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Sammendrag 

På oppdrag fra kontrollutvalget i Tønsberg kommune har Deloitte gjennomført en selskapskontroll 

av Vestfold interkommunale vannverk (VIV) IKS. 

 

Kontrollkriteriene som er lagt til grunn for revisjonens vurderinger går fram av rapportens kapittel 

3, mens faktagrunnlaget presenteres i kapittel 4. For en mer utfyllende versjon av revisjonens 

vurderinger vises det til kapittel 5 i rapporten. Rådmannen i Tønsberg kommune og selskapet 

sine høringsuttalelser til rapporten er vedlagt. Selskapskontrollen er gjennomført i perioden juni – 

oktober 2013 

 

Gjennomføring av selskapskontrollen 

I denne selskapskontrollen har revisjonen har undersøkt og vurdert (1) Tønsberg kommunes 

eierstyring av VIV IKS og (2) om VIV IKS har etablert system og rutiner som sikrer at selskapet 

driver i samsvar med vedtekter, politiske vedtak og sentralt regelverk.  

 

Revisjonen har gjennomgått dokumentasjon både fra Tønsberg kommune og VIV IKS. 

Revisjonen har i tillegg gjennomført intervju med til sammen fire personer. Dette inkluderer en 

representant fra kommuneadministrasjonen, representantskapsmedlemmet til kommunen, samt 

daglig leder og styreleder i VIV IKS. Revisjonen har i tillegg sendt spørsmål på e-post til lederen 

av representantskapet, tre representanter for kommunen og èn styrerepresentant i VIV IKS. 

 

Oppsummering av revisjonens vurderinger 

 

Revisjonens vurdering:  

Selskapskontrollen viser at Tønsberg kommune og VIV IKS har innført praksiser som samsvarer 

med KS sine anbefalinger på en rekke områder, men ikke alle.  

 

 kommunen sikrer ikke at folkevalgte og styrerepresentanter får tilstrekkelig opplæring,  

 kommunen har ikke vedtatt hvor ofte eierskapsmeldingen skal revideres og legges fram 

for bystyret,  

 kommunen har ikke utarbeidet retningslinje for revidering av selskapsstrategi og 

vedtekter, 

 kommunen har ikke stilt krav til selskaper om at de vedtektsfester bruk av valgkomitè for 

valg av styrerepresentanter. 

  

 Valgkomiteen i VIV IKS skriftliggjør ikke begrunnelsen for innstilling av 

styrerepresentanter, 

 VIV IKS tilbyr ikke opplæring til nye styrerepresentanter. 

 

Problemstilling 1: Utøver Tønsberg kommune kontroll med Vestfold interkommunale 

vannverk i samsvar med politiske vedtak og etablerte normer for god eierstyring og 

selskapsledelse? 



Dersom det er praksiser anbefalt av KS som Tønsberg kommune ikke ønsker å følge, mener 

revisjonen at dette bør begrunnes og gå fram av eierskapsmeldingen. Revisjonen mener det er 

hensiktsmessig at VIV IKS innfører KS sine anbefalte praksiser for begrunnelse for innstilling av 

styrerepresentanter og for opplæring av nye styrerepresentanter. 

 

I eierskapsmeldingen til kommunen fremgår det at det årlig skal utarbeides en politisk sak for 

hvert selskap, der det skal fremgå i hvilken grad selskapet etterlever de krav og forventninger 

kommunen har til selskapet. Undersøkelsen viser at det ikke har blitt utarbeidet slike saker i 

2012, og at administrasjonen arbeider med å utarbeide en felles sak for alle selskapene i 2013. 

Revisjonen mener at dette ikke er i samsvar med retningslinjene som fremgår av 

eierskapsmeldingen og som er vedtatt av bystyret.  Revisjonen mener at det er viktig å sikre at de 

folkevalgte får tilstrekkelig informasjon om selskapene kommunen har eierskap i, og informasjon 

om hvordan selskapene etterlever Tønsberg kommune sine krav i eierskapsmeldingen.  

 

Det er ikke avklart hvem i administrasjonen som har ansvar for å kommunisere 

eierskapsmeldingen og kravene som fremgår av meldingen til selskapene som kommunen har 

eierskap i. Revisjonen mener at formidling av eierskapsmeldingen og kravene som inngår her, er 

sentralt for at selskapene skal være informert om hva som er forventet av dem av Tønsberg 

kommune som eier.  

 

Tønsberg kommune har i eierskapsmeldingen framhevet at kompetanse og kunnskap skal legges 

til grunn ved valg av styrerepresentanter. Revisjonen peker på at det er viktig at intensjonen i 

eierskapsmeldingen følges opp og at det etableres retningslinjer som sikrer at disse føringene blir 

ivaretatt i praksis.  

 

VIV IKS benytter en valgkomite og det er gitt skriftlige føringer for hvilken kompetanse 

representanskapet mener styret har behov for. Revisjonen mener at dette er tiltak som bidrar til å 

sikre sammensetning av profesjonelle styrer i samsvar med KS sine anbefalinger.  

 

 

Revisjonens vurdering:  

Revisjonen vurderer at det er en avklart rolle- og ansvarsfordeling mellom Tønsberg kommune og 

VIV IKS, både når det gjelder oppfølgingen av eierskapet i selskapet og når det gjelder 

driftsmessige forhold og infrastruktur.  Revisjonen mener det er positiv til at det har vært 

gjennomført en avklaringsprosess omkring grensesnittet mellom selskapet og eierkommunene, 

og at både selskapet og Tønsberg kommune gir uttrykk for at dette forholdet er avklart per i dag. 

 

Rapporteringen fra selskapet til Tønsberg kommune bidrar til å sikre at administrasjonen og 

ordfører som representantskapsmedlem får tilstrekkelig informasjon om utviklingen i selskapet.  

Revisjonen vil samtidig peke på at det er det er uheldig at retningslinjen om å utarbeide en 

politisk sak for hvert selskap ikke følges opp (jf. revisjonens vurderinger under problemstilling 1 

ovenfor).  

 

 

Revisjonens vurdering:  

Revisjonen vurderer at VIV IKS utøver driften i samsvar med gjeldende selskapsavtale og at 

selskapsavtalen tilfredsstiller krav til innhold i IKS-loven. Når det gjelder hvorvidt selskapet drives 

Problemstilling 2: Er det en tydelig rolle- og ansvarsfordeling og god samhandling mellom 

Tønsberg kommune og selskapet? 

Problemstilling 3: Drives selskapet i samsvar med selskapsavtalen og krav i Tønsberg 

kommune sin eierskapsmelding? 

 



i samsvar med krav i Tønsberg kommune sin eierskapsmelding mener revisjonen det er viktig å 

påpeke at kommunens eierskapsmelding for 2012 ikke har blitt formidlet til selskapet. Revisjonen 

mener det er avgjørende at eierskapsmeldingen formidles til selskaper som kommunen har 

eierskap i, og at kommunen fører kontroll med at kravene blir fulgt opp av selskapene. 

 

Det er revisjonens vurdering at de ti kravene i eierskapsmeldingen i stor grad blir ivaretatt av VIV 
IKS, men revisjonen peker på at arbeidsbeskrivelsen knyttet til offentlige anskaffelser ikke er 
tilstrekkelig for å sikre at kravene i regelverket blir etterlevd. 
 

 

Revisjonens vurdering:  

Revisjonen mener at VIV IKS har etablert rutiner som bidrar til å sikre at selskapet etterlever 

bestemmelser i IKS-loven. Det er revisjonens vurdering at styret i VIV IKS utøver sitt 

tilsynsansvar i samsvar med IKS-loven. Rolle- og ansvarsfordelingen mellom administrasjonen, 

styret og representantskapet er regulert gjennom selskapsavtalen og styreinstruks, og revisjonen 

vurderer rolle- og ansvarsfordelingen mellom partene som tydelig. 

 

Selskapet har etter revisjonens vurdering etablert system og rutiner som bidrar til å sikre 

internkontrollen i selskapet. VIV IKS har utarbeidet et kvalitetssikringssystem som består av blant 

annet kvalitetssikringshåndbok, internkontrollhåndbok for HMS, stillingsbeskrivelser og 

arbeidsprosedyrer. I tillegg har VIV IKS nylig revidert selskapets beredskapsplanverk. VIV IKS 

har videre etablert et elektronisk avvikssystem, og utarbeidet rutiner for avviksbehandling.  

 

VIV IKS har ikke utarbeidet overordnede innkjøpsrutiner, men har utarbeidet en 

arbeidsbeskrivelse for innkjøp. Etter revisjonens vurdering er arbeidsbeskrivelsen for lite detaljert 

til å sikre at alle virksomhetens innkjøp gjennomføres i henhold til Lov om offentlige anskaffelser 

med tilhørende forskrift. Revisjonen mener det i tillegg til arbeidsbeskrivelsen bør utarbeides 

overordnede innkjøpsrutiner. Revisjonen mener også det er viktig at selskapet iverksetter tiltak 

som sikrer at selskapets innkjøpspraksis er i samsvar med regelverket. 

 

 

Revisjonens vurdering:  

Nøkkeltall for selskapet viser at VIV IKS har hatt positive resultat, en forsvarlig egenkapital og en 

tilfredsstillende likviditetsgrad i perioden 2008-2012. Revisjonsmeldingene for selskapet er i 

perioden 2010-2012 gitt uten presiseringer eller bemerkninger. Selskapskontrollen viser at VIV 

IKS har etablert rutiner for utarbeidelse og oppfølging av budsjett, med en klar rolle- og 

ansvarsfordeling og krav til økonomisk rapportering. VIV IKS opplyser at de legger «H-2140 

Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester» til grunn for sine 

selvkostutregninger. Revisjonen vurderer med utgangspunkt i dette at VIV IKS har en økonomisk 

forsvarlig drift av selskapet. 

 

VIV IKS har utarbeidet retningslinjer for investeringsprosjekter, som skal bidra til å hindre 

budsjettoverskridelser, samt sikre at eierne får tilstrekkelig informasjon om pågående prosjekter. 

Revisjonen mener at det er viktig at VIV IKS som gjennomfører større investeringsprosjekter 

sikrer at rutinene for prosjektstyring og økonomisk rapportering vedlikeholdes og etterleves.   

 

 

Problemstilling 4: Hvordan dokumenterer selskapet at de etterlever utvalgte sentrale 

bestemmelser innenfor regelverket knyttet til: 1) IKS loven, 2) Interkontrollsystem og 3) 

offentlige anskaffelser? 

 

Problemstilling 5: Har selskapet en økonomisk forsvarlig drift?  

 

 



Revisjonen anbefaler at Tønsberg kommune: 

 

 

Revisjonen anbefaler at VIV IKS: 

 

  

1. Sikrer at kommunens eierstyring er i samsvar med anbefalingene fra KS om god 

eierstyring. Herunder: 

 Sikrer at folkevalgte og styrerepresentanter i kommunen får tilbud om opplæring i 

styrearbeid og rollene som styrerepresentant, generalforsamlingsrepresentant og 

representantskapsmedlem 

 Vedtar hvor ofte eierskapsmeldingen skal revideres og legges fram for bystyret  

 Utarbeider retningslinje for revidering av selskapsstrategi og vedtekter 

 Sikrer at føringen i eierskapsmeldingen om at kompetanse og kunnskap 

vektlegges ved valg av styrerepresentanter blir ivaretatt i praksis 

 Vurderer om kommunen vil stille krav om at akjseselskaper og interkommunale 

selskaper som kommunen har eierskap i, vedtektsfester bruk av valgkomitè for 

valg av styrerepresentanter 

 

2. Årlig legger frem en politisk sak hvor folkevalgte får informasjon om utviklingen i 

selskap kommunen har eierskap i (jf. rutine vedtatt i eierskapsmeldingen).  

  

3. Sikrer at kommunens eierskapsmelding blir formidlet til selskapene kommune har 

eierskap i og at kommunen fører kontroll med at kravene som kommunen stiller blir 

fulgt opp av selskapene. 

 

 

4. Sikrer at valgkomiteen skriftliggjør begrunnelsen for innstilling av styrerepresentanter 

 

5. Tilbyr opplæring til nye styrerepresentanter 

 
6. Utarbeider innkjøpsrutiner og nøkkelkontroller som sikrer at virksomhetens innkjøp 

gjennomføres i samsvar med regelverket om offentlige anskaffelser. 
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1. Innledning 

Deloitte har gjennomført en selskapskontroll av Vestfold Interkommunale Vannverk. Prosjektet 

ble bestilt av kontrollutvalget i Tønsberg kommune, og er gjennomført i tidsrommet juni til oktober 

2013. 

 

 

1.1 Bakgrunn 

I henhold til kommunelovens § 77 nr. 5 skal kontrollutvalget påse at det føres kontroll med 

forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. Gjennom 

selskapskontroller vil man blant annet undersøke om kravene kommunen setter til 

eierskapsutøvelsen og til selskapene etterleves. Selskapskontroll er et viktig verktøy for å sikre 

demokratisk innsyn og kontroll i eierskapsforvaltningen og selskapene kommunen har eierskap i. 

Selskapskontroll deles i hovedsak mellom to ulike typer kontroller: 

 

1. Eierskapskontroll 

2. Forvaltningsrevisjon i selskap 

 

Eierskapskontroll er den obligatoriske delen av selskapskontrollen og handler i stor grad om 

hvordan kommunen forvalter eierskapene sine. Fokuset er rettet mot kommunen som eier, og 

hvordan kommunen gir føringer og følger opp eierskapene. Når det gjelder forvaltningsrevisjon i 

selskap så er dette en frivillig del av selskapskontrollen som baseres på konkrete risiko- og 

vesentlighetsvurderinger av eierskapene og selskapene det gjelder. En slik forvaltningsrevisjon 

handler i hovedsak om å undersøke forhold knyttet til selskapets utførelse av sine plikter og 

oppgaver. Ved forvaltningsrevisjon av selskap kan blant annet måloppnåelse, ressursbruk og 

regeletterlevelse i selskapet kontrolleres. Det kan også gjennomføres kontroller som kombinerer 

elementer fra de to nevnte formene.  

 

 

1.2 Forslag til formål og problemstillinger 

Formålet med selskapskontrollen har vært å undersøke og vurdere Tønsberg kommunes 

eierstyring av Vestfold interkommunale vannverk IKS. Videre har formålet med 

selskapskontrollen vært å undersøke om Vestfold interkommunale vannverk IKS har etablert 

systemer og rutiner for å sikre at selskapet driver i samsvar med vedtekter, politiske vedtak og 

regelverk.  

 

Følgende overordnede problemstillinger er undersøkt:  

1. Utøver Tønsberg kommune kontroll med Vestfold interkommunale vannverk i samsvar 

med politiske vedtak og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse? 

 

a. Utøver Tønsberg kommune eierstyring av Vestfold interkommunale vannverk i 

samsvar med KS sine 19 anbefalinger om god eierstyring? 
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b. I hvilken grad blir Tønsberg kommune krav og retningslinjer etterlevd i 

eierstyringen av Vestfold interkommunale vannverk? 

c. I hvilken grad vektlegges kompetanse ved valg av styrerepresentanter og for 

utøvelse av styrets oppgaver?  

2. Er det en tydelig rolle- og ansvarsfordeling og god samhandling mellom Tønsberg 

kommune og selskapet? 

a. Får Tønsberg kommune tilstrekkelig med informasjon om utviklingen av 

selskapet? 

 

3. Drives selskapet i samsvar med selskapsavtalen og krav i Tønsberg kommune sin 

eierskapsmelding? 

 

4. Hvordan dokumenterer selskapet at de etterlever utvalgte sentrale bestemmelser innenfor 

regelverket knyttet til: 

a. IKS loven 

b. Internkontrollsystem 

c. Offentlig anskaffelser 

5. Har selskapet en økonomisk forsvarlig drift?  
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2. Metode 

2.1 Innledning 

Deloitte utfører selskapskontroll i samsvar med kapittel 6 i forskrift om revisjon i kommuner og 

fylkeskommuner, RSK 001, standard for forvaltningsrevisjon og veileder for gjennomføring av 

selskapskontroll utarbeidet av NKRF
1
.   

 

 

2.2 Dokumentanalyse  

Innsamlet dokumentasjon og kildemateriale i form av lover, kommunale vedtak, relevant 

selskapsinformasjon, og dokumentasjon på etterlevelse av interne rutiner og regelverk m.m. er 

analysert. Innsamlet kildemateriale vil bli vurdert i forhold til kontrollkriteriene.  

 

 

2.3 Intervju 

For å få supplerende informasjon til skriftlige kilder har revisjonen intervjuet personer fra 

selskapet og representanter fra Tønsberg kommune. Revisjonen har gjennomført intervju med 

representantskapsmedlemmet i VIV IKS for Tønsberg kommune, styreleder i VIV IKS, daglig 

leder i VIV IKS, samt en ansatt i Tønsberg kommune med særskilt ansvar/ arbeidsoppgaver 

tilknyttet oppfølging av selskapet. Revisjonen har gjennomført til sammen 4 intervjuer.  

