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Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  05.09.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 27/17 
GODKJENNING AV PROTOKOLL 13.06.17  

 

Forslag til vedtak: 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 13.06.17 godkjennes.  
 
Vedlegg:  
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 13. juni 2017 

 
Saksframstilling: 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Tønsberg  
 
Dato: 13.06.2017 kl. 16:00 
Sted: Rådhuset, Lodgen  
Arkivsak: 16/00208 
  
Tilstede:  Lars Egeland,  

Øyvind Olav Oppegård, 
Gry Aas, 
Trond Mathisen i sak 21/17 -26/17 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Svein Konrad Rui 

  
Forfall:  Tove Rise Kværne 
  
Andre: Tønsberg kommune, rådmann Geir Viksand, sak 19/17 – 21/17 

KPMG, revisor Rune Johansen 
KPMG, forvaltningsrevisor Ole Willy Fundingsrud 
Vestfold kommunerevisjon,  
daglig leder Linn Therese Bekken, sak 25/17 
Vestfold kommunerevisjon, revisor Linn Karlsvik, sak 25/17 
VIKS, rådgiver Heidi Wulff Jacobsen 
 

Møteleder: Kontrollutvalgsleder Lars Egeland 
Protokollfører: Rådgiver Heidi Wulff Jacobsen 
  

 
 
Innkalling og saksliste ble godkjent. Møtet ble satt kl 16.00.  
  
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

19/17 
16/00208-
27 

Godkjenning av protokoll 26.04.17 2 

20/17 17/00049-6 
Orientering om offentlig støtte til St. Olav katolske 
menighet  

2 

21/17 17/00106-5 
Orientering om fond/bundet fond og bruken de 2 siste 
årene  

3 
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22/17 17/00123-2 
Behandling av prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjekt "Vikarbruk i oppvekst, 
barnehager"  

4 

23/17 17/00136-1 
Behandling av prosjektplan, selskapskontroll av 
Smiløkka Arena AS 

5 

24/17 
16/00206-
11 

Referatsaker  7 

25/17 17/00113-4 
En presentasjon av selskapet Vestfold 
Kommunerevisjon  

7 

26/17 16/00207-7 Eventuelt  8 

    

 
 
 
 
Saker til behandling 

19/17 Godkjenning av protokoll 26.04.17 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  13.06.2017 19/17 

 

Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 26.04.17 godkjennes. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 26.04.17 godkjennes. 
 
[Lagre]  
 

20/17 Orientering om offentlig støtte til St. Olav katolske menighet  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  13.06.2017 20/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens informasjon tas til orientering. 
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Møtebehandling 
Rådmannen orienterte om saken og informerte om at KS-advokatene hadde 
engasjert seg for kommunene. Tønsberg kommune har takket ja til tilbudet og 
avventer nærmere utfall i saken.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Rådmannens informasjon tas til orientering, og kontrollutvalget er tilfreds med at KS-
advokatene følger opp kommunens fordring.  
 
[Lagre]  
 
 
 

21/17 Orientering om fond/bundet fond og bruken de 2 siste årene  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  13.06.2017 21/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Administrasjonens informasjon tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmannen gikk i gjennom de viktigste fondene til Tønsberg kommune og informerte 
om størrelsen på dem. Eksisterende bundne fond må føres over til ny kommune. 
Bruk av bundne fond er stort sett regelstyrt. Det er vedtak i kommunestyret som 
avgjør hva fondene skal benyttes til.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
Rådmannens informasjon tas til orientering, og kontrollutvalget ber om at oversikten 
over fondene blir sendt til sekretariatet. 
[Lagre]  
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22/17 Behandling av prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt 
"Vikarbruk i oppvekst, barnehager"  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  13.06.2017 22/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Fremlagt prosjektplan fra KPMG vedrørende «Vikarbruk i oppvekst, barnehager» 
godkjennes med bruk av inntil 150 timer som dekkes innenfor kontrakten i 2017.  
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten skal inneholde valgte hovedproblemstillinger som 
følger: 

 
1. Hva er omfanget av vikarbruk i de kommunale barnehagene i Tønsberg 
kommune?  

Herunder kartlegge:  

a. Totale vikarkostnader i 2016 og sammenlignet med tidligere år.  

b. Vikarkostnaders andel av totale lønnskostnader per barnehage.  
 
2. Hva er årsakene til vikarbruken?  
 
3. Hva er de reelle vikarkostnadene hensyntatt refusjoner? Herunder 
kartlegge/vurdere:  

a. Hva er netto vikarkostnader hensyntatt refusjon der årsaken til vikarutgiftene er 
knyttet til sykdom og øvrig refusjonsberettiget fravær?  

b. Hva er kostnadsdifferansen mellom et gjennomsnittlig årsverk i barnehagen og 
et årsverk for vikar?  
 
4. Hva er vurderte kvalitative/pedagogiske konsekvenser forbundet med 
vikarbruk? 
a. Innebærer konsekvensene risiko i forhold til ivaretakelse av regelverket for 
kvalitativt og pedagogisk innhold?  
 

Kontrollutvalget ber om at revisjonen leverer forvaltningsrapporten med rådmannens 
uttalelse innen 06.11.17 til sekretariatet.  
 
 
 
Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor la frem prosjektplanen og gjennomgikk problemstillingen. 
Problemstillingene ble diskutert, revisor skal ta hensyn til de innspill som kom frem i 
møtet. Spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
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Enstemmig 
 
Vedtak  
 
Fremlagt prosjektplan fra KPMG samt innspill som fremkom i kontrollutvalgsmøtet 
vedrørende «Vikarbruk i oppvekst, barnehager» godkjennes med bruk av inntil 150 
timer som dekkes innenfor kontrakten i 2017.  
  
Forvaltningsrevisjonsrapporten skal inneholde valgte hovedproblemstillinger som 
følger: 

 
1. Hva er omfanget av vikarbruk i de kommunale barnehagene i Tønsberg 
kommune?  

Herunder kartlegge:  

a. Totale vikarkostnader i 2016 og sammenlignet med tidligere år.  

b. Vikarkostnaders andel av totale lønnskostnader per barnehage.  
 
2. Hva er årsakene til vikarbruken?  
 
3. Hva er de reelle vikarkostnadene hensyntatt refusjoner? Herunder 
kartlegge/vurdere:  

a. Hva er netto vikarkostnader hensyntatt refusjon der årsaken til vikarutgiftene er 
knyttet til sykdom og øvrig refusjonsberettiget fravær?  

b. Hva er kostnadsdifferansen mellom et gjennomsnittlig årsverk i barnehagen og 
et årsverk for vikar?  
 
4. Hva er vurderte kvalitative/pedagogiske konsekvenser forbundet med 
vikarbruk? 
a. Innebærer konsekvensene risiko i forhold til ivaretakelse av regelverket for 
kvalitativt og pedagogisk innhold?  
 

Kontrollutvalget ber om at revisjonen leverer forvaltningsrapporten med rådmannens 
uttalelse innen 06.11.17 til sekretariatet 
[Lagre]  
 
 
 

23/17 Behandling av prosjektplan, selskapskontroll av Smiløkka 
Arena AS 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  13.06.2017 23/17 
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Forslag til vedtak: 
 
Fremlagt prosjektplan fra KPMG vedrørende selskapskontroll av «Smiløkka Arena 
AS» godkjennes med bruk av inntil 55 timer som dekkes innenfor kontrakten i 2017.  
 
Selskapskontrollen skal inneholde valgte hovedproblemstillinger som følger: 
1. I hvilken grad utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunens 
eierskapsmelding for:  

a. Eierskapsstrategi?  

b. Krav til godt eierskap?  
 

2. Hva er årsaker til eventuell manglende etterlevelse? 
 

Kontrollutvalget ber om at revisjonen leverer selskapskontrollen innen 06.11.17 til 
sekretariatet. 
 
 
Møtebehandling 
Varamedlem Svein Konrad Rui meldte fra at han sitter i styret i Smiløkka Arena AS. 
Utvalget vurderte at han er inhabil, og Svein Konrad Rui fratrådte behandlingen av 
saken. 
 
Forvaltningsrevisor gjennomgikk prosjektplanen og problemstillingene. Spørsmål ble 
besvart. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
Fremlagt prosjektplan fra KPMG vedrørende selskapskontroll av «Smiløkka Arena 
AS» godkjennes med bruk av inntil 55 timer som dekkes innenfor kontrakten i 2017.  
 
Selskapskontrollen skal inneholde valgte hovedproblemstillinger som følger: 
1. I hvilken grad utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunens 
eierskapsmelding for:  

a. Eierskapsstrategi?  

b. Krav til godt eierskap?  
 

2. Hva er årsaker til eventuell manglende etterlevelse? 
 

Kontrollutvalget ber om at revisjonen leverer selskapskontrollen innen 25.08.17 til 
sekretariatet. 
[Lagre]  
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24/17 Referatsaker  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  13.06.2017 24/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsaken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgsleder refererte til evalueringsrapport, «Samlede erfaringer etter funn 
av bombe, Tønsberg, mars 2017». 
 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Referatsaken tas til orientering 
 
[Lagre]  
 
 
 

25/17 En presentasjon av selskapet Vestfold Kommunerevisjon  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  13.06.2017 25/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Informasjonen tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Daglig leder i Vestfold kommunerevisjon fremla en presentasjon om selskapet og 
selskapes drift. Spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Informasjonen tas til orientering. 
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[Lagre]
26/17 Eventuelt

Behandlet av Møtedato Saknr
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 1 3.06.201 7 26/1 7

Forslag til vedtak:

.

Møtebehandling
Ingen saker.

Vedtak

[Lagre]

Neste møte i kontrollutvalget er 5. september 2017.

Revetal, 1 4.06.1 7
For leder av kontrollutvalget i Tønsberg kommune, Lars Egeland

Heidi Wulff Jacobsen
Rådgiver
VIKS
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Arkivsak-dok. 17/00123-7 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  05.09.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 28/17 
ORIENTERING OM FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET 
"VIKARBRUK I OPPVEKST, BARNEHAGER"  

 

Forslag til vedtak: 
Informasjonen fra revisor tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
Saksframstilling: 
I kontrollutvalgsmøtet 13.06.17 ble prosjektplanen til forvaltningsprosjektet 
«Vikarbruk i oppvekst, barnehager» behandlet og vedtatt med de innspill som 
fremkom i møtet. 
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten skal inneholde valgte hovedproblemstillinger som 
følger: 

 
1. Hva er omfanget av vikarbruk i de kommunale barnehagene i Tønsberg 
kommune?  

Herunder kartlegge:  

a. Totale vikarkostnader i 2016 og sammenlignet med tidligere år.  

b. Vikarkostnaders andel av totale lønnskostnader per barnehage.  
 
2. Hva er årsakene til vikarbruken?  
 
3. Hva er de reelle vikarkostnadene hensyntatt refusjoner? Herunder 
kartlegge/vurdere:  

a. Hva er netto vikarkostnader hensyntatt refusjon der årsaken til vikarutgiftene er 
knyttet til sykdom og øvrig refusjonsberettiget fravær?  

b. Hva er kostnadsdifferansen mellom et gjennomsnittlig årsverk i barnehagen og 
et årsverk for vikar?  
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4. Hva er vurderte kvalitative/pedagogiske konsekvenser forbundet med 
vikarbruk? 
a. Innebærer konsekvensene risiko i forhold til ivaretakelse av regelverket for 
kvalitativt og pedagogisk innhold?  

 
 
Forvaltningsrapporten med rådmannens uttalelse leveres innen 06.11.17 til 
sekretariatet. 
 
 
Revisor orienterer om  arbeidet og status. 
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Arkivsak-dok. 17/00097-5 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  05.09.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 29/17 
BEHANDLING AV SELSKAPSKONTROLLRAPPORT VEDR. 
SMILØKKA ARENA AS 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til KPMG sin konklusjon og anbefalinger som følger: 

Kommunens krav/forventninger slik de er formulert i eierskapsmeldingens kapittel 6 
(vedtatt av Bystyret 25.5.2016) er i all hovedsak etterlevd jfr. tabell nedenfor som gir 
en oppsummering av etterlevelsen av hvert prinsipp.  

Selskapskontrollen har avdekket forbedringspunkter i forhold til tre av prinsippene:  

syn på forslag til strategi- og handlingsplaner før selskapets styret vedtar disse er 
ikke fulgt. Kravet i eiermeldingen fremstår litt uklart når det gjelder når og hvor hyppig 
dette skal skje. Vi anbefaler at kommunen overfor selskapet avklarer hvilke 
forventninger en har på dette punktet, og at Tønsberg kommune ser på 
formuleringen i eiermeldingen.  

I vedtatt delegasjonsreglement ("Reglementer for de politiske styringsorganene 
2016-2019" vedtatt av bystyret 9.12.2015) er det under omtale av formannskapet i 
kapittel 4.1.2 skrevet at formannskapet skal fatte vedtak i saker mv relatert til 
kommunens styringssignaler til selskaper kommunen er involvert i, samt 
gjennomgang av årsrapporter. I eiermeldingen fremkommer det at dette er en 
oppgave for bystyret. Vi anbefaler at det gjøres en vurdering om 
delegasjonsreglementet bør justeres slik at det blir samsvar med eiermeldingen på 
dette punkt.  

åpenhet, men har ikke lagt til rette for at eksterne kan kreve innsyn i dokumenter ved 
å legge ut postjournal eller lignende. Vi anbefaler at kommunen ber selskapet om å 
foreta en vurdering om selskapet følger kravene i lov og forskrift på dette området.  

 

av selskapet, men det er gjort vurderinger på en rekke enkeltområder. Equass-
sertifiseringen vil dekke mye av den risiko som ligger på attføringsområdet og 
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sammen med øvrige vurderinger og rutiner innenfor økonomi, HMS osv. har 
selskapet i stor grad gjennomført overordnet risikovurdering. Vi vil likevel anbefale at 
kommunen ber om at selskapets arbeid knyttet til risikostyring og vurderinger samles 
i et dokument som legges samlet frem for styret i selskapet.  

 

Der hvor tiltak ikke alt er satt i verk, så anbefaler revisor at det iverksettes tiltak for å 
gjøre utbedringer på nevnte forbedringsområder.  

 
Kontrollutvalget ber om en tilbakemelding fra administrasjonen innen 
____________2017.  
Rapporten oversendes til bystyret. 
 
 
Kontrollutvalgets innstilling til bystyret: 
Bystyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og KPMG sin konklusjon og 
anbefalinger som følger: 
 

Kommunens krav/forventninger slik de er formulert i eierskapsmeldingens kapittel 6 
(vedtatt av Bystyret 25.5.2016) er i all hovedsak etterlevd jfr. tabell nedenfor som gir 
en oppsummering av etterlevelsen av hvert prinsipp.  

Selskapskontrollen har avdekket forbedringspunkter i forhold til tre av prinsippene:  

syn på forslag til strategi- og handlingsplaner før selskapets styret vedtar disse er 
ikke fulgt. Kravet i eiermeldingen fremstår litt uklart når det gjelder når og hvor hyppig 
dette skal skje. Vi anbefaler at kommunen overfor selskapet avklarer hvilke 
forventninger en har på dette punktet, og at Tønsberg kommune ser på 
formuleringen i eiermeldingen.  

I vedtatt delegasjonsreglement ("Reglementer for de politiske styringsorganene 
2016-2019" vedtatt av bystyret 9.12.2015) er det under omtale av formannskapet i 
kapittel 4.1.2 skrevet at formannskapet skal fatte vedtak i saker mv relatert til 
kommunens styringssignaler til selskaper kommunen er involvert i, samt 
gjennomgang av årsrapporter. I eiermeldingen fremkommer det at dette er en 
oppgave for bystyret. Vi anbefaler at det gjøres en vurdering om 
delegasjonsreglementet bør justeres slik at det blir samsvar med eiermeldingen på 
dette punkt.  

