres en såkalt ”symbolsk” husleie uten at

kompensasj onsretten tapes. Symbolsk leie har Skattedirektoratet definert på denne måten, jf

følgende presisering i Merverdiavgiftshåndboken 2016 (vår understreking):

«Ikke enhver ytelse fra bruker vil anses som leievederlag med den følge at kommunen vil være

diskvalifisert fia kompensasjonsrett. Dersom bruker eksempelvis bare betaler et helt symbolsk

beløp, f.eks. til dekning av vask e.l. (man «ordner etter seg») eller betaler et lite beløp hver

gang det hentes en adgangsnøkkel, vil  §  4  annet ledd nr.  3  ikke komme til anvendelse.

Skattedirektoratet le er til runn at kostnadsdeknin or vask er øvre ense or hva som kan

li e i s mbolsk betalin . Betalingen for å hente nøkkel må derfor være beløpsmessig likt

eller lavere enn kommunens kostnad til vask. Det kan der or heller ikke akse teres ere

_ ors 'elli e betalin er selv om de hver or se isolert sett kan sies å være

s mbolske dersom de til sammen likevel belø smessi overskrider kostnader til vask.

Skattedirektoratet har fått spørsmål om hva som regnes som symbolsk beløp ved eksempelvis

bruk av en kunstgressbane der det ikke påløper rengjøringskostnader, herunder om det kan

ses hen til strømkostnader o.l. i stedet. Vi legger til grunn at det kun er faktiske

rengjøringskostnader som følge av den bestemte bruken som kan kreves dekket uten å rammes

av bestemmelsen i  §  4  annet ledd nr. 3. Driftskostnader som strømforbruk mv. skal derimot

ikke kunne finansieres helt eller delvis av både utleieinntekter og kompensasjon. Påløper det

Adresse: Gannestadveien 2, 3184 Borre post@vestfoldkommunerevisjonmo
Org.nr:  987 582 847 MVA www.vestfoldkommunerevisjon.no
Telefon:  33 07 13 00
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ingen  rengjøringsutgifter som følge av  bruken, kan det heller  ikke  oppkreves noe beløp fra

bruker  uten  å  rammes  av utleiebestemmelsen.  »

2.2.1 Forholdsmessi fordelin

Dersom et idrettsanlegg både brukes i egen kompensasjonberettiget virksomhet (herunder

stilles til vederlagsfri disposisjon for allmenheten) og leies ut til idrettslag eller andre mot

vederlag, vil det kun foreligge rett til ”forholdsmessig kompensasjon”.

Skattedirektoratet har i en uttalelse av 24. mai 2013 presisert følgende:

”Som nevnt innledningsvis, er kommunenes kompensasjonsrett generell. Det innebærer at når

det skal innrømmes delvis kompensasjonsrett for merverdiavgiften på anskaffelser som foretas

under ett til bruk i kompensasjonsberettiget virksomhet og virksomhet som ikke gir rett til

kompensasjon dellesanskajjfelser), så må fordelingen skje ved at den tiden idrettsanlegget

leies ut fastsettes som ikke kompensasjonsberettiget bruk som det forholdsmessig ikke skal

innrømmes kompensasjon for, sml prinsippet i kompensasjonsforskriften  §  8.  Dersom

eksempelvis en kunstgressbane leies ut  6  timer av et døgn, så er 6/24 ikke

kompensasjonsberettiget  bruk. "

Den tiden anlegget ikke er i bruk, herunder nattetimer, tillegges kommunens kompensasjons—

berettigede bruk.  .  Dette forutsetter imidlertid at kommunens egen bruk i sin helhet kan

henføres til kompensasjonberettiget bruk. Eksempel hentet fra (Sticos Oppslag Kommune):

En kommune leier i løpet av et døgn ut en hall i 2 timer. Kommunens egen bruk utgjør  8  timer hvorav  4  timer

gjelder ikke-kompensasjonsberetliget bruk (billettsalg). Til sammen utgjør bruken 10 timer av døgnets timer.

Foruten de timene hvor hallen leies ut, må også en andel av ikke-bruken henføres til kommunens egen ikke-

lcompcnsasjnnsherertigcl bruk. Av km'nmuncm egen bruk utgjør 50 % ikke—kompenwsjonsherettigel  bruk  (41'8-
del). Dette innebærer at 11 timer (50 % av 22) må henføres til ikke-kompensasjonsberettiget bruk, sammen med  2

timer utleie, til  sammcn  13 timer. Følgelig vil 13/24 ikke være kompenwsjonsberettiget.

2.2.2 Frivilli re ristrerin ved utleie av fast eiendom b o anle  '

Ved frivillig registrering av bygg/ anlegg for utleie til næringsdrivende som driver virksomhet

innenfor Merverdiavgiftsloven, eller til andre kommuner/fylkeskommuner og offentlige

virksomheter som omfattes av kompensasj onsloven, vil kommunen ha rett på fradrag for

inngående mva på utgifter til fellesanskaffelser, tilsvarende den forholdsmessige andelen som

leies ut til dette formålet.

2.2.3 Krav til dokumentas'on

Kommunens rett til kompensasjon må dokumenteres gjennom en årlig gjennomgang av

utleievirksomheten fordelt på tid for hvert objekt (idrettsanlegg, haller, kommunal eiendom).

24 timers regelen vil gi denne beregningen:

Total brukstid utgjør 8 760 timer per år, 24 timer fordelt på 365 dager. Dersom hallene er

stengt i skolens ferier, beregnes utlånstiden normalt til 44 uker per år. Hallens ikke-bruk,

nattestid med mer, tillegges kommunens kompensasj onsberettigede bruk. Fordeling av tid

skal gjøres på bakgrunn av den tiden hallene faktisk er i bruk, og må fordeles på hhv

Eget bruk

Utlån (gratis eller til symbolsk verdi)

Utleie til andre
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Fordeling på ikke-kompensasjonsberettiget og kompensasjonsberettiget bruk foretas ikke,
dersom utleid tid utgjør mindre enn 5% av total brukstid.

2.2.4 Justerin s likt  — krav til dokumentas'on

Det foreligger justeringsplikt på arbeider utført på kapitalvarer, herunder fast eiendom over

kr 500 000 inkl mva. Kapitalvarebegrepet skiller mellom drift- og investering, og gjelder ny-,
på— eller ombygging. Justeringsplikten gjelder ved salg/overdragelse eller endret bruk, og

løper over 10 år. I forbindelse med ”endret bruk” må omfang av utleievirksomheten
dokumenteres hvert år gjennom justeringsperioden. Dokumentasjonen skal foreligge i
regnskapet.

2.3 Idrettshaller
I vedtatt utleiereglement fremgår det at hallene lånes ut på hverdager. Ekstra trening i helger

og arrangementer må det betales for. Normal utleieperiode følger skoleåret.

2.3 .1 Ramneshallen

Ramneshallen er en 20x40 meter idrettshall med parkettgulv. Rommet kan deles inn i tre
seksjoner etter behov. Hallen er tilrettelagt for mange ulike aktiviteter og har en fullverdig

håndballbane. Tribunen har en kapasitet på ca. 250 tilskuere. I underetasjen er det garderober

og møtelokaler, samt et kjøkken i vestibylen. Anlegget ble åpnet i 1981.

Hallen benyttes av Re videregående skole i undervisningstiden, mellom kl 0800—1600, på

hverdager. Utover dette lånes hallen ut til lag og foreninger i ukedagene og helger. Det tas
betalt for leie til trening og arrangementer i helger, samt utlån i skoleferier. Utover tomme

timer, nattestid og ferier, er det lite ”egen bruk”.

Kommunens vurdering av forholdsmessig brukstid:
Vi har mottatt beregning på bakgrunn av utfakturert tid hittil for 2016. Beregningen viser

forholdsmessig fordeling mellom fakturert utleid tid til fylkeskommunen og fakturert utleid

tid til andre. Kommunens egen bruk, herunder utlån uten vederlag til andre på hverdagene,

samt nattestid og evt ”tomme” timer inngår ikke i beregningen.

Det jobbes med nye beregninger som vil vise fordelt bruk på utleie, utlån og kommunens eget

bruk (herunder nattestid og tomme timer).

2.3.2 Våle idrettshall

Vålehallen er en 22x44 meter idrettshall med parkettgulv. Rommet kan deles inn i tre

seksjoner etter behov. Hallen har håndballbane, men den er samtidig spesialutstyrt for

volleyball. Tribunen har en kapasitet på ca. 250 tilskuere. Hallen inneholder også vestibyle og

kafeteria, klubbavdeling med møterom og kombihall med skytebane og aerobicsal. Anlegget
ble åpnet i 2003.

Vålehallen benyttes av Re videregående skole mellom kl 0830-1000, mandag til fredag.

Resterende tid frem til kl 1600 benyttes hallen av Kirkevoll skole. Hallen lånes ut til lag og
foreninger i ukedagene mellom kl 1700-2200 og i helger. Det tas betalt for leie til trening og

arrangementer i helger, samt utlån i skoleferier.
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Kommunens vurdering av forholdsmessig brukstid
Vi har mottatt en beregning på bakgrunn av utfakturert tid hittil for 2016. Beregningen viser

forholdsmessig fordeling mellom eget bruk og fakturert utleid tid.

2.3 .3 Men arena

Meny Arena er en kaldhall med kunstgress med gummispon. Hallen rommer en 7er
fotballbane med en spilleflate på 40x60 meter. Lysanlegget har en belysningsstyrke på 100
lux. Garderobeanlegg ligger i nær tilknytning til hallen og er tilgjengelig etter avtale.

Anlegget ble åpnet i 2011 og kommunen er omfattet av regelverk om justeringsplikt for

eventuell endret bruk, løpende over 10 år etter anskaffelsen er tatt i bruk. Omfang av
utleievirksomheten må dokumenteres hvert år gjennom justeringsperioden, og skal foreligge

som dokumentasjon i regnskapet.

Hallen benyttes av Re videregående skole i undervisningstiden, mellom kl 0800-1500. Utleie
til andre brukere skal primært skje mellom kl 1500-1630 på hverdagene. Etter kl 1630 på
hverdagene fordeles tre dager mellom hhv Re fotballklubb, Ramnes idrettsforening og

Idrettslaget ivrig. For de resterende 2 hverdagene forvaltes utleien av kultur. Dersom det er

ledig tid på hverdagene skal fordeling av tid skje til Re FK, Ramnes IF og Il Ivrig, etter andel
innbragte sponsormidler. Det tas betalt for leie til trening og arrangementer i helger, samt

utlån i skoleferier.

Kommunens vurdering av forholdsmessig brukstid:
Vi har mottatt en beregning på bakgrunn av utfakturert tid hittil for 2016. Beregningen viser

forholdsmessig fordeling mellom fakturert utleid tid til fylkeskommunen og fakturert utleid
tid til andre. Kommunens eget bruk, herunder utlån uten vederlag til andre, samt nattestid og
evt ”tomme” timer inngår ikke i beregningen.

Det jobbes med nye beregninger som vil vise fordelt bruk på utleie, utlån og kommunens eget
bruk (herunder nattestid og tomme timer).

2.4 Budsjett

Vedtatte netto rammer i 2016 inkludert budsjettjusteringer.

Netto rammene består av utleieinntekter og utgifter til drift av hall, hovedsakelig knyttet opp
mot vaktmestertj enester, energi og øvrige driftskostnader, samt renhold.

2.4.1 Ramneshallen

Ansvar Netto ramme per 23.11.16 Regnskap Budsjett  *  Avvik

4351 Ramneshallen m uteanlegg 118 34 84

4551 Ramneshallen -Renhold 358 410 -52

Sum Ramneshallen 476 444 32

*  Årsbudsjett

Budsjettet inneholder inntekter for utleie med kr 706 000, hvorav kr 650 000 fra Vestfold
fylkeskommune og kr 56 000 fra andre. Per 23.1  1 . 16 er det inntektsført kr 632 000.
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2.4.2  Vålehallen

Ansvar Netto ramme per 23.11.16 Regnskap Budsjett  *  Avvik

4363 Våle idrettshall 360 445 -85

4563 Vålehallen  -  Renhold 86 274 -188

Sum Vålehallen 446 719 -273

*  Årsbudsjett

Budsjettet inneholder inntekter for utleie med kr 40 000. Per 23.11.16 er det inntektsført
kr 42  000.

2.4.3  Men  Arena

Ansvar Netto ramme per 23.11.16 Regnskap Budsjett * Avvik

4349 Meny Arena -222 -300 78

-Renhold O 0 0

Sum Meny Arena -222 -300 78

* Årsbudsjett

Budsjettet inneholder inntekter for utleie med kr 300  000.  Per 23.11.16 er det inntektsført
Kr 242 000.

2.5 Regnskap og rapportering
Regnskapet rapporteres månedlig fra avdelingene ”Drift” og ”Renhold” til virksomhetsleder,
som utarbeider felles regnskapsrapport for virksomhet teknikk og næringstj enester.
Det rapporteres ikke særskilt på idrettsbygg, men det er mulighet  å  kj øre ut egne spesifiserte
rapporter i regnskapet på ansvar.

Kommunens rapportering av inntekter og utgifter til drift av idrettsbygg og idrettsanlegg skal i
henhold til Kostra henføres funksjon 381 ”Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg”, mens
kj øp av inventar skal føres på funksjon 380 ”Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg”.
Renholdsutgifter og kommunale avgifter i Ramneshallen er ført på henholdsvis funksjon 380
(tj eneste  3801) og funksjon 385 (tj eneste 3850). Utgiftene kroner, skulle vært ført på funksjon
381 og bør korrigeres.

Per kontrolltidspunkt 23.11.16, viste foreløpig regnskap vesentlig avvik knyttet til
renholdsutgifter i Vålehallen Regnskapet for Våle- og Ramneshallen viser også en del lavere
utgifter til strøm/brensel, sammenlignet med budsjett og de to foregående regnskapsår. Utover
dette virker driften av hallene å være i tråd med vedtatt budsjett.

3. Områderevisjon

Revisor har med bakgrunn i vurdering av interne kontrollrutiner gjennomført revisjon av
områdene nedenfor basert på test av kontroller, samt stikkprøver mot regnskapet.

3.1 Lønnsområde
Lønnskostnader til vaktmester og renhold er fordelt på to ansvar per bygg.
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3.1.1  Ramneshallen

Regnskap Buds(end) Avvik R-B Regnskap Regnskap

Ansvar Lønnskostnader 2016 2016 % 2015 2014

4351 Ramneshallen 103 113 -9 103 2

4551 Renhold Ramneshallen 318 375 -15 330 317

Sum lønnskostnader 421 488 -24 433 319

I  Ramneshallen er det  fordelt  20% stilling til vaktmester og 85% stilling til renholder.

3.1.2  Vålehallen

Regnskap Buds(end) Avvik R-B Regnskap Regnskap

Ansvar Lønnskostnader 2016 2016 % 2015 2014

4363 Våle idrettshall 48 53 -10 47 0

4563 Renhold Vålehallen 80 254 -68 172 292

Sum lønnskostnader 128 307 -78 219 292

I  Vålehallen er det fordelt 10% stilling til vaktmester og 17% stilling til renholder.

3.1.3  Men  Arena

Det er  ikke  bokført kostnader til vaktmester eller renhold i regnskapet til Meny Arena.

3.1.4  Revisors kontroll  o  vurderin  er av lønnsområdet

Regnskapet viser at det er belastet mindre lønnskostnader til renhold i Vålehallen
sammenlignet med tidligere år. Virksomhetsleder har gitt tilbakemelding på at de fordelte
lønnskostnaden er for lave og at riktig fordeling skal være  2x25 % stilling (totalt 50%).

Avviket  Vil bli  korrigert.

3.2 Driftsmiddelområde

3.2.1 Ramneshallen

Ansvar: 4351 RAMNESHALLEN  MED  UTEANLEGG Bevegelse Budsjett 2016

Art: 32002  TEKNISK  UTSTYR 11075 0

Art: 32009 ANNET UTSTYR 30323,2 0

Art: 32300  HOVEDENTREPRENØRER -74356,86 0

Art: 32301 SNEKKERARBEID 319691,2 0

Art: 32302 MALERARBEID 19967,5 0

Art: 32303 ELEKTRISKE ARBEIDER 44906,02 0

Art: 32500 MATERIALER —214933,45 0

Art: 34900  BUDSJE'I'I'POST  INVESTERINGSPROSJE 0 3000000

Sum 136672,61 3000000
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O  rinneli buds'ett 'f KST 107/ 15:

Planlagte og budsjetterte tiltak i  2016  til sammen 1,8 mill kroner, henholdsvis 0,8 mill kroner
til utskiftning av tak i Ramneshallen og 1 mill kroner til utskiftning av utslitt parkettgulv. I

tillegg er det ført  2  mill kroner på Ramneshallen, vedrørerende prosjekt SA5 Bygg, branssyn,

Enøk, Oppgradering.

Buds'ett'usterin er 'ennom åre—t:

KST 048/ 16 reduksjon 1  mill Utbedring ble bofkført over drift i 2015.

KST 079/ 16 økning 0,2 mill Restarbeid på gulv, det meste ble utført i 2015

I forbindelse med budsjettøkningen i KST sak 079/ 16 på kr 200 000 viser revisor til
budsj ettreduksj onen i sak 048/ 16 og mener at kostnader til restarbeider på gulv burde vært

førti drift etter samme prinsipp som hovedarbeidene i 2015.

3 .2.2 Vålehallen

Ansvar:  4363  VÅLE  IDRETTSHALL Bevegelse Budsjett 2016

Art:  32303 ELEKTRISKE ARBEIDER 7749,4 0

Art: 34290 BETALT  MVA 1937,35 0

Sum 9686,75 0

Det foreligger ikke budsjettvedtak for investeringer i 2016. Grensen for føringer i

investeringsregnskapet er kr 100 000. Revisor vurderer at dette er driftsrelaterte kostnader

som ikke bør føres i investeringsregnskapet.

3.2.3 Men Arena

Ingen budsjettvedtak eller bokførte utgifter i investeringsregnskapet i 2016.

3.2.4 Anle sverdieribalansen er 09.12.16

Anlegg Beskrivelse Start avskr. Levetid Gj levetid Oppr. ansk.kost Akk.verdi  Årlige avskr

2012174 RAMN ES  HALLEN JORDVARN  201301 40 36 20  000,00 18  000,00 500

2008173 RAMN  ES  IDREITSHALL 200901 40 32  7  138  513,57 5  710 810,21 178 463

2010173 RAMN  ES  IDREI'I'SHALL 201101 40 34 478  224,40  406  489,18 11 956

2011173 RAMN  ES  IDREITSHALL 550 201201 40 35 452  922,40  396  307,34 11 323

6  531 606,73 202 242

Anlegg Beskrivelse Start avskr. Levetid Gj levetid Oppr. ansk.kost Akk.verdi  Årlige avskr

2001178 IDRETTSHALL BIBO 200201 40 25 55 168,23 34  480,97 1379

2008178  IDRETTSHALL BIBO 200901 40 32 29 455 684,21 23 564 547,79 736 392

Idrettshall Bibo  =  Våle idrettshall 23 599 028,76 737 771

Anlegg Beskrivelse Start avskr. Levetid Gj levetid Oppr. ansk.kost Akk.verdi  Årlige avskr

2010181 KALDHALL BERGSÅSEN 261 201101 40 34 2 058 809,96 1 749 989,46 51 470

2011181 KALDHALL BERGSÅSEN 261 201201 40 35 3 390 017,65 2 966  267,21 84 750

2012181  KALDHALL  BERGSÅSEN 261 201301 40 36 931,25 839,25 23

K aldhall Bergsåsen =Meny Arena 4 717 095,92 136 244
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3.2.5 Revisors kontroll o vurderin rer av driftsmiddelområdet

Budsjett:

Kontroll med budsjett for ansvar 4351 Ramneshallen, ser ut til å være feil med 2mill kroner

vedr prosjekt SAS Bygg, brannsyn, Enøk, Oppgradering. Prosjekt SA5 er et ”felles” prosjekt

benyttet på tvers av anleggsobjekt/bygninger, og budsjettposten skulle antagelig vært ført på
ansvar Teknikk og næring sentralt. Budsjettet er i tråd med politisk vedtak, men knyttet opp

mot feil ansvar i regnskapet.

Det er gjennomført to budsj ettjusteringer gjennom året, med en netto reduksjon på 0,8 mill

kroner. Budsj ettreduksjon på  1  mill gjaldt gulv som ble ført over drift i 2015. Økningen på 0,2
mill kroner gjelder restarbeid på det samme gulvet, og revisor mener at dette arbeidet på lik
linje med arbeidene i 2015, skulle vært budsjettert og bokført i driftsregnskapet.

Regnskap:

Stikkprøvekontroll med bilag bokført på ansvar 4351 Ramneshallen gjelder vesentlig
oppgradering av garderobeanlegg/dusj er, samt utbedring tak. Utgiftene er opprinnelig bokført
i drift med overføring til investeringsregnskapet. Vi har mottatt kommunens vurderinger

knyttet til føringene som vurderes å være investering.

Det er videre gjennomført korreksjoner i regnskapet mellom ansvar 4351 ”Ramneshallen”, og
ansvar 4000 ”Teknikk og næring sentralt”, vedrørende feilførte utgifter tidligere år (2013-

2015). Utgiftene er gjennomgående ført på prosjekt 256 ”Helårsløype Bergsåsen”.
Endringene medfører at investeringsregnskapet viser et feil resultat for begge ansvarene med
om lag 290 000 kroner i 2016. I tillegg får omposteringen avgiftsmessige følger, da utgiftene

er omkodet fra ordinær mva til mvakompensasjon. Avgiftsmessig vil det være behov for å
korrigere omposteringsbilaget.

Videre har vi kontrollert årets avskrivninger. Avskrivninger bokføres på korrekt
funksj on/tj eneste. Det er ikke funnet vesentlige avvik.

3.3 Innkjøpsområde

Virksomhetsleder og avdelingsledere har bestillingsfullmakter, attestasj ons- og

anvisningsmyndighet. De fire arbeidsledeme/formenn i driftsavdelingen har
bestillingsfullmakter og attestasjonsmyndighet. Vaktmestere har bestillingsfullmakt innenfor

ordinær drift.

3.3.1 Revisors kontroll o vurderin av innk'ø sområdet

Vi har gjennomført kontroll med bilag på stikkprøvebasis.

Ramneshallen:

Ramneshallen er blitt belastet dobbelt med utgifter til Legionellakontroll med kr 15 700 eks
mva, for utgifter som gjelder Bergsåsen idrettsbygg.

Kommunale gebyrer og lønnsutgifter til renhold er ført på feil KOSTRA funksjoner. Riktig
funksjon skal være 381.
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Samtlige inngående faktura bokført på ansvar 4351 Ramneshallen er kodet med fradrag for

ordinær mva. Vi har mottatt beregninger fra kommunen hittil for 2016 som viser

forholdsmessig fordeling av utfakturert tid. Beregningen vi har mottatt gir ikke fullstendig og

korrekt grunnlag for forholdsmessig fordeling av ordinær mva/kompensasj on/evt ikke-

kompensasjon, på innkjøp som gjelder fellesanskaffelser.

Vålehallen:
Samtlige inngående faktura bokført på ansvar 4363 Våle idrettshall, er kodet med mva

kompensasjon. Vi har mottatt beregninger fra kommunen hittil for 2016 som viser

forholdsmessig fordeling basert på utfakturert tid. Vurderingene er ikke fullstendige, da alle

timer må tas med i beregningsgrunnlaget for korrekt vurdering av forholdsmessig fordeling

kompensasj on/evt ikke-kompensasj on.

Meny Arena:
Bokførte utgifter til Meny Arena, gjelder overføring av fordelt overskudd fra 2015 i samsvar

med avtale.

Inngående faktura er bokført med fradrag for ordinær inngående mva. Kommunens

vurderinger knyttet til forholdsmessig fordeling av fellesanskaffelser, er utført på bakgrunn av

utleid/utfakturert tid.

Beregningen vi har mottatt gir ikke fullstendig og korrekt grunnlag for forholdsmessig

fordeling av ordinær mva/kompensasjon/evt ikke-kompensasjon, på innkjøp som gjelder

fellesanskaffelser.

3.4 Salgsområde

Samtlige inntektsposter gjelder utleieinntekter. Utleieinntekter faktureres på bakgrunn av

politisk vedtatte satser for utleie og avtalt utleietid. Utleie faktureres i Visma fakturering og

reguleres årlig jf kommunestyrevedtak.

Utleie for tj eneste 3810 kommunale idrettsbygg er per 23.11.16 fakturert med henholdsvis

Husleieinntekter Ramneshallen Meny Arena Våle hallen

Husleieinntekter u/mva -58 -108 -42

Husleieinntekter m/mva -574 -134 0

Sum husleieinntekter -632 -242 -42

3.4.1 Revisors kontroll o vurderin av sal sområde

Revisor har gjennomført stikkprøvekontroll med 15 utvalgte fakturaer. Kontrollen har ikke

avdekket vesentlige feil. Faktura til Vestfold fylkeskommune for leie av Ramneshallen og

Meny Arena er kodet med utgående mva og korrekte arter knyttet til avgiftspliktig omsetning.

Kommunen har ikke foretatt en beregning som kan dokumenter at fakturert utleie ligger under

nivå for hva som anses som symbolsk leie. Revisor anbefaler derfor at det foretas en slik

beregning, sett opp mot renholdskostnadene i den enkelte hall.

Adresse: Gannestadveien 2, 3184 Borre post@vestfoldkommunerevisjon.no
Org.nr: 987 582 847 MVA www.vestfoldkommunerevisjon.no

Telefon: 33 07 13 00
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3.5 Likvidområde
Tj enesteområdet har  ikke  egen kasse eller disponerer egen bankkonto.

4. Anbefalinger

På bakgrunn av funn som fremkommer i denne rapporten, anbefaler revisor følgende:

. Sørge for ompostering til rett KOSTRA funksjon 381 ”kommunale idrettsbygg og

idrettsanlegg” vedrørende Ramneshallen, herunder kommunale avgifter og

lønnsutgifter til renhold.

. Korreksjon av omposteringsbilag vedr prosjekt 256 ”Helårsløype Bergsåsen” som får

avgiftsmessige følger.

.  Korreksjon av driftsrelaterte kostnader i investeringsregnskapet.

. Forholdsmessig kompensasjon  -  Dersom en kommune eller fylkeskommune bruker

et idrettsanlegg både i egen kompensasjonsberettiget virksomhet og utleie til idrettslag

mot vederlag, vil det kun foreligge rett til forholdsmessig kompensasjon. Det antas at

verken areal eller omsetning vil være noe egnet utgangspunkt for fastsettelse av

fordelingsnøkkel i disse tilfellene. Tidsbruk kan være et egnet grunnlag for

fordeling. Anleggets ikke-bruk, f.eks. nattens timer, tillegges kommunens/fylkets
kompensasjonsberettiget bruk. Det må foretas fullstendig beregning og dokumentasjon

av tidsbruken i hallene, samt vurderinger knyttet til nivået på utleie/inntekter opp mot

renholdskostnader (symbolsk leie). Kommunens vurderinger skal ligge som

dokumentasjon til regnskapet årlig.

.  Kommunen har en justeringsforpliktelse knyttet til oppføring av Meny Arena.

J usteringsperioden etter anskaffelsen er tatt i bruk løper over 10 år, og det skal

foreligge dokumentasjon på reell bruk for hvert år. Dokumentasjonen skal ligge i

regnskapet.

Avslutningsvis vil vi takke for god informasjon og konstruktive bidrag til vår rapport.

Med vennlig hilsen

(X ”MT (nkfl Mar/UL, flame/A
Linn Therese Bekken Mette Holmen

Statsautorisert revisor Revisor

Adresse: Gannestadveien 2, 3184 Borre post@vestfoldkommunerevisjon.no

0rg.nr:  987 582 847 MVA www.vestfoldkommunerevisjon.no

Telefon:  33 07 13 00
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Arkivsak-dok. 17/00038-5 
Saksbehandler Gaute Hesjedal 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 06.04.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 13/17 
FORVALTNINGSREVISJON SKOLE - STATUSOPPDATERING FOR 
PROSJEKTET PR-06.04.17 

 

Forslag til vedtak: 
Revisors informasjon om status for gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Skole i Re med fokus på elevenes psykososiale miljø» tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget bestilte forvaltningsrevisjon innen skoleområdet i møte 8. februar 
2017. Prosjektet fokuserer på elevenes psykososiale miljø.  
 
Revisor vil i møtet orientere om status for prosjektet og framdriften. 
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Arkivsak-dok. 17/00019-11 
Saksbehandler Gaute Hesjedal 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 06.04.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 14/17 
REFERATSAKER RE 06.04.17 

 

Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Epost fra Arnfinn Arnfinnsen, 28.02.17 
Protokoll fra styremøte i VIKS 30.01.17 
Protokoll fra styremøte i VIKS 06.03.17 
Kontrollrapport vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Re 
KS-sak 07/17 Oppfølging av KPMG-rapporten 

 
 
Saksframstilling: 
Referatsaker: 

 Kopi til kontrollutvalget, epost fra Arnfinn Arnfinnsen, 28.02.17 

 Protokoll fra styremøte i VIKS 30.01.17 

 Protokoll fra styremøte i VIKS 06.03.17 

 Kontrollrapport vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Re 

 KS-sak 07/17 Oppfølging av KPMG-rapporten 
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Firmapost

Fra: aran2@bbnett.no
Sendt: 28. februar 201 7 1 1 :46
Til: Firmapost
Emne: Fwd: Svar på henvendelse om saksbehandling i Re kom mune fra VI KS/A.

Anfinnsen

-------- Opprinnelig melding --------
Emne: Svar på henvendelse om saksbehandling i Re ko mmune fra VIKS/A.
Anfinnsen
Dato: 2017-02-28 11:44
Avsender: aran2@bbnett.no
Mottaker: postmottak@re.kommune.no

Til formannskapet:

Henviser til brev fra undertegnede og brev fra VIKS 22.11.16.

Det lovverket som kommuner må forholde seg til er:

Avsender skal ha bekreftelse på at brev/mail er mot tat.

Innen rimelig tid(1 mnd) skal avsender få tilbakeme lding om hvordan saksbehandlingen skal foregå. Eks. Når skal
formannskapet sette saken opp på sin agenda.

Etterlyser svar på disse to punktene med det første .

Med vennlig hilsen

Arnfinn S. Anfinnsen

Kopi: VIKS
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MØTEPROTOKOLL  
 

Styret for VIKS 
 
Dato: 30.01.2017 kl. 18:00 
Sted: Fylkeshuset, Tønsberg, møterom Gokstad. 
Arkivsak: 15/00164 
  
Tilstede:  Jan Nærsnes, leder 

Terje Fuglevik, nestleder 
Heidi Ørnlo, medlem 
Stig Atle Vange, medlem 
Lars Egeland, medlem 
Gjert Gjertsen, medlem 
Ivar Dillan, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:  Dag L. Erichsrud 

Aleksander Leet 
Olav Bjørnli 

  
Andre: Magnus T. Østli, kontrollutvalgsleder Re 

Heidi Wulff Jacobsen, observatør fra de ansatte 
Orrvar Dalby 

  
Møteleder: 
 
Protokollfører: 

Jan Nærsnes 
 
Orrvar Dalby 

  
 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

1/17 17/00026-4 
Godkjenning av protokoll fra styremøte 5.september 
2016. 

3 

2/17 17/00036-1 Bemanning/rekruttering VIKS. 3 

3/17 
16/00166-
11 

Forslag til endring av vedtektene for Vestfold 
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat. 

4 
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4/17 16/00187-4 Forslag til møteplan 2017 for styret i VIKS. 4 

5/17 16/00122-5 Referater. 5 

    

 
 
Leder ønsket velkommen og møtet ble satt kl.18.00. 
 
Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. 
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Saker til behandling 

1/17 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5.september 2016. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 30.01.2017 1/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra styremøte 5.september 2016 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Protokoll fra styremøte 5.september 2016 godkjennes. 
 
 
 
 
 

2/17 Bemanning/rekruttering VIKS. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 30.01.2017 2/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
1.Styret gir arbeidsutvalget fullmakt til å ansette i ledig stilling som rådgiver i VIKS 
etter Gaute Hesjedal som slutter 17.april 2017. 
 
2.Styret gir arbeidsutvalget fullmakt til å ansette ny daglig leder for VIKS fra 1.1.2018, 
da daglig leder Orrvar Dalby pensjonerer seg. 
 
 
Møtebehandling 
Heidi Wulff Jacobsen og Orrvar Dalby fratrådte under behandlingen av denne saken. 
 
Leder orienterte om bakgrunnen for saken og arbeidsutvalgets vedtak. 
Styret drøftet og er positive til at rådgiver Heidi Wulff Jacobsen har stilt seg til 
disposisjon for selskapet til å overta som daglig leder etter Orrvar Dalby. 
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Votering 
Enstemmig. 
 
 
Vedtak  
1.Styret gir arbeidsutvalget fullmakt til å ansette i ledig stilling som rådgiver i VIKS 
etter Gaute Hesjedal som slutter 17.april 2017. 
 
 
 
 
 
 

3/17 Forslag til endring av vedtektene for Vestfold Interkommunale 
Kontrollutvalgssekretariat. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 30.01.2017 3/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Styret godkjenner det framlagte forslag til endring av § 4 i vedtektene for Vestfold 
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat. Saken sendes kommunestyrene i 
eierkommunene til godkjenning. 
 
 
Møtebehandling 
Leder redegjorde kort om bakgrunnen for saken. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Styret godkjenner det framlagte forslag til endring av § 4 i vedtektene for Vestfold 
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat. Saken sendes kommunestyrene i 
eierkommunene til godkjenning. 
 
 
 
 
 

 
 
 
4/17 Forslag til møteplan 2017 for styret i VIKS. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 30.01.2017 4/17 
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Forslag til vedtak: 
 
Styret vedtar følgende møteplan for 2017: 
 

 6.mars 

 29.mai (ved behov) 

 28.august 
 
 
Møtebehandling 
Møteplanen ble drøftet.  
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Styret vedtar følgende møteplan for 2017: 
 
• 6.mars 
• 29.mai (ved behov) 
• 28.august 
 
Møtet 6.mars ønskes holdt på Fylkeshuset, mens møtet 29.mai søkes lagt til Tjøme 
eller Nøtterøy. 
 
 
 
 
 

5/17 Referater. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 30.01.2017 5/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Leder kommenterte referatene. 
 
I tillegg rapporterte Terje Fuglevik fra representantskapsmøte i Vestfold Vann IKS 
8.desember 2016. 
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Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 
Møtet slutt kl. 19.00. 
 
 
Revetal 31.januar 2017. 
 
For leder i styret Jan Nærsnes 
 
 
Orrvar Dalby 
Daglig leder/sekretær 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Styret for VIKS 
 
Dato: 06.03.2017 kl. 18:00 
Sted: Fylkeshuset, Svend Foyns gt. 9, Tønsberg, møterom Gokstad 
Arkivsak: 15/00164 
  
Tilstede:  Jan Nærsnes, leder 

Terje Fuglevik, nestleder 
Heidi Ørnlo, medlem 
Dag L. Erichsrud, medlem 
Stig Atle Vange, medlem 
Lars Egeland, medlem 
Magnus T.Østlie, medlem 
Gjert Gjertsen, medlem 
Olav Bjørnli, medlem 
 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:  Ivar Dillan 

Aleksander Leet 
  
Andre: Heidi Wulff Jacobsen, observatør fra de ansatte 

Orrvar Dalby, daglig leder 
  

Møteleder: 
 
         

Jan Nærsnes 

  
 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

6/17 17/00026-6 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.januar 2017. 3 

7/17 17/00071-1 Regnskap og Årsmelding 2016 for VIKS 3 

8/17 16/00120-3 VIKS - strategi. 4 



14/17 Referatsaker Re 06.04.17 - 17/00019-11 Referatsaker Re 06.04.17 : Protokoll Styret for VIKS 06.03

 2  

9/17 17/00078-1 Tilsetting av ny daglig leder fra 1.1.2018. 5 

10/17 16/00122-8 VIKS orienterer. 5 

11/17 16/00122-7 Eventuelt. 6 

    

 
 
 
 
Leder ønsker velkommen og møtet ble satt kl.18.00. Det var ingen merknader til 
innkalling eller dagsorden. 
 
Før selve møtet ble det orientert om følgende forvaltningsrapporter: 
 
Larvik: Selvkost på kommunale gebyrer 
Horten: Barneverntjenesten 
Hof: Skole – elevenes læringsmiljø 
Holmestrand: Flyktninger – oppgaver og ansvar 
Re: Gjennomgang av avvikssystemet ved Re helsehus 
Tønsberg: Oppfølging av kommunale planer, evaluering av måloppnåelse i 
inneværende klimaplan 
Tjøme: Oppfølging av kommunale vedtak/planer 
VFK: Prosjektstyring.  
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Saker til behandling 

6/17 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.januar 2017. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 06.03.2017 6/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra styremøte 30.januar 2017 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Protokoll fra styremøte 30.januar 2017 godkjennes. 
 
 
 
 
 
 

7/17 Regnskap og Årsmelding 2016 for VIKS 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 06.03.2017 7/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
1.Årsregnskapet for 2016 som viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 
 kr.181 835 godkjennes og fastsettes som årsregnskap for VIKS 2016. 
 
2.Overskuddet på kr. 181 835 avsettes til disposisjonsfond. 
 
3.Årsmeldingen for 2016 godkjennes. 
 
4.Saken oversendes deltakerkommunene/fylkeskommunen til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Daglig leder gjennomgikk regnskapet og svarte på spørsmål. 
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Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
1.Årsregnskapet for 2016 som viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 
 kr.181 835 godkjennes og fastsettes som årsregnskap for VIKS 2016. 
 
2.Overskuddet på kr. 181 835 avsettes til disposisjonsfond. 
 
3.Årsmeldingen for 2016 godkjennes. 
 
4.Saken oversendes deltakerkommunene/fylkeskommunen til orientering. 
 
 
 
 
 

8/17 VIKS - strategi. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 06.03.2017 8/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Styret ber daglig leder forberede en sak om selskapets strategi for 
realitetsbehandling i styremøte 29.mai 2017.  
 
 
Møtebehandling 
Daglig leder ga en oppdatering av status i saken og svarte på spørsmål. Saken ble 
drøftet. Det ble foreslått at neste behandling av saken legges til styremøtet 28.august 
2017. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Styret ber daglig leder forberede en sak om selskapets strategi for 
realitetsbehandling i styret 28.august 2017. 
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9/17 Tilsetting av ny daglig leder fra 1.1.2018. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 06.03.2017 9/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
1.Styret tilbyr Heidi Wulff Jacobsen stillingen som daglig leder i VIKS fra 1.1.2018. 
2.Styrets arbeidsutvalg får fullmakt til å avklare de nærmere betingelser for stillingen. 
 
 
Møtebehandling 
Heidi Wulff Jacobsen og Orrvar Dalby fratrådte under behandlingen av denne saken. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
1.Styret tilbyr Heidi Wulff Jacobsen stillingen som daglig leder i VIKS fra 1.1.2018. 
2.Styrets arbeidsutvalg får fullmakt til å avklare de nærmere betingelser for stillingen 
 
 
 
 
 

10/17 VIKS orienterer. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 06.03.2017 10/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Daglig leders redegjørelse tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Daglig leder orienterte kort om flg. saker: 
1.Sluttoppgjør for Andebu kommune er innbetalt. 
2.Forslag til vedtektsendringer behandlet på forrige styremøte er oversendt 
eierkommunene til behandling. 
3.Rekruttering av rådgiver til sekretariatet 
 
Votering 
Enstemmig. 
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Vedtak  
Daglig leders redegjørelse tas til orientering. 
 
 
 
 
 

11/17 Eventuelt. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 06.03.2017 11/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Det ble orientert om at kontrollutvalget i Tønsberg har behandlet en sak om   
tilbakebetaling av for mye kommunal støtte til St. Olav katolske kirke i perioden 
2010 – 2015. Styremedlemmene vurderer behovet for eventuelt å følge opp i egen 
kommune. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Tas til orientering. 
 
 
 
Møtet slutt kl.20.15. 
 
 
Revetal 7.mars 2017. 
 
 
For leder i styret Jan Nærsnes 
 
 
Orrvar Dalby 
Daglig leder/sekretær  
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Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato

Gretha Chr Moksheim 15.02.2017

Telefon Deres referanse Vår referanse
35585729 2017/212

Postadresse Besøksadresse: Sentralbord

Postboks 2412 Se www.skatteetaten.no 800 80 000

3104 Tønsberg Org.nr: 991733078 Telefaks

skatteetaten.no/sendepost 33 74 12 00

Kommunestyret i Re kommune
Postboks 123
3164  REVETAL

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for 
Re kommune.

1.       Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av "Instruks for skatteoppkrevere" av 8. april 2014.

Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne i saker som vedrører 
skatteoppkreverfunksjonen, og plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål. Skattekontoret søker 
gjennom mål- og resultatstyring å legge til rette for best mulig resultater for skatteoppkreverfunksjonen. 
Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverfunksjonen er "Instruks for skattekontorenes 
styring og oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. 

Grunnlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksjonen er "Instruks for skattekontorenes 
kontroll av skatteoppkreverne" av 1. februar 2011. 

Skattekontoret har ansvaret for å avklare at skatteoppkreverfunksjonen utøves tilfredsstillende i henhold til 
gjeldende regelverk på følgende områder:
 Intern kontroll
 Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet
 Skatte- og avgiftsinnkreving
 Arbeidsgiverkontroll

Riksrevisjonen har ansvaret for revisjon av skatteoppkreverfunksjonen. Skatteetaten utfører oppgavene med 
kontroll av skatteoppkreverfunksjonen. 

2. Om skatteoppkreverkontoret 

2.1     Bemanning

Sum årsverk til skatteoppkreverfunksjonen iht. skatteoppkreverens årsrapporter:
Antall årsverk 2016 Antall årsverk 2015 Antall årsverk 2014

7 7 7
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2.2     Organisering

Skatteoppkreverfunksjonen er organisert som et felles skatteoppkreverkontor for kommunene Hof, 
Holmestrand, Re og Stokke.Vertskommune er Re. Fra 1. juni 2016 har skatteoppkreverfunksjonen for
Lardal vært ivaretatt av Skatteoppkreveren i Hof, Holmestrand, Re og Stokke.

3. Måloppnåelse

3.1 Skatte- og avgiftsinngang

Skatteregnskapet for Re kommune viser per 31. desember 2016 en skatte- og avgiftsinngang1 til fordeling 
mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 974 256 825 og utestående restanser2

på kr19 618 100, herav berostilte krav på kr 65 432. Skatteregnskapet er avlagt av kommunens 
skatteoppkrever 19. januar 2017.

3.2 Innkrevingsresultater

Vi har gjennomgått innkrevingsresultatene per 31. desember 2016 for Re kommune.

Resultatene viser følgende:
Totalt 
innbetalt 
i MNOK

Innbetalt 
av 
sum krav 
(i %)

Resultat-
krav 
(i %)

Innbetalt av 
sum krav (i %) 
forrige år

Innbetalt av 
sum krav (i %) 
regionen

Restskatt personlige skattytere 2014 28,21 94,93 92,50 84,43 94,46
Arbeidsgiveravgift 2015 149,98 99,51 99,90 99,98 99,83
Forskuddsskatt personlige skattytere 2015 63,76 99,78 99,70 99,83 99,01
Forskuddstrekk 2015 286,79 99,94 99,93 100,00 99,93
Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2015 44,22 100,00 99,90 99,84 99,91
Restskatt upersonlige skattytere 2014 21,18 99,80 99,30 99,83 98,81

Skatteoppkrever opplyser i sin årsrapportering at årsaken til manglende måloppnåelse på arbeidsgiveravgifer 
et konkursbo som ikke er avsluttet per 31. desember 2016. 

3.3 Arbeidsgiverkontroll

Resultater for skatteoppkreverkontoret per 31. desember 2016 viser følgende iht. skatteoppkreverens 
resultatrapportering:
Antall 
arbeidsgivere

Minstekrav 
antall kontroller
(5 %)

Antall utførte
kontroller i 
2016

Utført 
kontroll
2016 (i %)

Utført 
kontroll 
2015 (i %)

Utført 
kontroll
2014 (i %)

Utført kontroll
2016 region (i %)

1611 81 107 6,6 7,9 5,1 4,7

Skatteoppkreverkontoret har i tillegg uført 10 personallistekontroller samlet for alle kommunene i 
sammenslutningen.

                                                
1

Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene
2

Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav
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4. Kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

Skattekontoret har i 2016 gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreverkontoret for områdene 
skatteregnskap og innkreving.

Skattekontoret har i 2016 i tillegg gjennomført kontorkontroll av skatteoppkreverkontoret for områdene 
intern kontroll, skatteregnskap og arbeidsgiverkontroll.  

5. Resultat av utført kontroll

 Intern kontroll

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at skatteoppkreverens overordnede 
interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk. 

 Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskap

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, har vi avdekket følgende vesentlige forhold 
som ikke er i samsvar med gjeldende regelverk:

Skatteoppkrever har fått gjentatt pålegg om å sørge for at kravene til kontroll, legitimasjon og 
dokumentasjon ved manuell endring av bankkonto blir oppfylt.

Regnskapet gir likevel et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret. 

 Skatte- og avgiftsinnkreving

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, har vi avdekket følgende vesentlige forhold 
som ikke er i samsvar med gjeldende regelverk:

Skatteoppkrever har fått gjentatt  pålegg for femte gang om å følge retningslinjene i Skattedirektoratets 
melding nr. 9/2011 ved inngåelse av betalingsavtaler.

Innkrevingsarbeidet utføres likevel i tilstrekkelig omfang. 

 Arbeidsgiverkontroll

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at utførelsen av 
arbeidsgiverkontrollen i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og utføres i tilstrekkelig 
omfang.
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6. Ytterligere informasjon

Skattekontoret har gjennom sine kontrollhandlinger for 2016 gitt pålegg som er meddelt skatteoppkreveren i 
rapport av 25. januar 2017. 

Skatteoppkreverkontoret har gitt tilbakemelding på pålegg som er gitt. 

Med hilsen

Ingvill Helstad

avdelingsdirektør

Avdeling for innkreving

Skatt sør

Else-Gunn P. Halvorsen

Kopi til:
Kontrollutvalget for Re kommune
Skatteoppkreveren for Re kommune
Riksrevisjonen

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Re kommune 

 

 JournalpostID 17/1001 

 
Saksbehandler: 

Mette G. Halvorsen, telefon: 906 68 042 

Rådmannen 

 

Oppfølging av KPMG rapporten Gjennomgang og vurdering av 
tjenestene i helse og omsorg i Re kommune 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Eldrerådet 13.02.2017 004/17 

Kommunestyret 28.02.2017 007/17 

Administrasjonsutvalget 16.02.2017 005/17 

Hovedutvalg for helse, oppvekst og velferd 15.02.2017 011/17 

 
Rådmannens innstilling 
Hovedutvalg for helse, oppvekst og velferd innbyr Formanskapet til å fatte følgende  

VEDTAK: 

1. Rapporten tas til orientering 
2. Rapporten følges opp i tråd med det som er beskrevet i saken og i tråd med den tentative 

fremdriftsplanen 

 
Vedlegg: 
Dok.dato 

 
Dok.ID 

 
Tittel 

03.02.2017 276013 Programplan pleie og omsorg v1 
03.02.2017 275956 Re Sluttrapport v4 
 
 
13.02.2017 Eldrerådet 
 
Møtebehandling: 
Votering: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
ELDR- 004/17 Vedtak: 
Rådmannens innstilling 
Hovedutvalg for helse, oppvekst og velferd innbyr Formanskapet til å fatte følgende  

VEDTAK: 

1. Rapporten tas til orientering 
2. Rapporten følges opp i tråd med det som er beskrevet i saken og i tråd med den tentative 
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fremdriftsplanen 

 
15.02.2017 Hovedutvalg for helse, oppvekst og velferd 
 
Møtebehandling: 
Merknad om feil i sakspapir: 
Formuleringen i Rådmannens innstilling inneholder feil.Den riktige formuleringen skal være: 
"Hovedutvalget for helse og velferd anbefaler at administrasjonsutvalget innbyr Kommunestyret til 
å fatte slikt vedtak:"  
AP, SV og Frp fremmet følgende felles forslag til alternativt pkt. 2: 
Rapporten følges opp som beskrevet i saken. Resultatet legges frem til politisk behandling. 
 
Votering: 
Pkt.1 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
Pkt 2 Fellesforslaget fra Ap, Sv og Frp ble satt opp mot rådmannens innstilling. Fellesforslag fra 
Ap, Sv og Frp ble vedtatt med 5 mot 4 (2 Sp og 2 H) stemmer. 
 
HOV- 011/17 Vedtak: 
Hovedutvalget for helse og velferd anbefaler at administrasjonsutvalget innbyr Kommunestyret til å 
fatte slikt 

VEDTAK: 

1. Rapporten tas til orientering. 
2. Rapporten følges opp som beskrevet i saken. Resultatet legges frem til politisk behandling. 

 
16.02.2017 Administrasjonsutvalget 
 
Møtebehandling: 
Merknad om feil i sakspapir: 
Formuleringen i Rådmannens innstilling inneholder feil. 
Den riktige formuleringen skal være:  
"Hovedutvalget for helse og velferd anbefaler at administrasjonsutvalget innbyr Kommunestyret til 
å fatte slikt vedtak:"  

Frode G. Hestnes, Frp, fremmet følgende alternative forslag: 
Rapporten og rådmannens forslag til videre oppfølging tas til orientering. 

Votering: 
Rådmannens innstilling ble satt opp mot Hestnes forslag. Hestnes forslag ble vedtatt mot 1 
stemme (Sp). 

 
ADM- 005/17 Vedtak: 
Administrasjonsutvalget innbyr Kommunestyret til å fatte slikt 

VEDTAK: 

Rapporten og rådmannens forslag til videre oppfølging tas til orientering. 
 
 
28.02.2017 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
Votering: 
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Administrasjonsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KST- 007/17 Vedtak: 
Rapporten og rådmannens forslag til videre oppfølging tas til orientering. 

 
Bakgrunn for saken: 
Kommunestyret vedtok i sak 48/16 at det skulle gjennomføres en ekstern gjennomgang og 
vurdering av tjenestene i Helse og omsorg. 

KPMG har på oppdrag fra kommunen gjennomført denne gjennomgangen av tjenestene i helse og 
omsorg, samt vaskeri, renhold og vaktmestertjenestene som er knyttet til Helsehuset.  

Oppdraget inneholder også en sammenligning med kommunene Holmestrand, Horten og 
Tønsberg. Tønsberg valgte i løpet av prosessen en full gjennomgang slik som Re og ga KPMG et 
eget oppdrag. 

Gjennomgangen ble utført i perioden september – november, og rapporten ble 09.12.2016 
presentert for rådmannens ledergruppe, virksomhetsleder, hovedtillitsvalgt NSF og 
hovedvernombudet. Endelig versjon forelå 11.12.2016 og ble presentert for kommunestyret 
15.12.2016 av Erik Fjornes, KPMG 

Aktuelle lover og forskrifter: 
Helse og omsorgstjenesteloven 
Arbeidsmiljøloven 

Faktaopplysninger: 
Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i sak 48/16 ble det sendt en tilbudsforespørsel til fire ulike 
konsulentfirmaer i august 2016. Disse var; PwC, BDO, Agenda Kaupang og KPMG. Etter en 
administrativ gjennomgang og vurdering av mottatte tilbud ble KPMG valgt til å gjennomføre 
oppdraget. 

Oppdraget skulle inneholde: 

· Kartlegging og vurdering av den totale ressursbruken i virksomheten, herunder 
· Sammenheng mellom døgnrytmeplan – bemanningsplan – turnus 
· Pleiefaktor og pleietyngde 
· Innleie av vikarer  

· Utnyttelse av inntektspotensial 
· Gjennomgang av hvordan tjenestene er organisert, herunder fullmaktstrukturer og rutiner 
· Gjennomføre sammenligninger med andre kommuner i Vestfold 
·  Vurdere igangsatte tiltak og /eller foreslå nye tiltak for å optimalisere driften 

Omfanget av tjenesteområder var følgende: 

· Institusjonsavdelinger for demens og somatisk omsorg (72 rom) 
· Hjemmetjeneste inklusive hjemmesykepleie 
· Fysio og ergoterapi 
· Frisklivssentral 
· Dagsenter 
· Seniorsenter 
· Sentralkjøkken 
· Kreftkoordinator 
· Omsorgsboliger (44) 
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· Administrasjon 
· Tjenestekontor 

I tillegg utføres det følgende tjenester som er organisatorisk underlagt virksomheten Teknikk og 
næringstjenester: 

· Vaskeri 
· Vaktmester 
· Renhold 

Ansatte i virksomhetene helse og omsorg og teknikk og næringstjenester samt tillitsvalgte og 
hovedverneombudet har fått presentert funnene i rapporten på et felles personalmøte. Her var det 
viktig at det ble presisert at det var ikke det faglige innholdet i de forskjellige tjenestene som var 
vurdert, men alle de logistikk-messige forhold i løpet av et døgn, planlegging og organisering. 

Det har også vært avholdt egne møter med tillitsvalgte. 

KPMG viser i sin rapport et mulighetsrom på kr 11.5 mill. noe som tilsvarer 11% av kostnadene i 
2015. Rapporten følger som vedlegg til saken. 

Vurderinger: 
Undersøkelsen ble gjennomført to uker i november og er et øyeblikksbilde av disse to ukene. Dette 
var første gang Re har gjennomført en slik undersøkelse, og metoden som ble benyttet inneholdt 
både intervjuer og tidsregistreringer. For noen av områdene kan det være aktuelt med 
kontrollmåling. 

I oppfølgingen av rapporten og det påviste mulighetsrommet, har det vært viktig å gjennomgå hva 
det konkret ligger i mulighetsrommet og hvilket ambisjonsnivå Re kommune ønsker. Dette betyr 
også at det er foretatt en prioritering av hvilke områder det vil være viktig å starte med. 

I det konkrete arbeidet med oppfølging av rapporten har det vært arbeidet i ulike arbeidsgrupper i 
Helse og omsorg. 

En gruppe bestående av kommunalsjef, virksomhetsleder og ekstern konsulent har vurdert hvilke 
områder som bør prioriteres, satt mål for ansikt til ansikt tid og hvilket ambisjonsnivå vi bør ha i 
forhold til det påviste mulighetsrommet i KPMGs rapport. De har kommet fram til følgende forslag 
som legges til grunn for videre arbeid. 

Områder innen virksomhet helse- og omsorg med størst mulighetsrom er vurdert til å være: 
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*ATA: ansikt til ansikt tid  
**   trukket ut kr 0.5 mill knyttet til måltidspraksis, er medregnet i kjøkkenprosjekt 
*** 1.7 mill: kr 1.2 mill trukket ut av mulighetsrommet til institusjonsavdelingene + kr 0.5 mill fra 
omsorgsplassene. 
**** Måltidspraksis er det arbeidet forut for selve måltidet og etterarbeidet etter måltidet,  hvem og 
hvor gjøres de forskjellige tingene. 

Rapporten underbygger tidligere gitte føringer om at dagens hjemmetjenester og omsorgsplasser 
bør driftes som en enhet. Dette vil bl.a. bidra til et tydeligere skille mellom omsorgsplasser og 
institusjonsplasser, noe vi ikke har klart fra oppstarten av. Betalingsordningene for omsorgsplasser 
reguleres etter husleieloven og enkeltvedtak på tjenester, mens institusjonsplasser reguleres etter 
vederlagsforskriften. 

Det foreslås å pilotere både driftsmodell og organiseringen for de 19 omsorgsplassene i 3.etg. 

Kafeteriaen på Helsehuset har blitt en møteplass. Det er mange hjemmeboende seniorer og eldre 
som treffes og spiser her. Sett i sammenheng med alle aktivitetene i seniorsentret, er kafeteriaen 
et aktivum som sees på som et forbyggende element for hjemmeboende. 

Kafeteriaen anbefales opprettholdt, men at prisnivå og åpningstid vurderes. 

Rådmannen støtter at det er riktig å starte med de områdene som foreslås. Det betyr ikke at de 
øvrige områdene som er gjennomgått i rapporten ikke skal arbeides med, men det oppfattes at de 
prioriterte områdene vil legge grunnlag for det som institusjonsavdelingene må arbeide med. Alle 
arbeidsprosessene krever ressurser, kapasitet og omstilling, og det vil ikke være forsvarlig å starte 
alle arbeidsprosessene samtidig. 
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De øvrige områdene som utgjør mulighetsrommet vurderes slik: 

Institusjonsavdelingene: 
Avdelingene blir beskrevet å ha en grunnbemanning som er av de mest effektive i landet. En stor 
del av det beskrevne mulighetsrommet for institusjonsavdelingene gjelder måltidspraksis. Dette 
arbeides det med sammen med sentralkjøkkenet. 

Følgende oppgaver gjøres nå i prosjektene i hjemmetjeneste og omsorgsplassene. Etter å hentet 
erfaringer herfra, vil løsninger overføres til institusjonsavdelingene: 

· Bedre dokumentasjonsrutiner og rapport. Det kan være aktuelt å innføre bruk av 
elektroniske håndholdte enheter for å dokumentere hos pasienten. 

· Oppgave- og arbeidstidsplanlegging. 

I tillegg vil det arbeides med å målrette bruken av fysioterapi i korttid/rehabilitering. 

Fysio- ergoterapi: 

· Oppdragsbooking er gjennomført 
· Laget plan for gjennomføring av hjemmerehabilitering 
· Målrette bruken av fysioterapiressurs inn i sykehjemsavdeling. 

Administrasjon: 

· Økonomirådgiver: Kommunens økonomiavdeling har kun en økonomirådgiver. 
Rådmannen så et behov for en økonomirådgiver som var tettere på kommunens helse og 
omsorgstjenester. Den funksjonen ble organisatorisk plassert i virksomhet helse og 
omsorg, men utfører også arbeidsoppgaver for virksomhet Psykisk helse og miljøarbeid. 
Rådmannen anser denne ressursen viktig for å kunne opprettholde høyt fokus og kontroll 
på økonomien innenfor disse to virksomhetene. 

· Resepsjonsfunksjonen: Dette er blitt ansett som en viktig funksjon for besøkende og alle 
de aktiviteter som foregår i helsehuset. 

Behovet for og hvilke arbeidsoppgaver som skal tilligge disse funksjonene gjennomgås. 

Dagsenter: 

· Øke rekruttering og utnytte Dagsenterets muligheter. 
· Dagsentret skal være en av elementene i hverdagsrehabilitering. 

Tjenestekontoret: 

· Utarbeide bedre maler for kartlegging. 
· Tildelingskriterier må tydeliggjøres. 

Re helsehus har mange funksjoner og samarbeidsarenaer. Helsehuset har utviklet seg til en stor 
utdanningsarena for både studenter, lærlinger og skoleelever fra ungdomsskole. I tillegg 
gjennomføres et stort prosjekt sammen med Re videregående i «Re modellen» hvor hele klasser 
får store deler av sin undervisning på helsehuset. I tillegg er det mange som får arbeidstrening og 
språktrening via et samarbeid med NAV. 

Dette er oppgaver som ikke er sett på i denne gjennomgangen, men som rådmannen oppfatter er 
et viktig bidrag til kommunens samfunnsoppdrag, og som ønskes videreført. 
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I forhold til påvist mulighetsrom innenfor ansvarsområdene til teknikk og næringstjenester har en 
gruppe bestående av kommunalsjef, virksomhetsleder og ekstern konsulent kommet fram til 
følgende forslag; 

Områder innen støttetjenester fra virksomhet TNT: 

 

 
 
 

 
 
 

*kvm/time bør ligge på 180, tallene i rapporten blir nå kvalitetssikret. 

Renhold: 
Gjennomgangen må gjøres i samarbeid med tjenestene i helse og omsorg. 
For omsorgsplassene vil det nå fattes enkeltvedtak på praktisk bistand som vil inkludere renhold, 
noe som til nå er utført av TNT og ligger i husleien. 

Vaktmester:  
Det utføres mange oppgaver som ligger «mellom ordinære vaktmesteroppgaver og 
helsetjenester», men som er svært viktig for driften og flyten i Re helsehus. 
Det blir viktig i den videre gjennomgangen å vise hvilke oppgaver dette er –  og at disse blir 
ivaretatt. 

Vaskeri: 
Denne tjenesten har et inntektspotensial ved å selge tjenester til Tønsberg. Det vil kreve en 
endring i driftsform, og vil være et av temaene i de administrative møtene med Tønsberg kommune 
i tiden framover.. 

Fremdriftsplan: 
Det er utarbeidet en tentativ fremdriftsplan, som viser organisering av arbeidet innenfor de enkelte 
områder som gjennomføres av arbeidsgrupper. Det er etablert en felles prosjektgruppe for alle 
prosjektene bestående av kommunalsjef, virksomhetsleder, tillitsvalgt og verneombud. Ekstern 
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konsulent deltar i disse møtene. Rådmannens ledergruppe er styringsgruppe. Det er planlagt at 
arbeidet skal være gjennomført i løpet av våren. Planen vil inneholde tiltak som må gjennomføres 
og deretter evalueres(piloter). Enkelte av de foreslåtte tiltak vil baseres på endrede 
kvalitetsstandarder og kriterier som må politisk behandles, og legges frem for kommunestyret 
25.april 2017. 

Oppsummering: 
Rapporten viser at helse og omsorgstjenestene og de tekniske tjenestene knyttet til helsehuset har 
et mulighetsrom. Noen tiltak er enklere og kan tas ut raskere enn andre. Det handler om å se 
oppgaveløsninger og fordelingen av disse på en annen måte enn det tradisjonelt har blitt gjort. I 
tillegg vil bruk av ny teknologi som ikke var tilgjengelig for dette formålet tidligere bli benyttet. Det 
kan sees på som en moderniseringsmulighet. 
Det vil være arbeidsgruppenes arbeid og piloteringen som vil vise om ambisjonen er realistisk eller 
ikke. 

Det er et stort arbeid og endringsprosess som må gjennomføres, og som det må være aksept for 
vil ta tid. Dette vil også medføre endringer i kriterier og standarder på tjenester til innbyggere og i 
ansattes arbeidsoppgaver og arbeidstidsordninger. En god prosess og forankring hos ansatte er 
avgjørende for å kunne lykkes. 

Det er viktig å ha med seg de tre elementene som metodikken i analysen er basert på for å oppnå 
balansert kvalitet: 
«HMS, Kvalitet og produktivitet.»(mennesker, tjenester og logistikk) 

Det må være et mål at det kan sees effekter høsten 2017, men helårseffekt først vil gjøres 
gjeldende fra 2018. 

Rapportering på tiltak foreslås å følge regnskapsrapporteringen til formannskapet. Forslag som 
berører tjenestene vil bli lagt fram for hovedutvalg og kommunestyret, mens saker som berører 
forholdet arbeidsgiver – arbeidstaker vil bli lagt fram for administrasjonsutvalget. 

I forhold til det mulighetsrommet som framkommer i rapporten fra KPMG, kan de foreløpige 
vurderingene fra administrasjonen oppsummeres slik: 
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Økonomiske konsekvenser: 
Arbeidet i arbeidsgruppene dekkes innenfor virksomhetens ramme. 

Det vil være helt nødvendig med bistand til gjennomføring av arbeidet, og det foreslås en ramme 
på kr 200.000,-. Ev. behov for tilleggsbevilgning vurderes i budsjettjustering nr. 1 i juni. Det søkes 
også om eksterne midler fra KS til arbeidet. 

Miljøkonsekvenser: 
Ingen 

Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg: 
Tønsberg gjennomfører samme prosess. Dette gir de to kommunene et svært godt grunnlag for 
sammenslåingen på dette tjenesteområdet. 

Konklusjon/anbefaling: 
Rådmannen vurderer at analysen som er gjennomført er grundig og god. Det er i stor grad pekt på 
de områdene i tjenestene som omhandler planlegging av arbeidsdagen, dvs. logistikken. Men den 
peker også på tjenesteområder hvor Re skiller seg fra andre kommuner.  

Rådmannen er fornøyd med at analysen viser at det er stort kostnadsfokus i virksomheten, og at 
det er et forholdsvis lite mulighetsrom sammenlignet med andre kommuner. Det må og taes med i 
betraktningene at dette er en to år gammel virksomhet som fikk i oppdrag å samordne og 
samlokalisere alle tjenestene innen dette området i et helt nytt bygg. Dette samtidig med kravet til 
tjenestene endret seg ved at kommunene fikk et mye større ansvar for pasientene.   

Rådmannen anbefaler at rapporten følges opp i tråd med det som er beskrevet i saken og i tråd 
med den tentative fremdriftsplanen. 

 Re, den 31. januar 2017  
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 Trond Wifstad  

 rådmann  

  Mette G. Halvorsen 

  kommunalsjef 
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UKE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
HJEMMESYKEPLEIE
ORGANISERE PROSJEKTET
KOMME UT SENEST 7:45 (5-10 min)
FLYTTE OPPGAVER FRA FORMIDDAG TIL MELLOM LUNCH OG PAUSE
INNFØRE BEDRE PLANLEGGINGSMETODIKK
AVVIKLE TJENESTER SOM IKKE SKAL GIS
TA OVER MATOMBRINGING FRA HJEMMEHJELP
UTFORME OG GJENNOMFØRE ORGANISATORISKE KONSEKVENSER
PROSJEKTSTYRING

HJEMMEHJELP
ORGANISERE PROSJEKTET
SKAFFE OVERSIKT OVER PRODUKSJONEN
OVERFØRE MATOMBRINGINGSOPPDRAGENE TIL HJEMMESYKEPLEIEN
INNFØRE BEDRE PLANLEGGINGSMETODIKK
UTFORME OG GJENNOMFØRE ORGANISATORISKE KONSEKVENSER
PROSJEKTSTYRING

OMSORGSBOLIG
ORGANISERE PROSJEKTET
SKAFFE OVERSIKT OG VURDERE DAGENS PRODUKSJON
INNFØRE PLANLEGGING BASERT PÅ HJEMMEBOENDE
GJENNOMFØRE PILOT
UTFORME OG GJENNOMFØRE ORGANISATORISKE KONSEKVENSER
PROSJEKTSTYRING

KJØKKEN
ORGANISERE PROSJEKTET
ØKONOMISK STYRING OG KONTROLL
GI OPTIMAL STØTTE TIL AVDELINGSKJØKKENENE
OPTIMERE PRISENE OG MENY CATERING OG CAFE
SIKRE GOD ERNÆRING
SIKRE RETT KOMPETANSE
UTFORME OG GJENNOMFØRE ORGANISATORISKE KONSEKVENSER
PROSJEKTSTYRING

DAGSENTER
INSTITUSJON
RENHOLD
VAKTMESTERI
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Arkivsak-dok. 17/00068-4 
Saksbehandler Gaute Hesjedal 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 06.04.2017 
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Forslag til vedtak: 
. 
 
 
Vedlegg:  
Ingen. 
 


	Kontrollutvalget i Re (06.04.2017)
	Saksliste
	Saker til behandling
	9/17 Godkjenning av protokoller
	17-00023-6 Protokoll Kontrollutvalget i Re 08 sign
	17-00023-20 Protokoll Kontrollutvalget i Re 28.02

	10/17 Redegjørelse - oppfølging av brannen ved Revetal ungdomsskole
	Brannen på Revetal Ungdomskole(398618)
	Utført etter Finsethrapport Revetal Ungdomskole
	Oversikt over hva som er utført etter finsethrapport alle kommunale bygg(395157)(1)
	Oversikt politiske vedtak(395159)(1)
	Rapport Norconsult(395160)
	Oversikt alarmer(395161)

	11/17 Regnskapsrevisjon - løpende revisjon
	E7_2 Rapport KU _ Re kommune_ løpende revisjon høst 2016

	12/17 Virksomhetskontroll drift/bruk av idrettsanlegg
	E7_1.1 Rapport virksomhetskontroll - drift_bruk av idrettsanlegg 2016

	13/17 Forvaltningsrevisjon skole - statusoppdatering for prosjektet pr-06.04.17
	14/17 Referatsaker Re 06.04.17
	Kopi av epost fra Arnfinn Arnfinnsen
	Protokoll Styret for VIKS 30.01
	Protokoll Styret for VIKS 06.03
	Re Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Re kommune.
	Oppfølging av KPMG rapporten Gjennomgang og vurdering av tjenestene i helse og omsorg i Re kommune(3...
	Programplan pleie og omsorg v1(395902)

	15/17 Eventuelt 06.04.17