 

Revisjonen har i tillegg sendt spørsmål på e-post til lederen av representantskapet, tre 

representanter for administrasjonen i Tønsberg kommune og en styrerepresentant i VIV IKS. 

 

 

2.4 Verifisering og høring  

Oppsummering av intervjuene er verifisert av intervjupersonene. 

  

Rapporten er verifisert av selskapet og kommunen, og eventuelle faktafeil er rettet opp. 

Høringsutkast av rapporten er sendt til selskapet ved daglig leder og styreleder og Tønsberg 

kommune ved rådmann og kommunens representantskapsmedlem for høringsuttale. 

Høringsuttaler fra selskapet og Tønsberg kommune ved rådmannen er ligger som vedlegg til 

rapporten. 

 

 

                                                   
1
 Selskapskontroll - fra a –å.  (Praktisk veileder), Utarbeidd av NKRF 2010. 
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3. Kontrollkriterier  

3.1 Innledning 

Kontrollkriteriene er hentet fra og utledet av autoritative kilder, regelverk, politiske vedtak og 

fastsatte retningslinjer.  

 

 

3.2 Lov om interkommunale selskap  

I følge Lov om interkommunale selskaper
2
 § 6 skal selskapet ha et representantskap der alle 

deltakerkommunene er representert med minst en representant. Deltakerkommunene utøver 

styring av selskapet gjennom representantskapet som er selskapets øverste organ (§ 7). 

Representantskapet skal behandle selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan (§ 7). 

Av § 7 andre ledd fremgår det at det i selskapsavtalen kan bli fastsatt at saker av en viss karakter 

som ellers ville høre under styret må godkjennes av representantskapet. 

 

Det er representantskapet som velger styremedlemmer, og disse blir valgt for to år med mindre 

annet er avtalt. Valgperioden kan ikke settes lengre enn fire år (§ 10).  

 

Forvaltningen av selskapet ligger til selskapets styre, som har ansvaret for en tilfredsstillende 

organisering av selskapets virksomhet (§ 13). Styret skal se til at virksomheten blir drevet i 

samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og 

retningslinjer fastsatt av representantskapet. Styret skal også se til at bokføringen og 

formueforvaltningen er gjenstand for forsvarlig kontroll (§ 13). 

 

Daglig leder er etter § 14 ansvarlig for den daglige ledelsen av selskapet, og skal følge de 

retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Det går videre fram av § 14: 

 

«Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art 

eller av stor betydning. Slike saker kan den daglige leder bare avgjøre når styret i den 

enkelte sak har gitt daglig leder myndighet til det, eller når styrets beslutning ikke kan 

avventes uten vesentlig ulempe for selskapets virksomhet. Styret skal i så fall snarest 

mulig underrettes om saken»
3
  

 

Det er representantskapet som skal vedta selskapets budsjett for kommende kalenderår (§ 18). 

Dersom det er grunn til å anta at det blir vesentlig svikt i inntektene eller en vesentlig økning i 

utgiftene i forhold til budsjettet, skal selskapets styre straks gi melding om forholdet til 

representantskapets medlemmer (§ 19).  
 

Av § 20 fremgår det at representantskapet en gang årlig skal vedta selskapets økonomiplan. 

Denne skal bli lagt til grunn ved selskapets budsjettarbeid og øvrige planleggingsarbeid. 

Økonomiplanen skal omfatte de fire neste budsjettårene og gi en realistisk oversikt over 

                                                   
2 
LOV 1999-01-29-06: Lov om interkommunale selskaper.

 

3
 LOV 1999-01-29-06: Lov om interkommunale selskaper. 
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sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver (herunder investeringsplaner og 

finansiering) i perioden (§ 20). 

 

Av § 29 fremgår det følgende om utdeling av midler fra selskapet: 

«Utdeling av selskapets midler besluttes av representantskapet etter forslag fra styret eller 

med styrets samtykke etter at regnskapet for siste regnskapsår er fastsatt.  

Utdeling kan bare besluttes dersom midlene ikke trengs til betaling av selskapsforpliktelser 

eller til selskapets virksomhet. Utdeling kan ikke foretas til deltaker med forfalt 

innskuddsforpliktelse.» 

 

3.3 Offentlige anskaffelser 

VIV IKS er underlagt Lov om offentlige anskaffelser (LOA)
4
 og Forskrift om innkjøpsregler i 

forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester)
5
. I lov om offentlige 

anskaffelser § 1 fremgår det at:  

 

«Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest 

mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og 

likebehandling. Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik 

at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.»  

 

Av lov om offentlige anskaffelser § 5 fremgår det blant annet at en anskaffelse så langt det er 

mulig skal være basert på konkurranse og oppdragsgiver skal sikre at hensynet til 

forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom 

anskaffelsesprosessen. 

 

Sentrale prinsipper som fremgår av forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene 

(forsyningsforskriften) som vil være særlig relevant i denne sammenhengen er kravet om 

kunngjøring og krav til dokumentering av anskaffelsen. 

 

Av § 3-1, første ledd i forsyningsforskriften fremgår det at enhver anskaffelse så langs det er 

mulig skal være basert på konkurranse. 
 

Krav om kunngjøring 

I forsyningsforskriften § 2-3, første ledd er terskelverdiene satt til: 

 

 3.2 millioner kroner ekskl. mva. for vare og tjenestekonrakter 

 40 millioner kroner ekskl. mva. for kontrakter om bygge- og anleggsarbeid 

 

For anskaffelser over terskelverdien skal innkjøpet kunngjøres i Doffin og TED, jf. forskrift om 

innkjøpsregler i forsyningssektorene. Doffin er en database for offentlige innkjøp i regi av 

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD).
6  

Det er ikke krav om slik utlysing for oppdrag 

med lavere verdi, men det er fastsatt et generelt forholdsmessigprinsipp, som krever at 

oppdragsgiveren gjennomfører konkurransen på en måte som står i forhold til anskaffelsen (jf. 

forsyningsforskriften § 3-1, femte ledd). Det følger av dette prinsippet at kravet til hvordan 

                                                   
4
 LOV-1999-07-16-69: Lov om offentlige anskaffelser. 

5
 FOR 2006-04-07 nr 403: Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og 

posttjenester). 
6
 For innkjøp etter forskrifta del III skal konkurransen kunngjerast i TED-databasen for heile EØS-området. Kunngjeringa vert då 

sendt til Doffin og vidare til TED-databasen (jf. forskrifta § 18-1). 
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konkurransen skal gjennomføres, og hvor mange aktører som skal være med i konkurransen, 

øker med verdien og betydningen av innkjøpet.
7
 

 

Krav til dokumentasjon  

For alle anskaffelser skal oppdragsgiver fortløpende sikre at de vurderinger og den 

dokumentasjon som har betydning for gjennomføringen av konkurransen er skriftlig jf. 

Forsyningsforskriften § 3-1, sjuende ledd. Formålet med dokumenteringen er å gjøre det mulig for 

en tredjeperson eller et klageorgan å få en god forståelse av oppdragsgivers vurderinger og 

upartiskhet i ettertid. 

 

3.4 Internkontroll 

I Tønsberg kommune sin eierskapsmelding stilles det krav til at selskap som kommunen har 

eierskap i skal ha et internkontrollsystem. Et internkontrollsystem skal blant annet sørge for at 

selskapet har tilstrekkelig gode og oppdaterte arbeidsrutiner og prosedyrer som bidrar til 

etterlevelse av regelverk og god kvaliteten på arbeidet.  

 

 

3.5 KS sine anbefalinger for eierstyring 

Kommunesektorens organisasjon (KS) sitt eierforum har utarbeidet et sett med anbefalinger 
8
 for 

hvordan kommunale/fylkeskommunale eierskap bør forvaltes og hvilke systemer og rutiner 

kommuner og fylkeskommuner bør etablere. 

Av anbefalingene fremgår det innledningsvis følgende om aktivt eierskap i kommuner/ 

fylkeskommuner: 

 

«Et aktivt eierskap er grunnleggende for en best mulig lokalpolitisk forvaltning av de 

samlede verdier og har direkte konsekvenser for selskapene, deres disponeringer og 

deres markedsposisjon. Samtidig vil et aktivt eierskap gi viktige signaleffekter overfor 

omverden og styrke kommunens/fylkeskommunens omdømme.»
9
 

 

I den sist oppdaterte versjonen (2011) omtaler KS 19 tema med tilhørende anbefalinger: 

 

1. Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte, 

2. Utarbeidelse av eierskapsmelding, 

3. Utarbeidelse og revidering av selskapsstrategi og selskapsavtale/vedtekter, 

4. Vurdering og valg av selskapsform, 

5. Fysisk skille mellom monopol og konkurransevirksomhet, 

6. Tilsyn og kontroll med kommunale foretak og med forvaltningen av kommunens interesser 

i selskaper, 

7. Sammensetning og funksjon av eierorgan, 

8. Gjennomføring av eiermøte, 

9. Eiers krav til profesjonelle styrer i kommunal sektor, 

10. Valgkomité for styreutnevning i aksjeselskaper og interkommunale selskaper, 

11. Rutiner for kompetansevurdering av selskapsstyrer, 

12. Styresammensetning i konsernmodell, 

13. Oppnevning av vararepresentanter, 

14. Habilitetsvurderinger og politisk representasjon i styrer, 

15. Kjønnsrepresentasjon i styrer, 

                                                   
7
 Rettleiar til reglane om offentlege anskaffingar. FAD 2006. 

8
 Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak (februar 2011) 

9
 Ibid s.2.  
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16. Godtgjøring og registrering av styreverv, 

17. Arbeidsgivertilknytning i selvstendige rettssubjekt, 

18. Utarbeidelse av etiske retningslinjer, 

19. Administrasjonssjefens rolle i kommunale og fylkeskommunale foretak. 

 

Av KS sine anbefalinger fremgår det at kommunen som en del av folkevalgtopplæringen bør 

gjennomføre obligatoriske kurs og/eller eierskapsseminar for alle folkevalgte, i de ulike 

aspektene knyttet til eierstyring av utskilt virksomhet. I KS sine anbefalinger blir det vist til at det 

er viktig at folkevalgte får innsikt i ulike roller en innehar som både folkevalgt og som f.eks. 

styremedlem og representantskapsmedlem.  

 

Videre framhever KS at for å styrke kompetansen og sikre informasjon til 

kommunestyrepolitikerne, bør det årlig etter gjennomføring av generalforsamling, bli gitt 

informasjon om status for selskapene, drift og nøkkeltall. 

 

Av KS sine anbefalinger fremgår det at kommunen bør utarbeide eierskapsmelding. Av 

anbefalingene fremgår det at en eierskapsmelding kan defineres som et overordnet politisk 

styringsinstrument for virksomheter som er lagt til et annet rettssubjekt, eget styre, en 

vertskommune eller til et annet interkommunalt organ. En eierskapsmelding bør som minimum 

inneholde følgende tre hovedpunkter: 

 

1. Oversikt over kommunens virksomheter som er lagt til selskaper og samarbeid 

2. Politiske (prinsipper for eierstyring) og juridiske styringsgrunnlag knyttet til de ulike 

selskaps- og samarbeidsformene 

3. Formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene, herunder 

vedtektsrevisjon.
10

 

 

Det fremgår også av KS sine anbefalinger at kommunen bør utarbeide og revidere 

selskapsstrategi og vedtekter. KS peker på at selskapets virksomhet skal gjøres tydelig i 

vedtektene/selskapsavtalen, og at selskapet innenfor rammene av vedtektene/selskapsavtalen 

bør ha klare mål og strategier for virksomheten. Videre bør formålet i selskapsavtalen/vedtektene 

bli vurdert med jevne mellomrom for å se om det er behov for endringer. 

 

Av KS sine anbefalinger fremgår det videre at en grunnleggende forutsetning for strategisk drift 

av selskapene er en klar og presis eierstrategi der eiers forventninger til selskapet er formulert. 

Dette vil også være en forutsetning for gjennomføring av selskapskontroll. Det er anbefalt at eier 

klargjør sine forventninger til styret og selskapet gjennom selskapsstrategiene. 

Selskapsstrategiene bør som del av eierskapsmeldingen bli revidert jevnlig.
11

  

 

Når det gjelder vurdering og valg av selskapsform fremgår det av KS sine anbefalinger at det 

er eiers ansvar å sikre at selskaper har en selskapsform som er tilpasset virksomhetens formål, 

eierstyringsbehov, markedsmessige forhold og konkurranseregelverk. Dersom selskapet skal ta 

risiko og operere i et marked bør det etableres et selskap med begrenset ansvar. Der selskapet 

skal yte tjenester til eierne i egenregi kan både interkommunale selskaper og foretak være 

formålstjenlige former. Stiftelser er ikke anbefalt for virksomheter som krever eierstyring.
12

 

  

Dersom kommunen har eierskap i selskaper som opererer i konkurransevirksomhet i tillegg til 

monopolvirksomhet, bør det som hovedregel etableres et fysisk skille mellom monopol og 

                                                   
10

 Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak (februar 2011), 
s.7-8. 
11

 Ibid s.8-9. 
12

 Ibid s.9. 
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konkurransevirksomhet, for å unngå mistanke om rolleblanding og kryssubsidiering. 

Organiseringen av konkurranseutsatt virksomhet bør så langt som mulig ha adskilt ledelse og 

bemanning, i tillegg til å være fysisk adskilt fra monopolvirksomheten.
13

  

 

Av anbefalingene fremgår det videre at kommunestyret har et tilsyns- og kontrollansvar for å 

sikre at kommunen når sine mål, at regelverket blir etterlevd og at etiske hensyn blir ivaretatt. 

Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret se til at det blir ført kontroll med kommunens 

eierinteresser i selskaper. Det er viktig at det blir lagt til rette for at kontrollutvalget kan utøve sin 

funksjon på en god måte.
14

 

 

KS sine anbefalinger omhandler også sammensetning og funksjon av eierorgan. For 

aksjeselskaper anbefaler KS at kommunestyret velger politisk ledelse som eierrepresentanter i 

selskapene sine eierorgan. Eierstyringen skal speile kommunestyrets samlede avgjørelse eller 

flertallsavgjørelse. Det er sentralt at det blir opprettet en forutsigbar og klar kommunikasjon 

mellom eierorganet og kommunestyret i forkant av generalforsamlinger. Innenfor 

selskapsformene AS og IKS bør det, for å sikre engasjement, debatt og reell politisk avklaring av 

eierorganets myndighet, etableres forutsigbare kommunikasjonsformer mellom kommunestyret 

og eierorganet som forankres i eierskapsmeldingen.
15

 

 

KS anbefaler også at det blir gjennomført eiermøte. Generalforsamlingen er det formelle 

eiermøtet, men det kan også bli innkalt til eiermøte utover generalforsamlinger. Anbefalingen om 

eiermøte er en presisering av loven.  KS anbefaler at styret legger til rette for at flest mulig av 

eierorganets medlemmer kan ta del i generalforsamlingen og at dette blir en effektiv møteplass 

for aksjeeierne og styret. Styreleder og daglig leder har plikt til å delta på generalforsamlingen i 

aksjeselskaper. I tillegg til generalforsamlingen kan det bli gjennomført andre eiermøter, for 

eksempel for å drøfte en sak uten at det blir gjort formelle vedtak. Det er opp til eierne selv å 

vurdere behovet for, og hvordan slike eiermøter skal gjennomføres.
16

 

 

KS sine anbefalinger omhandler også eiers krav til profesjonelle styrer i kommunal sektor. Av 

anbefalingene fremgår det at det er eiers ansvar å sette sammen styret og gi styret de 

nødvendige styringsrammene for å utøve sitt virke som et profesjonelt organ. Det er eiers ansvar 

å gi informasjon om rammene for og innholdet i det å sitte i et styre. Det går videre fram at et 

profesjonelt styre som kollegium består av personer med egnede personlige egenskaper som 

utfyller hverandre kompetansemessig. Et styre skal ha generalist- og fagspesifikk kompetanse. 

Formålet for de kommunale selskapene er ulikt, fra f.eks. finansielt, politisk eller mer 

samfunnsnyttig motiverte eierskap. Dette innebærer at kompetansen bør sees i lys av selskapets 

formål. Et profesjonelt sammensatt styre har nødvendig kompetanse for å oppfylle eiers 

forventninger.
17

 

 

KS har også gitt anbefalinger knyttet til hvilken kompetanse styremedlemmer bør ha:  

 

 Kunnskap om aksjeloven, IKS-loven, kommuneloven, andre relevante lover, forskrifter og 

avtaler som har betydning for selskapets drift,  

 Kunnskap om selskapets formål, vedtekter, organisasjon og historie, 

 Kompetanse om private og kommunale regnskapsprinsipper, evne til å lese økonomiske 

utviklingstrekk og foreta nødvendige grep ved behov,  

                                                   
13

 Ibid s.9. 
14

 Ibid s.10. 
15

 Ibid s.11-12. 
16

 Ibid s.12. 
17

 Ibid s 13. 
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 Kompetanse på offentlig forvaltning og de politiske og samfunnsmessige utfordringer til en 

hver tid, 

 Spesialistkompetanse og erfaring på et eller flere områder som f.eks. juss, økonomi, 

markedsføring, forvaltning, kommunalkunnskap, teknikk, HMS, ledelse og/eller 

organisasjon, 

 Ha kunnskap om trender og utviklingstrekk innenfor bransjen,  

 Ha kunnskap om konkurrerende virksomheter.
18

  

 

Ved valg av styrer til selskaper organisert etter aksjeloven og lov om interkommunale selskap 

anbefaler KS at det vedtektsfestes bruk av valgkomité. Formålet er å sikre en sammensetning 

av styret med komplementær kompetanse og i tråd med eiers formål med selskapet. 