åpenhet, men har ikke lagt til rette for at eksterne kan kreve innsyn i dokumenter ved 
å legge ut postjournal eller lignende. Vi anbefaler at kommunen ber selskapet om å 
foreta en vurdering om selskapet følger kravene i lov og forskrift på dette området.  

 

t risikovurdering 
av selskapet, men det er gjort vurderinger på en rekke enkeltområder. Equass-
sertifiseringen vil dekke mye av den risiko som ligger på attføringsområdet og 
sammen med øvrige vurderinger og rutiner innenfor økonomi, HMS osv. har 
selskapet i stor grad gjennomført overordnet risikovurdering. Vi vil likevel anbefale at 
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kommunen ber om at selskapets arbeid knyttet til risikostyring og vurderinger samles 
i et dokument som legges samlet frem for styret i selskapet.  

 

Der hvor tiltak ikke alt er satt i verk, så anbefaler revisor at det iverksettes tiltak for å 
gjøre utbedringer på nevnte forbedringsområder.  

 
Bystyret ber om en tilbakemelding fra administrasjonen til kontrollutvalget innen 
____________2017.  
 
 
Vedlegg:  
Eierskapsrapporten vedr. Smiløkka Arena AS, august 2017. 

 
Saksframstilling: 
 
Formålet med eierskapskontrollen er å undersøke om kommunens krav til strategi og 
eierskap etterleves for Smiløkka Arena AS. 
 
Tønsberg kommune eier 25% av Smiløkka Arena AS. Øvrige eiere er Sandefjord og 
Nøtterøy kommuner.  
 
I kontrollutvalgsmøtet 13.06.17 behandlet kontrollutvalget prosjektplanen vedrørende 
en selskapskontroll av Smiløkka Arena AS. Følgende hovedproblemstillinger ble 
vedtatt: 
 

1. I hvilken grad utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunens 
eierskapsmelding for:  
a. Eierskapsstrategi?  

b. Krav til godt eierskap?  
 
2. Hva er årsaker til eventuell manglende etterlevelse? 

 
 

Det vises til revisors konklusjon av eierskapskontrollen av Smiløkka Arena AS.  

Der hvor tiltak ikke alt er satt i verk, så anbefaler revisor at det i verksettes tiltak for å 
gjøre utbedringer på nevnte forbedringsområder.  

 

Tabellen under gir en kort oppsummering av etterlevelse av det enkelte prinsipp: 
Nr  Prinsipp  Etterlevelse  

1  Selskapets virksomhet skal tydeliggjøres i 
vedtektene.  

Ja  

2  Bystyret behandler selskapenes årsmelding 
samt strategi- og handlingsplaner. Innenfor 
rammen av vedtektene skal selskapet ha klare 
mål og strategier for sin virksomhet. I 
kommunale foretak følger det av kommuneloven 
at bystyret skal vedta selskapets strategi og 

Delvis  
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handlingsplaner. For aksjeselskapene der 
Tønsberg kommune er aksjeeier, skal 
selskapene be om bystyrets syn på forslag til 
strategi- og handlingsplaner før selskapets styre 
vedtar disse.  

3  Selskapet skal ha et etisk reglement. For 
selskaper som er eid 100% av Tønsberg 
kommune, skal Tønsberg kommunes etiske 
reglement følges. Øvrige aksjeselskaper eller 
interkommunal selskaper, skal ha etisk 
retningslinjer som stiller like store krav til styre, 
ledere og ansatte som kommunens eget etiske 
reglement.  

Ja  

4  Selskapet skal følge lov om offentlig 
anskaffelser.  

Ja  

5  Selskapet skal ha et internkontrollsystem som 
bl.a. sikrer at lover og regler som regulerer 
selskapet skal holdes.  

Ja  

6  Selskapet skal tilstrebe åpenhet som skal sikre 
at alle interessenter har tillit til selskapets 
beslutningsprosesser og måten selskapet styres 
og ledes på. Offentlighetsloven, jfr § 2, gjelder 
for selvstendige rettssubjekt (først og fremst 
aksjeselskaper og interkommunale selskaper), 
der kommuner har en eierandel på mer en 
halvparten.  

Delvis  

7  Selskapene skal aktivt arbeide for likestilling i 
virksomheten. