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Arkivsak-dok. 16/00243-1 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Larvik 07.02.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 01/17 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I 
KONTROLLUTVALGET 15.NOVEMBER 2016. 

 

Forslag til vedtak: 
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 15.11.2016 godkjennes. 
 
Vedlegg:  
Protokoll fra møte 15.11.2016. 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Larvik 
 
Dato: 15.11.2016 kl. 18:00 
Sted: Romberggt. 4, møterom Tjølling 
Arkivsak: 15/00130 
  
Tilstede:  Gjert Gjertsen 

Willy Krøgli 
Kjersti Michaelsen 
Inge Grav 
 
 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Harald Kvinnsland Dollst 

  
Forfall:  Live G. Jetlund 
  
Andre: Birgitte Holmberg, Telemark Kommunerevijson IKS 

Hildegunn Rafdahl,      «              «, sak   38/16-40/16 
Ingvild Årthun, kommuneadvokat, sak 38/16 - 39/16 
Tuva Enger, virksomhetsleder skole, sak 38/16-39/16 
Paul Hellenes, økonomisjef 
Orrvar Dalby, daglig leder VIKS 
 
 

  
Møteleder 
 
Protokollfører: 

Gjert Gjertsen, leder 
 
Orrvar Dalby, sekretær 

  
 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

38/16 
15/00130-
79 

Godkjenning av protokoll fra møte 11.oktober 2016 3 

39/16 16/00168-4 
Hendelser ved en skole i Larvik - orientering ved 
rådmannen 

3 
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40/16 
16/00061-
19 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Eiendomsforvaltning". 4 

41/16 16/00138-6 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Selvkost" - orientering 
om status i arbeidet 

7 

42/16 
15/00137-
20 

Bestilling av prosjektplan for nytt forvaltningsprosjekt 7 

43/16 
15/00136-
19 

Revisor orienterer. 8 

44/16 
15/00132-
44 

Forslag til møteplan for kontrollutvalget 2017. 9 

45/16 
15/00132-
45 

Eventuelt. 10 

    

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

38/16 Godkjenning av protokoll fra møte 11.oktober 2016 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 15.11.2016 38/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møte 11.10.2016. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møte 11.10.2016. 
 
 
 
 
 

39/16 Hendelser ved en skole i Larvik - orientering ved rådmannen 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 15.11.2016 39/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget vedtok å behandle saken for lukkede dører i medhold av 
Kommuneloven §31.nr.2, jfr. Forvaltningsloven §13. 
 
Kommuneadvokat Ingvild Aartun og virksomhetsleder skole, Tuva Enger ga en 
redegjørelse om saken. 
 
Votering 
Enstemmig. 
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Vedtak  
Kontrollutvalget tar redegjørelsene til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 

40/16 Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Eiendomsforvaltning". 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 15.11.2016 40/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget slutter seg til følgende anbefalinger i forvaltningsrapporten 
«Eiendomsforvaltning» fra Telemark kommunerevisjon IKS datert 30.september 
2016: 
 
«Larvik er i en krevende økonomisk situasjon. Vi mener kommunen bør: 
 

 videreutvikle strategien for eiendomsforvaltningen som tar tydelige veivalg i de 
effektmålene som ligger i strategidokumentet for eiendomsforvaltningen 2014-
2017 og i Strategidokumentet for kommunen 2016-2019, 

 

 sikre at den skriftlige rapporteringen til politisk nivå gir et nyansert og helhetlig 
bilde av situasjonen i eiendomsforvaltningen, 

 

 vurdere tiltak for å effektivisere organiseringen av renholds- og driftsoppgaver, 
 
      og 
 

 videreutvikle planleggingen av vedlikeholdet». 
 
 
Kontrollutvalget ber om tilbakemelding på hvordan rapporten følges opp innen 
utgangen av 1.halvår 2017. 
 
Kontrollutvalget innbyr kommunestyret til å fatte slikt vedtak:  
Kommunestyret slutter seg til følgende anbefalinger i forvaltningsrapporten 
«Eiendomsforvaltning» fra Telemark kommunerevisjon IKS datert 30.september 
2016: 
 
«Larvik er i en krevende økonomisk situasjon. Vi mener kommunen bør: 
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 videreutvikle strategien for eiendomsforvaltningen som tar tydelige veivalg i de 
effektmålene som ligger i strategidokumentet for eiendomsforvaltningen 2014-
2017 og i Strategidokumentet for kommunen 2016-2019, 

 

 sikre at den skriftlige rapporteringen til politisk nivå gir et nyansert og helhetlig 
bilde av situasjonen i eiendomsforvaltningen, 

 

 vurdere tiltak for å effektivisere organiseringen av renholds- og driftsoppgaver, 
 
      og 
 

 videreutvikle planleggingen av vedlikeholdet». 
 
 
Kommunestyret ber om at kontrollutvalget gis tilbakemelding på hvordan rapporten 
følges opp innen utgangen av 1.halvår 2017. 
 
 
Møtebehandling 
Leder redegjorde for den mottatte rapporten «Vedlikehold bygninger 2016. Larvik 
kommune.» 
 
Forvaltningsrevisor utdypet noen problemstillinger fra forvaltningsrapporten som ble 
drøftet i forrige møte og svarte på spørsmål. Hun hadde også foretatt en 
sammenligning av vedlikeholdsrapporten for 2016 og den tilsvarende rapporten for 
2014. 
 
Willy Krøgli fremmet følgende forslag:  
 
«Første setning i forslag til anbefalinger tas ut og erstattes med følgende ordlyd: 
Eiendomsavdelingen har ansvaret for en eiendomsmasse med en forsikringsverdi på 
mer enn 4 milliarder kroner. Kontrollutvalget mener derfor at det er viktig med en god 
og verdibevarende  forvaltning, og at kommunen bør:» 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Eiendomsavdelingen har ansvaret for en eiendomsmasse med en forsikringsverdi på 
mer enn 4 milliarder kroner. Kontrollutvalget mener derfor at det er viktig med en god 
og verdibevarende  forvaltning. 
 
Kontrollutvalget slutter seg til anbefalingene i forvaltningsrapporten 
«Eiendomsforvaltning» fra Telemark kommunerevisjon IKS datert 30.september 
2016. og at kommunen bør: 
 

 videreutvikle strategien for eiendomsforvaltningen som tar tydelige veivalg i de 
effektmålene som ligger i strategidokumentet for eiendomsforvaltningen 2014-
2017 og i Strategidokumentet for kommunen 2016-2019, 
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 sikre at den skriftlige rapporteringen til politisk nivå gir et nyansert og helhetlig 
bilde av situasjonen i eiendomsforvaltningen, 

 

 vurdere tiltak for å effektivisere organiseringen av renholds- og driftsoppgaver, 
 
      og 
 

 videreutvikle planleggingen av vedlikeholdet». 
 
 
Kontrollutvalget ber om tilbakemelding på hvordan rapporten følges opp innen 
utgangen av 1.halvår 2017. 
 
Kontrollutvalget innbyr kommunestyret til å fatte slikt vedtak:  
 
Kommunestyret slutter seg til anbefalingene i forvaltningsrapporten 
«Eiendomsforvaltning» fra Telemark kommunerevisjon IKS datert 30.september 
2016 og at kommunen bør:  
 
 

 videreutvikle strategien for eiendomsforvaltningen som tar tydelige veivalg i de 
effektmålene som ligger i strategidokumentet for eiendomsforvaltningen 2014-
2017 og i Strategidokumentet for kommunen 2016-2019, 

 

 sikre at den skriftlige rapporteringen til politisk nivå gir et nyansert og helhetlig 
bilde av situasjonen i eiendomsforvaltningen, 

 

 vurdere tiltak for å effektivisere organiseringen av renholds- og driftsoppgaver, 
 
      og 
 

 videreutvikle planleggingen av vedlikeholdet». 
 
 
Kommunestyret ber om at kontrollutvalget gis tilbakemelding på hvordan rapporten 
følges opp innen utgangen av 1.halvår 2017. 
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41/16 Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Selvkost" - orientering om 
status i arbeidet 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 15.11.2016 41/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Revisors redegjørelse tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretæren refererte flg. mail fra forvaltningsrevisor Gerd Smedsrud: 
 
«Viser til telefonsamtale i dag om rapportering til kontrollutvalget om arbeidet med 
forvaltningsrevisjon av selvkost i Larvik kommune. 
 
Vi har gjennomgått gebyrberegningen og er i ferd med å gå gjennom 
gebyrregulativene. Vi har for tiden intervjuer. Før vi har verifiserte referater fra 
intervjuene, kan vi ikke si noe sikkert  om funn på de ulike områdene.  
 
Framdriften til nå er som planlagt, og vi forventer å kunne levere rapporten som avtalt 
med kontrollutvalget 20.01.17.» 
 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Revisors redegjørelse tas til orientering. 
 
 
 
 
 

42/16 Bestilling av prosjektplan for nytt forvaltningsprosjekt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 15.11.2016 42/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget vedtar å bestille en prosjektplan fra Telemark Kommunerevisjon IKS 
for en forvaltningsrevisjon om psykisk helse og rusmiddelavhengighet. 
Prosjektplanen leveres sekretariatet innen 20.januar 2017, slik at den kan behandles 
på første møte i kontrollutvalget i 2017. 
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Møtebehandling 
Sekretæren orienterte om saken. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget vedtar å bestille en prosjektplan fra Telemark Kommunerevisjon IKS 
for en forvaltningsrevisjon om psykisk helse og rusmiddelavhengighet. 
Prosjektplanen leveres sekretariatet innen 20.januar 2017, slik at den kan behandles 
på første møte i kontrollutvalget i 2017. 
 
 
 
 
 

43/16 Revisor orienterer. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 15.11.2016 43/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Revisors redegjørelse tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Regnskapsrevisor orienterte om bl.a. følgende forhold:kommunesammenslåing, 
besøk ved Mesterfjellet skole, boligkontoret og Byskogen sykehjem, forholdet 
investering/drift, og at det generelt er mange attestasjonsoppdrag. Revisor har også 
fokus på rapporteringsdokumentene, bl.a. formen og vedleggene til 
budsjettdokumentet som går til politisk behandling. 
 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Revisors redegjørelse tas til orientering. 
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44/16 Forslag til møteplan for kontrollutvalget 2017. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 15.11.2016 44/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2017: 
 

 07.februar 

 25.april 

 06.juni (ved behov) 

 05.september 

 10.oktober 

 14.november 
 
Møtene begynner kl.18.00. 
 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble drøftet. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2017: 
 
• 07.februar 
• 25.april 
• 06.juni (ved behov) 
• 05.september 
• 10.oktober 
• 14.november 
 
Møtene begynner kl.18.00. 
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45/16 Eventuelt. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 15.11.2016 45/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 
Møtebehandling 
Før det ordinære møtet var kontrollutvalget på virksomhetsbesøk ved Norskskolen. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget har i dag vært på virksomhetsbesøk hos Norskskolen, Fresjeveien 
og vi ble meget imponert over driften. Skolen har bl.a. markert seg så positivt i 
landssammenheng at den ofte blir med i nasjonale pilot- og utviklingsprosjekter, samt 
blir besøkt av andre kommuner som ønsker informasjon om hva som gjøres i Larvik. 
Slik kontrollutvalget ser det har Norskskolen og de øvrige aktivitetene ved 
Læringssenteret stor betydning for å sikre en god integrering i arbeids- og 
samfunnsliv i Larvik. 
 
 
 
Møtet slutt kl.19.45. 
 
 
Revetal 16.november 2016 
 
For leder i kontrollutvalget i Larvik, Gjert Gjertsen 
 
 
Orrvar Dalby 
Daglig leder/sekretær 
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Arkivsak-dok. 17/00016-1 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Larvik 07.02.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 02/17 
DIALOG MED POLITISK LEDELSE. 

 

Forslag til vedtak: 
Framlegges uten forslag til vedtak. 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
Saksframstilling: 
 
Kontrollutvalget er kommunestyrets organ for løpende tilsyn med kommunens 
virksomhet. På denne bakgrunn vil det være nyttig med en forventningsavklaring 
mellom kontrollutvalget og politisk ledelse tidlig i valgperioden.  
 
I samråd med leder er ordfører invitert til kontrollutvalgets møte 7.februar 2017, og 
han har bekreftet sin deltakelse.  
 
Ordfører er også bedt om en oppdatering av status i arbeidet med 
kommunesammenslåingen med Lardal. 
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Arkivsak-dok. 15/00133-6 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Larvik 07.02.2017 
 
 
 

   
 
 

03/17 
HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET. 

 

Forslag til vedtak: 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
Vedlegg:  
Klage fra Hans Weldingh datert 20.januar 2017. 

 
Saksframstilling: 
 
Hans Welding har i brev til kontrollutvalget 20.januar d.å. klaget på saksbehandlingen 
i Plan, byggesak, landbruk og geodata, jfr. vedlegg. 
 
Kontrollutvalget behandler normalt ikke enkeltsaker og er heller ikke klageinstans. 
Klager har påklaget den konkrete saken til Fylkesmannen, og det er opplyst at 
planutvalget skal behandle klagen 14.februar 2017.  
 
Klagers brev må derfor sees på som generell informasjon til kontrollutvalget. 
Kontrollutvalgets handlingsrom er å vurdere om det eventuelt er grunnlag for å se 
nærmere på saksbehandlingsrutiner på systemnivå. 
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Kontrollutvalget i Larvik kommune

v/ uWalgets leder Giert Giertsen

Postboks 2020,

3255 tarvik.

Ad Klage pl saksbehandlingen i Plan, byggesak, landbruk og geodata.

Denne saken gjelder en soknad om i fi bygge p5 eiendommen Gbnr. 4A44166 i Stavern som tilhorer
Hanna Wildenvey. N6r saken ni endelig kommer til behandling i Planuwalget den !4. februar 2O1-l

har det gdtt noyaktig ett 5r siden den forste soknaden. Det er etter min mening nOdvendig 5 ta
hensyn til lovgivningen i landet og denne saken har ikke fitt den hjelp og behandling som det gir
frem av forvaltningslovens S 11 og 11a.

leg$or rede for sakens gang i den folgende oversikten der dato angis for hva som er gjort fra meg og
fra kommunen:

14. februar 2016:

Sendt soknad om 5 fi bygge p5 tomten.

29.februar 2016:

Svar fra kommunen: Svarer med 3 linjer: Tomten kan ikke bebygges.

29.februar 2OL6:

Mail til kommunen: SpOrsm6l: Hva kan jeg gjOre?

3. mars 2015:

Svar fra kommunen: Tomten kan ikke bebygges- (Helt likt war som 29. februar. N5 burde
saksbehandler wart slik det skal gjOres iht. S LL i Forvaltningsloven.)

Mars. April, Mai og Juni: Tiden er brukt til diverse kontakter i kommunen med Rune Hoiseth, Steinar
Nyland og Bjarne steen. Jeg tok ogsi kontakt med vegvesenet ironsberg og fikk mote L0. mars der
jeg fant en vedtatt reguleringsplan av L970 med innlagt og godkjent av- og pikjoring til fldkesveien
fra tomten. Etter flere moter med Ordforeren skulle saken muligens blitatt opp i formannskapet men
det skjedde ikke.

20. juni2OL6:

Sendt ny soknad med 7 bilag.

8. august 20L5:

Purret pd svar.

16. august 2016:

Mail til Ordforeren:- Han vil sende purring til <rette vedkommende>.

30. august 2016:
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Nytt svar fra ordforeren: Sender purringen videre til administrasjonen. Han sier at Forvaltningsloven
blir ikke fulgt,

31. august 2016:

Svar: Henvendelsen vil bli besvart innen utgangen av september.

1. september2O16:

Tilsaksbehandler: Dette er ikke holdbart!- Mer enn 3 mdneder pi 5 svare p5 en spknad!

3. september 2015:

Til saksbehandler: Fowaltningsloven f6lges ikke. Jeg sier at jeg vil sende saken til <<rette

myndigheter>r dersom det ikke snart blir wart.

12. september 2015:

Sendte purring til lngvild Aartun: Svarte at saken ikke hOrte hjemme hos henne. Henvendelsen

videresendt til Planavdelingen.

13. september 2OL6;

Svar fra Areal og Teknikk v/ Hege Eick og Janne Balberg Kvisvik: SOknaden ikke riktig utformet. - Mi
sokes om dispensasjon fra arealformSlet i kommunedelplanen. Mi ogsi nabovarsles og sendes si til
< Byggesak>.

19. september 2076:

Skriver s0knaden pe nytt. - Sender nabovarsel etc.: Henviser til sOknaden av 14. februar som skulle
blitt besvartSom i brev av 13. september. Herwiser til Forvaltningsloven.

23. oktober 2016:

Oversender soknaden til kommunen med alle nodvendige vedlegg.

L8. november 2OL6.

Fikk svar med vedtak om avslag p5 soknaden.

29. november 2016.

Sendte klage pi avslagettil Fylkesmannen. Ber om at saken behandles i Planutvalget den 13.

desember.

30. november 2Ot6:

Fikk bekreftelse pi mottak av klagen.

13. desember 2OL6;

Saken ikke pi sakslisten.

17. januar 2O!7:

lnnkalling til mote 24.1anuar i Planutvalget sendt. - Saken ikke med i innkallingen.

18. januar 2017:
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Ringte saksbehandler og spurte om hvorfor saken ikke var med i innkallingen. Svarte at saken

kommer pi neste m@te som er 14. februar 2017.

L8. januar 2017:

Saksbehandleren ringte og sa at siden jeg ikke er eier av tomten m6 jeg ha fullmakt fra eier.

Svar: Fullmakten ligger ved i soknaden som kommunen fikk oversendt 23. oktober 2016. - Har ikke

saksbehandleren lest s@knaden?

Denne miten 5 behandle sOknader p5 er ikke tilfredsstillende og m5 endres. Jeg ber om at
Kontrollutvalget tar nodvendige skritt for 6 bedre kommunens saksbehandlinger.

Stavern, 20. januar 2077

Med vennlig hilsen

Postboks 47, 329L Stavern.

Tel.: 997 79 O75

E-mail: hans(oweldingh.se eller hwel@broadpark.no
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Arkivsak-dok. 16/00138-12 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Larvik 07.02.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 04/17 
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET "SELVKOST PÅ 
KOMMUNALE GEBYRER" 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten 
«Selvkost på kommunale gebyrer» om at kommunen bør 
 

 Sikre at  
o alle direkte utgifter som inngår i selvkostberegningen er relatert til 

gebyrlagte tjenester 
 

o alle indirekte utgifter er med i beregningen 
 

o de indirekte utgiftene er beregnet på en hensiktsmessig måte 
 

 Sørge for bedre skriftlig dokumentasjon av grunnlaget for differensieringen av 
gebyrene på plansak, byggesak og oppmåling 

 Sørge for at kommunen enten bruker av eller avsetter til bundet fond, ikke 
begge deler i løpet av ett regnskapsår 

 Sikre at det framkommer av årsregnskapet hvor store fond det er på det 
enkelte tjenesteområdet 
 

Kontrollutvalget ber om å få en tilbakemelding om oppfølgingen av 
forvaltningsrevisjonen innen 1.november 2017. 
 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
Kommunestyret slutter seg til anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten 
«Selvkost på kommunale gebyrer» om at kommunen bør 
 

 Sikre at  
o alle direkte utgifter som inngår i selvkostberegningen er relatert til 

gebyrlagte tjenester 
 

o alle indirekte utgifter er med i beregningen 
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o de indirekte utgiftene er beregnet på en hensiktsmessig måte 
 

 Sørge for bedre skriftlig dokumentasjon av grunnlaget for differensieringen av 
gebyrene på plansak, byggesak og oppmåling 

 Sørge for at kommunen enten bruker av eller avsetter til bundet fond, ikke 
begge deler i løpet av ett regnskapsår 

 Sikre at det framkommer av årsregnskapet hvor store fond det er på det 
enkelte tjenesteområdet 

 
Kommunestyret ber om at kontrollutvalget får en tilbakemelding om oppfølgingen av 
forvaltningsrevisjonen innen 1.november 2017. 
 
 
 
Vedlegg:  
Forvaltningsrapport «Selvkost på kommunale gebyrer». 

 
Saksframstilling: 
 
Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 6.september 2016 forslag til prosjektplan for et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt om selvkost og fattet slikt enstemmig vedtak:  
 

«Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt fra Telemark 
Kommunerevisjon IKS om selvkost i henhold til framlagte prosjektplan med 
problemstillinger datert 22.august 2016. 
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten leveres til sekretariatet med uttalelse fra 
rådmannen innen 20.januar 2017, slik at den kan behandles på første møte i 
kontrollutvalget 2017.  
 
Kostnaden dekkes av de midler som er satt av til forvaltningsrevisjon i 
budsjettet for 2016.» 

 
Den vedtatte prosjektplanen har følgende problemstillinger: 
 

 Er beregningen av gebyr i samsvar med selvkostreglene? 

 Er gebyrreglementene utformet i samsvar med regelverket? 

 Er avsetninger til og bruk av fond i samsvar med regelverket? 
 
Telemark Kommunerevisjon IKS har 20.januar 2017 oversendt den endelige 
forvaltningsrapporten med rådmannens uttalelse. 
 
Forvaltningsrapporten konkluderer med følgende anbefalinger: 
 
 
«Vi mener at kommunen bør: 

 
o alle direkte utgifter som inngår i selvkostberegningen er relatert til 
gebyrbelagte tjenester 
o alle indirekte utgifter er med i beregningen 
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o de indirekte utgiftene er beregnet på en hensiktsmessig måte 
 

eringen av   
gebyrene på plansak, byggesak og oppmåling. 
 

deler i løpet av ett regnskapsår 
 

 av årsregnskapet hvor store fond det er på det enkelte 
tjenesteområdet.» 
 
Slik sekretariatet vurderer rapporten, svarer den på de problemstillinger som er bestilt 
fra kontrollutvalget. 
 
Det vises for øvrig til rådmannens uttalelse til rapporten, hvor det framgår at 
administrasjonen ikke er enig i alle vurderinger og konklusjoner i rapporten. 
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Forord 
 
Telemark kommunerevisjon IKS er et av landets største interkommunale 

revisjonsselskaper. Alle de 18 kommunene i Telemark, kommunene Larvik og Lardal i 

Vestfold og Telemark fylkeskommune er eiere av selskapet. Vi utfører revisjon og 

andre tjenester for våre eiere og andre kommunale/fylkeskommunale aktører. 

 

Telemark kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon innenfor en rekke 

områder, og med forskjellige innfallsvinkler. Våre ansatte har samfunnsfaglig, 

økonomisk og juridisk utdanning på mastergradsnivå, og har bred kompetanse innen 

offentlig forvaltning. Vi gjennomfører oppdragene i samsvar med Norges 

kommunerevisorforbunds standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Denne 

forvaltningsrevisjonen er gjennomført av forvaltningsrevisor Gerd Smedsrud, med 

Kirsti Torbjørnson som oppdragsansvarlig. 

 

Vi samarbeider faglig og administrativt med Buskerud kommunerevisjon IKS og 

Vestfold kommunerevisjon.  

 

Larvik kommune har fått følgende rapporter om forvaltningsrevisjon fra 2012: 

 

 709 013 Rivning av Ahlefeldtsgate – saksforberedelse (2012) 

 709 013-2 Tilleggsrapport – Rivning av Ahlefeldtsgate – saksforberedelse (2012) 

 709 005 Byggesaksbehandling (2013)  

 709 015 Tilpasset opplæring (2014) 

 709 016 Etikk og varsling (2015) 

 709 017 Forundersøkelse – Forebyggende arbeid (2014) 

 709 018 Døgnbemannet omsorg (2015) 

 709 020 Eiendomsforvaltning (2016) 

 

Du kan finne alle våre rapporter på vårt nettsted www.tekomrev.no, der du også kan 

lese mer om forvaltningsrevisjon generelt. 
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Sammendrag 
Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i sak 24/16. Forvaltningsrevisjon av 

selvkost inngår i kommunens plan for forvaltningsrevisjon, vedtatt av kontrollutvalget i 

2/16 og kommunestyret i sak 84/16.  

 

Vannforsyning, avløp, renovasjon, feiing, oppmåling, plan- og byggesaksbehandling 

finansieres helt eller delvis gjennom gebyrer fra innbyggerne. Den øvre rammen for 

gebyrinntektene fra innbyggerne er selvkost. Selvkost er den totale kostnadsøkningen 

en kommune påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste.1  Kommunen har 

altså ikke anledning til å ta mer betalt for tjenesten fra innbyggerne enn hva det faktisk 

koster å levere den. 

 

For renovasjon og slam er det et lovkrav at gebyrinntektene skal dekke utgiftene til 

tjenesten 100 %. På andre selvkostområder velger kommunen dekningsgrad innenfor 

den øvre rammen på 100 %. I Larvik kommune har kommunestyret bestemt at 

gebyrinntektene skal dekke utgiftene 100 % også på vann og avløp.  

 

Rapporten har følgende problemstillinger: 

 

 Er beregningen av gebyr i samsvar med selvkostreglene? 

 Er gebyrregulativene utformet i samsvar med regelverket? 

 Er avsetninger til og bruk av fond i samsvar med regelverket? 

 

 

Konklusjoner 

Er beregningen av gebyr i samsvar med selvkostreglene? 
Beregningene av selvkost er ikke fullt ut i samsvar med regelverket. Kommunen har 

ikke vurdert hvor stor andel av utgiftene på virksomhetene plan og geodata som er 

knyttet til gebyrbelagte tjenester. For alle gebyrområdene er det tatt med for få 

indirekte kostnader. De indirekte kostnadene er heller ikke beregnet i samsvar med 

metoden som veilederen anbefaler. 

 

Er gebyrregulativene utformet i samsvar med regelverket? 
Gebyrregulativene er utformet i samsvar med regelverket. Kommunen kan imidlertid 

ikke dokumentere grunnlaget for kostnadsforskjeller på tjenestene. 

                                                      
1 Definisjon fra selvkostveilederen H-3/14 
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Er avsetninger til og bruk av fond i samsvar med regelverket? 
Kommunen setter av overskudd på selvkostområdene til bundne fond. Det kommer 

ikke fram av kommunens årsregnskap hvor store fondene er på det enkelte 

selvkostområdet. Kommunens praksis med å bruke av og sette av til selvkostfond i 

samme år, er ikke i samsvar med veilederen. Dette systemet sikrer ikke at 

fondsmidlene er tilbakeført innen fem år, siden fondene tilsynelatende aldri er eldre 

enn to år.  

 

Anbefalinger 
Vi mener at kommunen bør: 

 Sikre at  

o alle direkte utgifter som inngår i selvkostberegningen er relatert til 

gebyrbelagte tjenester 

o alle indirekte utgifter er med i beregningen 

o de indirekte utgiftene er beregnet på en hensiktsmessig måte 

 Sørge for bedre skriftlig dokumentasjon av grunnlaget for differensieringen av 

gebyrene på plansak, byggesak og oppmåling. 

 Sørge for at kommunen enten bruker av eller avsetter til bundet fond, ikke 

begge deler i løpet av ett regnskapsår 

 Sikre at det framkommer av årsregnskapet hvor store fond det er på det 

enkelte tjenesteområdet. 
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1 Innledning 
 

1.1 Kontrollutvalgets bestilling 
Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i sak 24/16. Forvaltningsrevisjon av 

selvkost inngår i kommunens plan for forvaltningsrevisjon, vedtatt av kontrollutvalget i 

2/16 og kommunestyret i sak 84/16.  

 

Hjemmel for forvaltningsrevisjon er gitt i kommunelovens § 77 nr. 4, jamfør forskrift 

om kontrollutvalg kapittel 5 og forskrift om revisjon kapitel 3. 

1.2 Bakgrunn 
Vannforsyning, avløp, renovasjon, feiing, oppmåling, plan- og byggesaksbehandling 

finansieres helt eller delvis gjennom gebyrer fra innbyggerne. Den øvre rammen for 

gebyrinntektene fra innbyggerne er selvkost. Selvkost er den totale kostnadsøkningen 

en kommune påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste.2  Kommunen har 

altså ikke anledning til å ta mer betalt for tjenesten fra innbyggerne enn hva det faktisk 

koster å levere den. 

 

Avfallsforskriften er endret fra 01.01.15. Endringen har blant annet som formål å 

hindre ulovlig kryssubsidiering mellom kommunens lovpålagte håndtering av 

husholdningsavfall og avfallstjenester som kommunen selger i markedet. Forskriften 

setter krav til at kommunen skal ha separat regnskap for den lovpålagte håndteringen 

av husholdningsavfall. Larvik kommune har selv ansvar for innsamling av avfall, mens 

de øvrige oppgavene er overført til Vestfold Avfall og Ressurs AS (Vesar). Vesar AS er et 

aksjeselskap som er eid av kommunene i Vestfold, og som leverer oppgavene knyttet 

til husholdningsavfall i egenregi, dvs. uten at det har vært konkurranse om oppdraget. 

Selskapet skal derfor drive virksomheten til selvkost. 

 

For renovasjon og slam er det et lovkrav at gebyrinntektene skal dekke utgiftene til 

tjenesten 100 %. På andre selvkostområder velger kommunen dekningsgrad innenfor 

den øvre rammen på 100 %. I Larvik kommune har kommunestyret bestemt at 

gebyrinntektene skal dekke utgiftene 100 % også på vann og avløp.  

 

På områdene oppmåling, plan- og byggesak har kommunen utarbeidet 

selvkostberegning etter samme mal som vann, avløp, renovasjon og feiing siden 2014. 

Her har ikke kommunestyret bestemt noe om dekningsgrad, og kravet er da at 

gebyrinntektene ikke skal overstige kommunens utgifter til tjenestene.  

                                                      
2 Definisjon fra selvkostveilederen H-3/14 
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Formålet med denne forvaltningsrevisjonen er å undersøke om kommunen beregner 

gebyrene i samsvar med gjeldende retningslinjer, og med dette bidra til et riktig 

gebyrnivå i kommunen. 

 

1.3 Problemstillinger og revisjonskriterier 
Rapporten har følgende problemstillinger: 

 

 Er beregningen av gebyr i samsvar med selvkostreglene? 

 Er gebyrregulativene utformet i samsvar med regelverket? 

 Er avsetninger til og bruk av fond i samsvar med regelverket? 

 

Revisjonskriteriene3 i denne forvaltningsrevisjonen er utledet fra regelverk om de ulike 

tjenesteområdene, kommuneloven, bokføringsloven og statlige retningslinjer om 

selvkost. Kriteriene er angitt under hver problemstilling nedenfor, og er nærmere 

omtalt i vedlegg 2 til rapporten. 

 

1.4 Avgrensning 
Vi vil ikke undersøke kvaliteten på tjenestene, og vi har ikke undersøkt forholdet til 

reglene om offentlige anskaffelser.   

 

Vi har undersøkt forkalkylen av selvkostberegningen for 2016 og etterkalkylen for 

2015. For fond har vi kontrollert avsetning og bruk i 2015, og når eventuelle fond 

oppsto. 

 

1.5 Metode og kvalitetssikring 
Denne undersøkelsen er basert på: 

 Kommunens gebyrregulativ 

 Beregning av gebyrene og grunnlaget for beregningen 

 Avsetning til og bruk av fond 

 Regnskapstall 

 Samtaler med relevante personer 

  

                                                      
3 Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de regler og normer som gjelder innenfor det området 

som skal undersøkes. Revisjonskriteriene er basis for de analyser og vurderinger som revisjonen foretar, 

konklusjonene som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere samsvar, avvik eller 

svakheter. 
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Valg av metode og tiltak for kvalitetssikring er omtalt nærmere i vedlegg 3 til 

rapporten. 

 

1.6 Høring 
Rapporten er presentert i et høringsmøte med administrasjonen i kommunen og sendt 

på høring 04.01.2017. I samråd med administrasjonen har vi gjort noen endringer i 

rapporten i høringsperioden. Administrasjonen er ikke enig i alle vurderinger og 

konklusjoner i rapporten, slik det framgår av høringsbrevet som ligger i vedlegg 1.  
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2 Selvkostberegningen 
 

Er beregningen av gebyr i samsvar med selvkostreglene? 

Vi har utledet følgende revisjonskriterier for denne problemstillingen: 

 

 Alle kostnader som inngår i selvkostberegningene skal kunne henføres til den 

aktuelle selvkosttjenesten. 

 Kommunen skal vurdere hvilke indirekte kostnader som hører til 

selvkosttjenesten. 

 Indirekte kostnader skal være basert på regnskapstall fra andre funksjoner. 

 Det skal være full kostnadsdekning på vann, avløp, renovasjon og slam. 

 

2.1 Vann, avløp, renovasjon og slam 

Organisering 
Larvik kommune har tre vannverk, tre renseanlegg, vannledninger og avløpsledninger. 

Kommunen har egne ansatte som jobber med vann og avløp.  

 

Når det gjelder slam, så opplyser administrasjonen at det er ca 4 250 tanker som 

tømmes i kommunen. Kommunen har avtale om tømming med ekstern leverandør. 

Administrasjonen opplyser at avtalen er inngått etter anbudsrunder.   

 

Kommunen har kontrakt med Norsk Gjenvinning om å hente avfall hos 

privathusholdningene og hyttene. Containerservice AS utfører innsamling av glass og 

metall fra returpunktene i kommunen. Kommunen opplyser at kontraktene har vært 

ute på anbud. Vesar (Vestfold avfall og ressurs AS) har ansvar for viderebehandling av 

innsamlet avfall. Vesar er eid av flere kommuner i Vestfold.  

 

Beregningsverktøy 
Kommunens beregning av gebyr på vann, avløp og renovasjon blir laget i regneark. Det 

blir brukt samme mal fra år til år. Kommunen lager forkalkyle og etterkalkyle. Vi har 

hovedsakelig undersøkt etterkalkylen. Den er basert på regnskapstall.  

 

Kommunen har ikke egen selvkostberegning av gebyrene til slam. Denne inngår i 

beregningen for avløpsgebyr.  
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Etterkalkylene for 2015 viser 100 % dekningsgrader for vann, avløp og renovasjon, 

etter bruk av fond fra to år tilbake og avsetning til fond av årets overskudd. Dette er 

nærmere omtalt i kapittel 4 om fond.  

  

Direkte utgifter 
Kommunens direkte utgifter til vann og avløp er personalutgifter og kjøp av varer og 

tjenester til henholdsvis drift av vannverk og vannledninger og drift av renseanlegg, 

pumper og avløpsledninger. 

 

Kommunens direkte utgifter på renovasjon er i tillegg til egne personalutgifter, stort 

sett fakturaer fra leverandørene Norsk Gjenvinning, Containerservice AS og Vesar AS. 

 

Kontraktene med Norsk Gjenvinning AS og Containerservice AS har vært ute på anbud. 

I følge veilederen kan dermed kommunen legge til grunn at prisen for tjenesten til 

selvkost. Tjenester fra Vesar AS leveres som egenregi.4 For tjenester som leveres i 

egenregi må selvkosten dokumenteres hos den som leverer tjenesten.  Vesar AS 

håndterer bare husholdningsavfall. Kommunen betaler á konto til Vesar AS og får en 

avregning i slutten av året. Avregningen viser Vesars utgiftsdekning fra kommunene.   

 

Før administrasjonen gjennomfører før-beregningen av selvkosten på renovasjon, gjør 

de en egen vurdering av hva som skal være med av utgifter til eksterne leverandører: 

budsjettall fra Vesar AS og utgifter som er fakturert fra leverandørene Norsk 

gjenvinning, Containerservice AS siste år (hentet fra regnskapet). Dette ligger i et eget 

regneark der vurderingene av tallene framgår. I før-beregningen inngår 

personalutgifter i tillegg til utgiftene til eksterne leverandører. 

 

Beregningen har med avskrivninger av anleggsmidler på vann, avløp og renovasjon. 

Avskrivningene for 2015 var basert på anleggsmidler som sto oppført i balansen pr 

31.12.2014. Avskrivningsbeløpet har blitt hentet direkte ut fra regnskapet.  

 

Rentene i 2015 ble beregnet med kommunens reelle rentesatser. Av anleggsmidler 

som var lånefinansiert, ble det beregnet rente med kommunens gjennomsnittlige 

lånerente. Av anleggsmidler som var finansiert med egenkapital, ble det beregnet 

rente med kommunens gjennomsnittlige innskuddsrente. Grunnlaget for 

renteberegningen var verdien av anleggsmidler ført i balansen pr 31.12.2014. I tillegg 

ble også 50 % av investeringene i 2015 gjenstand for renteberegning, som et estimat, 

fordi alle investeringer skal være med fra det tidspunktet de er ferdige.  

                                                      
4 Egenregi betyr at kommunen utfører oppgaven selv eller gjennom egne selskaper, uten at det har vært 

konkurrert om oppdraget, jf. anskaffelsesforskriften 2016 § 3-1.  
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Utgifter til regnskapsavdelingen er en del av de direkte utgiftene for VAR-området. 

Regnskapsavdelingen fakturerer de kommunale gebyrene og har ansvar for 

innfordringen. Avdelingen sender internfaktura til aktuell enhet i kommunen for denne 

oppgaven. I tillegg fordeles regnskapsavdelingens utgifter til en systemansvarlig for 

kommunens regnskapsprogram på alle ansvar. Disse utgiftene fordeles etter antall 

fakturaer avdelingene sender ut.  

 

Kommunen legger ikke til grunn direkte utgifter fra relevant funksjon for tjenesten i 

regnskapet, slik retningslinjene anbefaler. De direkte utgiftene som er tatt med i 

beregningsgrunnlaget er utgiftene som er ført på det aktuelle ansvarsområdet.5 Det er 

bare den som har budsjettansvar som kan anvise utgifter for et ansvarsområde. 

Administrasjonen mener derfor at det gir et mer presist bilde av utgiftene å bruke 

ansvar enn å bruke KOSTRA-funksjonene, siden det kan være en del feilføringer i 

KOSTRA-funksjonene. Våre undersøkelser i regnskapet viser at ansvar og funksjon ikke 

er helt sammenfallende. Dette gjelder både når vi søker på funksjon og når vi søker på 

ansvar. 

 

Indirekte utgifter 
Indirekte utgifter er utgifter som ikke blir ført direkte på tjenesten i regnskapet, men 

som likevel er nødvendige for å utføre tjenesten. 

 

Kommunalteknikk har med disse indirekte utgiftene for vann, avløp og renovasjon:  

 lokaler (husleie, renhold og strøm)  

 sentraladministrasjonen og servicesenteret 

 

Utgifter til leie av lokaler, vask og strøm på VAR-området er basert på en 

gjennomsnittlig kvadratmeterpris og en beregning av hvor mange kvadratmeter 

kontorlokaler vann, avløp og renovasjon har til sammen. Administrasjonen opplyser at 

denne beregningen ble gjort for 3-5 år basert på estimat som ble innhentet fra 

Eiendom.  Antall kvadratmeter blir oppdatert ved endringer i antall ansatte.  

 

                                                      
5 Funksjon og ansvar er to måter å dele inn regnskapet på. Funksjonsinndelingen er bestemt av 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet i forbindelse med KOSTRA-rapportering (kommune-stat-

rapportering) til SSB. Funksjonene deler inn regnskapet i tjenesteområder, som skole, barnehage, vann, 

avløp osv. Ansvar er et internt budsjettområde, der leder har ansvar for at regnskapet er i samsvar med 

budsjett på et område bestemt av kommunens organisasjon. Administrasjonen avgjør selv hva som 

hører til et ansvarsområde. 
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Kommunalteknikk har estimert at sentraladministrasjonen og servicesenteret bruker 

et årsverk i året samlet på vann, avløp og renovasjon. HR-sjefen har anslått en 

gjennomsnittlig årslønn på sentraladministrasjonen. 

 

Summen av utgifter til kontorlokaler og HR-avdelingen blir fordelt mellom tjenestene 

vann, avløp og renovasjon etter en fordelingsnøkkel basert på andel ansatte på de tre 

tjenestene. Kostnadene har ikke blitt indeksregulert. 

 

Kommunen har ikke skriftlige rutiner for hvor ofte felleskostnadene skal revurderes og 

oppdateres. De oppdateres eller indeksreguleres ikke hvert år.  

 

 

Inntekter 
Inntektene i gebyrberegningen består av gebyrinntekter og bruk av fond6.  Renovasjon 

har salgsinntekter fra salg av plast og papir. Det framkommer ikke som egen inntekt i 

gebyrberegningen, men kommer til fratrekk i utgiftene.  

 

Tabellen under viser hvor store gebyrinntekter som var budsjettert og hvor mye som 

ble regnskapsført i 2015. 

 
 

Budsjett Regnskap 

Vann   Kr 61 353 Kr 60 535 

Avløp Kr 69 535 Kr 68 968 

Renovasjon Kr 27 346 Kr 28 024 

 

 

 

2.2 Byggesak, plansak og oppmåling 

Organisering 
Gebyrområdene byggesak og plan er organisert under virksomheter med samme navn. 

Oppmåling ligger under virksomhet for geodata. Kommunen har egne ansatte som 

jobber med disse tjenestene. 

 

Beregningsverktøy 
Fra 2014 begynte kommunen å beregne selvkost for byggesak, plan og oppmåling i 

regneark etter samme mal som brukes på vann, avløp og renovasjon. Kommunen lager 

                                                      
6 Dette blir utdypet i eget kapittel om fond. 



4/17 Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Selvkost på kommunale gebyrer" - 16/00138-13 Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Selvkost på kommunale gebyrer" : 709021 - Selvkost på kommunale gebyrer - Larvik kommune

Selvkost på kommunale gebyrer – Larvik kommune  

 

 
Telemark kommunerevisjon IKS      www.tekomrev.no  

8 

forkalkyle og etterkalkyle. Vi har hovedsakelig undersøkt etterkalkylen, og den er 

basert på regnskapstall. 

 

I 2015 hadde kommunen følgende dekningsgrader:  

 Plansak: 23,1 % av beregnet selvkost var dekket med gebyr 

 Byggesak: 91,9 % av beregnet selvkost var dekket med gebyr 

 Oppmåling: 60,9 % av beregnet selvkost var dekket med gebyr 

 

 

Direkte utgifter 
De direkte utgiftene som er tatt med i beregningen er alle utgiftene til lønn og kjøp av 

varer og tjenester som er ført på ansvar for plan, byggesak og geodata i regnskapet. 

Administrasjonen opplyser at ansvar og KOSTRA-funksjonene i regnskapet er 

sammenfallende for disse tjenestene.  

 

Virksomhetene geodata og plan har mange oppgaver som ikke er relatert til 

gebyrbelagte tjenester. På byggesak er de fleste oppgavene relatert til gebyrbelagte 

tjenester, men virksomheten driver noe veiledning som ikke er gebyrbelagt. Det er ikke 

gjort beregninger av hvor stor andel av arbeidet/kostnadene som er knyttet til 

gebyrbelagte oppgaver. 

 

Noen ansatte jobber for flere av virksomhetene. Hele personalutgiften til disse 

medarbeiderne er ført på det ansvaret de hovedsakelig hører til. Administrasjonen 

mener at det gir et godt bilde av utgiftene til tjenestene som helhet.  

 

Utgifter til regnskapsavdelingen er en del av de indirekte utgiftene, se nedenfor. Plan, 

byggesak og geodatas andel av regnskapsavdelingens utgifter til en systemansvarlig for 

kommunens regnskapsprogram er imidlertid direkte utgifter, og er fordelt på samme 

måte som for VAR-området. 

 

Tjenestene plan, byggesak og geodata har ikke anleggsmidler, slik at avskrivninger og 

renteberegninger er ikke relevant her.  

 

Indirekte utgifter 
Plan, byggesak og geodata har med disse indirekte utgiftene:  

 Lokaler (husleie, renhold og strøm) 

 HR-avdelingen/regnskapsavdelingen 

 Servicesenteret 

 Stab 
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Utgifter til lokaler er basert på en beregning av hvor mange kvadratmeter 

kontorlokaler de har til sammen på plan, byggesak og geodata. Denne beregningen ble 

gjort i 2014, og virksomheten har fremdeles de samme lokalene. Det er brukt de 

samme estimatene pr m2 på leie av lokaler, vask og strøm som er brukt på VAR-

området.  

 

I samråd med regnskapsavdelingen og HR-avdelingen har rådgiveren vurdert at de 

bruker et årsverk i året tilsammen til tjenestene plan, byggesak og geodata. Det blir 

brukt det samme estimatet som på vann, avløp og renovasjon.  

 

Summen av utgifter til kontorlokaler og HR-avdelingen blir fordelt mellom de tre 

tjenestene plan, byggesak og geodata etter en fordelingsnøkkel basert på andel 

ansatte i tjenestene. 

 

Leder for servicesenteret har vurdert at servicesenteret bruker 3 årsverk i året på 

byggesak, plan og oppmåling, og beregner ut fra det en gjennomsnittlig årslønn på 

servicesenteret. Av dette bruker servicesenteret 90 % på byggesak og 5 % på hver av 

de andre tjenestene. 

 

I de indirekte utgiftene er det også tatt med en andel av utgiftene til stab. Det er gjort 

et anslag på hvor mye tid staben bruker på arbeid relatert til gebyrene.  

 

Virksomhet for byggesak trenger noen ganger hjelp fra kommuneadvokaten i 

behandling av klagesaker. Utgifter til dette er ikke beregnet. 

 

I beregningene for plan, byggesak og geodata er estimatene justert for prisstigning. 

Det er ingen rutine for hvor ofte estimatene skal oppdateres. Rådgiveren mener det 

bør gjøres jevnlig. 

 

 

Inntekter 
Inntektene i gebyrberegningen består av gebyrinntekter og andre inntekter 

(merverdiavgift og refusjon av sykepenger).  Tabellen under viser hvor store 

gebyrinntekter som var budsjettert og hvor mye som ble regnskapsført i 2015. 
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  Budsjett Regnskap 

Arealplan kr 2 400 000 kr 1 520 768 

Byggesak kr 11 770 000 kr 9 942 329 

Oppmåling kr 4 990 000 kr 4 749 978 

 

 

Gebyrinntektene på plan, byggesak og geodata varierer med antall saker og type saker 

som kommer i løpet av året. 
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2.3 Feiing 

Organisering 
Feiervesenet er organisert som en del av brannvesenet. Feiervesenet omorganiserte 

virksomheten i 2016, og har derfor også gjort om på selvkostberegningen. Til og med 

2015 var det en beregning for boligtilsyn og en beregning for feiing. Feiing besto fram 

til 2015 hovedsakelig av kjøp av tjenester. Fra og med 2016 gjør kommunen en felles 

beregning.  

 

Beregningsverktøy 
For feiing er gjøres selvkostberegningen i et regneark med eget oppsett.  

 

Vi har undersøkt etter-kalkylen for 2015 og før-kalkylen for 2016. Selve oppsettet i 

2016 er det samme som for boligtilsyn i 2015.  

 

Direkte utgifter 
Alle utgiftene som er med i beregningen er direkte utgifter ført på funksjon for feiing, 

som personalutgifter, kjøp av varer og tjenester og avskrivninger. 

 

Andel utgifter til systemansvarlig for regnskapet ligger også inne som direkte utgifter.  

 

Indirekte utgifter 
En del utgifter blir først ført på ansvar/funksjon for brannberedskap. Siden blir de 

fordelt mellom brannberedskap og feiing, og overført til ansvar/funksjon for feiing som 

interne overføringer i driftsregnskapet. Dette gjelder for eksempel administrativ støtte 

og utgifter til bilverksted. Andelen som blir overført til gebyrområdet er basert på 

skjønn.  

 

2.4 Revisors vurdering 
Henførbare kostnader 

Ved beregning av selvkost har kommunen ikke tatt utgangspunkt i funksjonene i 

regnskapet, slik veilederen legger til grunn, men bruker ansvar. Når selvkostveilederen 

legger opp til å bruke funksjon, så er det fordi funksjon er definert i KOSTRA-veilederen 

og har et likt innhold for alle kommuner, dersom den brukes riktig. Kommunen plikter 

å sørge for at funksjonene i regnskapet er i samsvar med KOSTRA-veilederen, slik at 

lovpålagt rapportering blir korrekt, jf. kommuneloven § 49. Forutsatt at utgifter og 

inntekter føres på riktig funksjon i kommunens regnskap, gir bruk av funksjon bedre 

sikkerhet for at utgiftene kan henføres til selvkosttjenesten enn ved å bruk ansvar som 

grunnlag. Kommunen kan selv bestemme hva som skal føres på et ansvar. Hvis 
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kommunen legger definisjonen i KOSTRA-veilederen til grunn for føringene også på 

ansvar, så vil det ikke ha noen betydning om kommunen bruker ansvar eller funksjon 

til å finne de henførbare kostnadene. 

 

Kommunen har tatt med alle utgifter til virksomhetene plan og geodata i beregningen 

av selvkost, selv om virksomhetene har oppgaver som ikke er gebyrrelatert. Dette har 

gitt for høy selvkost. Dekningsgraden, det vil si hvor stor del av selvkost som er dekket 

av gebyrinntektene, har vært beregnet til henholdsvis 23 % og 60 % i 2015. Dersom 

kommunen tar med bare de gebyrrelaterte utgiftene i beregningen av selvkost, blir 

dekningsgraden høyere. Det er likevel ikke sannsynlig at gebyrinntektene har 

oversteget riktig beregnet selvkost.  

 

Indirekte kostnader 
Selvkostveilederen har en liste over aktuelle tjenester som kan være aktuelle å vurdere 

som indirekte kostnader til selvkosttjenestene. Noen av disse tjenestene i lista er med 

som direkte utgifter i kommunens selvkostberegning. Likevel foreslår 

selvkostveilederen flere tjenester enn kommunen har tatt med.  

 

Kommunen bruker andre metoder enn veilederen anbefaler ved beregningen av 

andelen av de indirekte utgiftene som tilhører gebyrområdet. Beregningen av de 

indirekte utgiftene er for enkel til at kommunen sikrer riktige utgifter i 

selvkostberegningen.  

 

Full kostnadsdekning 
Det har vært full kostnadsdekning for vann, avløp og renovasjon.  

 

Slam inngår i gebyrberegningen for avløp.  Slam er et eget gebyrområde med krav til 

full kostnadsdekning, og kommunen bør ha en egen beregning av selvkost på slam, der 

både direkte og indirekte kostnader skal inngå.  
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3 Gebyrregulativet 
 

Er gebyrregulativene utformet i samsvar med regelverket? 

 
For denne problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

 

 Gebyrregulativet skal være i samsvar med regelverket for gebyrordningen.  

 Differensierte gebyrer skal være basert på relevante kostnadsforskjeller. 

 

 

Gebyrregulativet viser de fastsatte gebyrsatsene på et område. Larvik kommune har 

ett gebyrregulativ for vann, avløp og renovasjon, ett for plan-, bygg- og 

oppmålingssaker og ett for feiing og tilsyn. Gebyrregulativet blir vedtatt av 

kommunestyret hvert år, jf. sakene 207/15, 208/15 og 210/15 for 2015. 

 

3.1 Vann og avløp 
Gebyrene for vann og avløp består av et fast abonnementsgebyr og et variabelt gebyr. 

Det faste gebyret har vært likt for hytter og boliger fram til 2015 jf, kommunestyretsak 

187/14. Kommunestyret vedtok å tilbakebetale deler av overdekningen fra 2014 til 

abonnentene i 4. kvartal 2015. Hyttene får regning kun en gang i året, i mai hvert år. 

Tilbakebetalingen til hyttene ble derfor gjennomført ved å redusere 

abonnementsgebyrene til hytter i 2016. I 2016 var derfor gebyret lavere for hytter enn 

for boliger.  

 

Det variable gebyret er basert på forbruk. Kommunen har stipulert hvor stort 

vannforbruk husstanden har etter størrelsen på boligen. Det er derfor forskjellige 

gebyr for boliger over og under 70 m2. Husstanden kan velge å ha vannmåler i stedet 

for stipulert gebyr. For boliger med vannmåler beregnes gebyret pr m3 forbrukt vann. 

 

Kommunen har tilknytningsgebyr og avstengingsgebyr. Tilknytningsgebyret er 

forskjellig for ulike typer bygninger. 

 

Dagens satser fro det stipulerte vannforbruket ble justert etter en større gjennomgang 

av satsene i 2013 som ble behandlet av kommunestyret i sak 16/13. I saken ble 

gjennomsnittlig vannforbruk i Norge og bosettingsmønsteret i Larvik kommune lagt til 

grunn for satsene. Justeringen gjaldt både vann og avløp.  
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Utenom denne endringen har kommunen vanligvis økt de faste og variable gebyrene 

med samme prosentsats. For 2016 ble det foreslått og vedtatt å redusere de variable 

gebyrene for å bruke fondsmidler fra vann og avløp. 

 

3.2 Slam 
Slamgebyrene er beregnet på bakgrunn av prisene som entreprenøren tar for tømming 

av de enkelte tankene, med et påslag for administrasjon i kommunen. 

 

3.3 Renovasjon 
Renovasjonsgebyret er basert på hvor mye det koster kommunen å samle inn og 

behandle de ulike avfallsfraksjonene, samt renovasjonsavdelingens andel av fordelte 

administrasjons- og lønnsutgifter.  

 

Larvik kommune har en avfallsordning med tre containere hos abonnent, en for papir 

og papp, en for matavfall og en for restavfall. I tillegg har de en sekk for plast, som 

abonnenten setter ut for henting.  

 

Gebyrene er differensiert med utgangspunkt i hvor stor beholder man har for 

restavfall. Det er høyere gebyr for å ha større dunk til restavfall. Husholdninger kan be 

om å få større beholdere til papir uten at det øker gebyret. Bakgrunnen for dette er at 

kommunen får betalt for papir/papp og at papiravfallet går til materialgjenvinning. Det 

er også lagt opp til at det er billigere med fellesløsning for flere naboer, fordi dette vil 

innebære lavere utgifter med å hente avfallet.  

 

Kommunen foretok en gjennomgang av gebyrdifferensieringen i 2005 og i 2010, da 

Larvik gikk over til bruk av beholdere og samtidig startet med innsamling av 

plastemballasje. Ny gjennomgang av differensieringen er planlagt før neste 

gebyrfastsettelse, høsten2017. 

 

Gebyrene økes eller reduseres med en prosentsats basert på resultatet av før-

beregninga. I gebyrregulativet for 2016 var det foreslått en samlet økning i 

renovasjonsgebyret basert på forkalkylen. 

 

3.4 Byggesak 
Gebyrregulativet for byggesaker har flere gebyrsatser innenfor hvert av 12 forskjellige 

typer byggesakstiltak: eneboliger, rekkehus, garasjer, brygger, dispensasjoner osv. Det 

kan være faste gebyrer eller gebyrer basert på kvadratmeter avhengig av hvor 

omfattende tiltaket er.   
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Administrasjonen opplyser at gebyrene er differensiert ut fra hvor store utgifter som 

er knyttet til ulike typer saker. Noen sakstyper har mange klager knyttet til seg, og 

klagesaksbehandling er ressurskrevende. Tilsvarende er det stort behov for tilsyn i 

visse typer saker. Denne typen saker har relativt høyere gebyrer enn sakstyper med få 

klager og lite tilsynsbehov.  

 

I noen sakstyper har gebyrsatsene gitt for høye gebyrer, slik at kommunen heller har 

beregnet gebyret etter timepriser for faktisk medgått tid. I 2016 ble det lagt inn egne 

gebyrsatser for denne type saker i gebyrregulativet. Satsene er satt i samsvar med hvor 

mange timer det var vanlig å fakturere i disse sakene. Dette gjelder enkle saker, med 

lavt behov for tilsyn og der det sjelden kommer klager.  

 

For 2016 ble de fleste gebyrene indeksregulert. Det ble gjort noen endringer for å 

gjøre regulativet tydeligere og mer systematisk, og for å tilpasse gebyrsatsene til 

ressursbruk.7  

 

Administrasjonen har sammenlignet byggesaksgebyrene med nabokommuner som 

Sandefjord og Porsgrunn. Byggesaksgebyrene har blitt lagt litt lavere enn selvkost for å 

ligge på nivå med disse kommunene. 

 

3.5 Plansak 
Gebyrregulativet for plansaker er bygget opp med forskjellige gebyrer for ulike 

plantyper og endringer. For reguleringsplaner er det et fast gebyr for å ta saker til 

behandling og et arealgebyr, der det er differensierte satser etter størrelsen på 

planarealet. Gebyrregulativet gjelder for private reguleringsplaner.  

 

Gebyrsatsene er til dels satt etter hvor mange dagsverk man forventer å bruke på en 

type sak, dels etter en sammenligning med andre kommuner (Sandefjord, Porsgrunn, 

Tønsberg, Kostragruppe 13 osv.). Gebyrene har stort sett blitt indeksregulert fra år til 

år.  

 

I 2016 er det vedtatt egne satser for reguleringsplaner for campingplasser. Disse er 

lavere enn det generelle arealgebyret. Årsaken til det, er at hvis reguleringsplanene for 

campingplassene er i samsvar med overordnet plan, vil det gi en relativt enkel 

saksbehandling. Gebyrsatsen er også ment å skulle motivere campingplassene til å få 

på plass eller oppdatere reguleringsplanene for plassene.   

 

                                                      
7 Kommunestyresak 208/15 
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Kommunen har mulighet til å fastsette et passende gebyr dersom standard-gebyret 

etter regulativet er åpenbart urimelig. Kommunen har også mulighet til å beregne 

gebyr basert på medgått tid. Det har ikke vært behov for slik gebyrberegning de siste 

årene.  

 

Virksomhetsleder opplyser at gebyrene ligger generelt lavt i forhold til den 

arbeidsmengden kommunen har med sakene. Hvis kommunen får klager, blir de særlig 

arbeidskrevende. Det kan ikke kreves særskilt gebyr for klagesaksbehandling.  

 

3.6 Oppmåling 
Gebyrregulativet for oppmåling har satser for oppretting av matrikkelenhet, 

grensejustering, overføring av areal, oppmålingsforretning osv. Dette fagområdet 

kalles Geodata. Noen gebyr beregnes etter faste satser og andre gebyrer er basert på 

areal.   

 

I sammenheng med at matrikkelloven kom i 2010 utarbeidet Geoforum8, på oppdrag 

fra Miljøverndepartementet, Statens kartverk og KS et forslag til gebyrregulativ som 

kommunene kunne bruke. Forslaget inneholdt de gebyrgruppene og 

differensieringene som regelverket legger opp til. Larvik har basert gebyrregulativet for 

oppmålingssaker på dette forslaget. Kommunen har lagt til noen spesifiseringer i 

gebyrene.  

 

I gebyrregulativet for 2016, ble det innført et nytt trinn for tilleggsarealer og 

arealoverføringer, slik at forskjellen fra det ene trinnet til det neste ikke skulle være så 

stor.9 

 

Kommunen har mulighet til å fastsette et passende gebyr dersom standard-gebyret 

etter regulativet er åpenbart urimelig. Kommunen har også mulighet til å beregne 

gebyr basert på medgått tid. De senere årene har det ikke vært brukt, fordi det ikke 

har vært oppdrag som har ført til urimelige gebyrer. I noen tilfeller har kommunen gitt 

pris i forkant på et oppdrag, men det er vanskelig og Geodata har ikke gjort det på 

lenge. Geodata opplever at kommunen har utviklet gebyrregulativet slik at det nå 

sjelden vil gi urimelig høye gebyrer i enkeltsaker.   

 

Gebyrregulativet blir gjennomgått hvert år. I etterkant har prisene blitt regulert med 

konsumprisindeksen. Hvis administrasjonen har valgt å endre en gebyrsats med mer 

                                                      
8 En bransjeorganisasjon innen kart, oppmåling og geografisk informasjon 
9 Kommunestyresak 208/15 
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eller mindre enn konsumprisindeks, har årsaken blitt forklart i saksframlegget til 

kommunestyret. 

 

3.7 Feiing 
Til og med 2015 hadde Larvik kommune to gebyrer for feiing. Ett gebyr for feiing av 

pipe, som ble betalt basert på at tjenesten var utført, og ett gebyr for tilsyn, som ble 

fakturert årlig.  Årsaken til dette var at kommunen kjøpte selve feietjenesten av 

ekstern leverandør, mens boligtilsyn ble utført av kommunens egne ansatte. 

Leverandøren av feietjenester sendte kommunen en oversikt over piper de hadde feid. 

Kommunen kvalitetssikret lista, og fakturerte i henhold til den.   

 

Fra juni 2016 har kommunen avsluttet avtalen med det private feieselskapet.10 

Kommunen skal bruke egne ansatte til å feie, og er i en ansettelsesprosess for å 

ansette flere feiere. Fra 2016 har kommunen vedtatt et samlet årsgebyr for både feiing 

og tilsyn. Gebyret faktureres pr pipeløp som er i bruk.  

 

Brannsjefen har vurdert at dette gebyret gir en rimelig fordeling av utgiftene på de 

som får tjenestene. Som regel blir ei pipe feid annethvert år. I noen områder med 

eldre piper som man antar er dårligere og der man antar folk fyrer mye med ved, blir 

det feid litt oftere. I områder med moderne hus blir det feid litt sjeldnere. Et moderne 

hus med et moderne ildsted, kan til gjengjeld være mer ressurskrevende å føre tilsyn 

med enn boliger med eldre ildsteder. 

 

3.8 Revisors vurdering 

Oppbygning av gebyrregulativet 
Oppbygningen av alle gebyrregulativene er i samsvar med regelverket for den enkelte 

gebyrordning. 

 

Differensierte gebyrer 
Kommunen har utredet hvordan vann- og avløpsgebyrene bør differensieres i samsvar 

med forbruk. Gebyrsatsene på renovasjon og slam henger sammen med prisene for 

tjenesten hos leverandører 

 

Vårt inntrykk basert på intervjuene og saksframlegg til politisk nivå, er at gebyrsatsene 

på byggesak, plansak og geodata er tilpasset ressursbruken i de ulike sakstypene. 

                                                      
10 I samsvar med kommunestyresak 131/16 
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Kommunen har imidlertid lite skriftlig dokumentasjon av at differensieringen er basert 

på relevante kostnadsforskjeller. 
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4 Fond 
 

Er avsetninger til og bruk av fond i samsvar med regelverket? 

Vi har utledet følgende revisjonskriterier for denne problemstillingen: 

 Overskudd på selvkosttjenestene skal avsettes til et bundet fond. 

 Hvert selvkostområde skal ha et eget fond. 

 Selvkostfond skal brukes til å dekke underskudd på selvkosttjenestene innen 

fem år. 

 Det skal beregnes renter på avsatte fondsmidler. 

 

4.1 Fakta om fond 

Avsetning til bundet fond 
Kommunens overdekning (overskudd) på vann, avløp, renovasjon er satt av på fond. 

Byggesak, plansak og geodata har ikke beregnet overskudd og har ikke fond. Størrelsen 

på fondene vises i tabellen under. 

 

 

År Vann Avløp  Renovasjon Sum 

2012     Kr 5 706 693 Kr 5 706 693 

2013   19 298 418  3 961 624 kr 23 260 042 

2014 og 2015 2 384 168  2 505 469 368 180 kr 5 257 817 

Sum 1.1.2016 2 384 168 21 803 887  10 036 497 kr 34 224 551 

 

Hvert selvkostområde skal ha eget fond 
Kommunen fører overskuddene fra vann, avløp og renovasjon på samme fondskonto, 

men har en fondskonto for hvert år. Fondene er ført på hvert sitt ansvar. I balansen i 

årsregnskapet for 2015 er det tre fondskonti for VAR, en for hver av årene 2012 og 

2013 og en felles for 2014 og 2015. Det framgår ikke av årsregnskapet hvor store fond 

det er på hver av tjenestene. 

 

Beregning av rente 
Kommunen har beregnet rente på fondene og lagt til fondsmidlene. Siden kommunen 

inntektsfører fondene i begynnelsen av året, har kommunen beregnet renter av det 

som står igjen på fondet etter inntektsføringen.  
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Bruk innen fem år 
Det eldste fondet i kommunens regnskap er fra 2012. Kommunen praktiserer å bruke 

av selvkostfondene fra to år tidligere som en inntekt sammen med gebyrinntektene. I 

note 18 i årsregnskapet for 2015 er inntektene og bruk av fond framstilt samlet under 

betegnelsen «brukerbetalinger/salgsinntekt». I følge beregningen for 2015 ga 

gebyrinntektene og bruk av selvkostfondene til sammen en inntekt som var høyere 

enn utgiftene. Overdekningen ble avsatt til fond. Det er beregnet en selvkostandel, 

altså hvor stor andel av utgiftene som er dekket av gebyrinntektene og selvkostfond.  

 

 

4.2 Revisors vurdering 

Avsetning til fond på hvert selvkostområde 
Kommunen setter av overskudd på selvkostområdene til bundet fond. Kommunen bør 

synliggjøre i årsregnskapet hvor store fond det er på det enkelte tjenesteområdet.  

 

Selvkostfond skal brukes innen fem år 
Kommunens praksis med å bruke av og sette av til selvkostfond i samme år, er ikke i 

samsvar med veilederen. I noten til årsregnskapet blir det heller ikke synlig at 

selvkostandelen er beregnet delvis basert på inntektsføring av fond fra tidligere år. 

Dette systemet sikrer ikke at fondsmidlene er tilbakeført innen fem år, siden fondene 

på denne måten tilsynelatende aldri blir eldre enn to år.  

 

Renter 
Kommunen beregner renter på fondsmidlene. Praksisen med å inntektsføre fond i 

begynnelsen av året, har gjort at grunnlaget for renteberegningen er for lavt i forhold 

til fremgangsmåten i veilederen. 
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5 Konklusjoner og anbefalinger 
 

5.1 Konklusjoner 

Er beregningen av gebyr i samsvar med selvkostreglene? 
Beregningene av selvkost er ikke fullt ut i samsvar med regelverket. Kommunen har 

ikke vurdert hvor stor andel av utgiftene på virksomhetene plan og geodata som er 

knyttet til gebyrbelagte tjenester. For alle gebyrområdene er det tatt med for få 

indirekte kostnader. De indirekte kostnadene er heller ikke beregnet i samsvar med 

metoden som veilederen anbefaler. 

 

Er gebyrregulativene utformet i samsvar med regelverket? 
Gebyrregulativene er utformet i samsvar med regelverket. Kommunen kan imidlertid 

ikke dokumentere grunnlaget for kostnadsforskjeller på tjenestene. 

 

Er avsetninger til og bruk av fond i samsvar med regelverket? 
Kommunen setter av overskudd på selvkostområdene til bundne fond. Det kommer 

ikke fram av kommunens årsregnskap hvor store fondene er på det enkelte 

selvkostområdet. Kommunens praksis med å bruke av og sette av til selvkostfond i 

samme år, er ikke i samsvar med veilederen. Dette systemet sikrer ikke at 

fondsmidlene er tilbakeført innen fem år, siden fondene tilsynelatende aldri er eldre 

enn to år.  

 

5.2 Anbefalinger 
Vi mener at kommunen bør: 

 Sikre at  

o alle direkte utgifter som inngår i selvkostberegningen er relatert til 

gebyrbelagte tjenester 

o alle indirekte utgifter er med i beregningen 

o de indirekte utgiftene er beregnet på en hensiktsmessig måte 

 Sørge for bedre skriftlig dokumentasjon av grunnlaget for differensieringen av 

gebyrene på plansak, byggesak og oppmåling. 

 Sørge for at kommunen enten bruker av eller avsetter til bundet fond, ikke 

begge deler i løpet av ett regnskapsår 

 Sikre at det framkommer av årsregnskapet hvor store fond det er på det 

enkelte tjenesteområdet. 
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Vedlegg 1: Rådmannens høringsuttalelse 
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Vedlegg 2: Revisjonskriterier 
 
Kommunen har ikke anledning til å kreve betalt for lovpålagte tjenester, uten at dette 

har hjemmel i lov. Gebyrene på de forskjellige tekniske kommunale tjenestene har 

hjemmel i de tilhørende lovene. Kommunens regler om gebyr må vedtas av 

kommunestyret selv, jf. kommuneloven § 6, jf. § 10 og § 45 og enkelte 

særlovsbestemmelser. 

 

Gebyrene for vann og avløp har hjemmel i lov om kommunale vass- og avløpsanlegg 

(vass- og avløpsanleggslova) § 3, som gir kommunen rett til å kreve gebyr. I følge 

forurensingsforskriften § 16-1 skal kommunen fastsette gebyr for vann- og 

avløpstjenester ved forskrift. Gebyrene må ikke overstige kommunens kostnader til 

vann- og avløpstjenestene. I Larvik kommune har kommunestyret bestemt at 

gebyrinntektene skal dekke utgiftene 100 % på vann og avløp, dette har blitt vedtatt 

årlig under behandlingen av gebyrene.11 

 

I følge forurensingsloven § 34 skal kommunen ha gebyrer for renovasjon, ifølge 

forurensningsloven § 26 fjerde ledd skal kommunen ha gebyr for tømming av slam. 

Gebyrinntektene skal dekke kommunens kostnader til renovasjon og tømming av slam. 

 

I følge brann- og eksplosjonsvernloven § 28, annet ledd og forskrift om 

brannforebygging § 7-5 kan kommunestyret vedta gebyrer for feiing. Forarbeidene til 

loven12 forutsetter at gebyrene bare dekker kommunens faktiske kostnader til feiing.  

 

Plan- og bygningsloven, § 33-1 gir kommunen hjemmel for å vedta et regulativ for 

gebyrer som skal dekke kommunens arbeid etter loven. Gebyrer som kan ilegges med 

hjemmel i plan- og bygningsloven § 33-1 er13: 

 Kart og eiendomsoppgaver 

 Private forslag til reguleringsplan 

 Tiltakssaker (bygge- og anleggssaker) 

 Refusjonssaker 

 Ulovlig byggearbeid 

 Overtredelsesgebyr  

 
I følge forarbeidene til loven skal gebyrene fastsettes i forhold til arbeidsmengde for 

kommunen, men det er ikke meningen at kommunen skal måtte beregne hvor mange 

                                                      
11 Kommunestyresak 207/15 
12 Ot.prp. nr. 28 (2001-2002) kap. 14. 
13 Telemarksforskning og BDO 
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timer som er gått mer til å behandle den enkelte søknad.14 Kommunen kan ta 

utgangspunkt i standardsatser ved at gebyrene blir basert på tiltakenes type og/eller 

areal.15 

 

Kommunen kan også ta gebyrer etter eierseksjonsloven § 7. 

 
I følge matrikkellova § 32 kan kommunen ta gebyr for oppmåling i samsvar med 

gebyrregulativ fastsatt av kommunestyret. Gebyrene skal ikke overstige kommunens 

utgifter. I følge matrikkelforskriften § 16 er det enkelte tjenester som kommunen ikke 

kan kreve oppmålingsgebyr for: 

 sammenslåing av eksisterende matrikkelenheter 

 fastsetting av samlet fast eiendom 

 fastsetting av adresse 

 føring av opplysninger i matrikkelen i andre saker uten oppmålingsforretning 

med unntak av saker etter matrikkellova § 19. 

oppretting eller endring av eierseksjon, jf. eierseksjonsloven § 7 femte ledd.  

 
 
I følge kommuneloven § 23 nr. 2 skal rådmannen påse at saker til behandling i 

kommunestyret er forsvarlig utredet. Det innebærer at rådmannen må sørge for en 

forsvarlig utredning av de forventede kostnadene på hvert selvkostområde. 

I retningslinjer H-3/14 er definisjonen av selvkost den totale kostnadsøkningen en 

kommune påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste. Innenfor områder 

hvor selvkost er satt som den rettslige rammen for brukerbetaling, må kommunen 

utarbeide en selvkostkalkyle (for- og etterkalkyle). Dette må gjøres for å føre kontroll 

med at gebyrinntektene ikke overstiger kommunens selvkost. 

 

Hovedprinsipper selvkost:  

- Selvkost er den totale kostnadsøkningen som en kommune/selskap har 

ved å produsere tjenesten.  

- En generasjon brukere skal ikke subsidiere eller bli subsidiert av neste 

generasjon.  

- Overskudd på selvkosttjenestene bør som hovedregel være tilbakeført i 

løpet av fem år.  

- Selvkost skal være uavhengig av hvordan anskaffelsene faktisk har blitt 

finansiert.  

- Kommunen har plikt til å dokumentere selvkostberegningene.  

 

                                                      
14 Ot.prp. nr. 45 (2007-2008), kapittel 27.17, kapittel 33 
15 Ot.prp. nr. 45 (2007-2008), kapittel 24.2 
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Er beregningen av gebyr i samsvar med selvkostreglene? 
Fastsettelsen av gebyr kan ikke overstige selvkost for den aktuelle tjenesten. Når 

kommunen skal beregne selvkost, må kommunen finne de merkostnadene som 

kommunen har ved å yte selvkosttjenesten. 

  

Hovedregelen er at kommunen alltid kan henføre direkte kostnader til den aktuelle 

selvkosttjenesten. Direkte kostnader er arbeid, varer og tjenester som brukes for å yte 

tjenesten. Selvkostveilederen legger til grunn at de utgiftene som er ført på KOSTRA-

funksjon for tjenesten utgjør de direkte kostnadene.  

 

Indirekte kostnader er deler av kostnader som i regnskapet blir ført på andre 

funksjoner enn funksjonen for selvkosttjenesten, i samsvar med definisjonene i 

KOSTRA-veilederen16. Det gjelder i stor grad funksjonen for administrasjon og 

funksjonen for kontroll og revisjon. Indirekte kostnader er henførbare når 

interntjenesten bidrar til å skape en helhetlig tjeneste for brukerne.  

 

For å finn riktig andel av de indirekte kostnadene, skal kommunen bruke 

fordelingsnøkler. Det beste er å bruke fordelingsnøkler som er direkte knyttet til 

kostnaden, for eksempel antall medarbeidere på tjenesten i forhold til alle ansatte i 

kommunen for å finne andel av utgifter til personalbehandling eller antall PC-er i 

forhold til alle PC-er i kommunen for å finn andel av IT-utgiftene. Alternativt kan 

kommunen bruke selvkostområdets andel av kommunens samlede brutto 

driftsutgifter som fordelingsnøkkel.  

 

Kostnader knyttet til administrativ ledelse og utarbeidelse av beslutningsgrunnlag for 

politisk ledelse skal ikke legges inn i selvkostkalkylen. Tjenester som administrative 

ledere yter til selvkostområdet skal fordeles og legges inn i selvkostkalkylen.  

 

Retningslinjene (H-3/14) lister opp de mest relevante henførbare indirekte tjenestene 

(interntjenester), og gir en kort beskrivelse av hvilke kostnader som kan henføres samt 

hvilken fordelingsnøkkel som anbefales brukt. Retningslinjene åpner for å bruke 

selvkosttjenestens andel av brutto driftsutgifter dersom kontoplanen ikke er detaljert 

nok eller dersom man ikke kan fastslå ønsket fordelingsnøkkel. 

 

Kapitalkostnadene er knyttet til bruk av egne anleggsmidler, og skal beregnes på 

grunnlag av de investeringskostnadene kommunen faktisk hadde. Kommunen skal 

                                                      
16 KOSTRA-veilederen er gitt ut av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i forbindelse med 

KOSTRA-rapportering (kommune-stat-rapportering) til SSB. KOSTRA er statistikk om kommuner hos SSB.  
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beregne lineære avskrivninger17 av anleggene. Avskrivingene starter normalt året etter 

at investeringsprosjektet er ferdigstilt.  

 

Kommunen skal også beregne en rentekostnad for investeringskostnadene. Veilederen 

anbefaler å basere rentekostnaden på 5-årig swap-rente18 pluss et tillegg på ½ 

prosentpoeng.  

 

 

Revisjonskriterier 

 Alle kostnader som inngår i selvkostberegningene skal kunne henføres til den 

aktuelle selvkosttjenesten. 

 Kommunen skal vurdere hvilke indirekte kostnader som hører til 

selvkosttjenesten. 

 Indirekte kostnader skal være basert på regnskapstall fra andre funksjoner. 

 Det skal være full kostnadsdekning på vann, avløp, renovasjon og slam. 

 

 

Er gebyrregulativene utformet i samsvar med regelverket? 

Vann og avløp 
Vass- og avløpsanleggslova § 4 slår fast at gebyrene skal være engangsgebyr for 

tilknytning og årlige gebyr for forbruk. Forurensningsforskriften § 16-4 sier at 

årsgebyret enten beregnes på grunnlag av vannforbruk, eller en todelt gebyrordning 

med en fast og en variabel del. Vannforbruket baseres på målt eller stipulert anslag. 

For eiendom hvor vannmåler ikke er installert, skal vannforbruket stipuleres på 

grunnlag av bebyggelsens størrelse. Det stipulerte forbruket skal i størst mulig grad 

tilsvare reelt forbruk.  

 

For eiendom som ikke brukes som bolig, kan det fastsettes særlige regler for 

gebyrberegning eller inngås særlige avtaler. Den fastsatte eller avtalte beregningsmåte 

må normalt ikke føre til lavere gebyr enn det som ville bli pålagt etter kommunens 

ordinære forskrift. Hvis det ikke er fastsatt særlige regler eller inngått særlig avtale, 

                                                      
17 Lineære avskrivninger beregnes ved å ta investeringskostnaden og dele på forventet levetid for 

anleggsmiddelet. Anleggsmiddelet føres i balansen med verdien av investeringskostnaden. Hvert år 

reduserer man verdien av anleggsmiddelet med det faste beløpet, til anleggsmiddelet ikke lenger har en 

verdi i regnskapet. Avskrivningen føres som en årlig kostnad i driftsregnskapet.  
18 Swaprente er rente for å bytte en flytende rente med en fastrente eller omvendt. Veldig forenklet kan 

vi i denne sammenheng si at swaprente er fastrenten bankene betaler når de har byttet bort flytende 

rente i markedet. 
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skal årsgebyret, eventuelt den variable delen av årsgebyret, beregnes på grunnlag av 

målt forbruk. 

 

Tilknytningsgebyret er et engangsgebyr for selve tilknytningen til det kommunale 

anlegget. Plikten til å betale engangsgebyr for tilknytning oppstår når en ellers 

gebyrpliktig eiendom blir bebygd, eventuelt når en bebygd eiendom velger å knyttes til 

det kommunale va-anlegget. Det kan også beregnes tillegg i tilknytningsgebyret ved 

tilbygg eller påbygg, jf. forurensningsforskriften § 16-3. Gebyret skal beregnes for hele 

eiendommen under ett, eller separat for den enkelte boenhet, jf. 

forurensningsforskriften § 16-2. 

 

Det framgår av forarbeider og rettspraksis at kommunen på selvkostområdene skal 

tilstrebe at det enkelte gebyr så langt som mulig tilsvarer kostnadene ved betjene den 

aktuelle eiendommen.19  Kommunen har derfor anledning til å fastsette ulike 

gebyrsatser dersom et vann- eller avløpsanlegg eller en større enhet av dette medfører 

vesentlig høyere eller lavere kostnader enn de øvrige, jf. forurensningsforskriften § 16-

5 andre ledd. 

 

Det kan videre fastsettes ulike gebyrsatser for tilknytnings- og årsgebyr for ulike 

boligkategorier, der det er ulike kostnader forbundet med betjening av ulike 

boligkategorier. 

 

Renovasjon 
I følge forurensingsloven § 34 skal kommunestyret vedta gebyrene for renovasjon. 
Gebyret skal dekke kommunens kostnader til renovasjon. 
 

Kommunene bør fastsette differensierte gebyrer, der dette vil kunne bidra til 

avfallsreduksjon og økt gjenvinning, jf. forurensningsloven § 34 andre ledd. Det er 

anledning til å fastsette redusert gebyr for fritidseiendommer, dersom det er 

forbundet med lavere årlige kostnader å samle inn avfall fra disse eiendommene.  

Gebyrdifferensiering kan knyttes mot:20 

 omfang av kildesorteringsordninger 

 tømmefrekvens 

 varierende avfallsmengde 

 samarbeid mellom abonnenter 

 hjemmekompostering 

                                                      
19 Høyesteretts dom 26. oktober 2004, inntatt i Rt. 2004 s. 1603   
20 Veileder M-258/2014 om Beregning av kommunale avfallsgebyrer fra Miljødirektoratet 
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I følge forskrift om husholdningsavfall i Larvik kommune21, fastsatt med hjemmel i 

forurensningsloven § 34, skal kommunen ha differensierte gebyrer for å bidra til 

avfallsreduksjon, kildesortering og økt gjenvinning. Differensieringen skal skje på 

grunnlag av blant annet avfallsmengder, avfallstyper og materialgjenvinning.  

 

Feiing 
Det er ikke gitt egne regler for utforming av feiegebyrene. 

 

Bygge- og plansak 
I følge forarbeidene til plan- og bygningsloven skal gebyrene fastsettes i forhold til 

arbeidsmengde for kommunen for den enkelte tjeneste, og gebyrene kan baseres på 

gjennomsnittlig arbeidsmengde/kostnad.22 Kommunen kan ta utgangspunkt i 

standardsatser ved at gebyrene blir basert på tiltakenes type og/eller areal.23  

 

Oppmåling 
Matrikkelloven og forskriften setter ingen krav til utforming av gebyrene for kart- og 

oppmålingssaker, kommunene har stor frihet til å utforming av gebyrregulativene. 

Utformingen av gebyrene kan medføre at gebyret i den enkelte sak avviker fra 

kommunens faktiske kostnader knyttet til den konkrete saken, for eksempel ved 

oppmåling av en eiendom med veldig stort areal. Høyesterett har imidlertid uttalt at 

selv om matrikkelloven gir kommunene stor frihet og kommunene kan basere 

gebyrberegning på areal, må kommunene bruke satser som sikrer at gebyret kommer 

nær de faktiske kostnadene.24  

 

Differensiering av gebyr 
Ut fra selvkostprinsippet kan det ikke utledes noe krav til hvor differensierte gebyrene 

skal være. Differensieringen vil være skjønnsbasert, med utgangspunkt i relevante 

kostnadsforskjeller. I tillegg til at de totale gebyrinntektene skal være innenfor 

rammen av de samlede utgiftene til tjenesteområdet, skal gebyrregulativet utformes 

slik at gebyrene for de ulike tjenestene mest mulig tilsvarer hva det gjennomsnittlig 

koster kommunen å utføre vedkommende tjeneste.25  Differensieringen skal være 

                                                      
21 Vedtatt av kommunestyret i sak 155/09  
22 Ot.prp. nr. 45 (2007-2008), kapittel 27.17, kapittel 33 
23 Ot.prp. nr. 45 (2007-2008), kapittel 24.2 
24 Matrikkellova- kommentarer til lov og forskrift, Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2012 
25 Innjord, Plan- og bygningsloven med kommentarer. 
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saklig begrunnet. Det er ikke anledning til å ta sosiale eller næringspolitiske hensyn i 

differensieringen. 

 

Sivilombudsmannen har uttalt at «det er en forutsetning at forvaltningen kan 

dokumentere de snittkostnadene som ligger til grunn for fastsettelsen av gebyrsatsene 

i den enkelte sakstype, og at det er forvaltningen som har bevisbyrden for at 

selvkostprinsippet er overholdt».26 

 

 
Revisjonskriterier 

 Gebyrregulativet skal være i samsvar med regelverket for gebyrordningen.  

 Differensierte gebyrer skal være basert på relevante kostnadsforskjeller. 

 

 

Er avsetninger til og bruk av fond i samsvar med regelverket? 
Disse kriteriene bygger på veilederen for selvkost kapittel 7.1.  

 

For alle selvkostområdene skal overskudd fra selvkostregnskapet avsettes til bundet 

driftsfond (selvkostfond). Et negativt resultat (underskudd) skal motregnes 

selvkostfondet i den grad det er midler på fondet. Et negativt selvkostresultat 

(underskudd) kan bare fremføres mot fremtidige overskudd dersom gebyrområdet 

gjennom lov eller kommunestyrevedtak skal ha full kostnadsdekning. Kommunen kan 

framføre et overskudd fra selvkosttjenesten til et senere år (innenfor en viss periode).  

 

Selvkostfondets funksjon er å håndtere svingninger i inntekter og kostnader mv. slik at 

gebyrene kan holdes mer stabile. Kommunen skal ivareta selvkostprinsippet over tid, 

og kommunen skal sørge for at gebyrinntektene over tid ikke overstiger kostnadene 

for årene samlet.  

 

Hvert selvkostområde skal ha sitt eget selvkostfond, og midler på et fond knyttet til ett 

gebyrområde kan ikke benyttes (midlertidig) i verken selvkostregnskapet eller 

årsbudsjettet/årsregnskapet til å finansiere årets underskudd på et annet 

gebyrområde. Selvkostfondet skal ikke benyttes som finansiering av investeringer.  

 

Det skal beregnes kalkulatoriske renter av selvkostfondet. Rentene skal reflektere 

alternativavkastningen som brukerne går glipp av ved at midlene er bundet i 

selvkostfond. Beregningsgrunnlaget vil være gjennomsnittlig beholdning for det 

                                                      
26 Sivilombudsmannen sak 2011/1789 
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enkelte år. Selvkostfondets kalkulatoriske renter er lik beregningsgrunnlaget 

multiplisert med kalkylerenten.  

 

For å ivareta generasjonsprinsippet må et positivt selvkostresultat (overskudd) være 

tilbakeført til brukerne av selvkosttjenesten innen fem år. Kommunen skal ikke avsette 

midler til et selvkostfond samme år som de bruker av et selvkostfond. 

 

Retningslinjene åpner for at kommunen kan ha et lengre tidsperspektiv enn fem år, 

men da må kommunen vurdere ut fra lokale forhold om det er faglig grunnlag for å 

strekke perioden for tilbakeføring av overskudd over fem år, eller om det vil være mer 

rimelig å praktisere en kortere tilbakeføringsperiode. Kommunen må i slike tilfeller 

begrunne og dokumentere sitt valg om den går utover femårsperioden.  

 

I følge brev av 06.05.08 fra Kommunal- og regionaldepartementet skal underskudd fra 

selvkostregnskapet som ikke kan dekkes ved bruk av selvkostfond, framkomme som en 

del av kommunens regnskapsmessige merforbruk dersom kommunen i regnskapsåret 

ikke har andre tilstrekkelige merinntekter.  

 

 
Revisjonskriterier 

 Overskudd på selvkosttjenestene skal avsettes i fond 

 Hvert selvkostområde skal ha eget fond 

 Selvkostfond skal brukes til å dekke underskudd på selvkosttjenestene innen 
fem år 

 Det skal beregnes kalkulatoriske renter på avsatte fondsmidler 
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Vedlegg 3: Metode og kvalitetssikring 
 

Den praktiske gjennomføringen 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet startet opp ved oppstartbrev til Larvik kommune 

08.09.2016. Vi hadde oppstartsmøte 29.09.2016 med kommunalsjef for areal og 

teknikk, økonomisjefen og spesialkonsulent på areal og teknikk.  

 

Larvik kommunes etterkalkyler for 2015 og forkalkyler for 2016 har vært de viktigste 

dokumentene i denne undersøkelsen. Vi har sammenlignet kalkylene med regnskapet 

og fått underlagsdokumentasjon for utgifter, beregninger og vurderinger som 

kommunen har gjort. Vi har også gått gjennom kommunens gebyrregulativ og 

saksframlegg for bystyret. 

 

Vi har hatt intervju med  

 spesialkonsulenten på areal og teknikk, som har ansvar for å lage kalkylene for 

vann, avløp og renovasjon, 

 rådgiver på areal og teknikk, som har ansvar for å lage kalkylene for byggesak, 

plan og oppmåling,  

 virksomhetslederne for byggesak og plan,  

 konstituert virksomhetsleder og tidligere virksomhetsleder, nåværende 

konsulent for geodata,   

 brannsjefen, med ansvar for gebyr og kalkyler for feiing og tilsyn, og 

 avdelingsingeniør på renovasjon. 

 

 

Intervjuene var delvis strukturerte. At de er delvis strukturerte betyr at vi har 

utarbeidet en intervjuguide for å sikre felles ramme for intervjuene, men at det 

samtidig er mulig med oppfølgingsspørsmål. Dessuten har vi tatt med spørsmål som 

gjelder spesielt for de ulike vi har intervjuet. I etterkant av intervjuene har vi 

utarbeidet referat som vi har sendt de via har intervjuet for godkjenning. I noen 

tilfeller har vi sendt faktadeler av rapporten og for å få tilbakemelding på om vi har 

riktig forståelse av fakta.  

 

Vi har hatt oppsummeringsmøte med kommunalsjef for areal og teknikk, 

økonomisjefen, økonomirådgiver, rådgiver og spesialkonsulent på areal og teknikk 

08.12.2016.  
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Pålitelighet og relevans 
Forvaltningsrevisjonsprosjekter skal gjennomføres på en måte som sikrer at 

informasjonen i rapporten er relevant og pålitelig. Pålitelighet handler om at 

innsamling av data skal skje så nøyaktig som mulig, og at en skal kunne få samme 

resultat dersom undersøkelsen gjøres på nytt. Gyldighet handler om at en undersøker 

de forholdene som problemstillingene skal avklare.  

 

Vi mener at våre undersøkelser av kommunens beregninger, skriftlige vurderinger og 

underlagsdokumentasjon er relevante i forhold til problemstillingene for prosjektet. 

Rapporten er basert på skriftlige kilder, noe som gir høy grad av trygghet for at 

informasjonen er riktig. Vi mener derfor at informasjonen i rapporten er gyldig og 

pålitelig.  

 

 

God kommunal revisjonsskikk - kvalitetssikring 
Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal 

revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, jf. forskrift om 

revisjon § 7. Denne rapporten er utarbeidet med grunnlag i RSK 001 Standard for 

forvaltningsrevisjon27. 

 

RSK 001 krever at forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres. Kvalitetssikring skal sikre at 

undersøkelsen og rapporten har nødvendig faglig og metodisk kvalitet. Videre skal det 

sikres at det er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, revisjonskriterier, data, 

vurderinger og konklusjoner. 

  

Telemark kommunerevisjon IKS har utarbeidet et system for kvalitetskontroll som er i 

samsvar med den internasjonale standarden for kvalitetskontroll – ISQC 1 

Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og begrenset revisjon av 

regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester. Denne 

forvaltningsrevisjonen er kvalitetssikret i samsvar med vårt kvalitetskontrollsystem og i 

samsvar med kravene i RSK 001. 

 

                                                      
27 Gjeldende RSK 001 er fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds styre med virkning fra 1 februar 

2011, og er gjeldende som god kommunal revisjonsskikk. Standarden bygger på norsk regelverk og 

internasjonale prinsipper og standarder som er fastsatt av International Organization of Supreme Audit 

Institutions (INTOSAI) og Institute of Internal Auditors (IIA).  
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Arkivsak-dok. 17/00041-3 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Larvik 07.02.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK05/17 
FORSLAG TIL PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON. 

 

Forslag til vedtak: 
Framlegges i møtet.   
 
Vedlegg:  
Forslag til prosjektplan datert 17.januar 2017. 

 
Saksframstilling: 
 
Kontrollutvalget vedtok i møte 15.november 2016, sak 42/16, å bestille en 
prosjektplan for en forvaltningsrevisjon om «Psykisk helse og 
rusmiddelavhengighet». 
 
Telemark Kommunerevisjon IKS har 17.januar d.å. oversendt sitt forslag til 
prosjektplan, jfr. vedlegg. 
 
I prosjektplanen orienterer imidlertid forvaltningsrevisor om at det i 2017 eller 2018 
planlegges gjennomført et nasjonalt statlig tilsyn med tjenester til personer med 
samtidig ruslidelse og psykisk lidelse og at Larvik kan være aktuell for et slikt tilsyn. 
 
På denne bakgrunn har forvaltningsrevisor gitt følgende anbefaling: 
 

«Vi tilrår at kontrollutvalget vurderer om det er hensiktsmessig å gjennomføre 
forvaltningsrevisjon etter pkt.2 når det kan komme et statlig overlappende 
tilsyn i perioden. Etter vår vurdering er forvaltningsrevisjon etter pkt. 3 et 
alternativ. Eventuelt kan kontrollutvalget velge å ta neste forvaltningsrevisjon 
som står på planen. I neste møte kan kontrollutvalget vurdere om Psykisk 
helse og rusmiddelavhengighet er siste forvaltningsrevisjon i perioden, eller 
om en velger et annet tema. Da vil trolig fylkesmannens tilsyn for 2017 være 
avklart». 

 
Plan for forvaltningsrevisjon for Larvik kommune for perioden 2016-2017 ser slik ut: 
 

 Eiendomsforvaltning (levert) 
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 Selvkost (behandles i møtet 7.2.2017.) 

 Psykisk helse og rusmiddelavhengighet 

 Kvalitetssystem og avvikshåndtering 
 
Kontrollutvalget står dermed overfor følgende alternativer: 
 

1. Gå videre med forvaltningsrevisjonsprosjektet «Psykisk helse og rus – 
kommunens arbeid med oppfølging og å sikre forsvarlige tjenester». (Pkt. 2 i 
prosjektplanen) 

2. Gå videre med forvaltningsrevisjonsprosjektet «Forebyggende arbeid rus og 
psykisk helse». (Pkt. 3 i prosjektplanen). 

3. Bestille prosjektplan for forvaltningsprosjektet «Kvalitetssystem og 
avvikshåndtering» (det siste prosjektet i plan for forvaltningsrevisjon). 

4. Bestille prosjektplan på et helt nytt prosjekt. I så fall må kommunestyret 
orienteres. 

 
Etter sekretariatets vurdering er det lite hensiktsmessig ressursbruk å gå videre med 
alt.1. på det nåværende tidspunkt. Som revisor foreslår, kan kontrollutvalget 
eventuelt komme tilbake til dette prosjektet når det er avklart om det blir gjennomført 
et statlig tilsyn med samme tema. Isteden bør et av de tre øvrige alternativene velges 
på nåværende tidspunkt.  
 
For ikke å miste for mye tid, har sekretariatet avtalt med Telemark Kommunerevisjon 
IKS at de også lager et utkast til prosjektplan for det siste prosjektet i planen nemlig 
«Kvalitetssystem og avvikshåndtering». Dette vil bli ettersendt til møtet 7.februar. 
 
Sekretariatet vil framlegge forslag til vedtak i møtet etter at kontrollutvalget har gjort 
sin prioritering. 
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Prosjektplan 

1. Bestilling og formål  
Kontrollutvalget bestilte i sak 42/16 prosjektplan for prosjekt nr. 3 Psykisk helse og 

rusmiddelavhengighet Larvik kommunes plan for forvaltningsrevisjon.  

Formålet med prosjektet er å gi styringsinformasjon og bidra til et tilfredsstillende tilbud på 

tjenesteområdet, slik at kommunen får ivaretatt kravet om helhetlige og koordinerte tjenester. I plan 

for forvaltningsrevisjon er det foreslått at revisjonen enten kan rettes mot kommunens forebyggende 

arbeid på området eller mot hvordan kommunen sikrer oppfølging og forsvarlige tjenester til den 

enkelte pasient/bruker. I utgangspunktet mener vi at det mest aktuelle temaet er arbeidet med 

oppfølging og forsvarlige tjenester til den enkelte pasient/bruker. Dette er beskrevet i punkt 2. 

Det vil i 2017 og 2018 bli gjennomført et nasjonalt statlig tilsyn med tjenester til personer med 

samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP-lidelse). Fylkesmannen i Vestfold har ikke fastlagt 

tilsynsplan for 2017 enda, men opplyser at det vil være de største kommunene i fylket som blir 

plukket ut i dette nasjonale tilsynet. Det er sannsynlig at Larvik kan bli plukket ut til å være en av 

kommunene det føres tilsyn med, og det vil være stor overlapping dersom det også gjennomføres en 

forvaltningsrevisjon med dette tema. Derfor har vi også utarbeidet en plan for forvaltningsrevisjon av 

kommunens forebyggende arbeid innenfor rus og psykisk helse. Dette er omtalt i punkt 3.  

 

Vår anbefaling 

Vi tilrår at kontrollutvalget vurderer om det er hensiktsmessig å gjennomføre forvaltningsrevisjon 

etter pkt. 2 når det kan komme et statlig overlappende tilsyn i perioden. Etter vår vurdering er 

forvaltningsrevisjon etter pkt. 3 et alternativ. Eventuelt kan kontrollutvalget velge å ta neste 

forvaltningsrevisjon som står på planen. I neste møte kan kontrollutvalget vurdere om Psykisk helse 

og rusmiddelavhengighet er siste forvaltningsrevisjon i perioden, eller om en velger et annet tema. 

Da vil trolig fylkesmannens tilsyn for 2017 være avklart. 

 

2. Psykisk helse og rus – kommunens arbeid med oppfølging og å sikre 

forsvarlige tjenester. 

Vinkling og problemstilling 

Kommunen har et overordnet ansvar for helse- og omsorgstjenester for alle som oppholder seg i 

kommunen. Ansvaret gjelder alle pasient- og brukergrupper, også personer med psykisk sykdom og 

personer med rusmiddelproblemer. Kommunen skal styre virksomheten på en slik måte at 
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tjenestenes omfang og innhold fyller kravene i lov og forskrift, jf. helse og omsorgstjenesteloven § 3-

1.  

Kommuneloven § 23 pålegger administrasjonssjefen å sikre at administrasjonen er gjenstand for 

betryggende kontroll. I tillegg til dette generelle kravet om internkontroll, er det også fastsatt en 

egen forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten. Kommunen må ha systematiske tiltak 

for å sikre at virksomheten drives i tråd med loven.  

Kommunen skal tilrettelegge tjenestene slik at den enkelte pasient eller bruker får et helhetlig og 

koordinert helse- og omsorgstjenestetilbud, jf. helse og omsorgstjenesteloven § 4-1 a. 

Kommunen har en plikt til samhandling og samarbeid, og skal legge til rette for samhandling internt i 

kommunen og med andre tjenesteytere der det er nødvendig, jf. helse og omsorgstjenesteloven § 3-

4. Dette er særlig aktuelt på et område som rus og psykisk helse, der det ofte er flere tjenester og 

instanser inne i bildet for den enkelte pasient/bruker. I veilederen «Sammen om mestring» heter det 

at «forsvarlighetsplikten krever at tjenestene må tilrettelegges slik at den enkelte gis et helhetlig og 

koordinert helse og omsorgstilbud. … Det er tjenestenes ansvar å sørge for helheten, slik at det er 

lett for bruker og pårørende å få oversikt, og finne fram til rett tjeneste.» 

I opptrappingsplan for rusfeltet (2016 – 2020) er det påpekt at de kommunale helse og 

omsorgstjenestene på et tidlig tidspunkt i behandlingen må kartlegge, samarbeide med og involvere 

pårørende til personer med rus- og psykiske problemer. Det er vist til at flere utredninger har påpekt 

at samspillet med pårørende er mangelfullt og ofte tilfeldig. Tjenesteapparatet må bruke den 

kompetansen som pårørende har.   

Vi foreslår følgende problemstillinger for forvaltningsrevisjonen:  

 I hvilken grad er tjenestene i Larvik kommune organisert slik at personer med rus- og/eller 

psykisk lidelse kan få et helhetlig og koordinert tjenestetilbud? 

 I hvilken grad har Larvik kommune tiltak for å sikre brukermedvirkning og oppfølging og 

involvering av pårørende dersom pasient/bruker og pårørende ønsker det? 

 

Avgrensning  

Vi vil ikke undersøke kommunens arbeid med forebyggende tjenester eller arbeid rettet mot barn og 

unge. Vi ser på organiseringen av arbeidet med å gi helhetlige og koordinerte tjenester til personer 

over 18 år. 

 

Revisjonskriterier  

Vi har følgende kilder til revisjonskriteriene 

 Kommuneloven 
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 Helse og omsorgstjenesteloven med tilhørende forskrifter 

 Prop. 15 S (2015-2016) Opptrappingsplan for rusfeltet (2016-2020) 

 Meld.St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet 

 Nasjonale faglige retningslinjer og veiledere på området (Helsedirektoratet) 

 

Ved utforming av kriteriene vil vi ta utgangspunkt i: 

 Kommunens ansvar for å legge til rette for samhandling internt i kommunen og med andre 

tjenesteytere/etater for å bidra til helhetlige og koordinerte tjenester. Vi ser her på: 

o arenaer for samhandling, 
o samhandlingsrutiner, avtaler eller andre former for formalisering av samarbeid 

internt og med andre tjenesteytere/etater, 
o om en ved vedtak om og gjennomføring av kommunale tjenester, ser de ulike 

tjenestene i sammenheng. 

 Krav til individuell plan og koordinator.  

 Krav til brukermedvirkning. 

 Kommunens tilbud om råd, veiledning og hjelp til pårørende og kommunens tiltak for å 
involvere pårørende når pasient/bruker ønsker det.  
 

 

Metode 

Vi vil se på kommunens rutiner for samhandling og organisering av tjenestene, ha gjennomgang av et 

utvalg vedtak, samt annen relevant dokumentasjon. For å undersøke samhandling i praksis vil vi 

foreta intervjuer med sentrale personer på området, samt gjennomføre en spørreundersøkelse rettet 

mot ansatte i kommunen som er involvert i arbeidet med å gi tjenester på området. 

 

3. Forebyggende arbeid rus og psykisk helse 

Vinkling og problemstilling 

I melding til Stortinget om fremtidens primærhelsetjeneste (nr. 26 (2014-2015) vektlegges blant 

annet behovet for forebyggende arbeid og at problemer hos barn og unge må avdekkes tidlig for at 

problemene ikke skal utvikle seg videre. Dette krever samarbeid og koordinering av tjenestene.  

Det er utarbeidet ulike veiledere på området, blant annet for å sikre tidlig intervensjon og at 

kommunene skal kunne fange opp barn og unge som er i risikosonen eller har psykiske vansker eller 

lidelser og rusproblemer. Barn av foreldre med rus- og/eller psykisk lidelse har økt risiko for selv å få 

rus- og/eller psykiske problemer. I tillegg har barn som pårørende behov for hjelp og oppfølging, noe 

helsepersonell er forpliktet til å gi, jf. helsepersonelloven § 10a.  
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Larvik kommune har ulike tiltak for å sikre gode tjenester på området og har bl.a. hatt en økning i 

netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjenestene siden 2012. Tall fra 

KOSTRA viser at utgiftene nå er på nivå med egen kommunegruppe.  

I strategidokumentet er det det vist til at kommunen har psykolog tilknyttet virksomhet for psykisk 

helse og avhengighet, som blant annet leder et mestringsteam, som ledd i arbeidet med å styrke 

tjenestetilbudet i kommunen. Virksomheten skal tilsette en ny psykolog våren 2017. Begge 

stillingene er delfinansiert med prosjektmidler. I tillegg er det psykolog tilknyttet skolehelsetjenesten, 

som skal gi korttidsbehandling ved psykiske vansker og veiledning til foreldre og ansatte i 

helsetjenester, barnehage og skole. Skolehelsetjenesten følger et fastsatt program som blant annet 

inneholder tiltak for å fremme barn og unges psykiske helse.  

Kommunen har etablerte familiesentre, som omfatter helsestasjon, psykologtjenester, fysioterapi, 

åpen barnehage, ulike gruppetilbud, jordmor, familierådet (et tverrfaglig team) og home-start 

familiekontakt. Kommunen har også hatt en arbeidsgruppe som har jobbet med prosedyrer for å 

følge opp barn som pårørende. Det er dessuten ulike prosjekt, blant annet LOS-prosjektet som for 

ungdom 14-23 år med høyt skolefravær. Kommunen har også en ordning med ruskontrakter, som del 

av arbeidet med tidlig intervensjon for barn/unge. Det jobbes også med å sikre kompetanse hos 

ansatte i kommunen til å oppdage utsatte barn og unge slik at de får tidlig og riktig hjelp.  

Vi har ikke avdekket noen spesiell risiko på dette området. Området er imidlertid viktig for både 

kommunen samlet og for den enkelte, og det kan være generell risiko for svikt. 

Vi foreslår følgende problemstilling: 

 I hvilken grad arbeider kommunen helhetlig og systematisk med forebyggende 

innsats knyttet til rus og psykiske lidelser blant barn og unge? 

Vi vil se på:  

- Forankring i ledelse og planverk 

- Krav til internkontroll (rutiner og system) 

- Tverrfaglig samarbeid 

- Tiltak for å avdekke og følge opp barn og unge med behov for hjelp, herunder også 

barn som pårørende til personer med rus og/eller psykiske lidelser 

- Tiltak for å sikre kompetanse blant ansatte i kommunen 

 

Avgrensinger 

Det kan være behov for å avgrense revisjonen mht. tid og omfang. 

 

Revisjonskriterier 

Vi har følgende kilder til revisjonskriteriene: 
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 Kommuneloven 

 Helse og omsorgstjenesteloven med tilhørende forskrifter 

 Helsepersonelloven med tilhørende forskrifter 

 Plan og bygningsloven 

 Rundskriv Q-16/2013 Forebyggende innsats for barn og unge 

 Prop. 15 S (2015-2016) Opptrappingsplan for rusfeltet (2016-2020) 

 Meld.St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet 

 Nasjonale faglige retningslinjer og veiledere på området (Helsedirektoratet) 

Det kan også være aktuelt å utlede kriterier fra annet relevant lovverk, som f.eks. barnevernlov, 

opplæringslov og folkehelselov 

 

Metode 

Vi vil se på kommunens rutiner på området. For å undersøke samhandling i praksis vil vi foreta 

intervjuer med sentrale personer på området, samt gjennomføre en spørreundersøkelse rettet mot 

ansatte i kommunen som er involvert i arbeidet. 

 

4. Oppstart og leveranse – felles for punkt 2 og 3 
Revisjonen har vært i kontakt med administrasjonen i kommunen i forbindelse med arbeidet med 

punkt 2 av prosjektplanen. Vi vil starte det videre arbeidet så snart prosjektplanen er vedtatt. Vi 

regner med å levere rapporten til behandling i kontrollutvalget 06.06.17, men med et lite forbehold 

om at punkt 3 kan ta lengre tid. 

Begge forslagene til prosjektplaner er laget i samsvar med ressursbruk lagt til grunn i overordnet 

analyse. 
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Arkivsak-dok. 16/00233-1 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Larvik 07.02.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 06/17 
REVISOR ORIENTERER. 

 

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

 
Saksframstilling: 
Revisor vil gi en orientering i møtet om aktuelle forhold i arbeidet med 
regnskapsrevisjonen. 
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Arkivsak-dok. 16/00234-2 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Larvik 07.02.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 07/17 
UAVHENGIGHETSERKLÆRING. 

 

Forslag til vedtak: 
Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kirsti Torbjørnson, 
Telemark Kommunerevisjon IKS, for 2017 tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kirsti Torbjørnson 
datert 2.januar 2017.  

 
Saksframstilling: 
 
Kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften stiller krav til vandel, uavhengighet og 
objektivitet hos revisor. I følge revisjonsforskriften § 15 skal oppdragsansvarlig 
revisor hvert år, og ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin 
uavhengighet til kontrollutvalget. 
 
Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet for 2017 er gjort på 
generelt grunnlag. Kirsti Torbjørnson er oppdragsansvarlig revisor i Larvik kommune 
når det gjelder forvaltningsrevisjon. 
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Lnn
‘ SS TELEMARK

KOMMUNEREVISJON IKS

HovedkDntor
Kontrollutvalget i Larvik kommune

Postbok5 2505. 3702 Skien
vi VIKS TI!.: 3591 7030

Revetalgata 10 e-post: post-tkr@tekomrev.no

3174 Revetal
Di5triktskontar:

Postboks 83. 3833 Bo

TI!.: 35 05 9000

ro retaks reg isze ret -

985 867 402

Vàr ter.: 17/1 3/tork
Deres re!.:
Arkivkode: 709019

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet — forvaltningsrevisjon

Kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften 5tiller krav til vandel, uavhengighet og objektivitet
hos revisor.

Ifølge revisjonsforskriften § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved behov, avgi en
skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Kirsti Torbjørnson er
oppdragsansvarlig revisor for forvaltningsrevisjonsprosjekter i Larvik kommune. Egenvurdering av
uavhengighet og objektivitet følger vedlagt.

Egenvurderingen er gjort på generelt grunnlag. Uavhengigheten vurderes også særskilt i tilknytning til
hvert enkelt prosjekt, men det avgis særskilt erklæring for enkeltprosjekt til kontrollutvalget bare ved
behov.

Vandelsattest er dokumentert ved ansettelse i Telemark kommunerevisjon IKS.

Skien, 03.01.2017
Telemark kommunerevisjon IKS

,Wct& JULLn

Mette Nilsen
sekretær

Vedlegg: Skriftlig egenvurdering av uavhengighet og objektivitet
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Vedlegg: Skriftlig egenvurdering av uavhengighet og objektivitet for
forvaltningsrevisjonsprosjekt i Larvik

Pkt 1: Undertegnede har ikke ansettelsesforhold hos andre arbeidsgivere enn i Telemark
Ansettel5e5forhold kommunerevisjon IKS

Pkt 2: Medlem i Undertegnede er ikke medlem av styrende organ i noen virksomhet som Larvik
styrende organer kommune deltar i.

Pkt 3: Delta eller inneha Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet som kan føre
funksjoner i annen til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som revisor.
virksomhet, som kan
føre til interessekonflikt
eller svekket tillit
Pkt 4: Nærstående Undertegnede har ikke nærstående som har en tilknytning til Larvik kommune som har

betydning for uavhengighet og objektivitet.

Pkt 5: Rådgivnings- eller Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester som er egnet til â påvirke
andre tjenester som er min habilitet overfor Larvik kommune.
egnet til å påvirke
revisors habilitet
Pkt 6: Tjenester under Undertegnede har ikke Vtet tjenester overfor Larvik kommune som hører inn under
kommunens egne kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver.
ledelses- og
ko ntrol lo ppgave r
Pkt 7: Opptre som Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for Larvik kommune.
fullmektig for den
revisjo nspl i ktige
Pkt 8: Andre særegne Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten
forhold til uavhengighet og objektivitet.

Skien, 02.01.2017
Telemark kommunerevisjon IKS

(&L ?
Kirsti Torbjørnson
oppdragsansvarlig for forvaltningsrevisjon



8/17 Årsrapport 2016 for kontrollutvalget i Larvik kommune. - 15/00138-5 Årsrapport 2016 for kontrollutvalget i Larvik kommune. : Årsrapport 2016 for kontrollutvalget i Larvik kommune.

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 15/00138-5 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Larvik 07.02.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 08/17 
ÅRSRAPPORT 2016 FOR KONTROLLUTVALGET I LARVIK 
KOMMUNE. 

 

Forslag til vedtak: 
Det framlagte forslag til årsrapport 2016 for kontrollutvalget i Larvik kommune vedtas. 
 
Årsrapporten oversendes til kommunestyret. 
 
Vedlegg:  
Utkast til Årsrapport 2016 for kontrollutvalget i Larvik kommune. 

 
Saksframstilling: 
 
Kontrollutvalget skal i henhold til § 77 pkt.6 i Kommuneloven informere 
kommunestyret om sitt arbeid. Årsrapporten oppsummerer utvalgets viktigste 
aktiviteter gjennom 2016. 
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ÅRSRAPPORT  2016 FOR 

 
KONTROLLUTVALGET I LARVIK KOMMUNE 

 
 
 

 
Hjemmel 
Kommunene er i henhold til kommuneloven pålagt å ha kontrollutvalg jf. 
kommunelovens kap. 12. I medhold av loven har Kommunal og 
moderniseringsdepartementet fastsatt  ”Forskrift om kontrollutvalg i kommuner 
og fylkeskommuner” som nærmere definerer utvalgets oppgaver. 
 
 
Formål og oppgaver 
Kontrollutvalget skal – på vegne av kommunestyret – føre løpende tilsyn med 
forvaltningen, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. 
 
Viktige oppgaver for kontrollutvalget er: 

 Påse at kommunens regnskap og kommunale foretaks årsregnskap blir 
revidert på en betryggende måte. 

 Holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet. 

 Avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av formannskap og 
kommunestyre. 

 Påse at revisjonsmerknader blir fulgt opp. 

 Utarbeide plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, og 
påse at det årlig blir gjennomført forvaltningsrevisjon. 

 Rapportere til kommunestyret om gjennomført forvaltningsrevisjon. 

 Påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til forvaltningsrevisjons-
prosjekter blir fulgt opp. 

 Påse at det gjennomføres selskapskontroll. 

 Utarbeide plan for gjennomføring av selskapskontroll. 

 Rapportere til kommunestyret om gjennomført selskapskontroll. 

 Innstille overfor kommunestyret ved valg av revisjonsordning. 

 Utarbeide forslag til budsjett for tilsyns- og kontrollarbeidet i kommunen. 

 Vurdere henvendelser fra innbyggerne 

 Stille krav til kommunens etiske bevissthet 
 

 
Sammensetning 
Kontrollutvalget skal ha minst 3 medlemmer og minst ett av medlemmene skal 
være medlem av kommunestyret, jf. kommuneloven § 77 nr. 1. 
 
Kontrollutvalgets sammensetning for valgperioden 2015-2019: 
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Medlemmer:     Varamedlemmer: 
Gjert Gjertsen (H), leder   Harald Kvinnsland Dollst  
Live G. Jetlund (SV), nestleder  Tore Kay Landbø 
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KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET I 2016 
 
Møter i kontrollutvalget 
I 2016 har kontrollutvalget hatt 5 møter og behandlet 45 saker. 
 
Regnskapsrelaterte saker 
Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om kommunens årsregnskap. Uttalelsen 
skal være formannskapet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før 
formannskapet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. 
 
Årsregnskapet 2015 for Larvik kommune 
Kontrollutvalget vedtok i møte 26.april 2016 uttalelse om Larvik kommunes 
årsregnskap for 2015. Fra uttalelsen til årsregnskapet trekkes her fram de 
forholdene det ble lagt spesiell vekt på: 

 Kommunen fikk et negativt netto driftsresultat på kr.3,3 millioner eller minus 
0,1% i forhold til driftsinntektene. Teknisk beregningsutvalg har som et mål 
for sunn økonomi at netto driftsresultat over tid bør utgjøre 1,75% i forhold 
til driftsinntektene.  

 Kontrollutvalget merket seg at lånegjelden øker og uttrykte bekymring for 
størrelsen på denne. 

 Kommunens likviditet i 2015 var tilfredsstillende. Dette skyldes i hovedsak 
ubrukte lånemidler. 

 Kontrollutvalget var fornøyd med at uenigheten mellom revisor og 
administrasjonen vedrørende rentesats ved beregning av kalkulatoriske 
renter for selvkostområdene var løst, etter innhentet uttalelse fra 
departementet. 
 

Årsregnskapet 2015 for Larvik Havn KF 
Kontrollutvalget hadde ingen spesielle merknader til årsregnskapet 2015 for  
Larvik Havn KF. 
 
Årsregnskapet 2015 for Larvik Kulturhus Bølgen KF 
Kontrollutvalget viste til revisors påpekning av at det var en del avvik mellom 
regnskapet og regulert budsjett. Kontrollutvalget  forutsatte at påpekningen ble 
fulgt opp, men hadde ellers ingen spesielle merknader til regnskapet.  
 
Engasjementsbrev. 
Ved starten av hver valgperiode utarbeider Telemark Kommunerevisjon IKS et 
engasjementsbrev til kontrollutvalget i Larvik hvor det redegjøres nærmere for 
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revisjonsoppdraget, rollefordeling og hva som kan forventes av revisjonen. 
Engasjementsbrevet er gjennomgått av revisor og tatt til orientering av 
kontrollutvalget. 
 
Revisjonsstrategi 2016. 
Revisjonsstrategien for 2016 som omhandler perioden fram til april 2017 hvor 
revisjonen av årsregnskapet er fullført, er presentert og gjennomgått med 
kontrollutvalget. 
 
Rapportering fra revisor 
Revisor orienterer kontrollutvalget i hvert møte om løpende saker. I tillegg får 
kontrollutvalget en årlig rapport om revisjon av årsregnskapet. Denne kommer 
i tillegg til selve revisjonsberetningen og tar utgangspunkt i revisjonsstrategien.  
Den gir en grundig og god tilbakemelding på hvilke revisjonshandlinger som er 
utført og revisors funn.   
Revisjonsstrategien sammen med revisors rapportering, er sentrale 
dokumenter for at kontrollutvalget kan ivareta sitt på-se-ansvar i forhold til 
revisjonen.  
 

Revisors uavhengighet 
En av kontrollutvalgets oppgaver er å påse at kommunen har en forsvarlig 
revisjonsordning. Revisor er etter revisjonsforskriften § 15 forpliktet til årlig å 
avgi en erklæring om sin uavhengighet. Telemark Kommunerevisjon IKS er 
revisor for Larvik kommune og de tilhørende foretak. Oppdragsansvarlig 
revisor for regnskapsrevisjonen er Lisbet Fines. Birgitte Holmberg overtok som 
oppdragsrevisor sommeren 2015. De nødvendige uavhengighetserklæringer 
er framlagt og tatt til orientering av kontrollutvalget. 
 

 Forvaltningsrevisjon. 
 

Revisors uavhengighet. 
 
Leder for forvaltningsrevisjon i Telemark Kommunerevisjon Kirsti Torbjørnson 
er oppdragsansvarlig revisor for forvaltningsrevisjon i Larvik kommune. 
Uavhengighetserklæringen er framlagt og tatt til orientering av kontrollutvalget. 

 
Etter innstilling fra kontrollutvalget fattet kommunestyret i møte 11.mai 2016, 
sak 84/16, slikt vedtak: 
 
«Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til "Plan for 
forvaltningsrevisjon 2016-2017" med følgende prioriteringer: 
 
1. Eiendomsforvaltning. 
 
2. Selvkost 
 
3. Psykisk helse og rusmiddelavhengighet 
 
4. Kvalitetssystem og avvikshåndtering 
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Kontrollutvalget gis fullmakt til å omprioritere eller tilføye andre prosjekter. 
Kommunestyret orienteres ved eventuelle endringer. Hvis endringene i planen 
fører til økning av den økonomiske rammen som er vedtatt, må dette 
behandles spesielt.» 
 
Planen er begrenset til to år pga. den forestående sammenslåingen med 
Lardal kommune. 
 
Kontrollutvalget har behandlet 1 forvaltningsprosjekt i 2016: 
 
1. «Eiendomsforvaltning». 
Formålet med forvaltningsprosjektet var å undersøke følgende 
problemstillinger: 
 
1.Har Larvik kommune overordnede politiske mål og et rasjonelt system for 
planlegging og styring av eiendomsforvaltningen? 
2.Har Larvik kommune system som kan sikre et godt verdibevarende 
vedlikehold av bygningene sine? 
3.Er de økonomiske rammevilkårene tilpasset den langsiktige karakteren som 
eiendomsforvaltning har?  
 
Ved den endelige behandlingen av forvaltningsrapporten sluttet 
kontrollutvalget seg til følgende anbefalinger til kommunen: 
 

 videreutvikle strategien for eiendomsforvaltningen som tar tydelige 
veivalg i de effektmålene som ligger i strategidokumentet for 
eiendomsforvaltningen 2014-2017 og i Strategidokumentet for 
kommunen 2016-2019, 

 
 sikre at den skriftlige rapporteringen til politisk nivå gir et nyansert og 

helhetlig bilde av situasjonen i eiendomsforvaltningen, 
 

 vurdere tiltak for å effektivisere organiseringen av renholds- og 
driftsoppgaver, og 

 
 videreutvikle planleggingen av vedlikeholdet. 

 
 

I tillegg understreket kontrollutvalget at Eiendomsavdelingen har ansvaret for 
en eiendomsmasse med en forsikringsverdi på mer enn 4 milliarder kroner. 
Kontrollutvalget mener derfor at det er viktig med en god og verdibevarende 
forvaltning. 
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Oppfølging av tidligere rapporter. 
I kontrollutvalgets møte 6.september ble det gitt en redegjørelse fra 
rådmannen v/ kommunalsjef og virksomhetsleder om oppfølgingen av 
forvaltningsprosjektet «Døgnbemannet omsorg». Kontrollutvalget tok 
redegjørelsen til orientering. 
 
Nye bestillinger. 
Kontrollutvalget godkjente i møte 6.september 2016 prosjektplan for en for en 
forvaltningsrevisjon med tema «Selvkost». Hovedproblemstillinger i dette 
prosjektet er: 
 

 Er beregningen av gebyr i samsvar med selvkostreglene? 
 Er gebyrreglementene utformet i samsvar med regelverket? 
 Er avsetninger til og bruk av fond i samsvar med regelverket? 

 
Dessuten har kontrollutvalget i møte 15.november 2016 bestilt en prosjektplan 
for et nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt med tema «Psykisk helse og 
rusmiddelavhengighet».  

 
Selskapskontroll  
Kontrollutvalget gjennomfører selskapskontroller i selskaper som er aktuelle 
for denne type kontroll i tråd med "Plan for forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll" 
 
Med selskapskontroll forstås kontroll med forvaltningen av kommunens 
interesser i selskaper m.v. Kontrollen beskrives i forskriften som to 
hovedaktiviteter som er vesensforskjellige: 
 

 Eierskapskontroll (kontroll med at selskapet drives i overensstemmelse 
med kommunestyrets vedtak om å opprette/delta i selskapet) 

 Forvaltningsrevisjon i selskapet 
 

Overordnet analyse og plan for selskapskontroll ble behandlet i 
kontrollutvalgets møte 6.september 2016 og oversendt til behandling i 
kommunestyret.  
 
I 2016 er det ikke gjennomført noen selskapskontroll. 

 
Andre saker relatert til kontroll og tilsyn  
Kontakt med administrasjonen/orienteringer 
Rådmannen og andre representanter fra administrasjonen har stått til 
disposisjon for kontrollutvalget i flere møter. Kontrollutvalget har i 2016 bedt 
om og fått orienteringer fra administrasjonen på forskjellige områder og 
kontrollutvalgets spørsmål er besvart.  

 
Samarbeidet med administrasjonen oppleves som godt. 

 
Utvikling/opplæring 
Medlemmer av kontrollutvalget har deltatt på kontrollutvalgskonferansen i regi 
av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). Dette er en årlig konferanse som 
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samler kontrollutvalgsmedlemmer, revisorer og kontrollutvalgssekretariater fra 
hele Norge for faglig påfyll og erfaringsutveksling. 
 
Budsjett 
Kontrollutvalget har fremmet forslag om en total budsjettramme for kontroll og 
tilsyn i 2017 på kr.3.134.000 mot kr 3.124.000 i 2016.  
 
Virksomhetsbesøk. 
I forbindelse med sitt møte 15.november 2016 foretok kontrollutvalget et 
virksomhetsbesøk hos Norskskolen og ble meget imponert over driften. 
Skolen har bl.a. markert seg så positivt i landssammenheng at den ofte blir 
med i nasjonale pilot- og utviklingsprosjekter, samt blir besøkt av andre 
kommuner som ønsker informasjon om hva som gjøres i Larvik. 
Slik kontrollutvalget ser det har Norskskolen og de øvrige aktivitetene ved 
Læringssenteret stor betydning for å sikre en god integrering i arbeids- og 
samfunnsliv i Larvik. 
 
Kontrollutvalgets sekretariat: 
Sekretariatstjenestene utføres av Vestfold Interkommunale 
Kontrollutvalgssekretariat (VIKS). Kontrollutvalgets leder, Gjert Gjertsen, er  
Larvik kommunes representant til styret i VIKS.  
 

VIKS er bemannet med 3 årsverk. Daglig leder i VIKS, Orrvar Dalby, er  
sekretær for kontrollutvalget i Larvik kommune. 
  
 
 

 
 
 

 

Larvik 3.januar 2017 
for leder av kontrollutvalget i Larvik kommune, Gjert Gjertsen 

 
 
 

Orrvar Dalby 
Daglig leder VIKS/sekretær 
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Sammendrag 

Fylkesmannen i Vestfold har gjennomført tilsyn med Larvik kommune som 

barnehagemyndighet, jf. barnehageloven § 8. Tilsynet har omfattet følgende tema: 

- Kommunen som tilsynsmyndighet, jf. barnehageloven § 16. 

- Kommunens håndtering av regelverket om dispensasjon fra utdanningskravet og 

dispensasjon fra pedagognormen, jf. barnehageloven §§ 17 og 18. 

- Kommunens oppfølging av regelverket om politiattest, jf. barnehageloven § 19. 

Tilsynet er gjennomført ved gjennomgang av fremlagt dokumentasjon, samt 

opplysninger fra intervju med ulike personer utvalgt i forhold til Larvik kommunes 

organisering på barnehageområdet og de ovennevnte tilsynstema. Tilsynet har blant 

annet omfattet undersøkelse av om Larvik kommune driver sin virksomhet innenfor 

gjeldende regelverk.  

Avdekkede lovbrudd 

1) Larvik kommune sin praksis knyttet til behandling av søknader om dispensasjon 

fra pedagognormen er ikke i samsvar med gjeldende regelverk, jf. 

barnehageloven § 18 sjette ledd med tilhørende forskrift.  

2) Larvik kommune følger ikke forvaltningslovens bestemmelser i sin saksbehandling 

av søknader om dispensasjon fra pedagognormen.  

 

Status på rapporten og veien videre 

 

Dette er en foreløpig tilsynsrapport. Rapporten er i tillegg å anse som et forhåndsvarsel 

om at det vil kunne bli fattet vedtak om pålegg om retting av de ulovlige forholdene som 

er avdekket, jf. forvaltningsloven § 16.  

 

Larvik kommune gis frist til å uttale seg om rapporten innen 20. januar 2017.   
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1 Innledning 

Fylkesmannen har i perioden april 2016 og fram til dags dato gjennomført tilsyn med 

Larvik kommune som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven § 8. 

Denne foreløpige tilsynsrapporten er å anse som et forhåndsvarsel etter 

forvaltningsloven § 16. Rapporten inneholder varsel om at det vil kunne bli fattet pålegg 

om retting av lovbrudd som er avdekket under tilsynet. Larvik kommune gis anledning til 

å kommentere på den foreløpige tilsynsrapporten jf. forvaltningsloven § 16. Det vises til 

rapportens punkt 7.  

2 Om tilsynet med Larvik kommune  

2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet  

Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 

§ 9 første ledd. Tilsynet er et såkalt lovlighetstilsyn og innebærer at Fylkesmannen skal 

føre tilsyn med lovligheten av kommunens oppfyllelse av plikter som 

barnehagemyndighet etter barnehageloven § 8, kapittel IV og V, jf. barnehageloven § 9 

første ledd. Reglene i kommuneloven kapittel 10 A gjelder for denne tilsynsvirksomheten.  

I de tilfeller Fylkesmannen konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, betegnes 

dette som lovbrudd, uavhengig av om det er barnehageloven eller forskrifter gitt med 

hjemmel i denne, som er brutt. 

2.2 Tema for tilsynet  

Tilsynet er gjennomført med Larvik kommune som barnehagemyndighet, jf. 

barnehageloven § 8, og har omfattet følgende tema: 

- Kommunen som tilsynsmyndighet, jf. barnehageloven § 16. 

- Kommunens håndtering av regelverket om dispensasjon fra utdanningskravet og 

dispensasjon fra pedagognormen, jf. barnehageloven §§ 17 og 18. 

- Kommunens oppfølging av regelverket om politiattest, jf. barnehageloven § 19. 

Formålet med tilsynet er å bidra til en styrking av kommunen som barnehagemyndighet 

når det gjelder håndteringen av bestemmelsene i barnehageloven § 8 jf. § 16, § 17, § 

18, § 19 med tilhørende forskrifter. Gjennom kontroll med kommunens overholdelse av 

de rettslige kravene skal eventuell lovstridig praksis avdekkes og rettes opp. 

2.3 Om gjennomføringen av tilsynet  

Tilsynet med Larvik kommune ble åpnet gjennom brev av 12. april 2016. Kommunen er 

blitt pålagt å legge frem dokumentasjon for Fylkesmannen med hjemmel i 

kommuneloven § 60 c. Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner er basert på skriftlig 

dokumentasjon og opplysninger fra gjennomførte intervjuer. 

Følgende dokumenter inngår i dokumentasjonsgrunnlaget for tilsynet: 

 Årsberetning for barnehageområdet for 2015 

 Rapport barnehagemyndighets tilsyn 2015 

 Delegasjonsreglement 

 Organisasjonskart  

 Liste over kommunens barnehager med navn på styrer 
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 Kommunenes tilsynsplan og rutinebeskrivelser for gangen i tilsynet 

 Fem tilsynsrapporter etter gjennomført tilsyn  

 Dokumentasjon av oppfølging av eventuelle avvik etter kommunens tilsyn 

 Kommunens rutinebeskrivelse for behandling av dispensasjonssøknader etter 

forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for 

styrer og pedagogisk leder  

 Kommunens rutinebeskrivelse for behandling av dispensasjonssøknader etter 

forskrift om pedagogisk bemanning 

 Ett vedtak om dispensasjon fra pedagognormen 

 Barnehagemyndighetens rutinebeskrivelse for oppfølging av barnehageeiers plikt 

for innhenting og behandling av politiattester  

 Barnehageeiers rutine for politiattest  

 Barnehageeiers rutine for politiattest for personer som oppholder seg 

uregelmessig og i mindre grad i barnehagen 

 Årshjul for barnehagemyndigheten i Larvik 

 

Det ble gjennomført stedlig tilsyn 7. og 8. september 2016, hvor det ble gjennomført 

intervjuer med følgende personer: 

 assisterende rådmann, Jan-Arvid Kristengård    

 kommunalsjef kultur og oppvekst, Jan-Erik Norder  

 barnehagemyndighet, Anne Hatlo 

 virksomhetsleder for de kommunale barnehagene, Sissel Gro Johanson 

 ikke-kommunal eier i Stensby Lillefot familiebarnehage, Hilde Olsen Stensby,  

 kommunal styrer i Hovland barnehage, Line Engelstad Jacobsen  

 kommunal styrer i Solstad barnehage, Åse-Lill Evensen  

 ikke-kommunal styrer i Bakkebygrenda barnehage, Hilde Momark  

 ikke-kommunal styrer i Leikvang barnehage SA, Cecilie Elstad Bredesen  

3. Kommunen som tilsynsmyndighet  

3.1 Rettslig krav  

Lov om barnehager av 17.06.2005 nr.64 (barnehageloven) 

§ 8 Kommunens ansvar  

Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen skal gi veiledning og påse 

at barnehagene drives i samsvar med gjeldene regelverk.  

                                […] 

 

§ 16. Tilsyn 

Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne lov. 

Kommunen kan gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved 

godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter. Hvis fristen for å etterkomme 

pålegget ikke overholdes, eller hvis forholdet ikke lar seg rette, kan kommunen vedta 

tidsbegrenset eller varig stenging av virksomheten. Kommunens stengingsvedtak skal 

sendes fylkesmannen til orientering. 

I stedet for eller i tillegg til stenging av virksomheten, kan kommunen bruke 

økonomiske reaksjoner overfor ikke-kommunale barnehager dersom krav etter § 14 a, 

eller forskrift i medhold av samme bestemmelse, ikke er overholdt. 

Vedtak om retting og stenging og vedtak om anvendelse av økonomiske 

reaksjonsmidler kan påklages til fylkesmannen. 
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Fylkesmannens kommentar til bestemmelsene 

Kommunen som barnehagemyndighet fører tilsyn med barnehagene i kommunen, jf. 

barnehageloven § 16. Kommunens oppgave som tilsynsmyndighet må ses i sammenheng 

med kravet i barnehageloven § 8 første ledd, der det fremgår at kommunen er lokal 

barnehagemyndighet og skal gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med 

gjeldende regelverk. Tilsyn er ett av de virkemidlene kommunen har for å sikre at 

kvaliteten og innholdet i tilbudet til barna er lovlig og faglig godt nok.  

 

Barnehageloven § 16 gir ingen bindende regler for hvordan og hvor ofte tilsynet skal 

gjennomføres. Innrettingen av tilsynet må likevel være slik at kommunen sikrer at 

barnehagene drives i samsvar med barnehageloven og tilhørende forskrifter. Dette 

innebærer at kommunen som tilsynsmyndighet jevnlig skal påse at driften i den enkelte 

kommunale eller ikke-kommunale barnehage er i samsvar med regelverket.  

 

I tillegg til å gjennomføre planlagte tilsyn kan det enkelte ganger være nødvendig å 

foreta hendelsesbasert tilsyn, for eksempel på bakgrunn av bekymringsmeldinger som er 

gitt til tilsynsmyndigheten. Dette kan skje ved at foreldre/ansatte har henvendt seg til 

administrasjonen med bekymring for barnehagedriften. Kommunen som 

tilsynsmyndighet må ha et system for å fange opp og håndtere foreldres og andres 

bekymring knyttet til barnehagetilbudet.  

 

Dersom kommunen avdekker uforsvarlige eller ulovlige forhold, kan kommunen gi pålegg 

om retting og stenging av barnehager, jf. § 16 annet ledd. Barnehagemyndighetens 

pålegg om retting skal gis i form av et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2 bokstav b. 

Forvaltningslovens saksbehandlingsregler for enkeltvedtak, kommer til anvendelse. Dette 

gjelder blant annet forhåndsvarsel § 16, partsinnsyn §§ 18 og 19, begrunnelse §§ 24 og 

25, klage §§ 28 og 29 mv. gjelder jf. forvaltningsloven § 28, jf. § 34. 

3.2 Fylkesmannens undersøkelser  

Innledningsvis oppsummeres Larvik kommunes organisering på barnehageområdet slik: 

Det følger av kommunens delegasjonsreglement at kommunestyret har delegert sin 

myndighet etter barnehageloven til Rådmannen. Ut fra fremlagt internt notat 

(«Delegasjon av myndighet fra kommunalsjef for Kultur og oppvekst til utøvende 

barnehagemyndighet») av 5. januar 2015 har Rådmannen videredelegert sin myndighet 

etter barnehageloven til kommunalsjef for kultur og oppvekst, som igjen har delegert til 

utøvende barnehagemyndighet i Larvik kommune. Det er myndighetsoppgaver i forhold 

til barnehageloven § § 8, 10, 11, 16, 17 og 18 med tilhørende forskrifter som er 

videredelegert til barnehagemyndigheten i kommunen. Når det gjelder de øvrige 

myndighetsoppgavene legger Fylkesmannen til grunn at kommunalsjefen fungerer som 

barnehagemyndighet, da det ikke foreligger formell videredelegering av disse.   

Mottatt dokumentasjon viser at kommunen har utarbeidet en plan for gjennomføring av 

tilsyn med sine barnehager. Ifølge tilsynsplanen skal det gjennomføres tilsyn hvert tredje 

år. I tilsynsrutinen fastsettes både formål med barnehagemyndighetens tilsyn og hvordan 

tilsynet skal gjennomføres. Kommunens rutine beskriver hvilke plikter kommunen og 

barnehagens eier/styrer har ved tilsyn etter barnehageloven § 16. Videre opplyses det at 

barnehagemyndigheten i tillegg kan utføre rutinemessige kontroller og be om 

redegjørelser fra barnehageeiere.   
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Videre fremkommer det at barnehagemyndigheten i perioden januar 2015 til juni 2016 

har gjennomført 22 stedlige tilsyn. Samtlige tilsyn er varslet i forkant, og i varselet 

anmodes det om at barnehagene fyller ut egenerklæringsskjema før tilsynet 

gjennomføres. I tillegg har barnehagene sendt inn kopi av ulike dokumenter, avhengig 

av hvilket tilsynstema barnehagemyndigheten har fastsatt. I det stedlige tilsynet 

gjennomgår barnehagemyndigheten de varslede tilsynstemaene og den 

dokumentasjonen som er fremlagt i forkant av tilsynet.  

Kommunen har fulgt opp sine tilsyn med å skrive tilsynsrapporter. I disse rapportene 

framkommer blant annet tema for tilsynet, hvordan tilsynet er gjennomført, kommunens 

vurderinger og konklusjoner, samt pålegg om retting av eventuelle avvik. I 

tilsynsrapportene opplyses det om klageadgang, klageinstans og klagefrist. Videre er alle 

tilsynsrapporter underskrevet av kommunalsjef for Oppvekst og kultur og utøvende 

barnehagemyndighet. 

Under intervjuene ble det opplyst at barnehagemyndigheten kontrollerer også 

barnehagens årsmeldingsskjema i BASIL og sammenholder dette med opplysninger 

kommunen har, blant annet fra felles opptakssystem. Det fremkommer videre at 

barnehagemyndigheten tar kontakt med den enkelte barnehage dersom noe ikke 

stemmer i rapporteringen. I tillegg har kommunen innført en årlig skriftlig kontroll med 

alle barnehagene hvor kommunen har hovedfokus på årsplanarbeid.    

I tillegg fremkommer det under intervjuene at kommunen benytter seg av felles 

styrermøter til å gjennomgå eventuelle regelverksendringer, gi annen relevant 

informasjon og til å ta opp felles kompetansesatsing i kommunen. Kommunen opplyser 

at når enkeltsaker oppstår, for eksempel ved henvendelser fra foreldre, tar kommunen 

kontakt med den barnehagen det gjelder jf. kommunens rutine. Barnehagemyndigheten 

har i tillegg åpnet hendelsesbaserte tilsyn på bakgrunn av henvendelser fra foreldre i 

barnehagen.     

3.3 Fylkesmannens vurdering 

For å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk, skal kommunen 

fortløpende vurdere bruk av tilsyn og veiledning, jf. barnehageloven §§ 8 og 16. 

Kommunen som barnehagemyndighet må foreta sine vurderinger på bakgrunn av den 

kunnskapen den har om den enkelte barnehage.  

 

For å tilegne seg tilstrekkelig kunnskap om barnehagene, kan kommunen for eksempel 

benytte seg av samarbeidsmøter hvor det kan gis veiledning på gjeldende regelverk, 

herunder samfunnskrav og hvilke forventninger til verdigrunnlag, rammevilkår, 

arbeidsmåter og innhold som ligger i regelverket. Videre kan kommunens 

kunnskapsgrunnlag også basere seg på innhenting og tilbakemelding i forhold til ulike 

rapporteringer (BASIL, barnehagens årsplaner, vedtekter etc.). Deler av 

myndighetsoppgaven kan altså ivaretas ved at barnehagemyndigheten i sitt løpende 

arbeid innhenter opplysninger fra barnehagene som gir kunnskap om hvordan den 

enkelte barnehagevirksomhet drives. Som nevnt har barnehagemyndigheten faste 

styrermøter hvor både kommunale og ikke-kommunale styrere deltar. Dette oppleves av 

styrere som god arena for dialog og samarbeid med kommunen. Videre innhenter 

kommunen årlig barnehagenes årsmeldinger og årsplaner. Kommunen gir også 

veiledning ved behov. Fylkesmannens helhetsinntrykk er at barnehagemyndighetens 

samarbeids- og møtearenaer er satt i system, og at dette gjør at kommunen gjennom 

dette får et godt kunnskapsgrunnlag om driften i den enkelte barnehage.      
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Som en del av sin myndighetsoppgave kan kommunen i tillegg gjennomføre tilsyn med 

barnehagene. Hjemmel for slikt tilsyn er fastsatt i barnehageloven § 16, men 

bestemmelsen gir ingen nærmere føringer på hvor ofte, eller hvordan, kommunen skal 

føre tilsyn. Utgangspunktet er likevel at kommunens tilsynsvirksomhet skal være 

innrettet på en slik måte at det er egnet til å kunne avdekke ulovlig eller uforsvarlig drift. 

For å sikre en forsvarlig tilsynsaktivitet vil det for de fleste kommuner være nødvendig å 

sette sin tilsynsaktivitet i system, dvs. at det utarbeides en tilsynsplan i den enkelte 

kommune. Tilsynsplanen bør tydeliggjøre kommunens rolle som tilsynsmyndighet og 

sikre en likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager. Den bør 

også gi en oversikt over tema og omfang av barnehagemyndighetens tilsyn, samt en 

tidsplan for når den enkelte barnehage skal ha tilsyn. Som nevnt har Larvik kommune en 

plan for tilsyn med barnehagene som fastsetter at tilsyn etter barnehageloven skal 

gjennomføres hvert tredje år. I intervjuene ble det bekreftet at kommunen gjennomførte 

de varslede tilsynene etter planen.  

 

Fylkesmannen bemerker at det enkelte ganger vil være nødvendig å gjennomføre et mer 

omfattende tilsyn som tar for seg flere sider ved barnehagedriften. Andre ganger kan det 

være få utvalgte temaer og tilstrekkelig med skriftlige tilsyn. Hvilke eierplikter 

barnehagemyndigheten skal føre tilsyn med må således avgjøres på bakgrunn av 

kommunens kunnskap om barnehagene og de risikovurderinger kommunen foretar på 

bakgrunn av den kunnskapen den besitter. Det er derfor helt avgjørende at kommunen 

har et bevisst forhold til hva som ligger i den lovfestede tilsynsoppgaven, herunder det 

underliggende kravet om at kommunen benytter sitt virkemiddel og gjennomfører tilsyn i 

forhold til det behovet som det til enhver tid antas å foreligge i egen barnehagesektor.  

Ut fra fremlagt dokumentasjon ser Fylkesmannen at Larvik kommune har hatt både 

skriftlig og stedlig tilsyn med barnehagene i kommunen med ulike tema i perioden 2015-

2016. I tillegg har kommunen hatt dokumenttilsyn i 2015/2016, hvor hovedfokus var 

barnehagens årsplan. Kommunen har også i nevnte periode åpnet hendelsesbasert tilsyn 

etter en henvendelse fra foresatte. Fylkesmannen finner at Larvik kommune har hatt et 

stort fokus på tilsyn med barnehagene de siste årene, og at barnehagemyndigheten 

gjennom sine stedlige tilsyn har tilegnet seg god kunnskap om driften i den enkelte 

barnehage.  

 

Vårt inntrykk gjennom intervjuene er at barnehagemyndigheten anser tilsyn som et 

viktig og nyttig virkemiddel for å ivareta det myndighetsansvaret kommunen er pålagt 

etter barnehageloven § 8. Det forutsettes imidlertid at barnehagemyndigheten innretter 

sine tilsyn på bakgrunn av jevnlige risikovurderinger. Med det menes å utføre tilsyn ut fra 

det behovet som vurderes å foreligge i Larvik kommune til enhver tid. I forlengelsen av 

dette ønsker Fylkesmannen også å understreke viktigheten av at 

barnehagemyndighetens tilsynsvirksomhet er basert på riktig forståelse av gjeldende 

regelverk. Riktig lovforståelse er en forutsetning for at barnehagemyndigheten kan 

ivareta sitt ansvar etter barnehageloven § 8. 

 

Det følger av barnehageloven § 16 annet ledd at kommunen kan gi pålegg om retting av 

ulovlige eller uforsvarlige forhold som avdekkes i et tilsyn. Barnehagemyndighet kan selv 

velge hvilke virkemidler de vil bruke for å påse at de ulovlige eller uforsvarlige forholdene 

rettes opp. Larvik kommune har etter gjennomført tilsyn i 2016 fattet vedtak om pålegg 

om retting. Kommunens pålegg skal fastsettes i form av et enkeltvedtak, og 

forvaltningslovens regler for enkeltvedtak kommer derfor til anvendelse. Fylkesmannen 
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ser at barnehagemyndighetens vedtak ivaretar bestemmelsene i forvaltningslovens kap. 

IV-VI.  

 

3.4 Fylkesmannens konklusjon 
Fylkesmannen finner at Larvik kommune har etablert rutiner for gjennomføring av tilsyn 

som er egnet til å ivareta ansvaret som lokal barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 

§§ 8 jf. 16.  

 
4. Kommunens håndtering av regelverket om dispensasjon fra 

utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder 
4.1 Rettslig krav  

Lov om barnehager av 17.06.2005 nr.64 (barnehageloven) 

§ 17. Styrer 

Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse. 

Barnehagen skal ha en daglig leder som har utdanning som barnehagelærer eller 

annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse. 

Kommunen kan innvilge dispensasjon fra utdanningskravet etter andre ledd. 

Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen. 

Departementet gir nærmere forskrifter om dispensasjon fra utdanningskravet og 

om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra utlandet. 

 

§ 18. Barnehagens øvrige personale 

Pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærer. 

Likeverdig med barnehagelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning 

på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk. 

Kommunen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet i første ledd. Kommunens 

vedtak kan påklages til fylkesmannen. 

Departementet gir forskrifter om dispensasjon, om godkjenning av 

yrkeskvalifikasjoner fra utlandet og om unntak fra utdanningskravet for personale som 

arbeider i barnehagen på nattid. 

Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende 

pedagogisk virksomhet. 

Departementet gir utfyllende forskrifter om pedagogisk bemanning. 

 

Forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet  

for styrer og pedagogisk leder 

 

 

§ 1. Midlertidig dispensasjon 

Kommunen kan, etter søknad fra barnehagens eier, innvilge midlertidig 

dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder for inntil ett år av 

gangen etter at stillingen har vært offentlig utlyst og det ikke har meldt seg kvalifisert 

søker. 

Etter en samlet vurdering av den reelle kompetansen hos den det søkes 

dispensasjon for, kan kommunen stille relevante vilkår ved innvilgelse av 

dispensasjonen. 

Dispensasjonen som gis er knyttet til den personen det søkes dispensasjon for og 

til en konkret stilling i en konkret barnehage. 

 

Fylkesmannens kommentar til bestemmelsene 

Barnehageloven § 17 og 18 regulerer kravene til barnehagens bemanning. 

 

Bestemmelsene fastsetter nærmere krav til utdannelse for henholdsvis styrer og 
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pedagogisk leder, jf. § 17 annet ledd og § 18 første og annet ledd. Lovfestingen av 

utdanningskravet er gitt for å sikre at personalet har nødvendig kompetanse for å drive 

barnehagen til det beste for barna og deres foreldre, i samsvar med de føringer som er 

gitt i barnehageloven og fastsatt i forskrift om rammeplan. I lovens forarbeider blir 

personalets kompetanse fremhevet som den viktigste kvalitetsfaktoren i barnehagen. 

Dette gjelder både tilbudet til barna, samarbeidet med foreldrene og andre 

samarbeidsparter og ikke minst for barnehagens muligheter for å arbeide systematisk og 

langsiktig med å sikre og utvikle den pedagogiske virksomheten. Barnehageloven åpner 

imidlertid for at kommunen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet, jf. § 17 tredje ledd 

og § 18 tredje ledd. Dispensasjonsadgangen er nærmere regulert i forskrift om 

midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. 

 

Forskriften § 1 regulerer adgangen til å gi midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet 

for både styrer og pedagogisk leder. Dispensasjon kan gis for inntil ett år av gangen 

dersom den aktuelle stillingen har vært offentlig utlyst og det ikke har meldt seg 

kvalifisert søker. Med kvalifisert søker menes søker som oppfyller utdanningskravet 

fastsatt i barnehageloven § 17 og § 18. Det er kun barnehagens eier som kan fremsette 

slik søknad. Vedlagt søknaden skal det følge dokumentasjon på at stillingen har 

vært utlyst offentlig og at det er gjort en reell innsats for å skaffe kvalifisert søker til 

stillingen, jf. § 1 første ledd. Kommunen må utvise skjønn i sin vurdering av eiers innsats 

for å skaffe kvalifisert personale. 

 

Etter forskriften § 1 annet ledd skal kommunen, dersom overnevnte vilkår er oppfylt, 

foreta en «samlet vurdering av den reelle kompetansen» hos den det søkes dispensasjon 

for. Kommunen må således foreta en konkret vurdering av den enkelte søkers reelle 

kvalifikasjoner. Departementet uttaler følgende i sin merknad til bestemmelsen:  

 

«Når den reelle kompetansen hos den det søkes for er vurdert, kan kommunen stille 

relevante vilkår ved dispensasjonen. Hva slags vilkår som eventuelt stilles, vil være 

avhengig av den reelle kompetansen vedkommende har og på hvilken måte kommunen 

finner det nødvendig å sikre at vedkommende blir i stand til å fylle stillingen. Det kan for 

eksempel stilles krav om at den som får dispensasjon mottar veiledning fra 

førskolelærer.» 

 

Fylkesmannen bemerker at hensynet bak lovens krav til utdanning for styrer og 

pedagogisk leder vil være et forhold som kommunen må ta i betraktning i sin behandling 

av dispensasjonssøknader. 

 

Alle dispensasjoner som innvilges skal være knyttet til den personen det søkes 

dispensasjon for og til en konkret stilling i en konkret barnehage, jf. forskriften § 1 tredje 

ledd. I dette ligger at dispensasjonen ikke vil være gyldig dersom vedkommende 

begynner i ny jobb i en annen barnehage. Fylkesmannen bemerker at forskriften åpner 

for at kommunen også kan avslå en dispensasjonssøknad til tross for at nevnte vilkår 

etter forskriften § 1 er oppfylt. 

 

Barnehagemyndighetens vedtak om dispensasjon er å anse som et enkeltvedtak etter 

forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b. Forvaltningslovens saksbehandlingsregler 

kommer derfor til anvendelse. 
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4.2 Fylkesmannens undersøkelser  

Ut fra fremlagt dokumentasjon har kommunen utarbeidet en egen rutine for behandling 

av søknader om dispensasjon fra utdanningskravet for styrere og pedagogiske ledere. 

Rutinen omhandler søknad om midlertidig og varig dispensasjon etter forskriften §§ 1 og 

2. Det er barnehagemyndigheten som behandler slike søknader. 

 

I kommunens rutine angis hjemmelsgrunnlaget for kommunens behandling av slike 

søknader, og det gjøres rede for i hvilke tilfeller slik søknad kan fremsettes.  

 

I rutinen oppstilles punktvis hvilke begrensninger dispensasjonshjemmelen fastsetter 

og hvilken vurdering som skal foretas, herunder kravet om at stillingen skal ha vært 

offentlig utlyst, og at det ikke har vært kvalifiserte søkere til stillingen.  

 

Videre står det i rutinen at dersom søknaden innvilges, skal det i vedtaket oppgis 

hvem dispensasjonen gjelder for, i hvilken stillingsstørrelse og varighet. I tillegg skal det 

fremgå av vedtaket hvorvidt det stilles vilkår ved innvilgelse av søknaden om midlertidig 

dispensasjon. Rutinen inneholder også et eget punkt om klageadgang.  

 

Kommunen opplyser at de ikke har mottatt søknader om midlertidig og varig 

dispensasjon fra utdanningskravet etter forskriften §§ 1 og 2 i perioden 2013 til 

tilsynstidspunktet.  

4.3 Fylkesmannens vurderinger  

Da Larvik kommune ikke har behandlet søknader om dispensasjon fra utdanningskravet 

for styrer og pedagogisk leder, vil Fylkesmannens vurdering i hovedsak ta utgangspunkt i 

fremlagt saksbehandlingsrutine og søknadskjema.  

 

Fylkesmannen ser at den rutinen angir det nærmere hjemmelsgrunnlaget for 

dispensasjonsadgangen. Fylkesmannen bemerker at adgangen til å gjøre unntak fra 

utdanningskravet for henholdsvis styrer og pedagogisk leder er hjemlet i barnehageloven 

§ 17 tredje ledd (styrer) og § 18 tredje ledd (pedagogisk leder). Hjemmelen for 

forskriftsreguleringen av dispensasjon fra utdanningskravet følger av barnehageloven § 

17 fjerde ledd og § 18 fjerde ledd.  

 

Videre er både rutinen og søknadskjemaet tydelig på at det ikke kan søkes om 

dispensasjon fra utdanningskravet før stillingen har vært offentlig utlyst og at 

barnehagen ikke har klart å skaffe kvalifisert søker. Barnehagemyndigheten stiller krav 

om at den enkelte barnehage dokumenterer at utlysning er foretatt gjennom kopi av 

stillingsannonse/utlysningstekst. I tillegg etterspør barnehagemyndigheten også 

opplysninger om antall søkere til stillingen med barnehagelærerutdanning. Fylkesmannen 

bemerker at forskriften ikke oppstiller krav om at den aktuelle stillingen skal ha vært 

utlyst to ganger, men det vil i de fleste tilfeller være nødvendig å kreve at stillingen 

utlyses på nytt dersom barnehagen ikke lykkes i å få ansatt kvalifisert styrer eller 

pedagog i første omgang. Barnehagemyndigheten må uansett foreta en konkret 

vurdering av eiers innsats for å skaffe kvalifisert personale i det enkelte tilfellet. Som 

nevnt fremhever lovens forarbeider barnehagepersonalets kompetanse som den viktigste 

kvalitetsfaktoren i barnehagen. Dette forholdet bør også barnehagemyndigheten se hen 

til i sin vurdering, både når det gjelder å vurdere eiers innsats for å skaffe kvalifisert 

søker til en konkret stilling, men også når det gjelder barnehagemyndighetens vurdering 
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av hvorvidt den det søkes dispensasjon for anses egnet til å fungere i den aktuelle 

stillingen. 

 

I rutinen fremgår det også at dispensasjon gis til en konkret person i en konkret stilling i 

den aktuelle barnehage for et bestemt tidsrom begrenset til «inntil ett år». Dette er i 

samsvar med de krav som følger av forskriften § 1 tredje ledd.  

 

Både rutinen og søknadskjemaet er tydelig på at kommunen kan stille vilkår ved 

innvilgelse av dispensasjonen, jf. forskriften § 1 annet ledd. Fylkesmannen vil 

understreke at vurderingen av om vilkår kan stilles, og i så fall hvilke, vil være avhengig 

av den «egnethetsvurderingen» barnehagemyndigheten har foretatt, og på hvilken måte 

barnehagemyndigheten finner det nødvendig å sikre at vedkommende blir i stand til å 

fylle den aktuelle stillingen. Det kan for eksempel stilles vilkår om at den som får 

dispensasjon mottar veiledning fra en barnehagelærer. Hovedregelen om 

utdanningskravet er gitt for å sikre at personalet har nødvendig kompetanse for å drive 

barnehagen til det beste for barn og foreldre. Hensynet bak hovedregelen må derfor 

legges til grunn ved behandling av dispensasjonssøknader. Fylkesmannen finner at 

kommunens rutine, sammenholdt med søknadskjemaet, ivaretar forskriftens krav, jf. § 1 

annet ledd.  

 

Rutinen har som nevnt også et eget punkt hvor det opplyses om klageadgang. Det 

understrekes imidlertid at barnehagemyndighetens vedtak også må inneholde 

opplysninger om adgangen til å se sakens dokumenter, jf. forskriften § 4, jf. 

forvaltningsloven §§ 18, 19 og § 27. 

4.4 Fylkesmannens konklusjon  

Fylkesmannen finner at Larvik kommune har etablert saksbehandlingsrutine som er 

egnet til å ivareta de krav som følger av gjeldende regelverk, jf. barnehageloven §§ 17 

og 18 med tilhørende forskrift. 

5. Kommunens håndtering av regelverket om dispensasjon fra 

pedagognormen 

5.1 Rettslig krav  

Lov om barnehager av 17.06.2005 nr.64 (barnehageloven) 

§ 18. Barnehagens øvrige personale 

Pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærer. 

Likeverdig med barnehagelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning 

på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk. 

Kommunen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet i første ledd. Kommunens 

vedtak kan påklages til fylkesmannen. 

Departementet gir forskrifter om dispensasjon, om godkjenning av 

yrkeskvalifikasjoner fra utlandet og om unntak fra utdanningskravet for personale som 

arbeider i barnehagen på nattid. 

Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende 

pedagogisk virksomhet. 

Departementet gir utfyllende forskrifter om pedagogisk bemanning. 
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Forskrift om pedagogisk bemanning av 16.12.2005 nr. 1507 

§ 1. Norm for pedagogisk bemanning 

Det skal være minimum én pedagogisk leder per 14-18 barn når barna er over tre 

år og én pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år og barnas daglige 

oppholdstid er over seks timer. I barnehager der barna har kortere oppholdstid per dag, 

kan barnetallet økes noe per pedagogisk leder. 

 

§ 3. Midlertidig dispensasjon 

Eier kan søke kommunen om midlertidig dispensasjon fra denne forskrift § 1. 

Uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg skal legges ved søknaden. 

Kommunen kan innvilge midlertidig dispensasjon fra denne forskrift § 1 for inntil 

ett år av gangen når særlige hensyn tilsier det. 

Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen. 

 

Fylkesmannens kommentar til bestemmelsene 

Barnehageeier er ansvarlig for at den totale bemanningen i barnehagen er tilstrekkelig til 

at personalet kan drive en «tilfredsstillende pedagogisk virksomhet», jf. barnehageloven 

§ 18 femte ledd. 

 

I Ot.prp.nr. 72 (2004-2005) pkt. 9.4.1 uttaler Departementet følgende: «Hva som er 

tilstrekkelig, må vurderes ut fra barnehagens størrelse og barnas behov. Med 

«tilfredsstillende pedagogisk virksomhet» menes at barnehagen skal drives i samsvar 

med formålsbestemmelsen og rammeplanen.» Bestemmelsen må ses i sammenheng 

med forskrift om pedagogisk bemanning som fastsetter nærmere regler om det 

pedagogiske personalet i barnehagen. 

 

Forskrift om pedagogisk bemanning fastsetter normen for pedagogisk bemanning i 

barnehager, jf. § 1. Denne hovedregelen skal bidra til å sikre at det finnes tilstrekkelig 

personale med pedagogisk kompetanse til å ivareta barnas behov for omsorg, lek, 

læring, sosial tilhørighet og utviklingsstøtte, samt barnas medvirkning, jf. 

barnehageloven §§ 2 og 3. I tillegg skal fastsettelsen av pedagognormen bidra til å sikre 

et godt og nært samarbeid mellom foreldre og personale til det beste for barna, jf. 

barnehageloven §§ 1, 2 og 4. Pedagognormen betraktes således som en 

sikringsbestemmelse knyttet til barnas behov for og rett til gode 

utviklings- og aktivitetsmuligheter som fastsatt i barnehageloven §§ 1, 1a og 2. 

 

Normen for pedagogisk bemanning fastsetter at en pedagogisk leder maksimalt kan ha  

ansvar for 18 barn over tre år og maksimalt 9 barn under tre år. I sine merknader til 

forskriften § 1 uttaler departementet at «Pedagogen har et helhetlig ansvar for 

planleggingen og vurderingen, daglig omsorg for det enkelte barnet, for utviklingen av 

det sosiale miljøet og læringsmiljøet i barnegruppen og for samarbeidet med barnas 

foreldre. Pedagogen har også et veiledningsansvar for det øvrige personalet, samt 

medansvar for utviklingen av barnehagens samarbeid med andre tjenester. Pedagogens 

oppgaver er derfor ikke kun knyttet til å ivareta ansvaret for barna som faktisk oppholder 

seg i barnehagen samtidig. Adgangen til å øke barnetallet per pedagogisk leder må 

derfor bare benyttes der dette er forsvarlig.». 

Forskriften § 3 åpner for at barnehageeier kan søke om midlertidig dispensasjon fra 

pedagognormen som fastsatt i § 1. Det er et krav at uttalelsene fra barnehagens 

samarbeidsutvalg er vedlagt søknaden, jf. § 3 første ledd siste punktum. Kravet er 

begrunnet med at dette bidrar til å sikre at saken blir tilstrekkelig opplyst og at 
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brukernes (barna og deres foreldre) rett til medbestemmelse blir ivaretatt. 

 

Dispensasjon kan gis for inntil ett år av gangen dersom «særlige hensyn» taler for det, 

jf. § 3 annet ledd. Kommunen må foreta en konkret vurdering av om det foreligger slike 

«særlige hensyn». Utgangspunktet for kommunens vurdering er hvorvidt det i det 

konkrete tilfellet kan anses forsvarlig å øke barnetallet per pedagogisk leder, jf. 

departementets uttalelser som nevnt ovenfor. I en slik vurdering må det blant annet ses 

hen til barnegruppens sammensetning og behov, barnehagens fysiske miljø (ute- og inne 

arealer, barnehagens bemanningssituasjon og personalets samlede kompetanse. 

Bestemmelsens ordlyd tilsier at terskelen for å gi slik dispensasjon er høy. 

Departementet har også i sin merknad til bestemmelsen presisert at 

dispensasjonsadgangen kun skal benyttes unntaksvis. 

Barnehagemyndighetens vedtak om dispensasjon er å anse som et enkeltvedtak etter 

forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b. Forvaltningslovens saksbehandlingsregler 

kommer derfor til anvendelse. 

Det bemerkes at forskriften åpner for at kommunen også kan avslå en 

dispensasjonssøknad til tross for at nevnte vilkår etter forskriften §§ 1 og 2 er oppfylt. 

5.2 Fylkesmannens undersøkelser  

Ut fra dokumentasjon ser Fylkesmannen at kommunen har utarbeidet en egen rutine for 

behandling av søknader om midlertidig dispensasjon fra pedagogisk bemanning etter 

barnehageloven § 18 sjette ledd med tilhørende forskrift. 

 

I rutinen angis hjemmelsgrunnlaget for dispensasjon fra pedagognormen, og det gjøres 

rede for i hvilke tilfelle slik søknad kan fremsettes. Kommunen oppstiller som viktige 

momenter at søknaden skal sendes fra eier, og at en uttalelse fra barnehagens 

samarbeidsutvalg skal vedlegges søknaden. Videre beskriver rutinen at kommunen må 

foreta en konkret vurdering av barnehagegruppens sammensetning og behov, 

barnehagens fysiske miljø, barnehagens totalbemanning og personalets samlede 

kompetanse.  

 

Rutinen beskriver at dispensasjonen som gis skal være knyttet til den personen det søkes 

dispensasjon for, i en konkret stilling i en konkret barnehage. Til slutt framkommer det 

av rutinen at kommunen må foreta en individuell vurdering av vedkommende sin reelle 

kompetanse knyttet til barnehagens samfunnsmandat. Kommunen oppgir at varig 

dispensasjon kun gis unntaksvis. Larvik kommunes rutine fastsetter at 

barnehagemyndighetens vedtak kan påklages. 

 

Barnehagemyndigheten har behandlet én søknad om midlertidig dispensasjon fra normen 

om pedagogisk bemanning, jf. forskriften § 3 jf. § 1. En uttalelse fra barnehagens 

samarbeidsutvalg er vedlagt søknaden.   

 

Vedtaket viser at barnehagemyndigheten ikke følger forvaltningslovens regler i sin 

saksbehandling. 
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5.3 Fylkesmannens vurderinger 

Fylkesmannen bemerker at interne saksbehandlingsrutiner kan bidra til å sikre en 

effektiv og forsvarlig saksbehandling. Det naturlige utgangspunktet for dette er imidlertid 

at rutinen ivaretar de aktuelle lovkravene på området.    

 

Fylkesmannen oppfatter at kommunens rutine tydeliggjør reglenes anvendelsesområde, 

og de dispensasjonsvilkår som er fastsatt i forskriften. Siste punktet i rutinen handler om 

vilkår fastsatt i forskrift om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet § 1 tredje ledd. 

Videre fremgår det av kommunens vedtak at en navngitt assistent skal vikariere i den 

barnehagen som søker om dispensasjon fra pedagognormen fra 1. desember 2015 til 1. 

januar 2016. Fylkesmannen bemerker at dispensasjon fra pedagognormen ikke gis til 

enkeltansatte, men er dispensasjon fra pedagognormen for hele barnehagen. Et typisk 

eksempel vil være der en barnehage mottar et ekstra barn midt i barnehageåret. I tilfelle 

der inntaket av ytterligere ett barn fører til at det da vil være 19 store barn knyttet til én 

pedagogisk leder, vil barnehagens eier kunne søke om dispensasjon fra pedagognormen 

etter forskriften § 1. 

 

Det framgår av forskriftens § 3 andre ledd at dispensasjon fra pedagognormen kan 

innvilges «når særlige hensyn tilsier det». I departementets merknader til bestemmelsen 

presiseres det at dispensasjonsadgangen kun skal benyttes unntaksvis. Videre fremgår 

det at kommunen, i forbindelse med hver enkelt søknad må foreta en konkret vurdering 

av blant annet barnehagegruppens sammensetning og behov, barnehagens fysiske miljø, 

barnehagens totalbemanning og personalets samlede kompetanse. Utgangspunktet for 

kommunens vurdering er hvorvidt det i det konkrete tilfellet må anses forsvarlig å øke 

barnetallet per pedagogisk leder. Ut fra kommunens vedtak kan ikke Fylkesmannen se at 

barnehagemyndigheten har foretatt en slik vurdering av de nevnte forhold selv om 

søknaden fra barnehagens styrer/SU blant annet inneholder redegjørelse om 

barnegruppa og personalet.   

 

Barnehagens eier kan søke om dispensasjon, jf. § 3 første ledd. For å sikre at saken blir 

tilstrekkelig belyst og brukerens rett til medbestemmelse ivaretas skal uttalelse fra 

barnehagens samarbeidsutvalg legges ved søknaden. Fylkesmannen ser at kommunen 

har praksis på å innhente slik uttalelse når det søkes om dispensasjon fra 

pedagognormen. Det understrekes at kommunen ikke vil være bundet av 

samarbeidsutvalgets anbefaling, men at denne skal vektlegges i kommunens 

helhetsvurdering.  

 

Videre ser Fylkesmannen at kommunen i sitt vedtak ikke gjengir hvilken bestemmelse 

vedtaket er hjemlet i. Fylkesmannen vil bemerke at enkeltvedtak skal begrunnes, jf. 

forvaltningsloven § 24. Dette innebærer at barnehagemyndigheten i sin begrunnelse skal 

vise til de reglene vedtaket bygger på, jf. forvaltningsloven § 25. Med dette menes altså 

loven eller forskriften som er aktuell i saken. Videre kan det være aktuelt å gjengi fra 

regelverket og gjerne forklare hva reglene betyr. Fylkesmannen bemerker for øvrig at 

riktig lovhjemmel er § 18 sjette ledd jf. forskriften § 3 første ledd jf. § 1.     

 

Kommunen kan innvilge dispensasjon for inntil ett år av gangen, jf. § 3 annet ledd. 

Kommunen fikk én søknad 9. desember og fattet vedtak 29. desember 2015. 

Dispensasjon er innvilget med virkning fra 1. desember 2015 og til og med 1. januar 

2016. Fylkesmannen understreker at dispensasjonen fra pedagognormen ikke er gyldig 

før kommunen har fattet vedtak. Dispensasjonen kan ikke gis med tilbakevirkende kraft. 
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I tillegg skal dispensasjonen gis i form av et enkeltvedtak, og forvaltningslovens 

bestemmelser for enkeltvedtak får anvendelse. Fylkesmannen ser at Larvik kommunes 

vedtak mangler informasjon om adgang til å se sakens dokumenter.  

5.4 Fylkesmannens konklusjon  

Fylkesmannen finner at Larvik kommune sin behandling av søknader om midlertidig 

dispensasjon fra pedagog normen ikke er i samsvar med gjeldende regelverk.  

 

Videre finner Fylkesmannen at kommunens saksbehandling når det fattes vedtak om 

midlertidig dispensasjon fra pedagog norm, ikke er i samsvar med forvaltningslovens 

regler.  

6. 5. Kommunens håndtering av regelverket om politiattest  

6.1 Rettslig krav  

Lov om barnehager av 17.06.2005 nr.64 (barnehageloven) 

§ 19. Politiattest  

Den som skal ansettes fast eller midlertidig i barnehage skal legge frem 

politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd. 

Barnehageeier og kommunen som barnehagemyndighet kan kreve politiattest som 

nevnt i første ledd for andre personer som regelmessig oppholder seg i barnehagen eller 

har vesentlig innflytelse på barnehagens drift. 

Personer som er dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige er utelukket fra fast 

eller midlertidig ansettelse i barnehager. I andre tilfeller må konsekvensene av 

merknader på politiattesten vurderes i det enkelte tilfellet. 

Departementet gir nærmere forskrifter om gjennomføring av denne paragrafen. 

 

Forskrift om politiattest i henhold til barnehageloven av 16.12.2005 nr. 1509 

§ 2. Krav om politiattest 

Kravet om å legge fram politiattest etter barnehageloven § 19 første ledd gjelder før 

personen begynner å arbeide i barnehage.  

I vurderingen av om det skal innhentes politiattest for personer som nevnt i 

barnehageloven § 19 andre ledd, skal barnehageeier og kommunen som 

barnehagemyndighet legge vekt på om oppholdet eller innflytelsen gir vedkommende 

mulighet til å være i direkte kontakt med barna. 

  

§ 3. Krav til attesten 

Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder når den leveres til mottaker. 

 

§ 4. Framgangsmåte ved ansettelse 

Arbeidsgiver skal i utlysningsteksten gjøre søkere oppmerksom på at det vil bli krevd 

politiattest ved ansettelse, men at denne ikke skal legges ved søknaden. Attest skal kun 

kreves av den søkeren som får tilbud om stillingen. Det skal i tilbudet tas forbehold om at 

anmerkninger på politiattesten kan føre til endring i tilbudet om stilling. Politiattest skal 

foreligge før søkeren ansettes.  

       Det skal framgå av saksdokumentene at søker som ansettes har levert politiattest til 

arbeidsgiver. 
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Fylkesmannens kommentar til bestemmelsen: 

Barnehageloven § 19 første ledd fastsetter at alle som skal ansettes i barnehagen skal 

legge fram politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd 

(barneomsorgsattest).  

Nærmere regler for innhenting og behandling av politiattester følger av Forskrift av 

16.12.2005 om politiattest i henhold til barnehageloven. Etter forskriften § 4 skal 

politiattesten legges fram før arbeidstaker ansettes, jf. første ledd.  

Av barnehageloven § 19 annet ledd framgår det at barnehageeier og kommunen som 

barnehagemyndighet også kan kreve politiattest fra «andre personer som regelmessig 

oppholder seg i barnehagen eller har vesentlig innflytelse på barnehagens drift».  

 

Det framkommer av forarbeidene i Prop. L120 (2012-13) at dette ikke innebærer noen 

generell plikt til å kreve politiattest for alle som oppholder seg regelmessig i barnehagen. 

”Det er kommunen og barnehageeier som innenfor regelverkets skjønnsmessige rammer 

bør vurdere hvilke personer som skal levere politiattest”. Det sentrale vurderingstemaet 

vil være om oppholdet gir direkte kontakt med barna, og om vedkommende vil oppholde 

seg i barnehagen jevnlig eller over tid. Eksempler på personer det vil kunne være aktuelt 

å kreve politiattest for, er personer med vaktmesteroppgaver og personer som gir 

spesialpedagogisk hjelp. Fylkesmannen presiserer at det må legges avgjørende vekt på 

beskyttelseshensynet og tillitshensynet i vurderingen av hvilke personer som skal 

framlegge politiattest. 

 

Det er kommunen som barnehagemyndighet som skal påse at den enkelte barnehageeier 

etterlever barnehageloven § 19 om politiattest.  

6.2 Fylkesmannens undersøkelser  

Mottatt dokumentasjon viser at kommunen har utarbeidet en skriftlig rutine som handler 

om ansvar, virkeområde og aktiviteter i barnehagemyndighetens oppfølging av 

barnehageloven § 19.  

Kommunen opplyser at kravene til politiattest etter § 19 i barnehageloven også er tema 

for kommunens skriftlige kontroll med barnehagene. Hvert år etterspør kommunen 

barnehagens rutiner for oppfølging av politiattest og om alle ansatte har levert 

politiattest.  

Videre fremkommer det at barnehagene som ble intervjuet har rutiner for håndtering av 

politiattester, som ivaretar at alle ansatte må ha levert politiattest før de starter 

arbeidsforholdet. I tillegg har barnehagemyndigheten to faste styremøter i året hvor 

temaet meldeplikt og reglene for politiattes tas opp.  

6.3 Fylkesmannens vurdering 
Det er barnehageeiers oppgave å sikre at kravene i barnehageloven § 19 etterleves. Når 

Fylkesmannen fører tilsyn med denne bestemmelsen undersøker vi hvordan 

barnehagemyndigheten benytter sine virkemidler i form av godkjenning, tilsyn og 

veiledning for å påse at barnehageeier ivaretar sitt ansvar etter bestemmelsen. Ved bruk 

av nevnte virkemidler har barnehagemyndigheten mulighet til å avdekke brudd på 

gjeldende regelverk. Dette forutsetter imidlertid at barnehagemyndigheten benytter sine 

virkemidler ut fra jevnlige risikovurderinger basert på den kunnskapen 

barnehagemyndigheten har om barnehagene.  
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Som nevnt gjennomfører barnehagemyndigheten årlig skriftlig kontroll med den enkelte 

barnehagen som også omfatter barnehageloven § 19. Gjennom dokumentasjon og 

intervjuer bekreftes det at kommunen foretar vurderinger av kravene i barnehageloven 

§19, og at kommunen konkluderer på lovlig/ikke lovlig etter gjennomført skriftlig 

kontroll.  

 

For å påse at barnehagene følger bestemmelsen kan kommunen også veilede sine 

barnehager i forkant/etterkant av tilsyn, og på denne måten vurdere behovet for 

oppfølgingstilsyn, veiledning eller kompetansehevingstiltak i den enkelte barnehage. 

Under intervjuene kom det fram at kommunen har hatt fokus på dette temaet på felles 

styrermøter hvor alle barnehagene deltar. Ut fra helhetsvurdering finner Fylkesmannen 

at barnehagemyndigheten har innhentet tilstrekkelig kunnskap om barnehagenes praksis 

for å kunne påse regleverketterlevelse når det gjelder barnehageloven § 19 første ledd jf. 

§ 8.  

 

Videre kan barnehageeier og kommunen som barnehagemyndighet også kreve 

politiattest fra «andre personer som regelmessig oppholder seg i barnehagen eller har 

vesentlig innflytelse på barnehagens drift», jf. barnehageloven § 19 annet ledd. Dette 

gjelder for eksempel barnehageeier/styremedlemmer eller personer som gir 

spesialpedagogisk hjelp. Under intervjuene ble det bekreftet at kommunen og 

barnehagene også har vurdert hvorvidt det er nødvendig at andre som oppholder seg i 

barnehagen leverer politiattest. Fylkesmannen finner at barnehagemyndigheten også har 

innhentet tilstrekkelig informasjon om barnehagenes praksis for å kunne påse 

regleverketterlevelse når det gjelder barnehageloven jf. § 19 annet ledd jf. § 8. 

6.4 Fylkesmannens konklusjon  

Fylkesmannen finner at Larvik kommune har en praksis som er egnet til å påse at eier av 

barnehagene ivaretar barnehagelovens krav om innhenting av politiattest jf. 

barnehageloven § 8, jf. § 19.  

7. Forhåndsvarsel om pålegg om retting 

Fylkesmannen har i kapittel 5 konstatert lovbrudd. Denne foreløpige tilsynsrapporten er 

et forhåndsvarsel om mulige pålegg om retting, jf. forvaltningsloven § 16. Formålet med 

forhåndsvarslet er å avklare misforståelser og rette eventuelle feil.  

Larvik kommune kan uttale seg om innholdet i denne tilsynsrapporten. Frist for 

tilbakemelding er 20. januar 2017.  

Etter utløpet av fristen vil Fylkesmannen utarbeide en endelig tilsynsrapport. I endelig 

tilsynsrapport vil kommunen gis rimelig frist til å rette de ulovlige forholdene. Dersom 

forholdene ikke rettes innen fristen fastsatt i endelig tilsynsrapport, vil Fylkesmannen 

vedta pålegg om retting.  

Følgende pålegg er aktuelle å vedta etter utløp av rettefristen i endelig tilsynsrapport: 

 

Kommunens håndtering av regelverket om dispensasjon fra pedagognormen 

Larvik kommune skal behandle søknad om dispensasjon fra pedagognormen i samsvar 

med gjeldende regelverk, jf. barnehageloven § 18 sjette ledd, jf. forskrift om pedagogisk 

bemanning. 
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- Kommunen må påse at forskriftens anvendelsesområde er kjent. 

- Kommunen må i sine enkeltvedtak legge riktig lovhjemmel til grunn når det 

innvilges midlertidig dispensasjon fra norm om pedagogisk bemanning.  

- Kommunen må vurdere om «særlige forhold» tilsier at dispensasjon kan 

innvilges. 

- Kommunes vedtak om dispensasjon skal ikke gis med tilbakevirkende kraft.  

1) Larvik kommune skal følge forvaltningslovens bestemmelser i sin saksbehandling 

av søknader om dispensasjon fra pedagognormen, jf. barnehageloven § 18 femte 

og sjette ledd, jf. forskrift om pedagogisk bemanning. 

- Kommunens vedtak skal opplyse om retten til å se sakens dokumenter, jf. 

forvaltningsloven § 18, jf. § 19.  

 

8. Kommunens rett til å kommentere foreløpig tilsynsrapport 

Som nevnt i punkt 7 har kommunen rett til å kommentere på denne foreløpige 

tilsynsrapporten.  

Frist for tilbakemelding er 20. januar 2016.  

Kommunen har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven § 18 og § 19. 

 

Fylkesmannen i Vestfold 

Tønsberg, 19. 12. 2016 
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