Representantskapet /generalforsamlingen sin leder velger lederen av valgkomiteen. I selskaper 

med flere eierkommuner bør valgkomiteens sammensetning speile eierdelene. Flertallet av 

valgkomiteens medlemmer bør være uavhengige av styret og ansatte i selskapet. Valgkomiteens 

innstilling bør begrunnes.
19

  

 

Videre viser KS sine anbefalinger til at det er eiers ansvar å sikre at styret innehar den 

nødvendige kompetansen for å nå selskapets målsetninger. I dette ligger det også at eier står fritt 

til å skifte ut styremedlemmer innenfor valgperioden. Styret har et selvstendig ansvar for å gjøre 

jevnlige kompetansevurderinger av eget styre sett i forhold til eiernes formål med selskapet. 

For å sikre utvikling av nødvendig kompetanse i styret anbefaler KS at det blir etablert følgende 

rutiner som en del av styrets rammer. Styret skal: 

 

 Fastsette instrukser for styret og den daglige ledelsen med særlig vekt på klar intern 

ansvars- og oppgavefordeling, 

 Gjennomføre en egenevaluering hvert år både når det gjelder kompetanse og arbeid, 

 Få jevnlig mulighet til ekstern styreopplæring. Nye styremedlemmer skal få opplæring om 

ansvar, oppgaver og rollefordeling, 

 Gjennomføre egne styreseminarer der fokus går på roller, ansvar og oppgaver, 

 Fastsette en årlig plan for sitt arbeid med vekt på mål, strategi og gjennomføring, 

 Gi en samlet redegjørelse for selskapets styring og ledelse i en årsrapport. Dersom dette ikke 

blir gjort skal dette forklares. 

Rutinen er en rettesnor og vil naturlig nok avhenge av selskapets størrelse og virksomhet.
20

 

 

Når det gjelder styresammensetning i konsernmodell anbefaler KS at styret i morselskapet 

ikke bør sitte i styret til datterselskaper. Konserndirektøren kan være representert i 

datterselskapenes styrer. Dersom datterselskaper yter tjenester til morselskapet i konkurranse 

med andre bør det være ledelsesmessig og funksjonelt skille mellom selskapene for å unngå 

inhabilitet og rolleblanding i anbudsprosesser.
21

 

 

Videre anbefaler KS at når det utpekes vara til styrer bør ordningen med numerisk vara bli 

benyttet for å sikre kontinuitet og kompetanse i styret.
22

  

 

Når det gjelder habilitetsvurderinger og politisk representasjon i styrer viser KS til at det er 

opp til hvert enkelt eierorgan (representantskap/generalforsamling) å avgjøre hvilken kompetanse 

et styre skal ha. I utgangspunktet anbefaler KS å unngå situasjoner der styrets medlemmer 

                                                   
18

 Ibid s 13. 
19

 Ibid s 14. 
20

 Ibid s 15. 
21

 Ibid s 15. 
22

 Ibid s 15. 
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jevnlig blir vurdert i forhold til forvaltningslovens regler om habilitet og derfor kritisk vurderer 

bruken av ledende politikere i selskapsstyrer. KS anbefaler at styrer etablerer faste rutiner for å 

håndtere mulige habilitetskonflikter, og at kommunestyret oppretter en valgkomité som innstiller til 

det organet som skal velge styrerepresentanter.
23

 

 

KS sine anbefalinger omhandler også kjønnsrepresentasjon i styrer. KS anbefaler at reglene i 

aksjeloven § 20-6 om representasjon av begge kjønn i styrer i statsaksjeselskaper gjelder 

tilsvarende for aksjeselskaper der kommuner og fylkeskommuner tilsammen eier minst to tredeler 

av aksjene. For statsaksjeselskaper med fem styremedlemmer er det krav om 40 % 

kjønnsrepresentasjon.
24

  

 

KS sine anbefalinger omhandler videre godtgjøring og registrering av styreverv. KS anbefaler 

at kommunen i forbindelse med utarbeidelse og eventuell revidering av eiermeldingen 

gjennomfører en prinsipiell diskusjon om honorarer som grunnlag for eierorganets fastsetting av 

styrehonorarer, uavhengig av organisasjonsform. Videre anbefaler KS at alle som tar på seg 

styreverv for kommunale selskaper bør registrere vervene på www.styrevervregister.no.
25

 

 

Videre anbefaler KS at selskaper, ved utskilling av virksomheten til selvstendig rettssubjekt, søker 

medlemskap i en arbeidsgiverorganisasjon.
26 

 

 

KS anbefaler videre at eier ser til at selskapsstyrene utarbeider og jevnlig reviderer etiske 

retningslinjer for selskapsdriften.
27

 

 

Den siste av anbefalingene fra KS omhandler administrasjonssjefens rolle. Det fremgår at 

administrasjonssjefen eller andre i ledende administrative posisjoner samt medlemmer av 

kommunalråd ikke kan sitte i foretaksstyrer.
 28

 

 

 

3.6 Selskapsavtale og særbestemmelser for Vestfold interkommunale 

vannverk IKS 

Selskapsavtalen og særbestemmelser for Vestfold interkommunale vannverks IKS ble sist 

revidert 04.11.2008. Av § 4 i selskapsavtalen går selskapets formål fram: 

 

«Selskapets formål er på en kostnadseffektiv måte å levere tilstrekkelige mengder med 

drikkevann av offentlig godkjent kvalitet til eierkommunene på like vilkår fra egne vannverk i 

Farris og Eikeren. 

 

Dersom vannverkenes kapasitet er tilstrekkelig, kan selskapet selge vann til jordvanning eller 

selge drikkevann til kunder utenfor eierkommunenes forsyningsområder. 

 

Selskapet kan, når det fremmer selskapets og eiernes formål, inngå samarbeid med andre 

virksomheter og delta på eiersiden i selskaper med begrenset ansvar og i interkommunale 

selskaper.»
29

 

 

                                                   
23

 Ibid s 16. 
24

 Ibid s 17. 
25

 Ibid s 17. 
26

 Ibid s 18. 
27

 Ibid s 18. 
28

 Ibid s 19. 
29

 Selskapsavtale og særbestemmelser for Vestfold interkommunale vannverk IKS. Vedtatt 04.11.2008, s. 2. 

http://www.styrevervregister.no/
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Eierkommunene har ingen særskilt innskuddsplikt, men er forpliktet til å betale den årlige 

fastsatte vannprisen etter målt eller stipulert vannforbruk til drift, vedtatte fondsopplegg, 

nedbetaling av lån og nye investeringer (§ 6).  

 

Av § 7 fremgår det at representantskapet er selskapets øverste organ og at representantskapet 

skal bestå av 10 medlemmer, der hvert av kommunestyrene i eierkommunene oppnevner et 

medlem. Det går videre fram at medlemmet oppnevnt av Tønsberg kommune stemmer for 29,27 

% av samtlige stemmer.  

 

Av § 8 fremgår representantskapets oppgaver. Dette er blant annet å fastsette resultatregnskap 

og balanse for foregående år, vedta selskapets budsjett for kommende år samt økonomiplan for 

fire år, velge styremedlemmer til styret og styreleder i selskapet og behandle saker som etter lov 

eller selskapsavtale hører under representantskapet. 

 

Selskapets styre skal bestå av seks medlemmer med personlige varamedlemmer. 

Representantskapet velger fem av disse, mens de ansatte i selskapet velger et styremedlem 

blant de ansatte (§ 9). Styrets oppgaver er: 

 

1. «Ansvar for tilfredsstillende organisering og drift av selskapets virksomhet. 

2. Virksomheten skal drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets 

årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet. 

3. Sørge for at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. 

4. Styret ansetter/sier opp daglig leder og oppretter ansettelseskontrakt.»
30

 

 

Daglig leder skal stå for den daglige ledelse av selskapets virksomhet og skal følge de 

retningslinjer og pålegg styret har gitt. Daglig leder skal minst hver tredje måned, muntlig eller 

skriftlig, gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling (§ 10).  

 

Selskapet skal kunne ta opp lån innenfor en ramme av 550 millioner kroner. Vedtak om 

låneopptak skal treffes av representantskapet og godkjennes av departementet/fylkesmannen (§ 

12). 

 

 

3.7 Kommunale vedtak 

3.7.1 Eierskapsmelding 

Bystyret i Tønsberg kommune vedtok 14. mars 2012 revidert eierskapsmelding for kommunen.  

Eierskapsmeldingen inneholder følgende kapittel: 

 

 Kap 1 inneholder en liste over de aktuelle selskapene som kommunen har eierskap i 

 Kap 2 inneholder formålet med eierskapsmeldingen 

 Kap 3 inneholder begrunnelse for å opprette et selskap 

 Kap 4 inneholder eiers krav til selskapene. Kapittelet omhandler bl. a.: 

- definering av styremedlemmers og eierrepresentanters ulike roller 

- praktisk kommunikasjon mellom selskapet og eier 

- kompetansekrav til styremedlemmer 

- styrets sammensetning 

 Kap 5 beskriver hvilke organisasjonsformer kommunen kan velge mellom  

 Kap 6 gir en kort orientering om hvert enkelt selskap kommunen har eierskap i 

 

                                                   
30
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Av eierskapsmeldingen fremgår det at meldingen samlet sett vil gi mer konkrete signaler om hva 

kommunen forventer seg av de enkelte selskapene. I eierskapsmeldingen har Tønsberg 

kommune listet opp flere begrunnelser for å opprette selskap. Vestfold interkommunale vannverk 

blir brukt som eksempel for begrunnelsene «den aktuelle virksomheten kan være svært 

kapitalkrevende» og «dersom driftssamarbeid, mellom flere kommuner gir stordriftsfordeler, er 

det naturlig å la det skje gjennom et interkommunalt selskap».
31

 

 

I eierskapsmeldingen har Tønsberg kommune stilt ti generelle krav til alle kommunale foretak og 

aksjeselskap der kommunen har aksjemajoritet. Av eierskapsmeldingen fremgår det at kravene 

også skal fremmes av kommunens representant i representantskapet/generalforsamling i 

selskaper der kommunen ikke har majoritet:  

 

1. Selskapets virksomhet skal tydeliggjøres i vedtektene 

2. Bystyret behandler selskapenes årsrapport samt strategi- og handlingsplaner. Innenfor 

rammen av vedtektene skal selskapet ha klare mål og strategier for sin virksomhet.  

3. Selskapet skal ha et etisk reglement.  

4. Alle selskaper Tønsberg kommune har eierinteresser i skal følge lov om offentlig 

anskaffelser. 

5. Selskapet skal ha et internkontrollsystem. 

6. Selskapet skal tilstrebe åpenhet som skal sikre at alle interessenter har tillit til selskapets 

beslutningsprosesser og måten selskapet styres og ledes på.  

7. Selskapet skal ha fokus på at lover og regler som regulerer selskapet skal holdes. 

8. Selskapene skal aktivt arbeide for likestilling i virksomheten. Det forutsettes at styrene i 

selskapene er aktive på dette feltet. 

9. De ansattes rettigheter skal ivaretas i henhold til gjeldende lovgivning og avtaleverk som 

er etablert mellom de aktuelle arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner. 

10. Selskapet skal arbeide for å realisere kommuneplanens overordnede mål om en 

bærekraftig utvikling, universelle utforming, helse, miljø og velferd.
32

 

 

 

Eierskapsmeldingen til Tønsberg kommune blir også omtalt i rapportens datadel (kapittel 4). 

 

 

                                                   
31

 Eierskapsmelding for Tønsberg kommune. Vedtatt av kommunestyret i Tønsberg 14.03.12 i sak 022/12, s. 4. 
32
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4. Data 

4.1 Om Vestfold Interkommunale Vannverk (VIV) IKS  

Vestfold interkommunale vannverk (VIV) IKS ble stiftet som interkommunalt selskap 16. 

desember 2003
33

, og er eid av følgende kommuner (eierandel i parentes):  

 

Tønsberg kommune     (29,27 %) 

Sandefjord kommune     (28,32 %) 

Horten kommune     (15,75 %)  

Nøtterøy kommune     (12,68 %) 

Holmestrand kommune      (5,12 %)  

Stokke kommune       (4,49 %) 

Tjøme kommune       (2,17 %) 

Andebu kommune       (0,98 %) 

Hof kommune          (0,62 %)  

Re kommune          (0,60 %)  

 

 

Figur 1: Visjon for VIV IKS i Hovedplan Vann 2012-2024 

 
 

Vestfold interkommunale vannverk IKS forsyner eierkommunene med vann, og er ansvarlig for 

vannet fram til et gitt leveringspunkt i hver kommune. Av Vestfolds befolkning på 229 000 regnes 

det med at antall forbrukere som får vann fra VIV ligger på ca.153 000. Vestfold interkommunale 

vannverk eier og drifter to vannbehandlingsanlegg, Seierstad og Eidsfoss. Selskapet beregner 

prisene som medlemskommunene blir belastet med i henhold til selvkostprinsippet. 2013 er 

Vestfold interkommunale vannverks 45. driftsår. 

 

4.1.1 Organisering 

Det er til sammen 26 ansatte i VIV IKS. Det er 15 ansatte i driftsavdelingen (i tillegg er selskapet i 

ferd med å rekruttere en ny medarbeider), fem ansatte i lekkasjeleteravdelingen, to ansatte i 

anleggsavdelingen (i tillegg kommer anleggskontrollør som nylig er engasjert for 3 år fra og med 

1/1-14), og to ansatte i administrasjonen (inkludert daglig leder). 

 

                                                   
33

 Jf. opplysninger i Brønnøysundregisteret. 

•VIV skal levere nødvendig mengde vann med 
tilfredsstillende drikkevannskvalitet og høy 
leveringssikkerhet til alle eierkommunene 
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leveringsvilkår til alle kommunene 

Visjon 
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I intervju blir det gitt utrykk for at selskapet er organisert på en hensiktsmessig måte, og det er en 

avklart rolle- og ansvarsfordeling internt i selskapet. Det er utarbeidet stillingsbeskrivelser for de 

faste stillingene i selskapet. 

 

Daglig leder rapporterer fast på styremøtene om økonomi, HMS, driftsmessige forhold (f.eks. 

vannmengde og vannkvalitet), status på investeringsprosjekter, organisatoriske forhold og andre 

relevante forhold i selskapet. 

 

4.1.2 Styrende organer i VIV IKS 

Styret i VIV IKS består av 6 medlemmer, der en av disse er valgt blant de ansatte. Det er 

representantskapet som velger styret i selskapet, basert på at en valgkomitè innstiller på 

kandidater. Det blir opplyst at det ikke finnes noen fast fordeling av styremedlemmer ut i fra 

eierkommunenes andel, og at kommunetilhørighet eller partitilhørighet ikke vektlegges ved valg 

av styrerepresentanter. 

 

I dagens styre i VIV IKS er det en representant som har bosted i Tønsberg kommune og som i 

tillegg er kommunestyrepolitiker i Tønsberg, men det opplyses om at denne personen ikke er 

valgt inn på vegne av Tønsberg kommune. Det blir kommentert at vedkommende besitter 

betydelig vannfaglig kompetanse. I intervju gir ordfører i Tønsberg kommune uttrykk for at det er 

en avklart rolle- og ansvarsfordeling mellom han som representantskapsmedlem og 

styrerepresentanten i VIV IKS som også er bystyrerepresentant i Tønsberg kommune. Ordfører 

opplyser også at det ikke er noen samhandling mellom han og styrerepresentanten utover 

eventuell samhandling i møter i VIV IKS. 

 

Styrets ansvarsområder er beskrevet i en styreinstruks som sist ble revidert 19.august 2013 

(denne blir nærmere omtalt under punkt 4.3.). I 2013 er det satt opp 7 styremøter i selskapets 

møteplan. 

 

I intervju blir det gitt uttrykk for at det er en avklart rolle- og ansvarsfordeling mellom styret og 

administrasjonen i selskapet og at det er god samhandling mellom partene. Gjennom 

styreevalueringen har styret slått fast at de opplever å bli tilstrekkelig orientert og involvert i 

nødvendige saker.  

 

Representantskapet er det øverste organet i VIV IKS og består av en representant fra hver av 

de ti eierkommunene. Representantskapets medlemmer velges av de respektive eierkommunene 

for 4 år av gangen. Det er i hovedsak kommunenes ordfører som representerer kommunen i 

representantskapet. Representantskapet velger selv sin leder og nestleder.  

 

VIV IKS gjennomfører ordinære representantskapsmøter to ganger i året (første og andre halvår). 

I tillegg har selskapet de siste årene hatt noen flere møter, som følge av at vesentlige saker for 

selskapet har vært diskutert, slik som f.eks. grensesnittjusteringer. Revisjonen får opplyst at det 

har vært viktig for styret å legge fram viktige saker for eierne i representantskapsmøte, for å sikre 

eierforankring for skisserte løsninger. 

 

Rolle og ansvarsfordeling 

Rolle- og ansvarsfordelingen mellom styret og representantskapet er regulert gjennom 

selskapsavtalen og styreinstruksen. I styreinstruksen er det presisert at det er representantskapet 

som er selskapets øverste myndighet og at representantskapet skal behandle økonomiplan, 

budsjett, årsregnskap og beretning samt fastsette godtgjørelser.
34

 Både styreleder i VIV KS, leder 

av representantskapet og ordfører i Tønsberg kommune (som også er nestleder i 

representantskapet) gir uttrykk for at det er en avklart rolle- og ansvarsfordelingen mellom styret 

                                                   
34
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og representantskapet og at det er god kommunikasjon mellom partene. Det blir gitt uttrykk for at 

representantskapet blir tilstrekkelig informert om relevante forhold i selskapet og at 

representantskapet har god innsikt i relevante problemstillinger. Leder av representantskapet 

opplever at det er en felles oppfatning mellom representantskapet, styret og administrasjonen i 

selskapet om hva som er VIV IKS sine mål og strategier. 

 

Av intervju går det fram at representantskapsleder, styreleder og daglig leder i selskapet møtes i 

forkant av representantskapsmøte for å gjennomgå agenda og avstemme nødvendige forhold 

dersom en vurderer at det er behov for det. 

 

4.1.3 Styrende dokumenter 

Selskapsavtalen for VIV IKS er sist oppdatert den 04.11.2008. Av intervju fremgår det at som 

følge av vedtak i representantskapsmøte 14.02.13 knyttet til fastsetting av grensesnitt mellom VIV 

IKS og eierkommunene, vil særbestemmelsene i selskapsavtalen bli revidert i henhold til dette i 

løpet av 2013.  

 

De som er intervjuet opplever at VIV IKS driver i samsvar med bestemmelser i selskapsavtalen, 

og at VIV IKS ivaretar oppgavene selskapet er tillagt.  

  
«Hovedplan Vann for perioden 2012-2024»

35
 fungerer som VIV IKS sitt styringsdokument og 

konkretiserer mål og strategier for selskapet. Planen er utarbeidet innenfor rammene av 

selskapsavtalen og skisserer utfordringer og utviklingstrekk for selskapet i perioden fram mot 

2024.  

Planen beskriver «overordnede prinsipper, mål og strategier for sikker og tilstrekkelig 

vannforsyning, helhetlig forvaltning av vannkildene Eikeren og Farris og vannbehandlingen i 

tillegg til infrastruktur og miljøriktig transport/distribusjon.»
36

 

 

VIV IKS utarbeider årlige handlingsplaner knyttet til hovedplan, som daglig leder rapporterer på til 

styret og som styret evaluerer årlig. I tillegg skal hovedplanen rulleres hvert fjerde år.  

 

4.1.4 Grensesnitt mellom VIV IKS og eierkommunene 

Det har den siste tiden har vært en omfattende diskusjon omkring grensesnittet mellom selskapet 

og eierkommunene, og betydningen av dette i forhold til selskapsavtalens formulering om at det 

skal leveres vann på likeverdige vilkår til alle eierkommunene. Grensesnittet er punktet som VIV 

IKS leverer vann fram til, i hver av eierkommunene. Fram til dette punktet er det VIV IKS som 

eier, vedlikeholder og drifter anleggene, mens det er kommunene som har ansvaret for 

infrastrukturen etter det aktuelle punktet.
37

 I intervju peker daglig leder på at diskusjonen omkring 

grensesnittet er sentralt for å tydeliggjøre rolle- og ansvarsfordelingen mellom VIV IKS og de 

enkelte eierkommunene. 

 

To hovedalternativer for grensesnitt er vurdert, og i representantskapsmøtet 14.02.2013 ble det 

vedtatt at leveringspunktet for vannleveranse skal være langs dagens hovedvannledning (VIV 

sine anlegg).
38

 Av intervju fremgår det at dette i praksis innebærer at noen kommuner som ikke 

grenser til VIV sine anlegg vil måtte samarbeide med kommunen hvor VIVs anlegg ligger.  Det 

blir kommentert at dette i stor grad er en videreføring av dagens praksis, selv om noen mindre 

forhold blir justert.  

 

Av intervju fremgår det at det var representantskapet som tok initiativ til avklaringsprosessen for 

grensesnitt og det har vært bred involvering av eierne for å komme fram til en løsning. Blant 
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 Godkjent i representantskapsmøte 5. mars 2012. 
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38

 Årsrapport 2012. VIV IKS, s. 4.  
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annet har det vært satt ned en utvalgsgruppe fra eierne. Daglig leder har hatt enkelvise møter 

med alle eierkommunene i tillegg til møter med utvalgsgruppen. 

 

 

4.2 Rolle- og ansvarsfordeling mellom VIV IKS og Tønsberg kommune 

Fra Tønsberg kommune blir det opplyst at kommunen har en todelt rolle når det gjelder VIV IKS, 

både som eier av selskapet og som samarbeidsaktør når det gjelder driftsmessige forhold. Det er 

ordfører og rådmann som er hovedansvarlige for eierstyringen, mens det er Bydrift som har 

ansvar for driftsmessig samarbeid med VIV IKS når det gjelder infrastruktur og vannleveranse. Av 

intervju fremgår det at det er ordfører som representantskapsmedlem som har hovedansvar for å 

kommunisere kommunens eiersstyring ovenfor selskapet gjennom deltakelse i 

representantskapsmøte. Både representanter fra administrasjonen og ordfører gir uttrykk for å 

oppleve at det er avklarte ansvarsområder internt i kommuneadministrasjonen når det gjelder 

oppfølging av selskapet. Administrasjonen i Tønsberg kommune gir også uttrykk for å oppleve at 

det er en avklart rolle- og ansvarsfordeling mellom VIV IKS og Tønsberg kommune, både når det 

gjelder overordnede forhold knyttet til eierskapet i selskapet og når det gjelder driftsmessige 

forhold og infrastruktur. Fra Bydrift blir det kommentert at partene har arbeidet mye med 

grensesnitt de siste to årene, og at man opplever at dette nå er tilstrekkelig avklart. 

 

Fra styret i VIV IKS blir det gitt uttrykk for at det er etablert gode prosesser for samhandling 

mellom selskapet og eierne, og at styringssignalene fra eierne, inkludert Tønsberg kommune, 

oppleves som tydelige. I arbeid med strategiske saker benytter VIV IKS ofte arbeidsgrupper med 

representanter fra eierkommunene.  

 

Samhandling mellom VIV IKS og Bydrift 

Driftsmessig samhandling mellom VIV IKS og Tønsberg kommune ved Bydrift skjer løpende og 

etter behov. VIV IKS samhandler spesielt med teknisk avdeling i eierkommunene når 

lekkasjeavdelingen utfører arbeid innenfor det kommunale vannledningsnettet og dersom det er 

ønske om tilkobling/omgjøring av kommunalt vannledningsnett som berører VIVs 

hovedvannledning. Både fra selskapet og fra Bydrift blir det opplyst at det er tett dialog og god 

samhandling mellom partene når det gjelder driftsmessige forhold. Fra Bydrift blir det også gitt 

uttrykk for at kommunens plandokumenter knyttet til vann/infrastruktur for vann er tilstrekkelig 

koordinert med plandokumenter i VIV IKS. 

  

For å sikre at nødvendig informasjon når ut til de som arbeider med problemstillinger knyttet til 

vannforsyning i alle eierkommunene gjennomfører VIV IKS årlig et møte med representanter fra 

teknisk etat i alle eierkommunene, inkludert Bydrift i Tønsberg kommune. I møtet deltar også 

representantskapsmedlemmene ved noen anledninger.  

 

4.2.1 Rapportering fra VIV IKS til Tønsberg kommune 

VIV IKS rapporterer til Tønsberg kommune gjennom årsrapport og årsregnskap, samt årlig 

oversikt over garantiansvar. I tillegg oversendes alle saksdokumenter og protokoller fra 

styremøter og representantskapsmøter i VIV IKS til rådmennene i eierkommunene. Tønsberg 

kommune opplyser at protokollene blir videresendt til Bydrift, for å sikre at de er tilstrekkelig 

orienterte om relevante forhold. VIV IKS rapporterer i tillegg til eierkommunene om følgende: 

  

 rapporterer vannforbruk per måned 

 informasjon om vannkvalitet gis via VIV sine nettsider 

 kommunene blir varslet ved eventuelle avvik på vannkvalitet 

 rapport fra årlig kildeovervåkning i Farris og rapport fra femårig kildeovervåkning fra både 

Eikeren og Farris  
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 rapport om lekkasjer sendes i eget system til kommunene umiddelbart når disse er funnet 

 

I tillegg arrangeres fag-/ledelsesmøter med eierkommunene, inkludert Tønsberg kommune, ved 

behov. Det blir opplyst at VIV IKS også stiller til møte hos eierkommunene dersom noen av 

kommunene uttrykker ønske om det. 

 

Representanter fra Tønsberg kommune gir uttrykk for å bli tilstrekkelig informert om relevante 

forhold i selskapet. 
  

4.2.2 Administrativ og politisk behandling av rapporteringen 

Av eierskapsmeldingen til Tønsberg kommune går det fram at bystyret (eller det organ bystyret 

delegerer til) skal få forelagt årsrapportene til selskapene kommunen har eierskap i som en egen 

sak. Det fremgår av saken som er knyttet til eierskapsmeldingen at selskapssakene skal 

behandles av utvalg for Finans, Plan og Næring (FPN) og ikke av bystyret. Eierskapsmeldingen 

er ikke revidert i henhold til dette. 

 

Med utgangspunkt i selskapssakene skal Tønsberg kommune hvert år klargjøre sine krav og 

hovedmålsettinger til selskapene i vedtaksform. Kommunens eierrepresentant i 

representantskap/generalforsamling skal arbeide for at disse kravene blir oppfylt av selskapet, 

men det er styret som er ansvarlig for måloppnåelsen.
39

  

 

Av intervju fremgår det at beskrivelsen i eierskapsmeldingen ble innført som ny rutine i Tønsberg 

kommune da eierskapsmeldingen ble revidert i 2012. Det blir videre opplyst at en jurist i 

kommunen har ansvaret for å utarbeide en politisk sak for hvert selskap kommunen har eierskap i 

som skal legges fram for FPN. Han får bistand fra saksbehandlere fra økonomiavdelingen. De 

politiske selskapssakene som utarbeides skal være basert på:  

 

 en gjennomgang av nøkkeltall i selskapets årsregnskap
40

,  

 en vurdering av innholdet i selskapets årsrapport opp mot kommunens krav i 

eierskapsmeldingen
41

 

 selskapets svar på et spørreskjema med spørsmål basert på krav i eierskapsmeldingen 

 

Dersom det blir vurdert at selskapene ikke følger opp krav kommunen har satt, skal avvikene gå 

fram av den politiske saken.
42

 

 

Av intervju fremgår det at Tønsberg kommune ikke har fulgt opp rutinen med å utarbeide politisk 

sak for hvert av selskapene kommunen har eierskap i for 2012 og 2013. Det blir opplyst at dette 

skyldes delvis begrenset kapasitet i administrasjonen og delvis at kommunen mottar årsrapporter 

og årsregnskap for sent til å rekke å behandle dokumentene og legge fram sak for politisk nivå 

før generalforsamling/representantskapsmøte hvor sakene eventuelt skulle behandles i neste 

omgang. Administrasjonen har heller ikke fått sendt ut spørreskjema til selskapene i 2013. Dette 

skyldes delvis begrenset kapasitet og delvis at kommunen opplever å ha svar på en del av 

spørsmålene allerede, i forbindelse med at spørreskjemaet ble sendt ut i 2012. Det blir 

kommentert at prinsippet om at kommunen skal sende ut spørreskjema til selskapene årlig likevel 

står ved lag.  Administrasjonen er i ferd med å utarbeide en felles sak for alle selskaper for 2013, 

basert på gjennomgang av årsregnskaper og årsrapporter. Det blir opplyst at årsaken til at det 

utarbeides en felles sak, istedenfor en sak per selskap, er at dette er mindre arbeidskrevende 

enn å utarbeide en sak per selskap.  
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 Eierskapsmelding for Tønsberg kommune. Vedtatt av kommunestyret i Tønsberg 14.03.12 i sak 022/12, s. 4. 
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I intervju blir det opplyst at det ikke er tilstrekkelig avklart hvordan eventuelle vedtak som FPN 

fatter i forbindelse med behandling av selskapssaker skal videreformidles til selskapet via 

generalforsamlingsrepresentanten / representantskapsmedlemmet. Samtidig gir ordfører uttrykk 

for å oppleve at det avklart hvordan han som representantskapsmeldem skal følge opp vedtak 

som fattes av FPN ovenfor selskapet. Ordfører opplyser at administrasjonen i Tønsberg 

kommune oversender eventuelle vedtak til administrasjonen i selskapet, og at han som 

representantskapsmedlem ber om status på hvordan selskapet følger opp vedtaket i 

representantskapsmøter.  

 

 

4.3 Oppfølging av anbefalte praksiser i eierstyringen 

I eierskapsmeldingen har Tønsberg kommune vedtatt ti krav som stilles til selskaper som 

kommunen har eierskap i (se punkt 3.7.1). Som det gikk fram av punkt 4.2.2 er intensjonen at 

kommuneadministrasjonen skal følge opp hvorvidt selskapene etterlever kravene som er stilt i 

eierskapsmeldingen, gjennom vurdering av selskapenes årsrapporter og ved å sende ut 

spørreskjema til selskapene. Som det gikk fram av punkt 4.2.2. er ikke denne praksisen 

gjennomført i 2013. 

 

En jurist i administrasjonen har fått spesielt ansvar for å utarbeide eierskapsmeldingen og 

utarbeide sakene som er knyttet til de enkelte selskapene (se pkt. 4.2.2). Det er ikke avklart hvem 

i administrasjonen som eventuelt har ansvar for å kommunisere eierskapsmeldingen og kravene i 

meldingen til selskapene.  

 

Fra VIV IKS blir det opplyst at administrasjonen fikk overlevert eierskapsmeldingen til Tønsberg 

kommune i 2010. VIV IKS har ikke fått kommunisert den reviderte versjonen av 

eierskapsmeldingen fra 2012. I forbindelse med verifisering av rapporten opplyser 

administrasjonen i Tønsberg kommune at eierskapsmeldingen for 2012 vil bli sendt ut til 

selskapene nå. Det blir også opplyst at samtlige selskaper er skriftlig gjort kjent med at 

kommunen har vedtatt ny eierskapsmelding, samt gjort kjent med de ti kravene som kommunen 

har stilt til selskaper, gjennom spørreskjema som ble sendt ut i 2012. 

 

VIV IKS har svart på spørreskjema som ble sendt ut av kommunen i 2012. VIV IKS ga i sitt svar 

til kommunen tilbakemelding om at de ti kravene som kommunen har stilt til selskaper i sin 

eierskapsmelding blir fulgt opp av selskapet. 

 
4.3.1 Oppfølging av KS sine anbefalinger  

I denne delen vil revisjonen gå gjennom KS sine anbefalinger
43

 med fokus på kommunens 

eierstyring av VIV IKS og innførte praksiser i VIV IKS.  

 

KS sine anbefalinger er ikke eksplisitt nevnt i Tønsberg kommunes eierskapsmelding, men flere 

av kravene som kommunen stiller til selskaper og vedtatte retningslinjer for eierstyring i Tønsberg 

kommunes eierskapsmelding er sammenfallende med anbefalinger fra KS. 

 

Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte 
Tønsberg kommunen arrangerer generell folkevalgt opplæring ved oppstarten av en ny periode. 

