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Forord 
 
 
Kontrollutvalget har bestilt forvaltningsrevisjon rettet mot Tønsberg kommunes strategier/tiltak 
for å oppfylle kommuneplanmålene innefor kultur og næring.  
 
Denne rapporten er svar på kontrollutvalgets bestilling. 
 
Oppbygging av rapporten 

Våre konklusjoner er tatt inn i rapportens hovedbudskap. Kapittel 1 har en innledning til 
rapporten. I kapittel 2 og 3 er det kort redegjort for metode og revisjonskriterier som har vært 
brukt. Metode og revisjonskriterier er utdypet i vedlegg til rapporten. I kapittel 4 er fakta og 
våre vurderinger tatt inn. I kapittel 5 er rådmannens uttalelse til rapporten inntatt. 
 
Forvaltningsrevisjonen har vært gjennomført av Kari Hesjedal i tidsrommet desember 2009 - 
april 2010. 
 
KPMG vil takke for verdifull hjelp fra Tønsberg kommunen. KPMG vil også takk lederne for 
Tønsberg Næringsforening, Tønsberg Sentrum AS, Slottsfjellfestivalen og Hotell- og 
restaurantbransjen i Tønsbergområdet for verdifulle synspunkter og innspill. 
 
 
Tønsberg den 3. mai 2010 
 
 

 
Ragnar Torland        
Partner         
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Hovedbudskap  

 

Forvaltningsrevisjonen har vært rettet mot kommunens strategier/tiltak for å oppfylle 
kommuneplanmålene innenfor områdene for kultur – og næringsutvikling og allmenn kultur. 
 
Formålet har vært å kartlegge strategier og tiltak innenfor de nevnte områdene, og undersøke 
om kommunen har formålstjenlige strategier/planer for evaluering av måloppnåelse.  
 
Det har vært fokusert på tiltak for å oppfylle kommuneplanmålene for Oseberg kulturhus, 
herunder fokus på samarbeidsavtalens1 betydning for måloppnåelse.  
 
De vedtatte målene i kommuneplanen for 2008-2020 for kultur- og næringsutvikling og allmenn 
kultur har utgjort revisjonskriteriene, se kapittel 3 og i vedlegg til rapporten. 
 
Nedenfor følger våre konklusjoner på problemstillingene og våre anbefalinger. 
 
Problemstilling 1  
 

I hvilken grad har kommunen etablert og iverksatt strategier/tiltak for å etterkomme mål på 

kultur - og næringsområdet? 

 
Etter vår vurdering fins det relevante strategier/tiltak i forhold til de fleste kommuneplanmål på 
områdene 4.7 for kultur- og næringsutvikling og 3.1 allmenn kultur. 
 

• Strategiene/tiltakene er forskjellige og spenner fra store prosjekter som går over flere år, 
for eksempel prosjektet for revitalisering av Tønsberg historiske sentrum, til mindre 
enkeltstående tiltak, som for eksempel økonomiske tilskudd til enkeltarrangementer. 

 
For noen kommuneplanmål innenfor området for allmenn kultur er det etter vår vurdering ikke 
lagt fram dokumentasjon eller opplysninger som viser at det per i dag foreligger strategier/tiltak 
med relevans for heler eller deler av målet. Dette gjelder: 

• Målet om å øke økonomisk tilskudd til kulturarrangører, arrangementer og 
produksjoner.  

• Målet om å øke driftstøtten til frivillige lag og foreninger. 
• Målet om å utvide og legge til rette for bruk av barnehager, skoler, idrettsanlegg, 

samfunnshus, bibliotek og offentlige uterom til kulturelle aktiviteter. Dette er et 
prioritert kommuneplanmål for 2009- 2012. 

• Målet om å arbeide aktivt for at Vikingskipene kommer tilbake til Vestfold og aktivt 
støtte utviklingen av Vestfold som Vikingfylke. 
 

For å fremme kommuneplanmål innenfor området for kultur – og næringsutvikling har 
kommunen tre strategier, i tillegg til en rekke tiltak. Strategiene er: 
 

• Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum. 

                                                      
1 Samarbeidsavtalen inngått mellom kommunen og hotellet som kulturhuset er lokalisert i. 
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• Utvikling av slottsfjellområdet (Slottsfjellmuseet, Løkken og Slottsfjellfestivalen). 
• Etablering av Kulturhus Tønsberg – en felles portal for markedsføring av kulturarenaer i 

kommunen.  
 
Opplysninger som er kommet fram i intervju indikerer at kommunens bistand til 
Slottsfjellfestivalen fram til i dag i liten grad har resultert i gjennomføring av konkrete tiltak 
som kan tilrettelegge for utvikling av Slottsfjellfestivalen. Kommunen har imidlertid iverksatt et 
arbeid for å lage en helhetlig plan for utvikling av slottsfjellområdet, herunder for bruk av 
området til festivaler.  
 
Innenfor kultur- og næringsutvikling er det et kommuneplanmål å videreutvikle felles 
samarbeidsarenaer for kultur og næringsliv, og aktivt bruke kultur for å oppnå verdiskapning og 
sysselsetting. På tross av kommunens strategier/tiltak for å nå disse målene, etterlyses det 
etablering av flere og bedre samarbeidsarenaer for kultur- og næringsliv og planlegging av 
byutvikling. 
 
Anbefaling 
 
Vi anbefaler at kommunen grundigere evaluerer etterlevelsen av målet om å videreutvikle 
samarbeidsarenaer, herunder vurderer muligheter og behov for å utvikle flere og bedre 
samarbeidsarenaer for kultur og næringsliv.  
 
Vi anbefaler også at kommunen tar initiativ til å vurdere behovet for en overordnet 
byutviklingsplan/konkret handlingsplan med siktemål å bruke kulturarrangementer og 
kulturtilbudet som ledd i verdiskapning, sysselsetting og sentrumsutvikling. Eventuelle planer 
bør utarbeides i samarbeid med kultur- og næringsliv. 
 
Problemstilling 2 
I hvilken grad er det etablert planer og strategi for evaluering av måloppnåelse, heri også 

erfaringslæring.  

 
Etter vår vurdering har kommunen et system for evaluering av strategier/tiltak, kommunale 
resultatmål og kommuneplanmål i sitt plan- og styringssystemet. Systemet sikrer årlige 
evalueringer og dokumentasjon av erfaringer, som igjen danner grunnlag for revidering av 
kommuneplanmålene.  
 
Fakta indikerer imidlertid at evalueringen av tiltak og prosjekter kan bli enda bedre. Bedre 
evaluering av tiltak vil bidra til et enda bedre grunnlag for å evaluere kommuneplanmålene.  
 
Plan- og styringssystemet er etter vår vurdering et formålstjenlig system for evaluering.   
 
Kommunen har ikke skriftlige rutiner eller prosedyrer for å sikre at de som får tildelt økonomisk 
tilskudd legger fram regnskapsrapport som viser hvordan midlene ble brukt. Kommunen har 
opplyst at rutiner vil bli laget, noe vi vurderer som positivt. 
 
Videre er det også vår vurdering at kommunen ikke har utviklet en helhetlig strategi/plan for 
målevaluering som også sikrer kommunen informasjon om effekter av tiltak som det gis 



                                                                                                                                                      Rapport  

K P M G  A S  

 

 

 2008 KPMG AS, the Norwegian member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 

 

S I D E 6 

  
 

 

 

økonomisk støtte til. For tiltak som får inntil 100 000 kr i støtte er det ikke praksis for å kreve 
annen evaluering enn en regnskapsrapport.   
 

• Regnskapsrapporter er egnet til å si noe om de tildelte midlene er brukt i samsvar med 
tildelingsvedtaket, men gir ikke informasjon om hva som kom ut av tiltaket. 

• Evaluering basert på regnskapsrapporter er ikke fullt ut egnet til å 
formidle og dokumentere erfaringer om hva som ble oppnådd ved tiltaket. Disse 
erfaringene må også skaffes til veie dersom kommunen skal kunne evaluere om 
tildeling av økonomisk tilskudd har hatt noe å si for etterlevelse av 
kommuneplanmålene. 

 
Anbefaling 
Vår anbefaling er at kommunen videreutvikler en helhetlig strategi/plan som sikrer kommunen 
informasjon om effekter av tiltaket det ble gitt økonomisk støtte/tilskudd til. Slik vil kommunen 
få et enda bedre grunnlag for å evaluere tiltaket i forhold til måloppnåelse. 
 
 
Problemstilling 3 
I hvilken grad har eventuelle strategier/ tiltak for Oseberg kulturhus lykkes i forhold til de 

vedtatte målene? 
 
Målsetningen om at kulturhuset skal være et konferansesenter og ha kommersielle forestillinger 
har lykkes. Store forestillinger som har hatt suksess har etter vår vurdering medført positive 
ringvirkninger for næringsliv, og reiseliv i sommersesongen. Opplysninger fra lederen for 
hotell- og restaurantbransjen tilsier at betydningen har vært særlig merkbar for handel, hotell og 
resturantanter. 
 
Imidlertid har kommunen ikke lyktes tilsvarende med tiltakene for å få et bredt tilbud av lokale 
kulturelle forestillinger.  Målene for Oseberg kulturhus er ikke nådd fullt ut. 
 
Det er enighet mellom kommunen og Kulturhusstyret om at tiltakene for det lokale kulturlivet 
ikke har lykkes. Det er også enighet om at oppfølgingen av samarbeidsavtalen ikke har vært god 
nok, og at det har tatt tid å oppfylle avtalen og finne løsninger på utfordringene for det lokale 
kulturlivets bruk av kulturhuset. 

 
Kulturhusstyret har nå tatt tak i flere av utfordringene med samarbeidsavtalen, og iverksettingen 
av denne.  Etter vår vurdering er dette positivt. Samtidig er det ikke gitt at dette vil medføre at 
tiltak vil lykkes bedre i forhold til oppfyllelse av kommuneplanmålene. Vi viser til at avtalen 
ikke angir løsninger for alle utfordringer som det lokale kulturlivet har hatt med bruk av 
Oseberg kulturhus. For eksempel at kulturhuset har en størrelse som i mange tilfeller ikke er 
egnet for lokale kulturaktører.  
 
 
Problemstilling 4 
I hvilken grad har foreliggende avtaler for etablering og drift av Oseberg kulturhus bidradd til 

eller hindret måloppnåelse av vedtatte mål. 
 
Etter vår vurdering har ikke samarbeidsavtalen vært et hinder for at kulturlivet kan få tilgang til 
Oseberg kulturhus og dermed for at kommuneplanmålene kan nås. Avtalen inneholder 



                                                                                                                                                      Rapport  

K P M G  A S  

 

 

 2008 KPMG AS, the Norwegian member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 

 

S I D E 7 

  
 

 

 

virkemidler for å gi det lokale kulturlivet tilgang til kulturhuset. At virkemidlene har vist seg 
ikke å være tilstrekkelige til å løse alle utfordringer som har oppstått for det lokale kulturlivs 
bruk av kulturhuset, innebærer ikke, etter vårt syn, at avtalen er et hinder for at 
kommuneplanmålene kan nås. 
 
 
 

1 Innledning 
 
 
Kontrollutvalget har bestilt forvaltningsrevisjon rettet mot kommunens strategier/tiltak for å 
oppfylle kommuneplanmål på områdene for kultur- og næringsutvikling og allmenn kultur. 
 
I kommunens plan for forvaltningsrevisjon2 er revisjon av måloppnåelse innenfor kultur og 
næring et prioritert område. 
 
Denne rapporten er svar på kontrollutvalgets bestilling. Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i 
samsvar med prosjektplanen vedtatt av kontrollutvalget, se vedlegg. 
 
Formål 
Formålet er å kartlegge kommunens strategier/tiltak for å etterkomme kommuneplanmål på 
områdene for kultur- og næringsutvikling og allmenn kultur.  Opplevde effekter av 
kulturtilbudet på næringslivet, herunder synspunkter og innspill, er innhentet fra bl.a. ulike 
nærings- og interesseorganisasjoner.  
 
Det har også vært et formål å vurdere kommunens planer for egen evaluering og læring knyttet 
til måloppnåelse. Det har vært særlig fokusert på Oseberg kulturhus, herunder hvilke tiltak 
kommunen har for å nå kommuneplanmålene for kulturhuset, om tiltakene har lykkes i forhold 
til målene, og hvilken betydning samarbeidsavtalen har hatt for måloppnåelse. 
 
Problemstillinger 
Problemstillinger i dette prosjektet har vært:  
 

1. I hvilken grad har kommunen etablert og iverksatt strategier/tiltak for å etterkomme mål 
på kultur - og næringsområdet?  

2. I hvilken grad er det etablert planer og strategi for evaluering av måloppnåelse, heri 
også erfaringslæring.  

a. Fremstår disse som formålstjenlige? 
3. I hvilken grad har eventuelle strategier/tiltak for Oseberg kulturhus lykkes i forhold til 

de vedtatte målene? 
4. I hvilken grad har foreliggende avtaler for etablering og drift av Oseberg kulturhus 

bidradd til, eller hindret måloppnåelse av vedtatte mål? 
 
Iht. prosjektplanen er det særlig fokusert på disse kommuneplanmålene: 
 

                                                      
2 Plan for forvaltningsrevisjon gjelder for perioden 2008-2011. 
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• Det arbeides for å videreutvikle felles samarbeidsarenaer mellom kultur og næringsliv 
som kan legge grunnlag for økt integrering av kultur i næringslivet og økt satsning på 
kulturbasert næringsutvikling, enten direkte som rene ”kulturprodukter” eller indirekte 
koblig av kultur og opplevelser til andre varer og tjenester. 

• Aktivt bruke kulturarrangement  og byens kulturtilbud, som ledd i verdiskapning og 
sysselsetting, og sentrumsutvikling.  

• Oseberg kulturhus skal ha et bredt tilbud av forestillinger av nasjonal og lokal karakter  
• Oseberg kulturhus skal legge forholdene til rette slik at Tønsberg kommunes andel blir 

benyttet fullt ut. 
• Øke tilskuddet til kulturarrangører, arrangementer og produksjoner. 
• Øke driftsstøtten til frivillige lag og foreninger. 
• Slottsfjellfestivalen gis rom for utvikling og inngår i kommunens satsning på 

merkevarebygging av Tønsberg. 
 
Kommuneplanmålene for Støperiet kulturhus har ikke vært fokusert i denne 
forvaltningsrevisjonen. 

 

2 Metode 
 
 
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i samsvar med kravene i RSK 001 Standard for 
forvaltningsrevisjon. 
 
Faktadelen i rapporten er basert på dokumentanalyse, svar på skriftlige spørsmål og intervjuer.  
Intervjuer har vært med kommunaldirektøren for kultur3, fagenhetsleder for kultur og idrett 
(som også er sekretær for Kulturhusstyret for Oseberg kulturhus), styreleder for Oseberg 
Kulturhusstyre, leder for Tønsberg Utvikling KF, leder for prosjektet Revitalisering av 
Tønsberg historiske sentrum, leder for Tønsberg Næringsforening, leder for Slottsfjellfestivalen, 
leder for Tønsberg Sentrum AS og leder for hotell- og restaurantbransjen i Tønsbergområdet. 
 
 KPMG understreker at synspunkter fra lederne for Tønsberg Næringsforening, Tønsberg 
Sentrum AS, Slottsfjellfestivalen og Hotell- og restaurantbransjen som formidles i rapporten er 
ledernes personlige synspunkter. Synspunkter og innspill er gitt ut fra ledernes egen kunnskap 
og erfaring.  
 
I vedlegget til rapporten er metoden som har vært brukt i prosjektet nærmere beskrevet.  
 
 

3 Revisjonskriterier 
 

 
Revisjonskriterier er de krav og forventninger som kommunen vurderes i forhold til4. 

                                                      
3 Ansvar for kultur siden september 2009. 
4 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon. 
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De langsiktige kommuneplanmålene for kultur- og næringsutvikling og allmenn kultur i 
kommuneplanens måldel (2008 – 2020) har vært brukt som revisjonskriterier. 
Revisjonskriteriene er listet i vedlegget til rapporten. 
 

4 Fakta og vurdering 
 
Dette kapittelet inneholder først en oppsummering av kommunens strategier/tiltak, se delkapittel 
4.1.  
 
I delkapittel 4.2 er det gjort rede for strategier/tiltak på området 4.7 i kommuneplanen kultur – 
og næringsutvikling, samt våre vurderinger av strategier/tiltak i forhold til målene.  
 
I delkapittel 4.3 flg. er det gjort rede for strategier/tiltak i forhold til fokuserte mål5 på området 
3.1 i kommuneplanen allmenn kultur, samt våre vurderinger av strategier/tiltak i forhold til 
målene.  I vedlegg er det redegjort for strategier/tiltak knyttet til andre kommuneplanmål 
innenfor området allmenn kultur, som har vært en del av kartleggingen. 

4.1 Kartlegging av strategier/tiltak - oppsummering 
 
Nedenfor har vi oppsummert kartleggingen av det som etter vår vurdering er relevante strategier 
og tiltak knyttet til målene.  
 
For mål som det fins planlagte eller iverksatte relevante strategier/tiltak som kan bidra til at 
målet nås, er det satt inn ett ”Ja”. 
 
For mål som det fins planlagte eller iverksatte relevante strategier/tiltak som kan bidra til at 
deler av målet nås, er det satt inn ett ”Delvis.”  
 
For mål som det ikke fins planlagte eller iverksatte relevante strategier/tiltak som kan bidra til at 
hele eller deler av målet nås, er det satt inn ett ”Nei.”  
 
I vedlegg er relevansvurderingen av strategier/tiltak som er foretatt redegjort for. Formål med og 
virkninger av strategier/tiltak opp mot mål, har vært sentralt i relevansvurderingen. 
 
 
 
 
 
 

                                                      
5 Fokuserte kommuneplanmål iht. prosjektplanen,  herunder tilsvarende /tilgrensende kommuneplanmål 
innenfor området for allmenn kultur. 
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Tabell 1. Strategi/tiltak til mål i kommuneplanen på området 4.7 Kultur- og næringsutvikling6  
Nr Mål Strategi/ tiltak  
4.7.1 Det arbeides for å videreutvikle felles samarbeidsarenaer mellom kultur og næringsliv som kan legge grunnlag for økt integrering av 

kultur i næringslivet og økt satsing på kulturbasert næringsutvikling enten direkte som rene ”kulturprodukter” eller indirekte kobling 

av kultur og opplevelser til andre varer og tjenester. 

 
Ja 

4.7.2 Aktivt bruke kulturarrangement og byens kulturtilbud, som ledd i verdiskaping og sysselsetting og sentrumsutvikling. Ja 
4.7.3 Kommunen vil understreke sammenhengen mellom en aktiv kulturpolitikk og en god næringspolitikk Ja 

 
Tabell 2. Strategi/tiltak til mål i kommuneplanen på området 3.1 Allmenne kultur    
Nr Mål Strategi/ tiltak 

3.1.1 Kulturtilbudene skal tilrettelegges for alle Ja 
3.1.2 Kultur skal brukes aktivt i byutviklingen. Ja 
3.1.3 Øke tilskuddet til kulturarrangører, arrangementer og produksjoner Nei 
3.1.4 Øke driftsstøtten til frivillige lag og foreninger Nei 
3.1.6 Stimulere til videreutvikling og modernisering av Vestfold Fylkesmuseum og økt bruk av Slottsfjellsområdet/Tallak. Ja 

3.1.7 Videreutvikle møteplasser og kulturarenaer for større arrangementer og festivaler. Ja 
3.1.8 Videreføre ordningen med midler til kunstnerisk utsmykking av offentlige bygg. Ja 
3.1.9 Sterkere fokus på forskjønning og vedlikehold av uterommene. Ja 
3.1.10 Oseberg kulturhus skal ha et bredt tilbud av forestillinger av nasjonal og lokal karakter. Ja 
3.1.11 Utvide og legge til rette for bruk av barnehager, skoler, idrettsanlegg, samfunnshus, bibliotek og offentlige uterom til kulturelle 

aktiviteter. 
Delvis 

3.1.12 Tønsberg Middelalderfestival skal bidra til å formidle byens historiske identitet til barn og unge. Ja 
3.1.13 Legge til rette for etablering av en stiftelse, som skal ha som oppgave å skaffe tilveie økonomiske frie midler til kultur og frivillighet  Ja 
3.1.15 At kulturlivet skal være minst mulig politisk styrt, og være basert på frivillighet og personlig engasjement Ja 
3.1.14 Arbeide aktivt for at Vikingskipene kommer tilbake til Vestfold og aktivt støtte utviklingen av Vestfold som Vikingfylke. Delvis 
3.1.15 Oseberg kulturhus skal legge forholdene til rette slik at Tønsbergs kommunes andel blir benyttet fullt ut. Ja 

                                                      
6 Mål som bystyret har prioritert for perioden 2009-2012( Utfordringsdokumentet for 2009-.2012) er satt i kursiv i tabell 1 og 2. Prioriteringen er førende for 
kommunens virksomhet i årene 2009 til 2012. 
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Nr Mål Strategi/ tiltak 

3.1.16 Det tilrettelegges for øvingslokaler for ungdom. Ja 
3.1.18 Slottsfjellfestivalen gis rom for utvikling og inngår i kommunens satsing på merkevarebygging av Tønsberg. Ja 
3.1.19 Kommunens økonomiske bidrag til kulturlivet bør i hovedsak gå til aktiviteter som fanger en bredde i lokalbefolkningen, det skal 

legges spesiell vekt på kulturaktiviteter rettet mot barn og unge. 
Ja 

3.1.20 Sørge for kunstnerisk utsmykning av det offentlige rom. Ja 
 
  
I følge opplysninger fra kommunen arbeider kommunen på flere måter for å oppfylle kommuneplanmålene: 
 

• Det er etablert strategier/planer, som innebærer gjennomføring av flere tiltak. 
• Det er planlagt og etablert prosjekter. 
• Det er iverksatt ulike og enkeltstående tiltak. 
• Det er dialog og samarbeid med kulturaktører. 
• Det gis økonomisk støtte/tilskudd til ulike private kulturaktører og kulturformål. 

 
Kommunen er involvert i ulik grad og på ulik måte i de forskjellige tiltakene7: 
 

• Kommunen kan ha en aktiv rolle i planlegging og gjennomføring av tiltakene, typisk ved gjennomføring av rent interne kommunale tiltak.  
• Kommunen kan ha en tilrettelegger rolle, for eksempel når kommunen gir råd/veiledning til kultur- og næringsaktører eller ved tildeling av 

økonomisk bistand til arrangementer.  

                                                      
7 Forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot kultur og næring med vedlegg. 
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4.2 Nærmere om strategier/tiltak på område 4.7 i kommuneplanen: Kultur- og 
næringsutvikling 

 
Kommunen har tre hovedstrategier for å nå kommuneplanmålene innenfor kultur og næring8.  
 
Nedenfor redegjøres det for strategiene. Dernest redegjøres det for andre tiltak som kommunen 
har etablert for å nå kommuneplanmålene innenfor området for kultur- og næringsutvikling.   
 
Hovedstrategi: Revitalisering av Tønsberg historiske senter (Revitaliseringsprosjektet) 
 
Formålet med Revitaliseringsprosjektet er å gjøre Tønsberg sentrum mer attraktivt for 
opplevelser, aktiviteter og for å drive forretningsvirksomhet i sentrum. Prosjektet er et 
samarbeidsprosjekt mellom kommunen og næringslivet. Prosjektet er regnet med å ville gå over 
5-10 år.  
 
Eksempler på konkrete tiltak i prosjektet: 
 

• Byens torg gjøres mer attraktivt å oppholde seg på, og mer brukervennlig for 
torghandlerne og for arrangementer som film, konserter, bondens marked osv.  

• Det er vedtatt gateoppvarming av Torget, Rådhusgaten og Storgaten, noe som vil sikre 
snøfrie arealer (bar vei) hele vinteren, og gjøre bruksområdet på og rundt torget lengre 
tilgjengelig enn før. 

• Det arbeides med et foreløpig skisseprosjekt for kvartalet vest for Torget. Formålet er å 
åpne opp nytt areal for forretninger, kontor og boliger, samt nyetableringer som 
kunsthåndverk, kafeer/bokkafeer etc.  

 
Prosjektet har nå vært igjennom en planleggingsfase/prosjekteringsfase. I 2010 vil planene for 
Torget bli iverksatt, i 2011 for Rådhusgaten og i 2011/2012 for Storgata.  
 
Lederen for Tønsberg Sentrum AS opplyser at ”når revitaliseringsarbeidet av byens sentrum er 

ferdig tror jeg at dette vil være positivt for det lokale næringslivet.” Videre opplyses det at 
forutsetningen er, at det fornyede sentrum tas i bruk og gis et innhold. Det må være plass til 
kulturtiltak og arrangementer som også næringslivet kan dra nytta av. Et eksempel er 
arrangering av torgdager, aktiviteter og bondens marked. Aktiviteter som gjør det attraktivt for 
innbyggere og gjester å bruke byen i tillegg til ren handel. Lederen opplyser også: ”Det er også 
viktig etter min mening, gitt at dette skal bli positivt, at man ivaretar næringsvirksomhet og 
aktiviteter også i selve byggeperioden.” 

 
Lederen for Tønsberg Næringsforening opplyser at revitaliseringen av byens sentrum er viktig 
for næringsaktører i sentrum. Men en pent ytre er ikke nok. Det må også investeres i aktivitet 
for å skape positive effekter for næringsaktører. For eksempel kan det lages en konkret plan for 
hvordan man kan skape aktivitet i byens sentrum. 
 
 
 

                                                      
8 Forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot kultur og næring med vedlegg. 
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Hovedstrategi: Utvikling av Slottsfjellområdet  
 
Formålet med strategien er å utvikle Slottsfjellområdet.  
 
Eksempler på konkrete tiltak som inngår i strategien: 
 

• Kommunen har etablert et prosjekt i samarbeid med Vestfoldmuseene IKS og Vestfold 
fylkeskommune for å lage en helhetlig og langsiktig drifts- og utviklingsplan for 
Slottsfjellområdet (Slottsfjellplatået, museumsområdet og herskapshuset Løkken). 
Planen skal være klar i 2009/2010.  

• Kommunen har dialog med ledelsen av Slottsfjellfestivalen for å få utviklet en god 
infrastruktur (vann, strøm osv.) for Slottsfjellområdet, noe som vil kunne ivareta 
festivalen behov.  

• Kommunen har sammen med andre investert i nye lokaler for Slottsfjellmuseet. 
Lokalene skal være klar til innflytting sommeren 2010 

• Kommunen har kjøpt herskapshuset Løkken. Bygningen inngår i utviklingen av 
Slottsfjellmuseet og de årlige festivalene i området.  

 
Kommunen opplyser at området vil bli en vesentlig bidragsyter innenfor kultur og næring, bidra 
til å få frem merkevaren Tønsberg kommune, middelalderbyen Tønsberg, Norges eldste by, og 
til å ta ut potensialet for historieformidling til nye generasjoner. 
 
Om samarbeidet med kommunen for å utvikle Slottsfjellfestivalen, opplyser ledelsen for 
Slottsfjellfestivalen: 
 

”Når det gjelder mulighetene for å utvikle Slottsfjellfestivalen så opplever jeg at 

samarbeidet med kommunen har blitt bedre og mer effektivt nå enn hva det var 
tidligere. Tidligere jobbet vi mer inn mot politikerne i kommunen. Nå arbeider vi mer 
mot administrasjonen. Vi opplever at vi får klarere og raskere svar på våre spørsmål 

nå.  Vi har møter flere ganger i året med kommunen, også evalueringsmøter, og møtene 
opplever vi som vært nyttige.” 

 
Lederen for hotell- og restaurantbransjen opplyser at festivalpublikum bruker betydelige 
summer i Tønsberg under festivalen, særlig på handel, hotell og restaurant. 
 
(Slottsfjellfestivalen er nærmere behandlet i delkapittel 4.3.2.) 
 
 
Hovedstrategi: Kulturhus Tønsberg 
 
Formålet med strategien er å etablere en portal til kulturlivet i Tønsberg. Portalen kan omfatte 
hele kulturlivet i Tønsberg, både profesjonelle tilbydere og amatører, samt alle kunstuttrykk 
som har en viss forutsigbarhet. Målet med portalen er å øke servicegraden for kulturaktørene. 
Allmennheten skal lettere kunne orientere seg om kulturtilbudet. Med portalen skal kommunen 
få et verktøy for felles markedsføring og felles booking.  
 
Denne strategien er på planleggingsstadiet. Ansvaret for arbeidet med strategien ligger til 
fagenheten for kultur og idrett. 
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Viktige kulturarenaer som kan bli omfattet av strategien er bibliotek, museer, teater, 
kulturskolen, galleri, scener og kulturhus. 

 
 
Andre tiltak for å etterleve kommuneplanmålene innenfor kultur- og næringsutvikling: 
  

•  I 2009 arrangert Tønsberg Utvikling KF (heretter TU) en samling for næringslivet 
(”Kreativ koking”), hvor også kulturaktører deltok. Formålet var å få innspill fra 
næringslivet til arbeidet TU gjør.  
 

• TU har tatt initiativ for å etablere en kunnskapsklynge i Tønsberg for film- og 
videoproduksjon i Vestfold fylke. Formålet er å samle mange som driver med den 
samme aktiviteten på et sted. Når virksomheter lokaliseres i nærheten av hverandre 
oppstår det lettere møtearenaer og samarbeidsmuligheter, for eksempel om 
filmprosjekter. Dette initiativet har p.t. ikke gitt konkrete resultater. 
 

• I Tønsbergområdet er det 10 frokostseminarer i året, hvor næringsaktører og 
kulturaktører møtes. Frokostseminarene er i regi av hhv. Tønsberg Næringsforening og 
Nøtterøy næringsforum. TU er en tilrettelegger ved å bidra til markedsføringen av 
frokostmøtene. 

 
• TU har en kontaktdatabase med over 1000 navn som kan brukes for ”matchmaking”. 

Kontaktlisten brukes bl.a. for å koble næringsvirksomheter til kulturaktører.  Jevnlig 
sender TU ut e-poster med påminnelse til næringsvirksomheter om at de må huske å 
bruke kulturaktører/kulturtilbudet i sin virksomhet. 

 
Når det gjelder tiltak for å etablere ulike samarbeidsarenaer opplyser lederen av Tønsberg 
Næringsforening, at Næringsforeningen er i dialog med kommunen for å etablere bedre 
samarbeidsarenaer. I møte med kommunen opplever foreningen forståelse for behovet for å 
utvikle samarbeidsarenaer. Det er også kort vei til ordfører og rådmann, og lett å få til en dialog. 
 
Det er ikke er etablert samarbeidsarenaer for kultur og næringsliv i kommunal regi hvor 
Tønsberg Næringsforening deltar. Arenaer/møteplasser som næringsforeningen har med 
kulturlivet, er kommet til på Næringsforeningens initiativ. Lederen for Tønsberg 
Næringsforening opplyser, at det burde ha vært etablert flere og bedre samarbeidsarenaer for 
kultur- og næringsliv. Flere samarbeidsarenaer kunne skape positive synergier for kultur- og 
næringsliv, både i Tønsberg og i regionen.  
 
(Tiltak fortsetter:) 
  

• Det tilrettelegges og støttes opp om aktiviteter i byens sentrum i regi av Tønsberg 
Sentrum AS. For eksempel kinovisning på torget, og bruk av torget til bondens marked 
flere ganger i året. 
 

• TU har kjøpt 100 sykler som leies ut av turistkontoret for turister og andre interessenter. 
Sammen med syklene fås et sykkelkart som viser hvor severdigheter, museum osv 
ligger. TU har finansiert sykkelkartet. Kartet gir plass for en ny gruppe av annonsører. 
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• TU bidrar til profileringsarbeidet som turistkontoret driver. TU har bl.a. hatt to innstikk 
i byavisa og ett i Dagens Næringsliv for å profilere kommunen som reisemål. 
Kulturtilbudet i kommunen inngår i denne profileringen.. 

 
• Turistkontoret gir årlig ut Tønsbergguiden, med oversikt over alle arrangementer i 

kommunen. Opplaget er på 24 000. 
 

• På hjemmesiden til turistkontoret www.visittonsberg.com legges det ut og oppdateres 
informasjon om kulturaktiviteter, severdigheter, shopping, overnattingsmuligheter i 
Tønsberg osv. 
 

• Etablering og bruk av Oseberg kulturhus bidrar til å opprettholde Tønsbergs kapasitet 
og attraktivitet som konferanseby9. 
 

• Årlig gir kommunen økonomisk tilskudd og støtte til små og store ulike kulturarenaer 
og kulturtiltak10. 
 

Lederen for Tønsberg Sentrum AS opplyser, at kommunal økonomisk støtte til små og store 
kulturtiltak og arrangementer trolig er helt nødvendig sett med ”sentrumsøyne”. Alle, også 
kommunen, er svært godt tjent med, for ikke å si avhengig av, et levende sentrum, og her spiller 
handel av naturlige årsaker en stor rolle. En by er avhengig av handel for å overleve, men 
handel er ikke lengre avhengig av å ligge i en by. Erfaring tilsier at et sentrum ikke lengre ”går 
av seg selv”, men trenger i likhet med eksempelvis kjøpesentre å stimuleres for å være en 
foretrukket arena for handel og opplevelse.  
 
Lederen for Tønsberg Næringsforening fremhever at kultur- og næringsaktører og virksomheter 
de driver, er svært forskjellige, og at de har ulike behov. Det er mange faktorer som er viktige 
for at man skal kunne lykkes med næringsvirksomhet. Om betydningen av kulturtilbudet i 
Tønsberg, opplyser lederen for Næringsforeningen: 
 

”Jeg tror at et variert kulturtilbud alltid vil være viktig for at næringslivet skal lykkes. 

Kreative krefter innenfor kultur og næring finner gjerne sammen, noe som kan være 
med på å skape grunnlag for virksomhet. Et variert kulturtilbud vil også kunne gi 
grunnlag for varierte arbeidsplasser. 

 
Jeg tror at det ville vært positivt om kommunen kunne ha bidratt enda mer for å skape 

arenaer hvor kultur, næring og kommune kunne snakket sammen. Jeg tror kommunen 
kan satse enda mer på kultur, og det er viktig da tror jeg, at det er en profesjonell 
kultursatsning i kommunen.  Tønsberg har ikke ansatt en egen kultursjef og en egen 

markedssjef, noe Nøtterøy kommunen har gjort.  Kanskje kan Tønsberg kommune lære 
av Nøtterøy kommune? Et samarbeid om kultursatsningen mellom Tønsberg og 

Nøtterøy kommune er en annen mulighet som kan undersøkes.” 
 
Lederen for Tønsberg Sentrum AS opplyser at de gode kulturtiltakene med innhold og 
målgruppetankegang oppleves å ha positive effekter på næringslivet i sentrum.   
 

                                                      
9 Forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot kultur og næring med vedlegg. 
10 Kommuneregnskapet for 2007-2009. 
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”Eksempel på slike kulturtiltak kan være Slottsfjellfestivalen, Middelalderfestivalen og 
klubb- og teaterscenene i byen, for å nevne noen. Effektene vi opplever er økt omsetning 

for næringslivet, men også at det å stå sammen om noe, å skape noe sammen, bidrar til 
å bygge en felles identitet for byens kultur- og næringsliv, som også er svært viktig. 
Slottsfjellfestivalen er også en fantastisk eksponering av byen.” 

 
På spørsmål fra KPMG om kommunen eventuelt kunne gjort noe annerledes for i enda større 
grad å bidra til at kulturtiltak har effekter for næringslivet, svarer lederen for Tønsberg Sentrum 
AS: 

”Et økt samarbeid med eksisterende aktører i byen, og en motor for å få flere aktører til 

å spille på lag. Samt at man hadde en overordnet byutviklingsplan hvor kulturtiltak var 
en del av den store planen som de ulike aktørene knyttet seg mot, på denne måten ville 

man kanskje oppleve at man i større grad spilte på lag og kunne dra nytte av 
hverandres initiativ.” 

 

Lederen for hotell- og restaurantbransjen opplever at kulturarrangementer og tiltak fører til økt 
omsetning i handel og hotell/restaurant. I tillegg setter arrangementer og tiltak Tønsberg på 
kartet; "det skjer noe". Arrangementer som har nasjonal/internasjonal interesse og som 
mobiliserer befolkningen i Tønsberg og nabokommuner har større positive effekter enn andre. 
 
På spørsmål fra KPMG om man opplever at kommunen kunne gjort noe annerledes, for å bidra 
til at kulturtiltak har enda større effekter for næringslivet, svarer lederen for hotell- og 
restaurantbransjen: 

”Større grad av langsiktighet, bedre vilje til å gi økonomisk støtte til aktører. Styrke 

kulturadministrasjonen i kommunen. Bli mer aktive i driften av Oseberg. Utarbeide en 
strategi og profilplan på de  arenaene kommunen er aktør.” 

 

 
 

4.2.1 Vurdering av strategier/tiltak på området for kultur- og næringsutvikling 
 
Det er vår vurdering at Tønsberg kommune har etablert strategier og tiltak som vil kunne bidra 
til at målene på kultur- og næringsområdet nås. Etter vår vurdering har kommunen 
strategier/tiltak som spenner fra større prosjekter som går over flere år, til små og store 
enkeltstående tiltak. Det er tale om flere og forskjellige strategier/tiltak som det arbeides med, 
og som over tid kan bidra til at kommuneplanmålene oppfylles.  
 
Etter vår vurdering har kommunen strategier/tiltak som har relevans for målet om å 
videreutvikle felles samarbeidsarenaer mellom kultur og næringsliv som igjen kan legge 
grunnlag for økt integrering av kultur i næringslivet og økt satsing på kulturbasert 
næringsutvikling (mål 4.7.1).  Vi viser bl.a. til: 
 

• Kommunen bidrar til markedsføringen av felles frokostseminarer 
for kultur- og næringsaktører. 
 

• Kommunen har initiert en samling for næringslivet, hvor 
kulturaktører har deltatt. 
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• I strategien for utvikling av Slottsfjellområdet inngår det et prosjektarbeid for å etablere 
en plan for utviklingen. Formålet er bl.a. å bedre tilrettelegge for kultur- og 
næringsaktivitet på området. I prosjektet deltar kulturinstitusjoner og 
interesseorganisasjoner/festivalarrangører.  

 
Opplysninger fra næringsorganisasjoner viser  at det er et ønske om, og behov for, flere og 
bedre samarbeidsarenaer for næringsliv, kulturliv og kommune.  
 
Etter vår vurdering er det også strategier/tiltak som har relevans for målet om aktivt å bruke 
kulturarrangement og byens kulturtilbud som ledd i verdiskaping og sysselsetting, og 
sentrumsutvikling (mål 4.7.2). Vi viser bl.a. til: 
 

• Planene for etablering av en felles portal for markedsføring av 
kulturarenaer kan virke positivt inn på verdiskapning og sysselsetting for kulturaktører. 
 

• I Revitaliseringsprosjektet tilrettelegges sentrum for 
kulturarrangementer. Bl.a. ved tilrettelegging av torget/gateoppvarming for å gi bedre 
forhold for ulike kultur- og næringsbaserte arrangementer; konserter, film, bondens 
marked. 
 

• Økonomisk tilskudd og støtte til kulturarenaer/kulturtiltak vil også 
bidra til verdiskapning for næringslivet i Tønsberg. Tilskudd/støtte bidrar positivt til å 
opprettholde/videreutvikle kulturtilbudet og et publikumsgrunnlag. Dette bidrar til 
verdiskapning for næringslivet.   

 
• Innkjøp av syker for utleie sammen med kart over byens severdigheter er et tiltak som 

aktivt bruker byens kulturtilbud som ledd i verdiskapning 
 
Kulturtiltak oppleves å ha klare positive virkninger for næringsaktører og næringsliv. Det bidrar 
bl.a. til økt omsetning og verdiskapning.  
 
Etter vår vurdering har kommunen også strategi/tiltak som er med å tydeliggjøre og understreke 
sammenhengene mellom en aktiv kulturpolitikk og en god næringspolitikk (mål 4.7.3).  
 

• Revitaliseringsprosjektet synliggjør koblingen mellom kultur og næring i planene for 
sentrumsutviklingen.  
 

• Kommunens bistand til Slottsfjellfestivalen har etter vår vurdering positive 
ringvirkninger for næringslivet, og er et kulturtiltak som synliggjør at kommunal 
tilrettelegging for kultur har positive synergier for næringslivet. 

4.3 Nærmere om strategier/tiltak på området 3.1 i kommuneplanen: Allmenn kultur 
 
Nedenfor redegjøres det for tiltak som kommunen har etablert for å nå kommuneplanmålene på 
området for allmenn kultur.  
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4.3.1 Strategier/tiltak for målene 3, 4 og 19. 
 
I tråd med prosjektplanen har det vært særlig fokus på målet om å øke kommunens økonomiske 
tilskudd og støtte til arrangementer, foreninger m.v. 
 

 

Kommunen opplyser at det ikke er etablert en egen strategi eller plan for å oppfylle målene 
3.1.3 og 3.1.4 om å øke det økonomiske tilskuddet/støtten.  Dette fordi størrelsen på tilskuddene 
blir vurdert ved budsjettbehandlingen, og det er opp til de politiske partiene å avgjøre dette.  
 
Kommunen11 gir årlig økonomiske tilskudd og driftsstøtte12 til lag, foreninger, arrangementer, 
osv.  
 
I figuren nedenfor har vi på bakgrunn av regnskapstall fra kommunen oppsummert utviklingen i 
overføringer til lag, foreninger arrangementer m.v. (i figuren nedenfor kalt ”Allmenne 
kulturtiltak”) i perioden 2007 – 200913. Figuren viser også overføringer til museer og 
teater/kulturhus i samme periode. (Tall i 1000 kr. 

                                                      
11 Tilskudd tildeles av Utvalget for kultur og frivillighet. 
12 Kommuneregnskapene for 2007 -2009. 
13 Vi har oppsummert tilsendte utdrag fra hovedboken og regnskapstallene for 2007, 2008 og 2009 
innefor ansvarsområdet kultur, idrett og samfunn, og da i tre hovedgrupper: overføringer til allmenne 
kulturtiltak, overføringer til teater/kulturhus og overføringer til museum. Tall for 2009 er foreløpige.   

Mål nr: Mål: 
3.1.3 Øke tilskuddet til kulturarrangører, arrangementer og produksjoner 
3.1.4  Øke driftsstøtten til frivillige lag og foreninger 
3.1.19 Kommunens økonomiske bidrag til kulturlivet bør i hovedsak gå til aktiviteter som 

fanger en bredde i lokalbefolkningen, det skal legges spesiell vekt på 

kulturaktiviteter rettet mot barn og unge. 
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Figuren viser at i perioden 2007-2009 har den økonomiske støtten til allmenne kulturtiltak, 
herunder lag, foreninger, arrangementer, gått ned. Kommunen opplyser at årsaken til at det 
økonomiske tilskuddet ikke har økt innenfor kommuneplanperioden, er at det ikke har vært 
økonomiske midler til det.  
 
Eksempel på tiltak for å oppfylle mål 3.1.19: 
 

• Ved tildeling av frie midler prioriteres kulturtiltak rettet mot barn og unge.  At barn og 
unge skal prioriteres går fram av kommunens retningslinje for tildeling av tilskudd14: 
”Barn- og ungdomsarbeid skal prioriteres ved fordeling av tilskudd. Organisasjoner 
som rekrutterer barn og unge til styrer, råd og aktiv deltakelse skal ha fortinn ved 

fordelingen av tilskudd.” 
 

• Kommunen vil våren 2010 vurdere hvordan kommunen kan jobbe for å få mer midler til 
kulturaktiviteter til barn og unge.  

 
Vår vurdering til mål 3, 4 og 19 
Det gis årlig økonomisk støtte og tilskudd til mange kulturtiltak. Men kommunen har ikke 
strategier/tiltak for å øke den økonomiske støtten/tilskuddet til kulturaktører, arrangementer, 
produksjoner og frivillige lag og foreninger. Den økonomiske støtten til disse har gått ned i 
perioden 2007-2009. 
 
Kommunen har retningsliner for prioritering av økonomisk tilskudd til barn- og ungdomsarbeid. 
Etter vår vurdering er dette et tiltak som kan bidra til at mål nr. 19 nås. I tillegg kommer at 
kommunen planlegger å se på hvordan mer midler kan skaffes til veie for barn- og 
ungdomsarbeid våren 2010. 
                                                      
14 Retningslinje av 9.5.2008. 
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4.3.2 Strategier/tiltak for målene 18, 7 og 6. 
 
I tråd med prosjektplanen har det vært særlig fokus på kommuneplanmål for 
Slottsfjellfestivalen. 
 

 
Eksempel på tiltak for å oppfylle målene 

 
• Slottsfjellfestivalen deltar i prosjektet for utviking av en helhetlig drifts- og 

utviklingsplan for Slottsfjellområdet. Kommunen peker på at en viktig strategisk 
investering vil være å legge permanent lyd/strømkabel til Tallak15: 
 

• Kommunale etater er involvert i planlegging og gjennomføring av Slottsfjellfestivalen. 
Kulturavdelingen arbeider med å utvikle Slottsfjellområdet og prøver i dette arbeidet 
også å ivareta festivalens interesser, herunder bedring av infrastruktur (strøm, vann, vei) 
Bydrift bistår med tilrettelegging av Slottsfjellområdet for festivalen. Noe av dette 
arbeidet faktureres festivalen. 

 
• Herskapsboligen Løkken som ligger på Slottsfjellsområdet er kjøpt av kommunen og 

planlegges stilt til festivalens rådighet sommeren 2010.  
 

• TU har sponset Slottsfjellfestivalen med nytt vannsystem, for å sikre vannkvaliteten 
under festivalen.  

 
• I strategi for utvikling av Slottsfjellsområdet inngår også rehabilitering av 

Slottsfjellmuseet16.  
 

 

Ledelsen for Slottsfjellfestivalen opplyser: 
 
”Jeg opplever at det for ofte er en lang vei fra ord til handling i kommunen. Vi er med 

på møter og deltar i prosesser knyttet til utvikling av Slottsfjellområdet og 
Slottsfjellfestivalen, men det tar svært lang tid å få gjennomført noe av det som snakkes 

om. For eksempel: 

• Når det gjelder utvikling/forbedring av infrastrukturen på Slottsfjellet, så opplever 

vi at det ikke skjer noe i forhold til infrastruktur som strømkabler, vann, vei. Det 
har for eksempel i flere år vært snakk om å asfaltere veier til /på området, men det 

har ikke skjedd noe i forhold til dette. 

                                                      
15 Forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot kultur og næring med vedlegg. 
16 Forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot kultur og næring med vedlegg. 

Mål nr: Mål: 
3.1.18 Slottsfjellfestivalen gis rom for utvikling og inngår i kommunens satsing på 

merkevarebygging av Tønsberg. 
3.1.7 Videreutvikle møteplasser og kulturarenaer for større arrangementer og festivaler.  
3.1.6 Stimulere til videreutvikling og modernisering av Vestfold Fylkesmuseum og økt 

bruk av Slottsfjellsområdet/Tallak.  
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• Siden festivalen startet opp har det skjedd en endring på området som har 

betydning for festivalen og det har vært vanntilførsel til en hydrant for å forbedre 
brannsikkerheten.  Kostnaden ble delt mellom festivalen og kommunen, og det var 

festivalen som drev dette arbeidet fram. 

• Vi er med i kommunens utviklingsprosjekt for Slottsfjellområdet. Men vi har kun 

deltatt på ett møte i prosjektet og det var høsten 2009.  
 

Jeg opplever at kommunen enten må handle tidligere enn det som har vært tilfelle til nå, 
eller så må kommunen la være å gi oss forhåpninger om at det vil skje 

endringer/forbedringer med betydning for Slottsfjellfestivalen.” 
 

 
Lederen for Tønsberg Næringsforening opplyser: 
 

”Slottsfjellfestivalen er et kulturtiltak som er stort og som får mye oppmerksom både i 
nasjonal og i internasjonal presse.  Jeg opplever at festivalen er med på å legitimere 
Tønsberg som en kul og attraktiv by for ungdom, som er den største målgruppen til 

festivalen. 
 

Anslagsvis genererer festivalen minst 50 millioner i omsetning de dagene den pågår.  
 
Jeg tror at ikke bare kommunen, mens også andre aktører kunne ha bidratt til 

Slottsfjellfestivalen i mye større grad. Det er for eksempel ikke et eneste tegn i byen på 
at det er Slottsfjellfestival med unntak av selve Slottsfjellet. For eksempel kunne det ha 

vært Slottsfjellbusser, vimpler/flagg, Slottsfjellmenyer i restaurantene osv. En mulighet 
kan være å få til et samarbeide med de som står bak festivalen, slik at en større del av 

byen og regionen kan dra nytte av Slottsfjellfestivalen.” 
 

Vår vurdering til mål 18, 7 og 6. 
Etter vår vurdering vil arbeidet med utvikling av Slottsfjellsområdet være relevant for og på sikt 
etterkomme målet om å gi Slottsfjellfestivalen rom for utvikling (mål 3.1.18). herunder har det 
betydning at festivalen kan delta i prosjektet for utviklingen av Slottsfjellsområdet og formidle 
sine behov i prosjektet. 
 
Opplysninger kommer fram i intervju med lederen av Slottsfjellfestivalen indikerer at 
kommunens bistand til Slottsfjellfestivalen fram til i dag i liten grad har resultert i 
gjennomføring av konkrete tiltak for å tilrettelegge for utvikling av Slottsfjellfestivalen.  
 
Strategien har også relevans for målet om å videreutvikle Slottsfjellsområdet for større 
arrangementer og festivaler (mål 3.1.7). Vi viser til arbeidet med å lage en helhetlig 
utviklingsplan for området. 
 
Investeringen i fornyelse av museet er et konkret tiltak som kan bidra til å nå målet om 
modernisering av Slottsfjellsområdet (mål 3.1.6).  

4.4 Strategier/planer for evaluering av måloppnåelse 
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Når det gjelder evaluering av mål, så har kommunen et plan- og styringssystem17 som innebærer 
evaluering av kommuneplanmålene, herunder målene på områdene for kultur- og 
næringsutvikling og allmenn kultur.   
 
Dette systemet innebærer at kommunen med utgangspunkt i prioriterte kommuneplanmål 
fastsetter resultatmål for virksomhetene.  
 
Virksomhetenes resultatmål er gjenstand for årlig evaluering.  

• Evalueringen har fokus på hva som er oppnådd, hva som ikke er oppnådd (avvik), 
videre arbeid og utfordringer.   

• Evalueringen dokumenteres i kommunens årsmeldinger, som legges fram for bystyret.  
• Evalueringen danner utgangspunktet for nye resultatmål i kommunens virksomheter.  
• I evalueringen involverer kommunen brukere og ansatte. Det gjennomføres årlig 

brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser. I 2008 gjennomførte Tønsberg 
kommune en brukerundersøkelse på kulturområde rettet mot brukere av svømmehall og 
bibliotek.   

 
Hvert fjerde år revideres kommuneplanens måldel. Revisjonen gjøres bl.a. på bakgrunn av 
erfaringer som er vunnet.  
 
I kommunens plansystem inngår18 tre hovedfaser, planlegging, gjennomføring og oppfølging.  
Figuren nedenfor illustrer plan- og styringssystemet til kommunen19: 
 
 
 
 

                                                      
17 Forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot kultur og næring med vedlegg. 
18 Ref. By-Sak 057/08 Årsmelding 2007 for Tønsberg kommune. 
19 Ref. By-Sak 057/08 Årsmelding 2007 for Tønsberg kommune og Forvaltningsrevisjonsrapport 
2009/2010 om Internkontroll i Tønsberg kommune, KPMG. 
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I BY- Sak 057/08 fremgår bl.a.: 
• Målet er å videreutvikle en klar målstruktur mellom overordnete målsettinger i 

kommuneplan og handlingsprogram, til mål og tiltak i de enkelte virksomheters 
virksomhetsplaner.  

• Målingene skal vise om organisasjonen er på rett vei på de ulike områdene og gi 
grunnlag for å sette inn tiltak der det er nødvendig.  

• Årsmeldingen gir en målbar informasjon på flere fokusområder blant annet gjennom 
rapporteringen på de vedtatte kommuneplanmålene.  

 
Hensikten med plan - og styringssystemet er å kunne rapportere fra det fundamentale grunnlag 
for kommunens virksomhet, å dekke de behov innbyggerne og brukerne av de kommunale 
tjenestene har. 
 
Evalueringer av strategier/tiltak 
Kommunen opplyser at evaluering av ulike strategier/tiltak for å nå målene gjøres på 
forskjellige måter.  
 
Kommunale virksomhetsinterne strategier/tiltak: 

• Evalueringen her er en integrert del av kommunens plan- 
og styringssystem jfr. ovenfor. 

• Gjennomføring av evaluering er et 
virksomhetsledersansvar.  

 

Kommunale økonomisk tilskudd/støtte til kulturaktører: 
 

Kommuneplan 
2008-2020
Måldelen

Målekartet
Felles og eget

5 fokusområder

Årsmelding

Resultater fra målekartet
Rapporter/Registreringer

Ledersamtaler

4-årig 
Økonomiplan med 
Satsingsområder

(handlingsprogram)

Læring

Kontroll

Gjennom-
føring

Plan

Virksomhets-
plan

PLANSYSTEMET TØNSBERG KOMMUNE

Bud-
sjett
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• Det en forutsetning for tildeling av støtte, at det leveres 
en regnskapsrapport til utvalget for kultur og frivillighet i etterkant.  Dette er det praksis 
for. Det fins imidlertid ikke prosedyrer for å sikre at dette alltid gjøres. Kommunen 
opplyser at dette vil de gjøre noe med. 

• Om det i tillegg til kravet om regnskapsrapport gjøres en evaluering av tiltaket er 
avhengig av arrangementstype og størrelse. For større prosjekter som får økonomisk 
støtte gjennomføres en prosjektevaluering. Mindre arrangementer evalueres normalt 
ikke av kommunen. I mindre prosjekter kan det og være muntlig evaluering. 

• Kommunen opplyser20 at grensen for når prosjekter blir 
gjenstand for mer formell evaluering i praksis går ved økonomiske bidrag på 100 000 kr 
eller mer.  

 
Kommunen har lagt fram en prosjektevaluering for Middelalderfestivalen for året 2009. 
Festivalen mottok i 2009 kr. 400 000,-.21 Storbandfestivalen har fått 220 000 kr i støtte i 200922. 
Kommunen har ikke lagt fram en prosjektevaluering for Storbandfestivalen. 
 
Når det gjelder Oseberg kulturhus opplyser kommunen23 at det ikke har vært arbeidet 
systematisk med evaluering/erfaringslæring i Kulturhusstyret.  Kulturhusstyret24 opplyser at det 
i inneværende år vil bli satt mer fokus på evalueringsarbeidet i styret. 
 
TU (Tønsberg Utvikling KF) omfattes av kommunens plan- og styringssystem25. Det er praksis 
for å gjennomføre prosjektevaluering i TU. Prosjektene blir evaluert og evalueringen blir 
sammenfattet i en sluttrapport. Sluttrapporten drøftes i styret for TU. Dersom prosjektet har 
egen styringsgruppe behandles rapporten også i styringsgruppen. I disse tilfelle vil styret i TU få 
prosjektrapporten til orientering. 
 
TU opplyser:  

”Det varierer hvor grundig evalueringen er. Evaluering kan også være muntlig. 

Erfaringslæring er en del av evalueringene som gjøres, ved at man ser på hva som gikk 
bra og hva som ikke fungerte. Drøfting av prosjekter og diskusjon i styre er en viktig del 

av erfaringslæringen. Tønsberg Utvikling søker å sikre at erfaringene kan tas videre, 
ved at evalueringene dokumenteres.” 

 
Om erfaringslæring på kulturområdet opplyser kommunen: 

”Erfaringslæring sikres gjennom evalueringer, hvor det går fram hva som fungerte bra 

og hva som ikke fungerte, samt ved forbedringsforslag. Det er en løpende 
læringsprosess på bakgrunn av evalueringer som gjøres.” 

 
På spørsmål fra KPMG om hvordan evalueringen fungerer, opplyser kommunen at evalueringen 
fungerer tilfredsstillende på kulturområdet. Men det er og et stort potensial for å bli enda bedre 
når det gjelder evaluering av de enkelte tiltak og prosjekter. Om potensialet for forbedringer kan 

                                                      
20 Fagenhetsleder for kultur og idrett. 
21 Kommuneregnskapet for 2009 og Forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot kultur og næring med 
vedlegg. 
22 Kommuneregnskapet for 2009. 
23 Kilde: Fagenhetslederen for kultur og idrett. 
24 Kilde: Styreleder 
25 Årsmeldingen for Tønsberg kommune for 2008. 
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tas ut, avhenger av hvor mye ressurser som settes av til evaluering. Ressurser som settes av til 
evaluering har innvirkning på: 

• Tiden man kan sette av til evaluering. 
• Hvor mange som kan involveres. 
• Oppfølgingen av evalueringen. 
• Hvor stor nytte man kan få ut av evalueringen. 

4.4.1 Vurdering av strategier/planer for evaluering av måloppnåelse 
  
Etter vår vurdering har kommunen et system for evaluering av strategier/ tiltak, kommunale 
resultatmål og kommuneplanmål. Dette systemet er plan- og styringssystemet, og det sikrer: 
 

• Årlig evaluering av kommunale resultatmål og tiltak. 
• Dokumentasjon av evalueringen i kommunens årsmeldinger (fra 2004-) og input til 

nye/endrede resultatmål. 
• Dokumentasjon av erfaringsgrunnlag for revisjon av kommuneplanmålene hvert 4. år.  

 
Et system for årlige evaluering av tiltak og resultatmål bidrar til systematisk erfaringslæring. 
Evalueringen fokuserer på om mål er nådd, årsaker til avvik og hva som fungerte bra og ikke.  
Etter vår vurdering er derfor plan- og styringssystemet et formålstjenelig redskap for evaluering 
av kommuneplanmålene, herunder for erfaringslæring. 
 
Samtidig indikerer opplysninger i faktakapittelet at kommunen kan bli enda bedre til å evaluere 
av tiltak og prosjekter, og da i forhold til å sette av tid og ressurser til evaluering Generelt vil 
manglende eller mangelfull evaluering av tiltak kunne svekke grunnlaget for senere 
evaluering/revisjon av kommuneplanmålene. 
 
Kommunen har praksis, men ikke skriftlige rutiner, for å sikre at de som får tildelt økonomisk 
tilskudd legger fram regnskapsrapport som viser hvordan midlene ble brukt. Kommunen vil 
utarbeide rutiner som sikrer at kommunen alltid innhenter regnskapsrapporter. Etter vår 
vurdering er dette positivt. Formaliserte rutiner vil bidra til å sikre kommunen informasjon om 
bruken av midlene i alle saker. 
 
I fakta går fram at tiltak som får inntil 100 000 kr i støtte normalt ikke avkreves annen 
evaluering enn en regnskapsrapport.  Regnskapsrapporter vil etter vår vurdering bare være egnet 
til å si noe om de tildelte midlene er brukt i samsvar med tildelingsvedtaket.  

• Det er således begrenset hvilken informasjon regnskapsrapportene gir 
om tiltaket. 

• Regnskapsrapporter vil ikke gi informasjon om hva som kom ut av 
tiltaket eller hva som ble oppnådd.  

• Evaluering basert på regnskapsrapporter vil derfor ikke være egnet til å 
formidle og dokumentere effekter og virkninger av tiltakene.  

• Dette igjen medfører at regnskapsrapporter som evalueringsredskap 
ikke er tjenlig i evalueringen av om kommuneplanmålene er nådd.  
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Figuren under viser sammenhengen mellom mål, tildeling (input), bruk av midler (output) og 
virkninger av tiltaket (outcome). Det er effekter og virkninger av tiltaket (outcome) som får 
økonomisk støtte som er egnet til å si noe om målet nås. 

 
Det er vår vurdering at kommunen ikke har utviklet en helhetlig strategi/plan for målevaluering 
som sikrer kommunen informasjon om effekter av en rekke tiltak. Dette dreier seg om en rekke 
tiltak som det er gitt inntil 100 000 kr. i økonomisk støtte til. 

4.5 Oseberg kulturhus 
 
Oseberg kulturhus er bygget både for kulturlivet og næringslivet. Kulturhuset er tilpasset større 
arrangementer, forestillinger og konferanser26. Oseberg kulturhus har bl.a. en stor konsertsal 
som rommer vel 1000 mennesker  
 
Oseberg kulturhus er en del av Quality Hotell Tønsberg. Hotellet fikk i sin tid etablere seg på en 
kommunal tomt mot at hotellet ble bygget med saler for kulturarrangementer.  
 
Den 14.6.2000 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Tønsberg kommune og Lindahlplan 
Invest AS om bruken kulturhusdelen av hotellet27. Avtalen ivaretas av Kulturhusstyret. 
Sammensetningen av og oppgavene til kulturhusstyret er regulert i samarbeidsavtalen. 
 

I Kulturhusstyret sitter det tre politikere fra Tønsberg kommune og to representanter fra hotellet.  
I tillegg deltar fagenhetslederen for kultur og frivillighet. Han har administrative oppgaver som 
møteinnkalling, referatskriving, og gir faglig støtte til kommunens styremedlemmer. 

4.5.1 Strategier/tiltak for å oppfylle kommuneplanmålene for Oseberg kulturhus 
 
Målene for Oseberg kulturhus er: 
 

• Oseberg kulturhus skal ha et bredt tilbud av forestillinger av nasjonal og lokal karakter.  

                                                      
26 Forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot kultur og næring med vedlegg. 
27 Samarbeidsavtale datert 14.6.2000 om utbygging av kulturhus og hotell på Lindahlplan. 
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• Oseberg kulturhus skal legge forholdene til rette slik at Tønsberg kommunes andel blir 
benyttet fullt ut. 

 
Nedenfor redegjøres for strategier/tiltak for Oseberg kulturhus, samt synspunkter fra kommunen 
og Kulturhusstyret på om iverksatte tiltak har lykkes. 
 
Tiltak som følger av samarbeidsavtalen: 
 

• Kommunen disponer 33 % av brukstiden eller 120 dager i året i kulturhuset. 
Kommunen kan på denne kvoten reservere bruken av kulturhuset til bruk for lokale og 
regionale arrangement i regi av ideelle organisasjoner/institusjoner eller kommunen 
selv. 

 
Til dette opplyser Kulturhusstyret, at bruken i snitt har ligget rundt 40 til 50 dager på den 
kommunale kvoten, siden kulturhuset stod ferdig. Kulturhusstyret opplyser at det ikke har vært 
behov og marked for å ta i bruk mere av kommunens brukstid. Kommunen opplyser at det er en 
intensjon at kulturhuset også skal være øvingsarena, noe som ikke har lykkes.  

 
• Det er etablert et underskuddsfond for å gi økonomisk støtte til kulturarrangementer i 

konsertsalen. Fondet senker den økonomiske risikoen for private kulturaktører som vil 
bruke kulturhuset. I 2010 er fondet på 360 000 kr.  

 
Til dette opplyser kommunen, at fondet er for lite til å kunne ha noen særlig innvirkning på 
målsetningen om å ha et bredt tilbud av forestillinger av lokal karakter.  
 

• Ikke- profesjonelle kulturaktører er sikret en meget gunstig pris for leie av salene.  
 
Til dette opplyser Kulturhusstyret, at det likevel er dyrt å bruke kulturhuset, siden rigging og 
teknisk utstyr ikke er inkludert i prisen, men kommer i tillegg. Ved arrangementer må salen ofte 
leies over flere dagen av hensyn til gjennomføring av prøver.  
 

• Kulturhusstyret har tatt initiativ for å få til et bedre 
bookingsystem til sommeren 2010. Formålet med et felles bookingsystem er å sikre at 
kommunen kan reservere plass i konsertsalen med bindende virkning for det lokale 
kulturlivet. I dag kan bare hotellet reservere konsertsalen med bindende virkning. 

 
Andre tiltak: 
 

• Via kommunens nettsider er oppdatert program og prisinformasjon for Oseberg 
kulturhus gjort bedre tilgjengelig for publikum enn før. Tidligere lå det ikke ute 
informasjon om priser. Programinformasjon er kommet på plass det siste halvåret ved et 
samarbeid med hotellet, og ved at hotellet har tatt kostnadene.   
 

• Strategien ”Kulturhus Tønsberg” vil også omfatte Oseberg kulturhus. Kommunen 
opplyser at en samordning av kommunens satsing på å tilrettelegge for felles 
markedsføring av kulturarenaer vil bidra til å videreutvikle tilbudet på Oseberg 
kulturhus. 
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Kommunen opplyser at Oseberg kulturhus har lykkes i målsetningen om å tiltrekke seg stor 
konferanseaktivitet28. Kommunen viser til hotellets egen statistikk for 2009 som viser at det har 
vært 127 konferansedager i Oseberg kulturhus.  Kulturhuset var i bruk 165 ganger i 2009. 
Kommunen opplyser at den kommersielle delen av Oseberg kulturhus har lykkes. Dette gjelder 
og i forhold til profesjonelle kulturforestillinger. Kulturhusstyret opplyser også at Oseberg 
kulturhus har lykkes og har vært en suksess i forhold til konferansedelen og i forhold til 
profesjonelle kulturforestillinger. 
 
Både kommunen og Kulturhusstyret opplyser, at Oseberg kulturhus ikke har lykkes som 
kulturarena for det lokale kulturlivet.  Om årsaker til manglende måloppnåelse nevner 
Kulturhusstyret disse: 

• Kulturhuset er tilpasset store arrangementer, mens det lokale kulturlivet trenger scener 
og saler av mindre format. 

• I Tønsbergområdet er det mange scener å velge mellom og konkurransen om å trekke til 
seg kulturaktører er stor.  

• Det er ikke satt av tilstrekkelige økonomiske ressurser til å drifte Oseberg kulturhus.  
 
Lederen for hotell- og restaurantbransjen opplyser: 
 

“Stor kapasitet i Oseberg åpner for større arrangementer. Show med suksess har stor 

betydning på handel, hotell og restaurant. I sommersesongen har det stor betydning for 
Tønsberg som reiselivsby.” 

 
Lederen for Tønsberg Sentrum AS opplyser: 
 

”Etableringen av Oseberg kulturhus forbindes kanskje ikke først og fremst med positive 
effekter for næringslivet, men selvsagt har det også det for enkelte næringer.  Noen 
positive ringvirkninger har det nok vært. Kulturhuset forbindes gjerne med at det ikke 

har blitt den kulturarenaen for det lokale kulturlivet som det var tenkt å være.” 
 

Lederen for Tønsberg Næringsforening opplyser: 
 

”Det er viktig at Tønsberg har kulturscener som Oseberg kulturhus, men kanskje kunne 

man brukt kulturhuset enda mer? Jeg opplever at Oseberg kulturhus har hatt en viss 
betydning for næringslivet, men ikke at kulturhuset har hatt stor effekt for 

næringslivet.” 

 

 
 

4.5.2 Samarbeidsavtalen for Oseberg kulturhus 
 
 
I en rapport29 fra 2004, som evaluerer samarbeidsavtalen, går det fram av rapportens 
konklusjoner på s. 14 at avtalen sikrer Tønsbergs lokale kulturliv tilgang til et moderne og 

                                                      
28 Forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot kultur og næring med vedlegg. 
29 Evaluering av samarbeidsavtale om Oseberg kulturhus. 
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avansert kulturhus. Avtalene som er inngått innebærer hensiktsmessige rammer for samarbeidet 
om bruken av kulturhuset, men det er behov for å få et bedre samarbeid mellom kommunen og 
hotellet, og skape en felles forståelse av hva som ligger i avtalen. 
 
Kommunen opplyser at samarbeidsavtalen har bidratt til at Tønsberg har et kulturhus som kan 
brukes i hotellets regi til konferanser, store møte, store forestillinger osv.  Når det gjelder det 
lokale kulturlivet har avtalen mekanismer som skal bidra til at det lokale kulturlivet får tilgang 
til kulturhuset; kommunens brukstid og gunstig leie av konsertsalen.  
 
Fagenhetslederen for kultur og idrett opplyser: 

”I seg selv har samarbeidsavtalen mellom kommunen og hotellet vært god nok og gitt 
handlingsrom til Kulturhusstyret. Utfordringen har vært utøvelsen av avtalen. 

Oppfølgingen av avtalen og den langsiktige utviklingen av Oseberg kulturhus har ikke 
vært godt nok ivaretatt i Kulturhusstyret.” 

 
Kommunen30 opplyser at kulturhuset også inneholder en mindre sidesal, som er omfattet av 
samarbeidsavtalen. Denne brukes som brukes konferansesal. 
 
Kulturhusstyret31 opplyser at utfordringen har vært og fremdeles er at kommunen og 
kulturhusstyret ikke har personellmessig og økonomisk kapasitet til å oppfylle avtalen. 
Kulturhusstyret har i 2010 kr 360 000 til disposisjon for sin drift, hvorav hele beløpet går til 
underskuddsfondet. Styrelederen for Kulturhusstyret opplyser at: 

”Med de ressursene kulturhusstyret har hatt til rådighet har ikke kulturhusstyret hatt 
mulighet til å gjøre noe annerledes. I tillegg har det tatt tid for kulturhusstyret å få 

oversikt over oppgavene og sette seg inn i hva som må gjøres.” 
 
Videre opplyser Kulturhusstyret32 at det har tatt tid å finne løsninger på problemer som: 

• Å få på plass et felles og likeverdig bookingsystem for avtalepartene.   
• Å få på plass et permanent lydanlegg. 
• Å gjøre programinformasjon for kulturhuset mer tilgjengelig. 

 
Kulturhusstyret33 opplyser også at styret nå har tatt mer tak i noen av problemene som 
manglende oppfølgingen av avtalen skapte for Oseberg kulturhus. At kommunen nå tar bedre 
tak i oppfyllelsen av punkter i avtalen som var problematiske, skyldes også at rådmannen har 
satt fokus på realiseringen av kulturparaplyen Kulturhus Tønsberg. Når ”Kulturhus Tønsberg” 
er på plass vil oppgavene med markedsføring, programoppdatering og booking for Oseberg 
kulturhus være omfattet av ”Kulturhus Tønsberg”. Kulturhusstyret og kommunen slipper da å 
håndtere disse tingene slik som det gjøres i dag. Dette vil kunne frigi kapasitet i kommunen og 
kulturhusstyret til andre oppgaver. 

4.5.3 Vurdering av strategi/tiltak og samarbeidsavtalen  

 

                                                      
30 Kilde: Fagenhetsleder for kultur og idrett. 
31 Kilde: Styreleder for Kulturhusstyret. 
32 Kilde: Styreleder for Kulturhusstyret. 
33 Kilde: Styreleder for Kulturhusstyret. 



                                                                                                                                                      Rapport  

K P M G  A S  

 

 

 2008 KPMG AS, the Norwegian member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 

 

S I D E 30 

  
 

 

 

Kulturhuset har lykkes i å etablere seg som konferansesenter og som kulturhus for kommersielle 
forestillinger. Fakta indikerer også at store forestillinger med suksess i Oseberg kulturhus har 
hatt positive virkninger for næringslivet, i sær handel, hotell og restaurant. 
 
Etter vår vurdering har tiltakene for å få et bredt tilbud av lokale kulturelle forestillinger ikke 
lykkes tilsvarende. 
 

• Det er enighet mellom kommunen og Kulturhusstyret at tiltakene for det lokale 
kulturlivet ikke har lykkes. Det er også enighet om at oppfølgingen av 
samarbeidsavtalen ikke har vært god nok; det har tatt tid å oppfylle avtalen og finne 
løsninger på utfordringene for det lokale kulturlivets bruk av kulturhuset. 
 

• Vi viser også til at kommunens brukstid på 120 dager i året ikke fylles opp. Denne 
kvoten var særlig tiltenkt lokale kulturaktører. Etter vår vurdering viser dette, at målet 
om at kommunens andel skulle brukes fullt ut ikke er nådd. 

 
Fakta indikerer etter vår vurdering at det er flere årsaker til at tiltakene ikke lykkes fullt ut i 
forhold til målene. 

 
• Virkemidler i samarbeidsavtalen som skulle gi det lokale kulturlivet tilgang til 

kulturhuset synes ikke å ha vært tilstrekkelige til å løse utfordringer som det lokale 
kulturliv har hatt ved bruk av Oseberg kulturhus. Vi viser bl.a. til at selv om lokale 
kulturaktører får leie konsertsalen til forestillinger til en gunstig pris, så vil den totale 
kostnader med leie av salen for øvinger, forestillinger og tilpasning av teknisk utstyr 
kunne bli høy.  

 
• Kulturhuset har en stor konsertsal beregnet for 1000 mennesker. Størrelsen vil ikke 

være like godt egnet for alle lokale kulturaktørers behov. 
 
Kulturhusstyret har nå tatt tak i flere av utfordringen som har vært med samarbeidsavtalen og 
iverksettingen av denne. Dette er etter vår vurdering positivt.  
 
Etter vår vurdering har imidlertid ikke samarbeidsavtalen i seg selv vært et hinder for at 
kommuneplanmålene kan nås. 
 

• Vi viser til at avtalen inneholder virkemidler som bidrar til å gi det lokale kulturlivet 
tilgang til kulturhuset. Slik sett er avtalen med på å bidra til at kommunens andel 
brukes, selv om brukstiden ikke nyttes fullt ut. Avtalen bidrar også til å gi Oseberg 
kulturhus et tilbud av forestillinger. 
 

• At virkemidlene bare et stykke på vei har hjulpet det lokale kulturlivet inn i kulturhuset, 
innebærer etter vårt syn ikke at avtalen i seg selv utgjør et hinder for at 
kommuneplanmålene kan nås. Men virkemidlene som ligger i avtalen har ikke vært 
tilstrekkelige for å overkomme utfordringene det lokale kulturliv har hatt ved bruk av 
Oseberg kulturhus. 
 

• Fakta indikerer at forhold som ligger utenfor avtalens rekkevidde har innvirkning på 
måloppnåelse for Oseberg kulturhus. Vi viser bl.a. til kulturhusets størrelse og egnethet 
for det lokale kulturlivet og konkurranse med andre kulturscener. 
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5 Rådmannens uttalelse 
 
 
Nedenfor er rådmannens uttalelse til rapporten inntatt i sin helhet. 
 
“Forvaltningsrevisjonens rapport er et godt utgangspunkt for å skape forbedring i perioden 
2008-2020 som kommuneplanens måldel omfatter. Til tross for at rapporten omtaler 
detaljområder rådmannen kunne kommentert, velger rådmannen å ikke fokusere på dette. 
 
Det er viktig å presisere at forvaltningsrevisjonen iverksettes når kun 2 år er gått av en måldel 
som skal fullføres i løpet av 12 år. 
 
Dette gir oss imidlertid en god mulighet til å ta tak i de punktene forvaltningsrevisjonen 
avdekker slik at vi kan skape en positiv endring som får virke over en lengre tid og som kan 
sikre at vi når de mål vi har satt oss på lang sikt i Tønsberg kommune.  
Rådmannen i Tønsberg kommune tar rapporten forøvrig til etterretning.” 
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Vedlegg                                  
 
Dette vedlegget inneheld: 
 

1. Prosjektplan 
2. Metode 
3. Referanseliste 
4. Revisjonskriterier 
5. Strategier/tiltak for etterlevelse av kommuneplanmål på området for allmenn kultur. 
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Prosjektplan 
 
Nedenfor er prosjektplanen for forvaltningsrevisjonen inntatt: 
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Metoden i dette prosjektet har fulgt RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon. 
 
I gjennomføringen av dette oppdraget er dokumentanalyse, intervju og svar på skriftlige 
spørsmål blitt brukt for å samle inn data. 
 
Dokumentanalyse    
I rapporten er det brukt informasjon fra dokumenter, jfr. referanselisten nedenfor. Det er 
fortløpende gitt referanser til dokumenter som brukes i rapporten. I analysen er 
dokumentasjonen sammenholdt med revisjonskriterier. 
 
Intervjuer 

Det har vært gjennomført 8 semistrukturerte intervjuer. Intervjuene har vært med 
kommunaldirektøren for kultur34, fagenhetsleder for kultur og idrett (som også er sekretær i 
Kulturhusstyret for Oseberg kulturhus), styreleder for Oseberg Kulturhusstyre, leder for 
Tønsberg Utvikling KF, leder for prosjektet Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum, 
leder for Tønsberg Næringsforening35, leder for Tønsberg Sentrum AS36 og leder for 
Slottsfjellfestivalen37.  
 
Utvalg av personer for intervju i kommunen har vært gjort etter en vurdering av formelt ansvar i 
forhold til formål med dette prosjektet og problemstillingene. Utvalg av intervjuobjekter blant 
næring- og kultuliv har vært gjort ut fra en vurdering av representativitet og relevans i forhold 
til forvaltningsrevisjonens formål og problemstillinger. 
 
Referat fra intervjuene har vært sendt intervjuobjektet for verifisering. Dette innebærer at 
respondenten leser igjennom referatet og gjør eventuelle korrigeringer. 
 
Intervjuene med kommunalt ansatte har vært primært vært gjennomført for å få utfyllende og 
forklarende informasjon til dokumentasjonen. 
 
Det har vært innhentet synspunkter på kulturtiltak og virkninger av disse fra ledere av 
representative foreninger for næringsliv i Tønsberg og omegn. Spørsmålene til disse har vært 
tilnærmet like i utforming og innhold.   
 
Svar på skriftlige spørsmål 
Det har vært innhentet svar på skriftlige spørsmål fra kommunen38 og leder for hotell- og 
restaurantbransjen39 i Tønsberg. 
 
 

 
Relevansvurdering 
I relevansvurderingen av strategier/tiltak har vi sammenholdt innsamlet datagrunnlaget med 
revisjonskriteriene, og ut fra dette vurdert relevansen av strategier/tiltak opp mot vedtatte mål.   

                                                      
34 Ansvar for kultur siden september 2009. 
35 Dag Eriksen. 
36 Stine Koppang. 
37 Christoffer Rød. 
38 Fagenhetsleder for kultur og idrett. 
39 Rune Bjune. 
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I vurderingen har formålet med strategier/tiltak vært sentralt. I tillegg kommer virkninger av 
strategier/tiltak. Det må dreie seg om strategier/tiltak som er planlagt gjennomført i 
kommuneplanperioden 2008- 2020 og kommunen må ha en rolle i planlegging eller 
gjennomføring av strategien/tiltaket. 
 
Datainnsamlinga ble avsluttet 3.5.2010. 
 
Datadelen er basert på analyse av dokument, intervju og svar på skriftlige spørsmål. 
 
Avgrensning 

Forvaltningsrevisjonen har vært avgrenset til å kartlegge og etterprøve relevansen av strategier 
og tiltak som gjelder for kommuneplanmål for perioden 2008- 2020 på områdene 4.7 for kultur 
– og næringsutvikling og 3.1 allmenn kultur. Kommuneplanmål som gjelder andre områder har 
ikke vært del av forvaltningsrevisjonen. 
 
Rapporten er sendt rådmannen til uttalelse. 
 

 
Referanseliste 
 
I denne rapporten er brukt følgende dokumenter. 
 
Kommunale dokumenter: 

• Forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot kultur og næring med vedlegg, 2010. 
• Samarbeidsavtale datert 14.6 2000 om utbygging av kulturhus  og hotell på 

Lindahlplan, Tønsberg,  
• Utskrift av kommuneregnskapet for 2007- 2009, ansvarsområdet 18005 Kultur, idrett og 

samfunn. 
• Rapport frå Middelalderfestivalen 2009 
• Kommuneplanens måldel 208 -200 (vedtatt av bystyret 16.april 2008.) 
• Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2011 
• Retningslinjer for fordeling av økonomisk tilskudd og støtte. 
• Utfordringer for Tønsberg kommune 2009-2012 (Utfordringsdokumentet), vedtatt 

18.6.2008 i Bystyret 
• Tønsberg kommunes årsmeldinger for 2004- 2008. 
• BY-047/08: revitalisering av Tønsberg historiske sentrum. 
• Utskrift av Hovedboken for 2007, 2008 og 2009, regnskapet for Tønsberg kommune. 
• Årsmelding for Tønsberg kommune for 2008. 

 
Andre dokument: 

• Evaluering av samarbeidsavtale om Oseberg kulturhus, 2004, KPMG 
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Revisjonskriterier 
 
Revisjonskriterier er de krav og forventninger som kommunen blir revidert i forhold til40. 
 
I denne forvaltningsrevisjonen har revisjonskriteria vært utledet fra Tønsberg kommunes 
kommuneplan 2008-2020 måldelen, og områdene 4.7 kultur- og næringsutvikling og 3.1. 
allmenn kultur. Kommuneplanen inneholder 12-årige mål og planen skal revideres hvert 4.år.  
 
Nedenfor listes revisjonskriteriene som er brukt: 
 
Område 4: Næringsutvikling, delkapittel. 4.7 Kultur og næring og mål nr 4.7.1 til 4.7.3: 
 

• Det arbeides for å videreutvikle felles samarbeidsarenaer mellom kultur og næringsliv, 
for å legge grunnlag for økt integrering av kultur i næringslivet og økt satsing på 
kulturbasert næringsutvikling enten direkte som rene ”kulturprodukter” eller indirekte 
kobling av kultur og opplevelser til andre varer og tjenester.  

• Aktivt å bruke kulturarrangement og byens kulturtilbud, som ledd i verdiskaping, 
sysselsetting og sentrumsutvikling. 

•  Kommunen vil understreke sammenhengen mellom en aktiv kulturpolitikk og en god 
næringspolitikk 

 
Område 3: Kultur og underkapittel  3.1. Allmenn kultur og mål nr . 3.1.1 til 3.1 20. 
 

• Kulturtilbudene skal tilrettelegges for alle. 
• Kultur skal brukes aktivt i byutviklingen. 
• Øke tilskuddet til kulturarrangører, arrangementer og produksjoner 
• Øke driftsstøtten til frivillige lag og foreninger 
• Stimulere til videreutvikling og modernisering av Vestfold Fylkesmuseum og økt bruk 

av Slottsfjellsområdet/Tallak. 
• Videreutvikle møteplasser og kulturarenaer for større arrangementer og festivaler. 
• Videreføre ordningen med midler til kunstnerisk utsmykking av offentlige bygg 
• Sterkere fokus på forskjønning og vedlikehold av uterommene. 
• Oseberg kulturhus skal ha et bredt tilbud av forestillinger av nasjonal og lokal karakter. 
• Utvide og legge til rette for bruk av barnehager, skoler, idrettsanlegg, samfunnshus, 

bibliotek og offentlige uterom til kulturelle aktiviteter. 
• Tønsberg Middelalderfestival skal bidra til å formidle byens historiske identitet til barn 

og unge. 
• Legge til rette for etablering av en stiftelse, som skal ha som oppgave å skaffe tilveie 

økonomiske frie midler til kultur og frivillighet. 
• At kulturlivet skal være minst mulig politisk styrt, og være basert på frivillighet og 

personligengasjement. 
• Arbeide aktivt for at Vikingskipene kommer tilbake til Vestfold og aktivt støtte 

utviklingen av Vestfold som Vikingfylke. 

                                                      
40 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon. Norges kommunerevisorforbund. 
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• Oseberg kulturhus skal legge forholdene til rette slik at Tønsbergs kommunes andel blir 
benyttet fullt ut. 

• Det tilrettelegges for øvingslokaler for ungdom. 
• Slottsfjellfestivalen gis rom for utvikling og inngår i kommunens satsing 

påmerkevarebygging av Tønsberg. 
• Kommunens økonomiske bidrag til kulturlivet bør i hovedsak gå til aktiviteter som 

fanger en bredde i lokalbefolkningen, det skal legges spesiell vekt på kulturaktiviteter 
rettet mot barn og unge. 

• Sørge for kunstnerisk utsmykning av det offentlige rom 
 

Strategier/tiltak for etterlevelse av kommuneplanmål på området 
for allmenn kultur 
 
 
Strategier/tiltak for mål 1 

 

 
Eksempel på tiltak for å oppfylle målet: 
 

• Kommunen opplyser at det satses på kultur rettet mot barn og unge. Eksempler er 
tilbudet i kulturskolen om opplæring og undervisning i kunstfag og arbeidet med den 
kulturelle skolesekken som er rettet mot alle barn i grunnskolen. I den kulturelle 
skolesekken inngår en egen dag på Middelalderfestivalen for skolebarn, og besøk på 
Haugar kunstmuseum  

 
• Den kulturelle spaserstokken er et kulturtiltak rettet spesielt mot eldre og andre som 

ikke selv kan oppsøke kulturtilbudene. Dette er et samarbeid mellom kulturavdelingen 
og institusjonene i kommunen, som startet for 2 år siden. Tiltaket er initiert av staten. 
Kommunen har fått tilført midler for å gjennomføre tiltaket.  

 
Kommunen opplyser at den engasjerer kulturarbeidere for kulturtiltak rettet mot barn og unge. 
Kulturarbeidere får slik en base også i kommunen, noe som bidrar til deres aktivitet og 
næringsutvikling. Eksempel på det er kulturskoleansatte i deltidsstillinger som jobber med 
kulturvirksomhet også som selvstendig næringsdrivende. 
 
Vår vurdering til mål 1 
Vår vurdering er at kommunen har tiltak som er relevante for å etterkomme målet om at 
kulturtilbudet skal tilrettelegges for alle, herunder også barn, unge og gamle. 
 
 
 
 
 
Strategier/tiltak for målene 8, 9 og 20 
 

Mål nr: Mål: 
3.1.1 Kulturtilbudene skal tilrettelegges for alle. 
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Eksempel på tiltak for å oppfylle målene: 
 

• Kommunen opplyser at når det gjelder videreføring av ordningen med midler til 
kunstnerisk utsmykking så har Tønsberg kommune vedtatt at 0,5 % av brutto byggesum 
for alle nye kommunale bygg skal avsettes til kunstnerisk utsmykking.  

• Det opplyses også at det pågår et utsmykkingsprosjekt på Sandeåsen skole, som er 
under bygging. 

• Kunstnerisk utsmykking av det offentlige rom inngår også i rehabiliteringen av 
Tønsberg Torg41.  

 
På spørsmål fra KPMG om hvordan kommunen sikrer at 0,5 % av brutto byggesum for alle nye 
kommunale bygg settes av og blir brukt til kunstnerisk utsmykking, svarer kommunen: 
 

”Vi sikrer dette gjennom at virksomhetsledere som er involvert i 
byggeprosjekter sørger for at midler til kunstnerisk utsmykking blir avsatt 
i byggeprosjekt.” 

 
 
Vår vurdering til mål 8, 9 og 20 
Etter vår vurdering har tiltakene ovenfor relevans for kommunens oppfyllelse av målene. Også 
iverksettingen av planene for byfornyelse for torget, Rådhusgata, Storgata, som ledd i 
Revitaliseringsprosjektet, er et tiltak som setter sterkere fokus på forskjønning og vedlikehold 
av byens uterom.  
 
 
Strategier/tiltak for mål 11 
 
Mål nr: Mål: 
3.1.11 Utvide og legge til rette for bruk av barnehager, skoler, idrettsanlegg, 

samfunnshus, bibliotek og offentlige uterom til kulturelle aktiviteter. 

 
Eksempel på tiltak for å oppfylle målet: 
 

• Kommunen opplyser at alle barnehager, skoler og idrettsanlegg i utgangspunktet vil bli 
vurdert om de skal være en del av Kulturhus Tønsberg eller om de kan utvikles til å bli 
det på sikt. Dette vil være viktig for at det skal være nærmiljøanlegg som kan fungere 
som et lokalt kulturhus. Det vil også være viktig for å kunne sikre alle barn og unge 
gode, sterke kunst- og kulturopplevelser gjennom sin oppvekst (0-18 år).   

• Fagenhetsleder kultur/idrett med sin stab besiktiger alle anlegg for å se hva man kan 
gjøre for å tilrettelegge for kulturelle aktiviteter.” 

                                                      
41 Kilde: Kommunen 

Mål nr: Mål: 
3.1.8 Videreføre ordningen med midler til kunstnerisk utsmykking av offentlige bygg 
3.1.9 Sterkere fokus på forskjønning og vedlikehold av uterommene. 
3.1.20 Sørge for kunstnerisk utsmykning av det offentlige rom 
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• Kommunens bibliotek og barneavdeling, har tilrettelagt utstilling og arrangementer for 
barn. 

• Revitaliseringsprosjektet bidrar til å tilrettelegge byens sentrum for kulturelle aktiviteter 
hele året ved bruk av oppvarming av gateareal.  

 
 
Vår vurdering til mål 11 
Denne målsetningen er sammensatt, og etter vår vurdering foreligger relevante tiltak p.t. som vil 
kunne bidra til delvis måloppnåelse.   
 
Kommunen har etter vår vurdering ikke lagt fram dokumentasjon eller gitt opplysninger om 
strategier/tiltak som viser at det arbeides med å utvide og legge til rette for bruk av barnehager, 
skoler og idrettsanlegg for kulturtiltak.  
 
Barnehager skoler og idrettsanlegg vil imidlertid i framtiden bli vurdert for deltakelse i 
”Kulturhus Tønsberg”(felles markedsføring og booking), forutsatt at de finnes å kunne brukes 
til kulturarrangementer.  
 
 
Strategier/tiltak for mål 12 
 
Mål nr: Mål: 
3.1.12 Tønsberg Middelalderfestival skal bidra til å formidle byens historiske identitet til 

barn og unge. 
 
Eksempel på tiltak for å oppfylle målet: 
 

• I Tønsberg kommune får skolebarn en egen dag på Middelalderfestivalen, hvor formålet 
er historieformidling42. 

• Skolene var invitert til å evaluere barnas dag på Middelalderfestivalen i 2009. 
Skoleansvarlig på festivalen dro rundt til skolene og innhentet tilbakemeldinger og 
innspill til forbedringer. Evalueringen er nedfelt i en rapport til kommunen.  

 
Lederen for hotell- og restaurantbransjen opplyser at Middelalderfestivalen oppleves å ha 
begrenset effekt på næringslivet. 
 
Lederen for Tønsberg Næringsforening opplyser: 

”Det er vanskelig å si hvilke betydning Middelalderfestivalen har for næringslivet. Men 
jeg opplever at denne festivalen har så som så med positive ringvirkninger for 
næringsaktører.” 

 
Vår vurdering til mål 12 
Etter vår vurdering er tiltakene relevante for måloppnåelse. 
 
 
Strategier/tiltak for mål 13 
 

                                                      
42 Rapport fra Tønsberg Middelalderfestival 2009. 
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Eksempel på tiltak for å oppfylle målet: 
 

• Kommunen opplyser at det har vært et stort fokus på dette målet og at det har vært 
møter med potensielle aktører.  

 
Kommunen fortsetter å jobbe med denne målsetningen. Om årsakene til manglende 
måloppnåelse opplyser kommunen at det ikke har vært tilstrekkelig interesse for å bidra til 
etablering av en stiftelse. Kommunen opplyser at målet har vært politiske initiert, og det har 
ikke vært oppstilt noen kommunale resultatmål knyttet til dette kommuneplanmålet. 
 
På spørsmål fra KPMG om kommunen kan utdype hva som har vært gjort for å oppfylle målet, 
svarer kommunen;   
 

”Det har vært avholdt 8 møter med frivillige organisasjoner følgende datoer: 

12.03.08, 17.06.08, 18.09.08, 22.10.08, 25.08.09, 07.10.09, 20.01.10,04.02.10. Det er 
registrert like mange interne møter i sakens anledning. Med unntak av TønsbergMessen 
ønsker ikke foreningene å engasjere seg i pengespill eller lotterier. TønsbergMessen er 

en lotteriverdig stiftelse og har fortsatt en dialog med en lokal spillentreprenør. Denne 
dialogen foregår direkte mellom partene.” 

 
Vår vurdering til mål 13 
Etter vår vurdering vil møteaktivitet, med sikte på etterkomme målsetningen om å etablere en 
stiftelse, kunne være relevant tiltak for å etterkomme dette målet.  
 
 
 
Strategier/tiltak for mål 14 

 
Eksempel på tiltak for å oppfylle målet: 
 

• Stiftelsen Nytt Osebergskip har som formål å bygge en kopi av Osebergskipet. Skipet er 
tenkt å bli en attraksjon i Tønsberg. Kommunen har gitt stiftelsen tilgang på en tomt for 
byggingen. Skipet skal bygges på kommunens areal på Lindahlplan.  

 
Kommunen opplyser at søknad om byggetomt ble behandlet av bystyret 14.03.0743. Vedtaket 
innebærer at Stiftelsen Nytt Osebergskip får disponere en del av Lindahlplan for å bygge en 
kopi av Osebergskipet. Stiftelsen betaler ikke leie for tomten. 
  

                                                      
43 BYS-sak 30/07 

Mål nr: Mål: 
3.1.13 Legge til rette for etablering av en stiftelse, som skal ha som oppgave å skaffe 

tilveie økonomiske frie midler til kultur og frivillighet. 

Mål nr: Mål: 
3.1.14 Arbeide aktivt for at Vikingskipene kommer tilbake til Vestfold og aktivt støtte 

utviklingen av Vestfold som Vikingfylke. 
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Kommunen opplyser også at arbeidet med "arbeide aktivt for at Vikingskipene kommer tilbake 
til Vestfold og aktivt støtte utviklingen av Vestfold som Vikingfylke" er løftet opp på politisk 
nivå. 
 
Vår vurdering til mål 14 
Etter vår vurdering bidrar kommunen til å legge tilrette for måloppnåelse ved å gi Stiftelsen 
tilgang på tomt for bygging av en replika av Osebergskipet. Dette er med på å støtte en utvikling 
av Vestfold som Vikingfylke. Utover dette har ikke kommunen lagt fram dokumentasjon på 
strategier/tiltak for hvordan kommunen aktivt vil arbeide for at Vikingskipene kommer tilbake 
til Vestfold.  
 
 
Strategier/tiltak for mål 16 
 
Mål 
nr: 

Mål: 

3.1.16 Det tilrettelegges for øvingslokaler for ungdom. 

 
Eksempel på tiltak for å oppfylle målet: 
 

• Kommune opplyser at blant kulturtiltak rettet mot barn og unge er tilrettelegging av 
øvingslokaler på Kulturskolen og på ungdomshuset Haugar Rock. Haugar Rock drives 
av Tønsberg kommune og inneholder flere øvingsrom for musikk, en liten konsertsal 
med lyd, lysrigg og et studio. 

 
Vår vurdering til mål 16 
Etter vår vurdering er tiltakene relevante for å etterkomme målet. 
 
 
Strategier/tiltak for mål 13 
 

 
Eksempel på tiltak for å oppfylle målet: 
 

• Kommunen gir årlig økonomisk støtte og tilskudd til ulike frivillige lag og foreninger. 
• Kommunen opplyser at det er løpende dialog og møtevirksomhet med flere ulike 

kulturaktører og at dette er en måte kommunen kan få innspill til kulturarbeidet på. Det 
er dialog og samtaler mellom lederen for Utvalget for kultur og frivillighet og 
kulturaktører, og mellom medarbeidere på kulturavdelingen i kommunen og 
kulturaktører. For eksempel i Tønsberg Musikkråd og med representanter for 
Tønsbergmessen.  

 
Vår vurdering til mål 15 
Etter vår vurdering vil økonomisk støtte/tilskudd til frivillige lag og foreninger kunne være et 
relevant tiltak for å legge til rette for frivillighet og personlig engasjement i kulturlivet.  
 

Mål nr: Mål: 
3.1.15 At kulturlivet skal være minst mulig politisk styrt, og være basert på frivillighet og 

personlig engasjement. 
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Møter og dialog gir på den ene siden kommunen innspill fra ulike kulturaktører, og på den andre 
siden gir det mulighet for kulturaktører til å formidle sine synspunkter til kommunen. Etter vår 
vurdering vil også samarbeid, dialog og møter være relevant for måloppnåelse. 

 
 
 