Kommunens eierskapsmelding og eierskapsforvaltning er tema her. Kommunen tilbyr ikke 

opplæring knyttet til styrearbeid og rollen som styrerepresentant, og opplæring av 

styrerepresentanter er heller ikke omtalt i kommunens eierskapsmelding. 
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 Revisjonen vil ikke gjennomgå anbefalingene om styresammensetning i konsernmodell og administrasjonssjefens rolle i 
kommunale foretak, da disse anbefalingene ikke er aktuelle i denne selskapskontrollen. 
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Utarbeidelse av eierskapsmelding og eierstrategi 
Tønsberg kommune har utarbeidet en eierskapsmelding som sist ble vedtatt av bystyret 

14.03.2012. Eierskapsmeldingen ble utarbeidet for første gang i 2007. Av eierskapsmeldingen 

fremgår det følgende begrunnelse for fortsatt ha eiendeler i Vestfold interkommunale vannverk 

IKS: 

 

«Kostnadseffektiv og sikker leveranse av vann. Eierkommunene sikrer finansiering av 

nødvendig investering.»
44

 

 

Selskapets formålsparagraf er også gjengitt i eierskapsmeldingen. Det fremgår av 

eierskapsmeldingen at meldingen bør evalueres med jevne mellomrom, men ikke hvor ofte. I 

intervju blir det bekreftet at det ikke er vedtatt hvor ofte meldingen skal revideres og legges frem 

for bystyret.  

 

Utarbeidelse og revidering av selskapsstrategi og selskapsavtale/vedtekter 
Selskapsavtalen for VIV IKS er sist oppdatert den 04.11.2008. Det fremgår av protokoll for 

representantskapsmøtet 14. februar 2013 at selskapsavtalen skal revideres i løpet av 2013 i 

henhold til avklaring om grensesnitt mellom VIV IKS og eierkommunene. Hovedplan Vann 2012-

2024 er styringsdokumentet for VIV IKS, og denne skal rulleres hvert fjerde år. 

 

Tønsberg kommune har ikke rutiner for å vurdere om det er behov for å revidere vedtekter i 

selskap der kommunen har eierskap. 

 

Vurdering og valg av selskapsform 
I eierskapsmeldingen fremgår det at kommunen har gjort flere vurderinger knyttet til valg av 

selskapsform. Blant annet går det fram følgende om interkommunale selskaper: 

 

«Dersom driftssamarbeid, mellom flere kommuner gir stordriftsfordeler, er det naturlig å la det 

skje gjennom et interkommunalt selskap. Vestfold Interkommunale Vannverk IKS (VIV) og 

Vestfold interkommunale Brannvesen IKS (VIBR) er eksempler. Kommunen har bedre 

anledning til politisk styring i et interkommunalt selskap enn i et aksjeselskap.» 

 

Fysisk skille mellom monopol og konkurransevirksomhet 

VIV IKS leverer kun tjenester til eierkommunene, og leverer per i dag ikke konkurranseutsatte 

tjenester. Fysisk skille mellom monopol og konkurransevirksomhet er ikke omtalt i Tønsberg 

kommunes eierskapsmelding. 
 

Tilsyn og kontroll med kommunale foretak og med forvaltningen av kommunens interesser  

i selskaper 
Av eierskapsmeldingen til Tønsberg kommune fremgår det at det er kontrollutvalget som skal  

koordinere gjennomføringen av selskapskontroller.
45

 Dette er også i samsvar med bestemmelser 

i kontrollutvalgsforskriften. Bystyret i Tønsberg kommune vedtok plan for selskapskontroll 

14.03.2012. 

 

Av protokoll fra representantskapsmøte i VIV IKS 18.11.2010 fremgår det at Vestfold 

Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat (VIKS) orienterte om kontrollutvalgets oppgaver og 

funksjon, samt forventninger til virksomhetens styrende organer.  

 

Fra VIV blir det opplyst at alle saksdokumenter og protokoller fra styremøter og 

representantskapsmøtene sendes til én representant i hver av eierkommunenes kontrollutvalg. 

 

                                                   
44
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Sammensetning og funksjon av eierorgan 
Det er Tønsberg bystyre som velger kommunens representant til 

representantskap/generalforsamlinger.  

 

Bystyret har valgt ordfører som representantskapsmedlem i VIV IKS og varaordfører som 

vararepresentant. Ordfører i Tønsberg kommune er også valgt til nestleder i representantskapet i 

VIV IKS.  

 

Gjennomføring av eiermøte 
I tillegg til representantskapsmøtene, blir det gjennomført utformelle eiermøter i VIV IKS hvert 

andre år. I eiermøtet møtes representantskapet, styret i VIV, rådmenn og fagansvarlige i 

eierkommunene. Av intervju går det fram at formålet med eiermøtene er å sikre god dialog 

mellom eierne og selskapet, sikre tilstrekkelig informasjonsutveksling, avstemme forventninger og 

diskutere faglige problemstillinger. Det ble sist gjennomført eiermøte i VIV IKS våren 2013.  

 

Eiers krav til profesjonelle styrer i kommunal sektor og bruk av valgkomitè 
Av Tønsberg kommunes eierskapsmelding fremgår det at det er «eiers ansvar å sørge for at 

styret sammensettes av personer som sammen har den nødvendige kompetanse.»
46

 Det fremgår 

videre at dette gjelder personlige egenskaper, samt faglig og politisk kompetanse.  

 

Det fremgår videre at styrerekruttering bør være en viktig oppgave for kommunen som eier og at 

styrene må settes sammen med nødvendig kompetanse og virksomhetsforståelse. Av meldingen 

fremgår det at det at følgende tre forhold bør bli vektlagt ved valg av styremedlemmer: 

 

 Kompetanse- og kunnskapshensyn – styret bør samlet sett gi den ønskede kompetanse og 

kunnskap for selskapet 

 Kapasitetshensyn – omfanget av aktuelle kandidaters øvrige stillinger og verv må være 

forenlig med den tidsbruken styrevervet krever 

 Mangfoldshensyn - herunder krav til god kjønnsfordeling
47

 

 

Når det gjelder valg av styrerepresentanter i VIV, utnevner representantskapet en valgkomite 

som foreslår kandidater til styret i selskapet for en fire års periode (jf. selskapsavtalen). 

Valgkomiteen gir en muntlig begrunnelse for sine innstillinger.  

 

Ved sist valg av styre besluttet representantskapet å gjennomføre en vurdering av styrets 

sammensetning i forhold til mål om komplementær kompetanse.
48

 Det er også vanlig at 

representantskapet diskuterer hvilken kompetanse representantskapet mener styret har behov 

for, i samme møte som valgkomiteen utnevnes.  

 

I brev til valgkomiteen framhever representantskapslederen følgende kompetanse som viktig for 

sammensetningen av styret i VIV IKS
49

: 

  

 Økonomisk og administrativ kompetanse 

 Strategisk tenkning 

 Vannfaglig kompetanse 

 Kommunalpolitisk forståelse og selskapsmessig/juridisk kompetanse 

 Gode samarbeidsevner 

 Nytenkning 
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47
 Eierskapsmelding for Tønsberg kommune. Vedtatt av kommunestyret i Tønsberg 14.03.12 i sak 022/12, s. 7. 
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 Brev fra representantskapets leder til valgkomiteen VIV datert 22.07.11 
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I intervju blir det gitt uttrykk for at styret i VIV er bredt sammensatt og har komplementær 

kompetanse, med bakgrunn fra vannfag, entreprenørvirksomhet, jus, økonomi, politisk og 

kommunal erfaring.  Flere har også omfattende styreerfaring.   

 

Rutiner for kompetansevurdering av selskapsstyrer 
I eierskapsmeldingen til Tønsberg kommune er det anbefalt at styret (1) utarbeider instruks for 

styret og den daglige ledelse, (2) foretar egenevaluering hvert år og (3) utarbeider årsrapport for 

selskapets styring og ledelse. Disse anbefalingene er sammenfallende med rutiner som KS 

anbefaler som rutiner for selskapsstyrer, men KS anbefaler i tillegg at nye styremedlemmer tilbys 

opplæring, at det gjennomføres styreseminar og at styret fastsetter en årlig plan for arbeidet.   

 

Det er utarbeidet en styreinstruks i VIV IKS i 2006, som sist ble revidert i august 2013. 

Instruksen omhandler formålet med styrets arbeid, styrets rettigheter og plikter, krav til 

arbeidsplan, krav til rapportering fra daglig leder, omfang og oppgaver, og forholdet til 

representantskapet.  

 

Styret i VIV IKS utarbeider årlig plan for arbeidet gjennom en årlig møte- og aktivitetsplan der 

det fremgår hvilke saker styret skal behandle på de ulike styremøtene. Det framgår også av 

styreinstruksen at en slik plan skal utarbeides.  

 

Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse og instruks for daglig leder
50

 hvor daglig leders oppgaver 

og ansvar fremgår.  

 

Styret i VIV IKS gjennomfører årlig egenevaluering etter fast mal. Sist egenevaluering ble 

gjennomført i august 2013. Det blir skrevet referat fra evalueringen som sendes til styret i 

etterkant av møtet. Tema for sist evaluering var blant annet hvordan styret arbeider med strategi 

og planer, om arbeidet i styret samsvarer med krav fra eierne, om styret har god nok kunnskap 

om eiernes forventninger og om styret følger opp planer og budsjetter i tilstrekkelig grad. Det ble 

også diskutert om styret er tilstrekkelig bevisste på habilitetsutfordringer.  

 

Styret i VIV gjennomfører styreseminar annethvert år (det året det ikke gjennomføres eiermøter). 

På styreseminaret vektlegges de temaene styret ønsker å sette fokus på, herunder områder for 

kompetanseøkning.  Tema fremkommer bl.a. i forbindelse med styrets egenevaluering eller etter 

konkrete ønsker som fremmes i styret. Styremedlemmene får ikke tilbud om systematisk 

opplæringskurs utover styreseminaret. Det blir gitt uttrykk for at administrasjonen og styret i VIV 

IKS stiller seg positiv til kurs / kompetanseheving dersom dette vurderes som et behov.  

 

VIV IKS utarbeider årsrapport der det informeres om selskapets styring og ledelse.   

 

Oppnevning av vararepresentanter 
I Tønsberg kommune sin eierskapsmelding anbefales det at det oppnevnes varamedlemmer, og 

at en benytter ordningen med numerisk vara.
51

 Dette er sammenfallende med KS sine 

anbefalinger.  

 

Av vedtektene for VIV IKS fremgår det at selskapets ikke benytter en numerisk varaordning, men 

at det er lagt opp til at styremedlemmer skal ha personlige varaer. I forbindelse med verifisering 

av rapporten opplyser VIV IKS at styret vil fremme forslag om numerisk vararepresentasjon i 

kommende representantskapsmøte.  
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 Sist revidert 19. august 2013. 
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Habilitetsvurderinger og politisk representasjon i styrer 
I eierskapsmeldingen blir regelverket knyttet til habilitet og styrerepresentasjon diskutert. 

Følgende går frem av meldingen: 

 

«Det kan tenkes at behovet for tett oppfølgning av selskapet og dets styre, medfører at en 

velger å la rådmannen eller ledende politiker å sitte i styret. Men de bør først vurdere nøye om 

de vil utsette seg for å være inhabile til å delta i forberedelse og vedtak i kommunale saker 

som gjelder disse selskapene.» 

 

Av intervju går det fram at styrerepresentanten i VIV IKS som også er bystyrepolitiker i Tønsberg 

kommune ikke deltar i behandlingen av bystyresaker vedrørende selskapet. Vedkommende 

opplever at det som avklart hvilke saker hun som styrerepresentant i VIV IKS kan delta i 

behandlingen av og ikke. I intervju kommenterer flere representanter fra Tønsberg kommune at 

kommunen har hatt økt bevissthet rundt habilitetsutfordringer de siste årene, og at bystyret har 

opparbeidet seg en god praksis med å sikre at habilitet ivaretas.  

 

Fra styret i VIV IKS blir det opplyst at habilitet er et gjennomgående tema i styremøter/ 

styreseminarer, og forvaltningslovens bestemmelser om habilitet nylig har blitt gjennomgått i 

styremøte. I forbindelse med styrets årlige egenevaluering vurderer styret om de har tilstrekkelig 

fokus på og håndterer habilitetsutfordringer på en god nok måte. 

 

Kjønnsrepresentasjon i styrer 

I eierskapsmeldingen til Tønsberg kommune fremgår det at det er viktig at kravene om en god 

kjønnsfordeling i styrene ivaretas. Det er seks styrerepresentanter i VIV IKS, der tre av disse er 

menn og tre er kvinner.  
 

Godtgjørelse til styrer og registrering av styreverv 
Godtgjørelse til styremedlemmer er ikke omtalt i Tønsberg kommune sin eierskapsmelding. 

Godtgjørelse til styremedlemmene i VIV IKS fremgår av notene til selskapets årsregnskap.  

 

Tabell 1: Oversikt samlet styrehonorar VIV IKS 2011 og 201252 

 2012 2011 

Samlet styrehonorar 183 208 153 000 

 

Registrering av styreverv i styrevervregisteret er ikke omtalt i eierskapsmeldingen, og kommunen 

har ikke utarbeidet noen rutiner knyttet til dette. Kommunen har lagt ut en link til 

styrevervregisteret på hjemmesidene til Tønsberg kommune og utarbeidet en oversikt over hvilke 

personer i Tønsberg kommune som har registrert seg i styrevervregisteret. Ved søk i 

styrevervregisteret finner revisjonen at én av seks styrerepresentanter i VIV IKS har registrert 

vervet sitt.  

 

Arbeidsgiverorganisasjon 

VIV IKS er medlem i KS Bedrift. 

 

Utarbeidelse av etiske retningslinjer 
Av eierskapsmeldingen til Tønsberg kommune går det fram at selskaper kommunen har eierskap 

i skal utarbeide etisk reglement.
53

 VIV IKS har utarbeidet etiske retningslinjer datert 21.02.2011.  
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 Informasjonen er hentet fra notene i årsrapport 2011 og årsrapport 2012 for VIV IKS:  
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4.4 Økonomisk drift 

4.4.1 VIV IKS sin økonomiske situasjon 

VIV IKS beregner prisene på vann som eierkommunene betaler, ut i fra prinsippet om selvkost, 

og det er derfor den fastsatte vannavgiften som bestemmer VIV IKS sine driftsinntekter. Som det 

fremgår av tabell 2 under har VIV IKS sine inntekter blitt redusert fra 2011 til 2012. Av årsrapport 

2012 fremgår det at årsaken til dette er at det har vært lavere driftskostnader i 2012 

sammenlignet med 2011 samt en noe lavere selvkostrente. Av tabell 2 fremgår det videre at VIV 

IKS i 2012 hadde et overskudd på kr. 383 000 (resultat før skatt) og en egenkapital på kr. 

13 486 000.  Av tabell 2 fremgår det at likviditetsgraden til VIV IKS har lagt på 0,5 i hele perioden. 

 

Tabell 2: Nøkkeltall for selskapet (2008-2012)  

NØKKELTALL 2012 2011 2010 2009 2008 

Sum inntekter 71 354 000 78 721 000 76 492 000 67 653 000 74 916 000 

Driftsresultat 11 713 000 15 345 000 13 026 000 13 764 000 27 385 000 

Resultat før skatt 383 000 3 154 000 4 906 000 3 426 000 3 952 000 

Egenkapital 13 486 000 13 103 000 9 950 000 5 044 000 1 618 000 

Likviditetsgrad
54

 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

Revisjonen har gjennomgått revisjonsmeldingene for selskapet fra 2010-2012, og disse er gitt 

uten presiseringer eller merknader. 

 

4.4.2 Rutiner for utarbeidelse av budsjett og regnskap 

VIV IKS har redegjort for sine økonomirutiner i et notat til revisjonen. Av notatet går det fram at 

VIV IKS årlig utarbeider et budsjett for investeringer og et budsjett for løpende drift kommende år. 

I tillegg utarbeider VIV IKS et budsjett som viser planlagte investeringer over en fire års periode 

(økonomiplan), som inkluderer kommentarer for hver av investeringene. Representantskapet 

behandler og godkjenner årlig budsjett og økonomiplan for VIV IKS. 

 

VIV IKS utarbeider årlig en plan for budsjettarbeidet der det går fram hvilke aktiviteter som skal 

gjennomføres, hvem som er ansvarlig og hvilke frister som gjelder for hver av aktivitetene. Her 

går det også fram når budsjettene skal behandles av styret og av representantskapet. Ved 

utarbeidelse av budsjett er hver avdelingsleder ansvarlig for å gjøre en vurdering av forventede 

kostnader for avdelingen. Daglig leder og regnskapsansvarlig utarbeider i fellesskap endelig 

budsjettforslag/dokumentasjon til styret og representantskapet etter at daglig leder har godkjent 

den enkelte avdelingsleders budsjetter.  

 

VIV IKS benytter et eksternt regnskapsfirma, og det blir utarbeidet kvartalsvise 

regnskapsrapporter, som også legges fram for styret. 

 

VIV IKS har utarbeidet internkontrollbeskrivelse for administrasjons- og økonomisystemet
55

 i 

selskapet. Her går rutiner for regnskap, rutiner for fakturering ved salg av vann, økonomiske 

rutiner for anlegg/prosjekter og rutiner for likviditetsområdet og finansområdet fram. Det går også 

fram en beskrivelse av ansvars- og oppgavefordeling mellom VIV IKS og ekstern regnskapsfører. 

Her går det blant annet fram hvilke ansatte i VIV IKS som har fullmakt til å gjennomføre ulike 

typer operasjoner og krav til rapportering fra ekstern regnskapsfirma til daglig leder i VIV IKS.  
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4.4.3 Beregning av selvkost 

VIV IKS legger «H-2140 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale 

betalingstjenester» til grunn for sine selvkostutregninger. Av notat til revisjon fremgår det at alle 

VIV IKS sine kostnader legges til grunn for beregning av vannavgiften unntatt 

anleggsavdelingens kostnader. Timepris for denne avdelingens medarbeidere beregnes og 

kostnadsføres ulike anlegg/prosjekter etter antall timer arbeidet per prosjekt. I intervju gir daglig 

leder uttrykk for at det ikke er store utfordringer knyttet til å etterleve prinsippet om selvkost, selv 

om det har vært noen diskusjoner vedrørende renteberegning. Av notat til revisjonen fremgår det 

at daglig leder konfererer med revisor vedrørende valg av selvkostrente i forbindelse med 

utregning av budsjettert vannavgift etter selvkostbestemmelsene. 

 

Generelt mener daglig leder at selskapet har fokus på at de skal drive kostnadseffektivt. Samtidig 

er selskapet også opptatt av at de må sikre tilstrekkelig kvalitet på utstyr som gjelder 

vannforsyningen for å sikre tilfredsstillende levetid og mest mulig driftsoptimale forhold.  

 

4.4.4 Rutiner for prosjektstyring 

Av intervju fremgår det at VIV IKS akkurat hadde opplevd en større budsjettoverskridelse da 

nåværende daglig leder begynte i stillingen i 2009. Budsjettoverskridelsen var knyttet til et 

samarbeidsprosjekt mellom VIV IKS og kommunene Tønsberg, Re og Horten om å bygge ny 

hovedvannledning på strekningen Svinevoll – Skotås – Åsgårdstrand (SSÅ). Opprinnelige 

kostnadsanslag fra 2005 var 60 millioner kroner, mens beregninger våren 2009 viste at totale 

kostnader ble omkring 125 millioner kroner.
56

 På oppdrag fra styret i VIV IKS ble det i 2009 

utarbeidet to evalueringsrapporter vedrørende budsjettoverskridelsen som viste manglende 

system og rutiner for prosjektstyring i selskapet. I oppsummeringen av rapportene blir følgende 

funn fra rapportene trukket fram:  

 

 Da kostnadsøkninger ble signalisert i tidlig fase av prosjektet, fulgte ikke styret dette godt nok 

opp. Dermed fikk heller ikke daværende daglig leder korreksjoner eller på annen måte blitt 

bedt om tydeligere rapporteringa av kostnadsøkning 

 Styret var for lite aktivt i oppstartsfasen. Spleiselagsprosjekt som dette var en ny arbeidsform 

for VIV, og det var ikke utviklet rutiner for rapportering og styring i slike prosjekter 

 Kommunene, spesielt Horten og Re, sørget ikke for å få gode nok avtaler med VIV, og 

kommunenes særlige behov for å sikre at prosjektkostnaden ikke overskrider det kommunen 

har budsjettmessig dekning for ble ikke godt nok synliggjort i avtalene
57

 

Av VIV IKS sine kommentarer til rapportene fremgår det at representantskapet har vedtatt en 

endring i selskapsavtalen som tilrettelegger for gjennomføring av spleiselag ved ulike 

investeringer i deler av VIVs forsyningsområde. Det fremgår også at VIV IKS vil ha økt fokus på 

kontinuerlig rapportering om den økonomiske utviklingen i prosjekter.
58

 

 

I intervju blir det gitt uttrykk for at selskapet har brukt disse rapportene som viktige 

læringsverktøy, og har utarbeidet retningslinjer for investeringsprosjekter, som skal bidra til å 

hindre budsjettoverskridelser i framtiden. Rutinene skal sikre at forprosjekt, prosjektplanlegging, 

risikovurderinger og kalkyler blir gjennomført på en tilfredsstillende måte. I tillegg skal 

retningslinjene medvirke til å sikre at eierne blir tilstrekkelig informert om pågående 

investeringsprosjekter. Retningslinjene fremgår av internkontrollbeskrivelsen for administrasjons- 

og økonomisystemet, og retningslinjer og avtalemaler for spleiselagsprosjekter. Avtalemalene for 

spleiselagsprosjekter er ment å regulere ansvars- og risikofordelingen mellom VIV IKS og 

avtalekommuner ved spleiselagsprosjekter.  

                                                   
56

 http://www.viv.no/nyheter/evaluering-av-svinevoll-aasgaardstrand-anlegget-article72-144.html 
57

 http://www.viv.no/nyheter/evaluering-av-svinevoll-aasgaardstrand-anlegget-article72-144.html 
58

 http://www.viv.no/nyheter/evaluering-av-svinevoll-aasgaardstrand-anlegget-article72-144.html 
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I intervju blir det gitt uttrykk for at selskapet har tilstrekkelige system og rutiner for prosjektstyring, 

som sikrer styret og representantskapet nødvendig informasjon. Prosjektene blir i dag i stor grad 

gjennomført i samsvar med budsjett og framdriftsplan, med noen mindre avvik. Det blir fra VIV 

IKS presisert at alle investeringsprosjekter må godkjennes av representantskapet, i forbindelse 

med behandlingen av investeringsbudsjett og økonomiplan for VIV IKS.  

 

4.4.5 Framtidige investeringer og behov for økt ramme for låneopptak 

Av intervju fremgår det at det på neste representantskapsmøte skal behandles sak om å utvide 

rammen for låneopptak, da denne per i dag er for lav til å finansiere nødvendige investeringer i 

infrastrukturen i tiden framover. Det blir kommentert at lånerammen per i dag er på 550 millioner 

kroner, mens styret i selskapet ønsker at rammen økes til 750 millioner kroner.  

 

Av intervju fremgår det at selskapet blant annet er i ferd med å planlegge et nytt 

utbyggingsprosjekt som gjelder utskiftning av vannledning gjennom deler av Vestfold fylke, der 

det er anslått en kostnad på omkring 200 millioner kroner. Det blir kommentert at prosjektet skal 

legges fram for representantskapet. 

 

 

4.5 Internkontroll  

VIV IKS opplyser om at selskapet har et kvalitetssikringssystem som består av tre nivåer: 

  

 Nivå 1 består av følgende overordnede dokumenter: kvalitetssikringshåndbok
59

, 

internkontrollhåndbok for HMS
60

, internkontrollhåndbok med SHA-rutiner for 

investeringsprosjekt (Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø)
61

, IK-Mat
62

 og internkontrollbeskrivelse 

av administrasjon og økonomisystem
63

 

 

 Nivå 2 består av stillingsbeskrivelser, arbeidsbeskrivelser og funksjonsbeskrivelser 

 

 Nivå 3 består av arbeidsdokumenter  

 

 

VIV IKS benytter et FDV-system
64

, der rutinemessige arbeidsoppgaver innen drift og vedlikehold 

er generert i systemet, slik at utførte oppgaver registreres og dokumenteres. FDV-systemet 

innhenter data fra VIVs styringssystem slik at oppdrag utføres til riktig tid.  

 

Daglig leder opplever at internkontrollen i selskapet er godt innarbeidet og godt integrert i 

virksomheten.  Av intervju med styreleder går det fram at styret kontinuerlig vurderer om 

selskapet har god nok interkontroll og om styret har tilstrekkelig kontroll med driften i selskapet. 

Styret har blant annet årlig møte med revisor, uten at daglig leder er tilstede. Styreleder opplever 

at selskapet får gode tilbakemeldinger fra revisor.  

 

Det blir gitt utrykk for at administrasjonen i VIV IKS har god oversikt over regelverket som skal 

etterleves og har betydelig fokus på dette.  

 

Rapportering internt i selskapet 

                                                   
59

 Sist revidert 05.03.09 
60

 Sist revidert 19.12.12 
61

 Sist revidert 14.06.13 
62

 Sist revidert 19.12.12 
63

 Sist revidert 06.05.13 
64

 System for Forvaltning, Drift og Vedlikehold. 
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Daglig leder mottar rapportering fra sine ledere gjennom ledermøte hver eller annenhver måned. I 

ledermøtene blir det blant annet rapportert om vannkvalitet, økonomi, investeringsprosjekter og 

andre sentrale aktiviteter, lekkasjearbeid, større avvik og bemanningssituasjon. I tillegg blir det 

arrangert allmøte en gang i måneden, der viktig informasjon blir formidlet til de ansatte.  

 

Avvikssystem 

VIV IKS har et elektronisk avvikssystem der avvik og meldinger rapporteres. Innmeldte avvik skal 

behandles av nærmeste leder, og HMS-relaterte avvik blir også tatt opp i AMU. VIV IKS har også 

som rutine at nesten-ulykker skal registreres, slik at disse kan diskuteres og bidra til læring. Alle 

driftsinterne avvik knyttet til kvalitet på vannforsyning i henhold til drikkevannsforskriften blir også 

registrert i avvikssystemet. VIV IKS har utarbeidet egne rutiner for avviksbehandling, som inngår 

VIV sin kvalitetssikringshåndbok. 

 

Eksterne revisjoner 

Mattilsynet er tilsynsmyndighet for vannsikkerhet og forsyningssikkerhet, og er derfor ansvarlig for 

å gjennomføre revisjoner av selskapet. Revisjonen har blitt forelagt to revisjonsrapporter fra 

Mattilsynet. I juni 2011 gjennomførte Mattilsynet en revisjon av VIV IKS sin virksomhet ved 

Eidsfoss vannbehandlingsanlegg, og i oktober 2011 gjennomførte Mattilsynet en revisjon av VIV 

IKS sin virksomhet ved Seierstad vannbehandlingsanlegg. Det ble ikke avdekket forhold som 

førte til påpekning av plikt eller varsel om vedtak i disse revisjonene.  

 
Utover dette gjennomfører ulike statlige instanser jevnlig tilsyn i VIV IKS. Daglig leder er ikke 

kjent med at det har blitt påpekt avvik som VIV IKS ikke har klart å lukke eller som de ikke er i en 

prosess med å få lukket.  

 
Beredskapsarbeid  

Av intervju fremgår det at selskapet har lagt ned et betydelig arbeid i å revidere 

beredskapsplanverket sitt. Dette skjedde i samarbeid med eierkommunene, og i prosessen ble 

alle anlegg og alle risikoelementer ved levering av vann gjennomgått, og det ble utarbeidet en 

kriseberedskapsplan med oversikt over hvem som skal gjøre hva. Det er også gjennomført 

beredskapsøvelser sammen med eierkommunene. I evalueringen av øvelsen fremgår det at 

Tønsberg kommune svarte beredskapstelefonen og mottok meldingen som planlagt, men at det 

oppsto usikkerhet knyttet til hvilke handlinger som skulle følge fra kommunal side etter at 

meldingen var mottatt. Daglig leder opplyser om at dette forholdet er videre tatt opp både på 

eiermøte hvor ordføreren var representert og med nøkkelpersoner i Bydrift.  

 

Når det gjelder samarbeid med Tønsberg kommune om beredskapsarbeid, samarbeider VIV IKS 

i hovedsak med utpekte personer i Bydrift.  

 

Fra VIV IKS blir det opplyst at beredskap er fast tema på møter med teknisk etat i 

eierkommunene (enten i felles møte eller i egne møter med eierkommuner). Beredskap var også 

tema på eiermøte våren 2013, der det ble orientert om revisjon av beredskapsplanverket. 

 

 

4.6 Offentlig anskaffelser 

VIV IKS har ikke utarbeidet overordnede innkjøpsrutiner, men har utarbeidet en 

arbeidsbeskrivelse for innkjøp. Beskrivelsen ble utarbeidet for første gang i 1.1.1995, og er 

revidert fire ganger i etterkant. Rutinen er sist revidert 06.05.2013. Arbeidsbeskrivelsen er på en 

side og det fremgår at hensikten med beskrivelsen er å sikre at alle virksomhetens innkjøp 

gjennomføres i henhold til Lov om offentlige anskaffelser med til hørende forskrift. Det blir ikke 

vist konkret til bestemmelser som følger av Lov om offentlige anskaffelser og forskrift om 

innkjøpsregler i forsyningssektorene.  
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I beskrivelsen er ansvar og myndighet i forbindelse med innkjøp kort beskrevet. Det blir presisert 

at større innkjøp skal godkjennes av daglig leder og at styreleder konfereres før større 

investeringskontrakter inngås. Det blir ikke vist til hva som betegnes som «større» innkjøp. Det 

fremgår at driftsingeniør og regnskapsmedarbeider har ansvar og myndighet til å foreta mindre 

innkjøp til løpende drift og vedlikehold. Det blir ikke vist til hva som betegnes som «mindre» 

innkjøp.  

 

Det fremgår av beskrivelsen at alle kjøp skal dokumenteres. Unntak gjelder for enkeltkontrakter 

som avregnes i henhold til kontraksbestemmelsene og følges opp av den ansvarlige for 

kontrakten.  Det blir ikke beskrevet hva som skal dokumenteres, med unntak av beskrivelse av 

hvordan ordreseddel skal dokumenteres, godkjennes og arkiveres.  

 

I et eget notat til revisjonen opplyser VIV IKS at selskapet er underlagt Lov om offentlige 

anskaffelser og Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene. I notatet redegjør VIV IKS for 

hvordan innkjøp i selskapet skal gjennomføres og dokumenteres. Av notatet går det fram at 

anskaffelser over terskelverdien alltid kunngjøres via Doffin og TED (se punkt 3.3). Kjøp under 

terskelverdien (men over kr. 500 000) kan også kunngjøres på Doffin. For enkeltkjøp over kr. 

10 000 forespørres som oftest flere leverandører om pris.  

 

I notatet blir det opplyst at VIV IKS for tiden gjennomfører en systematisk gjennomgang av alle 

anskaffelser i virksomheten, og vil innhente juridisk bistand for å vurdere selskapets praksis for 

innkjøp. 

 

Det går videre fram at selskapet har behov for å «formalisere og dokumentere kjøp under kr. 

500.000» og at dette vil vurderes nærmere som et ledd i den systematiske gjennomgangen av 

virksomhetens anskaffelser. Det blir også opplyst om at det kan være aktuelt å etablere flere 

rammeavtaler for virksomheten og delta i flere rammeavtaler i regi av Vestfold Interkommunale 

Innkjøpssamarbeid (VOIS). 
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5. Vurdering 

5.1 Utøver Tønsberg kommune kontroll med Vestfold interkommunale 

vannverk i samsvar med politiske vedtak og etablerte normer for god 

eierstyring og selskapsledelse? 

5.1.1 Utøver Tønsberg kommune eierstyring av Vestfold interkommunale vannverk i 

samsvar med KS sine 19 anbefalinger om god eierstyring? 

KS sine retningslinjer for eierstyring omhandler anbefalinger både til hvordan kommunen skal 

utøve eierskapet sitt og til hvilke krav kommunen bør stille til selskap som kommunen har 

eierskap i. I tabellen under har revisjonen vurdert praksisen i Tønsberg kommune og i VIV IKS 

opp mot anbefalingene til KS.  

 

Tabell 3: Praksiser i Tønsberg kommune og VIV IKS vurdert opp mot KS sine anbefalinger  

KS sine anbefalinger Nr 
Revisjonens 

vurdering 
Kommentar 

Obligatorisk opplæring for 
folkevalgte 

(Tønsberg kommune) 1 Delvis 

Tønsberg kommune gjennomfører folkevalgtopplæring der 
eierskapsforvaltning er tema, men tilbyr ikke opplæring 
knyttet til styrearbeid og styreverv 

Det blir ikke gitt status for selskapene til bystyret årlig 

Opplæring er ikke tema i eierskapsmeldingen. 

Eierskapsmelding og 
eierstrategi 
(Tønsberg kommune) 2 Ja 

Tønsberg kommune har utarbeidet eierskapsmelding, og 
eierstrategi for VIV IKS. 

Det er ikke vedtatt hvor ofte planen skal revideres og 
legges frem for bystyret. 

Utarbeidelse og revidering 
av selskapsstrategi og 
vedtekter 

(Tønsberg kommune) 

3 Delvis 
Det er utarbeidet selskapsstrategi og vedtekter for VIV IKS, 
men Tønsberg kommune har ikke rutiner for revidering av 
disse. 

Vurdering og valg av 
selskapsform 

(Tønsberg kommune) 

4 Ja 
Tønsberg kommune har omtalt vurdering og valg av 
selskapsform i sin eiermelding. Det inngår også vurdering 
av interkommunale selskaper.  

Fysisk skille mellom monopol 
og konkurransevirksomhet 
(Tønsberg kommune) 

5 Ikke aktuell 

Temaet er ikke omtalt i Tønsberg kommune sin 
eierskapsmelding. 

VIV IKS leverer ikke konkurranseutsatte tjenester per i dag. 

Gjennomføre tilsyn og 
kontroll  

(Tønsberg kommune) 

6 Ja Tønsberg kommune har vedtatt plan for selskapskontroll. 

Sammensetning og funksjon 
av eierorgan  

(Tønsberg kommune) 7 Delvis 

Ordfører eller varaordfører representerer Tønsberg 
kommune i eierorgan.  

Det er ikke opprettet rutiner for kommunikasjon mellom 
eierorganet og kommunestyret i forkant av 
generalforsamlinger 

Gjennomføre eiermøte 
(VIV IKS) 

8 Ja 

Det blir gjennomført eiermøte i VIV IKS annet hvert år. 
Møtene er i liten grad knyttet til bestemte saker, men 
fungerer i større grad som arena for informasjons-
utveksling. 
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KS sine anbefalinger Nr 
Revisjonens 

vurdering 
Kommentar 

Sette krav til profesjonelle 
styrer 

(Tønsberg kommune) 

9 Ja 
I eierskapsmeldingen til Tønsberg kommune går det fram 
hvilke forhold som bør vektlegges ved valg av 
styrerepresentanter.  

Bruk av valgkomitè 
(Tønsberg kommune) 

10 Nei 
Tønsberg kommune har ikke satt krav til at selskaper som 
kommunen har eierskap i oppretter valgkomiteer. 

Bruk av valgkomité 

(VIV IKS) 
10 Ja VIV IKS har etablert en valgkomitè Valgkomiteen i VIV IKS 

gir en muntlig begrunnelse for sine innstillinger. 

Utarbeide styreinstruks 
(VIV IKS) 11 Ja 

Styret i VIV IKS har utarbeidet styreinstruks 
Dette blir også anbefalt i Tønsberg kommune sin 
eierskapsmelding. 

Fastsette årlig plan for styret 
(VIV IKS) 11 Ja 

Styret i VIV IKS utarbeider årlig plan for arbeidet i styret. 
Tønsberg kommune behandler ikke dette temaet i sin 
eierskapsmelding. 

Utarbeide instruks for daglig 
leder 

(VIV IKS) 

11 Ja 

Det er utarbeidet instruks for daglig leder i VIV IKS. 

Dette blir også anbefalt i Tønsberg kommune sin 
eierskapsmelding. 

Gjennomføre 
egenevaluering av styret 
(VIV IKS) 

11 Ja 
Styret i VIV IKS gjennomfører årlig egenevaluering. 
Dette blir også anbefalt i Tønsberg kommune sin 
eierskapsmelding. 

Gjennomføre styreseminar 

(VIV IKS) 11 Ja 

Styret i VIV gjennomfører styreseminar annet hvert år.  

Tønsberg kommune behandler ikke dette temaet i sin 
eierskapsmelding.  

Tilbud om opplæring til 
styrerepresentanter  

(VIV IKS) 
11 Nei 

VIV IKS tilbyr ikke ekstern opplæring til 
styrerepresentanter. 

Tønsberg kommune behandler ikke dette temaet i sin 
eierskapsmelding.  

Redegjørelse for selskapets 
styring og ledelse i en 
årsrapport 

(VIV IKS) 

11 Ja 

I VIV IKS sin årsmelding inngår en redegjørelse for 
selskapets styring og ledelse. 

Dette blir også anbefalt i Tønsberg kommune sin 
eierskapsmelding. 

Styresammensetning i en 
konsernmodell 

12 Ikke aktuell  

Numerisk varaordning  
(VIV IKS) 

13 Nei 

VIV IKS benytter personlig varaordning, men det er opplyst 
at dette vil bli endret til en numerisk ordning på neste 
representantskapsmøte. 

Det går fram av Tønsberg kommune sin eierskapsmelding 
at numerisk varaordning bør benyttes. 

Habilitetsvurderinger  

(Tønsberg kommune) 
14 Ja 

Vurderinger omkring habilitet inngår i kommunens 
eierskapsmelding. 

Av Tønsberg kommune sin eierskapsmelding går det fram 
at en bør vurdere bruken av ledende politikere i styret opp 
mot problemstillinger knyttet til habilitet. 

Kjønnsrepresentasjon i 
styret 

 (VIV IKS) 

15 Ja 

Styret i VIV IKS består av tre menn og tre kvinner.  

I eierskapsmeldingen til Tønsberg kommune blir god 
kjønnsfordeling nevnt som et viktig hensyn. 

Godtgjøring og registrere 
styreverv i 
styrevervregisteret  

(Tønsberg kommune /  

VIV IKS) 

16 Nei 

En av seks styrerepresentanter i VIV IKS har registrert 
vervet sitt i styreverv-registeret. 

Godtgjøring og registrering av styreverv er ikke omtalt i 
Tønsberg kommune sin eierskapsmelding. 

Arbeidsgivertilknytning 

 (VIV IKS) 17 Ja 

VIV IKS er medlem av KS bedrift. 

Temaet er ikke omtalt i Tønsberg kommune sin 
eierskapsmelding. 

Utarbeide etiske 
retningslinjer  18 Ja 

VIV IKS har utarbeidet etiske retningslinjer. 
Dette blir også anbefalt i Tønsberg kommune sin 
eierskapsmelding. 
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KS sine anbefalinger Nr 
Revisjonens 

vurdering 
Kommentar 

(VIV IKS) 

Administrasjonssjefens rolle i 
foretak 19  Ikke aktuell  

 

 

Kommunen har ikke etablert obligatoriske opplæring for alle folkevalgte vedrørende styrearbeid 

og styreverv. Kommunen gjennomfører folkevalgt opplæring der eierskapsforvaltning er tema, 

men revisjonen mener ikke dette er tilstrekkelig for å ivareta anbefalingen fra KS og for å sikre at 

alle styrerepresentanter får opplæring. KS anbefaler også at de folkevalgte årlig får informasjon 

om status for selskapene, drift og nøkkeltall. I eierskapsmeldingen til Tønsberg kommune er det 

lagt opp til en slik praksis gjennom utarbeidelse av politiske selskapssaker (se punkt 5.1.2 for 

nærmere omtale). Praksisen blir imidlertid ikke gjennomført i samsvar med rutinen i 

eierskapsmeldingen per i dag.  

 

Revisjonen mener det er positivt at kommunen har utarbeidet en eierskapsmelding. Samtidig vil 

revisjonen peke på at det bør fremgå av meldingen hvor ofte den skal revideres og eventuelt 

legges frem for bystyret. KS anbefaler at eierskapsmeldingen bør gjennomgås og eventuelt 

revideres årlig av kommunestyret. 

 

KS anbefaler at kommunale aksjeselskaper (AS) og interkommunale selskaper (IKS) 

vedtekstfester bruk av valgkomite. Dette er ikke stilt som krav av Tønsberg kommune, og 

revisjonen mener at kommunen bør vurdere å inkludere dette ved revisjon av selskapsvedtekter 

og eierskapsmeldingen.  

 

Tønsberg kommune har i eierskapsmeldingen framhevet at kompetanse og kunnskap skal legges 

til grunn ved valg av styrerepresentanter. Revisjonen vil peke på at det er viktig at intensjonen i 

eierskapsmeldingen følges opp og at det etableres retningslinjer som sikrer at disse føringene blir 

ivaretatt i praksis. Når det gjelder VIV IKS mener revisjonen at kravet til bruk av valgkomite og 

vektlegging av kompetanse ved valg av styreverv er ivaretatt (se punkt 5.1.3 for nærmere 

omtale).  

 

KS anbefaler at det ved utarbeidelse/revidering av eierskapsmelding gjennomføres en prinsipiell 

diskusjon om styrevervhonorar. Videre anbefaler KS at alle som tar på seg styreverv registrerer 

vervene sine i KS sitt styrevervregister. Dette er anbefalinger om ikke har vært fulgt opp av 

Tønsberg kommune, utover at kommunen har lagt ut link til styrevervregisteret på sine nettsider. 

Revisjonen mener at kommunen bør vurdere å inkludere disse forholdene ved revisjon av 

eierskapsmeldingen.  

 

Tønsberg kommune uttrykker ikke spesifikt i sin eierskapsmelding om kommunen legger KS sine 

retningslinjer til grunn. Dersom det er praksiser anbefalt av KS som Tønsberg kommune ikke 

ønsker å følge, mener revisjonen det vil være hensiktsmessig at dette går klart fram av 

eierskapsmeldingen og at valget begrunnes.  

 

Revisjonen mener det er hensiktsmessig at VIV IKS innfører KS sine anbefalte praksiser for 

begrunnelse for innstilling av styrerepresentanter og for opplæring av nye styrerepresentanter. 
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5.1.2 I hvilken grad blir Tønsberg kommunes krav og retningslinjer etterlevd i 

eierstyringen av Vestfold interkommunale vannverk? 

Tønsberg kommunes retningslinjer for eierstyring av selskaper, inkludert VIV IKS, fremgår av 

eierskapsmeldingen til Tønsberg kommune. Det er ikke utarbeidet noen retningslinjer for 

oppfølging av selskaper kommunen har eierskap i utover innholdet i eierskapsmeldingen. 

 

Det er ikke avklart hvem i administrasjonen som har ansvar for å kommunisere 

eierskapsmeldingen og kravene som fremgår av meldingen til selskapene som kommunen har 

eierskap i. Undersøkelsen viser at den reviderte eierskapsmeldingen fra 2012 ikke er sendt ut til 

selskapene, inkludert VIV IKS. Revisjonen har fått opplyst at kommunen planlegger å sende ut 

meldingen til selskapene nå.  Revisjonen mener at formidling av eierskapsmeldingen og kravene 

som inngår her, er sentralt for at selskapene skal være informert om hva som er forventet av dem 

av Tønsberg kommune som eier.  

 

I eierskapsmeldingen til Tønsberg kommune fremgår det at det årlig skal utarbeides en politisk 

sak for hvert selskap kommunen har eierskap i. Av saken skal det fremgå i hvilken grad selskapet 

etterlever de krav og forventninger kommunen har til selskapet. Denne saken skal være basert på 

en analyse av hvert selskap basert på blant annet gjennomgang av årsregnskapet og svar på et 

spørreskjema som skal sendes ut til hvert selskap. Eventuelle avvik i selskapets praksis i forhold 

til Tønsberg kommunes eierskapsmelding skal påpekes i saken som utarbeides av 

administrasjonen.  

 

Undersøkelsen viser at det det ble sendt ut spørreskjema til alle selskapene i 2012, men det ble 

ikke utarbeidet en sak for hvert selskap slik som planlagt. I 2013 ble det ikke sendt ut 

spørreskjema, men administrasjonen arbeider for tiden med å utarbeide en felles sak for alle 

selskapene. Revisjonen mener at dette ikke er i samsvar med retningslinjene som fremgår av 

eierskapsmeldingen og som er vedtatt av bystyret.  Revisjonen mener at det er viktig å sikre at de 

folkevalgte får tilstrekkelig informasjon om selskapene kommunen har eierskap i, og informasjon 

om hvordan selskapene etterlever Tønsberg kommune sine krav i eierskapsmeldingen. Denne 

informasjonen er sentral for at kommunen skal kunne vurdere om selskaper må følges opp 

ytterligere. Revisjonen mener at det er viktig at det blir avklart hvordan avvik som blir avdekket i 

disse sakene skal videreformidles til selskapet og følges opp.  

 

Fra administrasjonen i Tønsberg kommune blir det vist til at det har vært utfordringer knyttet til å 

utarbeide politiske selskapssaker for hvert enkelt selskap kommunen har eierskap i. Revisjonen 

mener det er viktig at det blir etablert en hensiktsmessig form på dette arbeidet, som sikrer at 

retningslinjen i eierskapsmeldingen blir følgt opp.  

 

Når det gjelder hvordan VIV IKS følger opp kravene i Tønsberg kommune sin eierskapsmelding 

er dette omtalt under punkt 5.1.1. og punkt 5.3.  

 

5.1.3 I hvilken grad vektlegges kompetanse ved valg av styrerepresentanter og for 

utøvelse av styrets oppgaver?  

Som nevnt i punkt 5.1.1. fremgår det av Tønsberg kommunes eierskapsmelding at kompetanse- 

og kunnskapshensyn bør bli vektlagt ved valg av styrerepresentanter. Samtidig understreker 

revisjonen at det er viktig at kommunen etablerer system og rutiner som bidrar til at dette 

gjennomføres i praksis.  

 

Når det gjelder VIV IKS spesielt, får revisjonen opplyst at kommunetilhørighet eller partitilhørighet 

ikke vektlegges ved utnevning av styrerepresentanter. Representantskapet i VIV IKS har praksis 

for å diskutere hvilken kompetanse representantskapet mener styret har behov for når det skal 

velges nye styrerepresentanter. Undersøkelsen viser at VIV IKS benytter en valgkomite og at 
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representantskapsleder har gitt skriftlige føringer for hvilken kompetanse representanskapet 

mener styret har behov for, for å sikre tilstrekkelig komplementær styresammensetning. 

Revisjonen mener at dette er tiltak som bidrar til å sikre sammensetning av profesjonelle styrer i 

samsvar med KS sine anbefalinger. Selskapskontrollen viser at styret i VIV IKS er bredt 

sammensatt, med styrerepresentanter som har bakgrunn fra vannfag, entreprenørvirksomhet, jus 

og økonomi. Flere har både omfattende styreerfaring og politisk erfaring.  
 

I eierskapsmeldingen til Tønsberg kommune er det anbefalt å benytte numerisk varaordning. 

Dette er i samsvar med KS sine anbefalinger. VIV IKS har frem til i dag hatt en personlig 

varaordning, men opplyser at styret vil fremme forslag om å gå over til en numerisk varaordning 

på neste representantskapsmøte. Revisjonen mener dette er et positivt tiltak som kan bidra til å 

sikre kontinuitet og kompetanse i styret.  

 

 

5.2 Er det en tydelig rolle- og ansvarsfordeling og god samhandling mellom 

Tønsberg kommune og selskapet? 

Revisjonen vurderer at det er en avklart rolle- og ansvarsfordeling mellom Tønsberg kommune og 

VIV IKS, både når det gjelder oppfølgingen av eierskapet i selskapet og når det gjelder 

driftsmessige forhold og infrastruktur.   

 

Både fra selskapet og fra Tønsberg kommune blir det gitt uttrykk for at rolle- og ansvarsdelingen 

mellom selskapet og kommunen er tilstrekkelig avklart, og at det er tett dialog og god 

samhandling mellom partene. Det blir også gitt uttrykk for at kommunen og selskapets 

plandokumenter knyttet til vann/infrastruktur for vann er tilstrekkelig koordinerte. Revisjonen 

mener det er positiv til at det har vært gjennomført en avklaringsprosess omkring grensesnittet 

mellom selskapet og eierkommunene, og at både selskapet og Tønsberg kommune gir uttrykk for 

at dette forholdet er avklart per i dag. 

 

5.2.1 Får Tønsberg kommune tilstrekkelig med informasjon om utviklingen av selskapet? 

VIV IKS rapporterer til Tønsberg kommune om relevante forhold i selskapet gjennom årsmelding, 

årsregnskap, representantskapsmøter, eiermøter og saksdokumenter/protokoller fra styre- og 

representantskapsmøter. Ved behov blir det også gjennomført møte mellom partene, og VIV IKS 

gjennomfører årlig møte med teknisk etat i alle eierkommunene. Dette er etter revisjonens 

vurdering aktiviteter som er med på å sikre at administrasjonen og ordfører som 

representantskapsmedlem får tilstrekkelig informasjon om utviklingen i selskapet.   

 

Når det gjelder å sikre at politisk nivå får tilstrekkelig informasjon om utviklingen i selskapet er det 

i eierskapsmeldingen lagt opp til at utvalg for Finans, Plan og Næring skal få forelagt politiske 

selskapssaker. Som det fremgår av punkt 5.1.2 blir det ikke denne retningslinjen følgt opp i 

tilstrekkelig grad. For 2013 skal det legges frem en samlet sak for FPN som omhandler alle 

selskapene kommunen har eierskap i. Revisjonen mener at det er uheldig at sakene knyttet til 

selskapene ikke systematisk er lagt frem for de folkevalgte i samsvar med eierskapsmeldingen 

ettersom dette er et viktig tiltak for å sikre at de folkevalgte er tilstrekkelig kjent med utviklingen av 

selskapene, inkludert VIV IKS.  

 

   

5.3 Drives selskapet i samsvar med selskapsavtalen og krav i Tønsberg 

kommune sin eierskapsmelding? 

Revisjonen vurderer at VIV IKS utøver driften i samsvar med gjeldende selskapsavtale og at 

selskapsavtalen tilfredsstiller krav til innhold i IKS-loven. Selskapskontrollen viser at de som er 

intervjuet opplever at selskapsavtalen er tilstrekkelig oppdatert og relevant for driften av 
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selskapet. Det blir presisert at særbestemmelsene i selskapsavtalen skal revideres i løpet av 

2013, som følge av representantskapsvedtak knyttet til fastsetting av grensesnitt mellom VIV IKS 

og eierkommunene. 

 

Når det gjelder hvorvidt selskapet drives i samsvar med krav i Tønsberg kommune sin 

eierskapsmelding mener revisjonen det er viktig å påpeke at kommunens eierskapsmelding for 

2012 ikke har blitt formidlet til selskapet. Revisjonen mener det er avgjørende at 

eierskapsmeldingen formidles til selskaper som kommunen har eierskap i, og at kommunen fører 

kontroll med at kravene blir fulgt opp av selskapene (se også punkt 5.1.2).  

 

I tillegg til generelle anbefalinger som fremgår av eierskapsmeldingen (se punkt 3.7.1) har 

Tønsberg kommune i sin eierskapsmelding stilt ti krav til selskaper som kommunen har eierskap 

i. Det ble sendt ut spørreskjema i 2012 der selskaper skulle svare på om kravene ble følgt opp. 

VIV IKS opplyste i svar til kommunen at alle de ti kravene blir fulgt opp av selskapet. Tabellen 

under viser revisjonens vurdering av hvordan VIV IKS følger opp de ti kravene i 

eierskapsmeldingen. 

  

Tabell 4: Praksiser i VIV IKS vurdert opp mot kommunens ti krav til selskaper  

Nr. Krav 
Praksis i VIV – 

revisjonens vurdering 

1 
Selskapets virksomhet skal tydeliggjøres i 
vedtektene 

Selskapet virksomhet er tydeliggjort i 
selskapsavtalen for VIV IKS. 

2 
Innenfor rammen av vedtektene skal selskapet ha 
klare mål og strategier for sin virksomhet.  

Selskapet har klare mål og strategier gjennom 
Hovedplan for vann. 

3 Selskapet skal ha et etisk reglement. VIV IKS har utarbeidet et etisk reglement. 

4 
Alle selskaper Tønsberg kommune har 
eierinteresser i skal følge lov om offentlig 
anskaffelser. 

VIV IKS opplyser om at de følger lov om offentlige 
anskaffelser (se også punkt 5.4.3). 

5 
Selskapet skal ha et internkontrollsystem. VIV har etablert et internkontrollsystem (se også 

punkt 5.4.2) 

6 

Selskapet skal tilstrebe åpenhet som skal sikre at 
alle interessenter har tillit til selskapets 
beslutningsprosesser og måten selskapet styres og 
ledes på. 

Eierne blir involvert i sentrale beslutningsprosesser. 

Postjournal for selskapet er offentliggjort på 
selskapets nettsider. 

7 

Selskapet skal ha fokus på at lover og regler som 
regulerer selskapet skal holdes. 

Selskapet har etablert et internkontrollsystem, men 
revisjonen har avdekket at arbeidsbeskrivelsen 
knyttet til offentlige anskaffelser ikke er tilstrekkelig, 

Revisjonen opplever at VIV IKS har fokus på 
regeletterlevelse, og selskapet skal blant annet 
innhente juridisk kompetanse for å vurdere 
innkjøpspraksisen i selskapet. 

8 

Selskapene skal aktivt arbeide for likestilling i 
virksomheten. Det forutsettes at styrene i 
selskapene er aktive på dette feltet. 

Det er 50 % kjønnsrepresentasjon i styret. 

Av årsrapporten til VIV IKS går det fram at det 
legges til rette for begge kjønn i bedriften.  

9 

De ansattes rettigheter skal ivaretas i henhold til 
gjeldende lovgivning og avtaleverk som er etablert 
mellom de aktuelle arbeidsgiver- og 
arbeidstakerorganisasjoner. 

VIV IKS opplyser i svar til kommunen at dette er 
ivaretatt. 

10 

Selskapet skal arbeide for å realisere 
kommuneplanens overordnede mål om en 
bærekraftig utvikling, universelle utforming, helse, 
miljø og velferd.

65
 

VIV IKS opplyser i svar til kommunen at dette er 
ivaretatt. 
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5.4 Hvordan dokumenterer selskapet at de etterlever utvalgte sentrale 

bestemmelser innenfor regelverket knyttet til: 

5.4.1 Lov om interkommunale selskaper 

Det er revisjonens vurdering at styret i VIV IKS utøver sitt tilsynsansvar i samsvar med IKS-loven. 

Selskapskontrollen viser at styret har etablert en systematisk og tett oppfølging av selskapet, og 

at selskapet har etablert rutiner som sikrer at styret får tilgang til relevant styringsinformasjon. 

 

Representantskapet i VIV IKS behandler og vedtar selskapets regnskap, budsjett og 

økonomiplan, i samsvar med IKS-loven. Rolle- og ansvarsfordelingen mellom administrasjonen, 

styret og representantskapet er regulert gjennom selskapsavtalen og styreinstruks, og revisjonen 

vurderer rolle- og ansvarsfordelingen mellom partene som tydelig. 

 

Revisjonen mener at VIV IKS har etablert rutiner som bidrar til å sikre at selskapet etterlever 

bestemmelser i IKS-loven. Det er ikke avdekket avvik fra bestemmelser i IKS-loven i 

selskapskontrollen. 

 
5.4.2 Internkontroll  

VIV IKS har utarbeidet et kvalitetssikringssystem som består av blant annet 

kvalitetssikringshåndbok, internkontrollhåndbok for HMS, stillingsbeskrivelser og 

arbeidsprosedyrer. I tillegg har VIV IKS nylig revidert selskapets beredskapsplanverk. VIV IKS 

har videre etablert et elektronisk avvikssystem, og utarbeidet rutiner for avviksbehandling. VIV 

IKS er underlagt tilsyn av blant annet Mattilsynet, og har per tidspunkt ingen avvik som selskapet 

ikke er i prosess med å få lukket.  

 

Selskapet har etter revisjonens vurdering etablert system og rutiner som bidrar til å sikre 

internkontrollen i selskapet. Revisjonen vil likevel påpeke at arbeidsbeskrivelsen knyttet til innkjøp 

ikke er tilstrekkelig for å ivareta kravene i regelverket (jf. punkt. 5.4.3). 

  

5.4.3 Regelverket om offentlige anskaffelser 

VIV IKS har ikke utarbeidet overordnede innkjøpsrutiner, men har utarbeidet en 

arbeidsbeskrivelse for innkjøp. Arbeidsbeskrivelsen for innkjøp er på en side, og inneholder i liten 

grad informasjon om hvordan selskapets innkjøp skal gjennomføres i praksis. 

Arbeidsbeskrivelsen inneholder heller ingen referanser til relevante bestemmelser i regelverket 

som regulerer dette området. Videre mener revisjonen at arbeidsbeskrivelsen burde hatt høyere 

detaljeringsgrad. For eksempel blir det ikke presisert hva som defineres som «større» og 

«mindre» innkjøp i rutinen. Revisjonen mener også at det burde gått klarere fram av 

arbeidsbeskrivelsen hvordan innkjøp skal dokumenteres for at det skal tilfredsstille regelverket.  

 

Etter revisjonens vurdering er arbeidsbeskrivelsen for lite detaljert til å sikre at alle virksomhetens 

innkjøp gjennomføres i henhold til Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrift. 

Revisjonen mener det i tillegg til arbeidsbeskrivelsen bør utarbeides overordnede innkjøpsrutiner.  

 

Av undersøkelsen går det fram at selskapet har behov for å «formalisere og dokumentere kjøp 

under kr. 500.000» og at VIV IKS ved hjelp av ekstern juridisk bistand vil gjennomføre en 

systematisk gjennomgang praksis for gjennomføring av anskaffelser i virksomheten. Revisjonen 

mener det er viktig at selskapet iverksetter tiltak som sikrer at selskapets innkjøpspraksis er i 

samsvar med regelverket. 
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5.5 Har selskapet en økonomisk forsvarlig drift?  

Nøkkeltall for selskapet viser at VIV IKS har hatt positive resultat, en forsvarlig egenkapital og en 

tilfredsstillende likviditetsgrad i perioden 2008-2012. Revisjonsmeldingene for selskapet er i 

perioden 2010-2012 gitt uten presiseringer eller bemerkninger.  

 

Selskapskontrollen viser at VIV IKS har etablert rutiner for utarbeidelse og oppfølging av budsjett, 

med en klar rolle- og ansvarsfordeling og krav til økonomisk rapportering. VIV IKS opplyser at de 

legger «H-2140 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester» til 

grunn for sine selvkostutregninger. Revisjonen vurderer med utgangspunkt i dette at VIV IKS har 

en økonomisk forsvarlig drift av selskapet. 

 

I 2009 opplevde VIV IKS en større budsjettoverskridelse, og det ble utarbeidet to 

evalueringsrapporter som følge av dette. Rapportene viste at VIV IKS manglet system og rutiner 

for prosjektstyring. VIV IKS har brukt rapportene som viktige læringsverktøy, og har utarbeidet 

retningslinjer for investeringsprosjekter, som skal bidra til å hindre budsjettoverskridelser i 

framtiden, samt sikre at eierne får tilstrekkelig informasjon om pågående prosjekter. Alle 

investeringsprosjekter godkjennes av representantskapet i forbindelse med behandlingen av 

investeringsbudsjett og økonomiplan for VIV IKS. Revisjonen mener at det er viktig at VIV IKS 

som gjennomfører større investeringsprosjekter sikrer at rutinene for prosjektstyring og 

økonomisk rapportering vedlikeholdes og etterleves.   
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6. Anbefalinger 

 

Revisjonen anbefaler at Tønsberg kommune: 

 

1. Sikrer at kommunens eierstyring er i samsvar med anbefalingene fra KS om god 

eierstyring. Herunder: 

 

 Sikrer at folkevalgte og styrerepresentanter i kommunen får tilbud om opplæring i 

styrearbeid og rollene som styrerepresentant, generalforsamlingsrepresentant og 

representantskapsmedlem 

 Vedtar hvor ofte eierskapsmeldingen skal revideres og legges fram for bystyret  

 Utarbeider retningslinje for revidering av selskapsstrategi og vedtekter 

 Sikrer at føringen i eierskapsmeldingen om at kompetanse og kunnskap 

vektlegges ved valg av styrerepresentanter blir ivaretatt i praksis 

 Vurderer om kommunen vil stille krav om at akjseselskaper og interkommunale 

selskaper som kommunen har eierskap i, vedtektsfester bruk av valgkomitè for valg 

av styrerepresentanter 

 
2. Årlig legger frem en politisk sak hvor folkevalgte får informasjon om utviklingen i selskap 

kommunen har eierskap i (jf. rutine vedtatt i eierskapsmeldingen).  

  

3. Sikrer at kommunens eierskapsmelding blir formidlet til selskapene kommune har 

eierskap i og at kommunen fører kontroll med at kravene som kommunen stiller blir fulgt 

opp av selskapene. 

 

 

Revisjonen anbefaler at VIV IKS: 

 

4. Sikrer at valgkomiteen skriftliggjør begrunnelsen for innstilling av styrerepresentanter 

 

5. Tilbyr opplæring til nye styrerepresentanter 

 
6. Utarbeider innkjøpsrutiner og nøkkelkontroller som sikrer at virksomhetens innkjøp 

gjennomføres i samsvar med regelverket om offentlige anskaffelser. 
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Vedlegg 1: Høringsuttale fra 

Tønsberg kommune ved rådmannen 

Høringskommentar fra rådmannen:  

 

Rådmannen vil justere kommunens eierskapsmelding i tråd med anbefalingene i rapporten. Det 

bemerkes imidlertid at KS sine anbefalinger for god eierstyring var e viktig føring i forrige revisjon. 

Rådmannen vil spesielt følge anbefalingene om å gi folkevalgte og styremedlemmer opplæring i 

styrearbeid, rollen som styremedlem, og eierrepresentant.  

 

I den reviderte eierskapsmelding må kommunen vurdere rapporteringsrutinene på nytt. Målsettingen 

om å behandle årsrapporten før eiermøte viser seg å være for ambisiøst. Hensikten var å gi ordfører 

(eierrepresentant) føringer fra bystyret (delegert til FPN dersom tiden ble knapp) inn i eiermøtet. Som 

revisjonen påpeker er det vesentlig at bystyret får innformasjon om selskapet og dets oppfølging av 

kommunens eierkrav.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Geir Martin Viksand 

rådmann, Tønsberg kommune 

tlf: 33348055 / 41504718 
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Vedlegg 2: Høringsuttale fra VIV 

IKS 

 

 

 

 

 



 

   

Vestfold Interkommunale Vannverk IKS 1 av 1 
Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse 

Tanja Breyholtz 
Tlf:  +47 91102711  

29.10.2013 13/00083-28 

 Deres dato Deres referanse 

 29.10.2013    
 

Postadresse Besøksadresse Telefon Telefaks  
Vestfold Interkommunale Vannverk IKS Hedrumveien 127 33 11 03 00 33 11 15 29  
Hedrumveien 127 N-3270 Larvik Foretaksregisteret Bankkonto  
N-3270 Larvik E-post 962 351 409 5083.06.00008  
 post@viv.no    
 

Deloitte 
Damgårdsveien 135 
5892 BERGEN 
 
Att.: Stine Karoline Olsen 
 

 

  
  

Rapportutkast for høring 

 
 

Vestfold Interkommunale Vannverk IKS oppfatter rapporten som grundig og dekkende. Vi er også 

komfortable med den prosess som har vært i forbindelse med utarbeidelse av rapporten. Det har 

samtidig vært en nyttig og konstruktiv gjennomgang av ulike sider ved virksomheten. De vurderinger 

og konklusjoner som fremkommer tas til etterretning, og vi vil følge opp de anbefalinger som gis. Til 

de tre anbefalingene som fremkommer av rapporten har vi følgende kommentarer:  

1. Anbefalingen viderebringes slik at valgkomitèen skriftliggjør begrunnelser for innstilling av 

styrerepresentanter. 

2. VIV vil besørge at nye styrerepresentanter får tilbud om opplæring i tillegg til dagens praksis, 

som baseres på skolering ved gitte anledninger underveis. 

3. Dagens rutiner og retningslinjer vil bli videreutviklet i henhold til anbefalingene i rapporten. 

 
 
 
 
Med hilsen  
for Vestfold Interkommunale Vannverk IKS 
 
 
 
Tanja Breyholtz 
Daglig leder  
 
Kopi: Tønsberg kommune v/ rådmannen. 
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Vedlegg 3: Oversikt over sentrale 

dokumenter og litteratur 

 

Lover, forskrifter og veiledere til disse 
 

LOV 1999-01-29-06: Lov om interkommunale selskaper. 

 

 Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD). Lov om offentlige anskaffelser. LOV-

1999-07-16 nr. 69 

 

 Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD). Forskrift om offentlige anskaffelser. 

FOR-2006-04-07 nr. 402 

 

 Justis- og beredskapsdepartementet (JD). Offentleglova. LOV-2006-05-19 nr. 16 

 

 Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD). Rettleiar til reglane om offentlege 

anskaffingar. 2006 

 

 

Dokumenter fra VIV IKS 
 

 Arbeidsbeskrivelse for innkjøp. Sist revidert 06.05.2013 

 

 Avtalemaler for spleiselagsprosjekter 

 

 Brev fra representantskapets leder til valgkomiteen. VIV IKS datert 22.07.11 
 

 Etiske retningslinjer for VIV IKS. Datert 21.02.2011 

 

 Hovedplan Vann 2012-2024. Godkjent i representantskapet i VIV IKS 5. mars 2012 
 

 Internkontrollbeskrivelse av administrasjon og økonomisystem. Sist revidert 06.05.13 

 

 Kvalitetssikringshåndbok. Sist revidert 05.03.09 

 

 Selskapsavtale og særbestemmelser for Vestfold interkommunale vannverk IKS. Vedtatt 

04.11.2008 

 

 Styreinstruks for VIV IKS. Styrebehandlet 19. august 2013 

 

 Protokoller frå styremøte og representantskapsmøte 2012 og 2013 

 

 Årsbudsjett og økonomiplan 2013 

 

 Årsregnskap og årsrapport 2010, 2011 og 2012  
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Dokumenter fra Tønsberg kommune 
 

 Eierskapsmelding for Tønsberg kommune. Vedtatt av kommunestyret i Tønsberg 

14.03.12  

 

 Eierskap. Tønsberg kommunes krav til heieide/deleide selskap. Brev med spørreskjema 
datert 07.05.2012 
 

 Etiske retningslinjer for Tønsberg kommune. 2007 

 

 Mal for gjennomgang av økonomiske nøkkeltall 

 

 Referat fra møte om endret grensesnitt. 02.05.13 

 

 Svar på spørreskjema fra VIV IKS 14.05 2012 

 

 

Annen litteratur 
 

 Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide 
selskaper og foretak. KS, februar 2011 

 

 RSK 001, standard for forvaltningsrevisjon, 2011 
 

 Selskapskontroll – fra a-å (”Praktisk veileder”). NKRF 2010   
 

 Kontrollutvalgsboken. Kommunal- og regionaldepartementet 2010 
 

 
Nettsider 
 

 www.viv.no 

 

 www.ravninfo.no 

  

 www.proff.no 
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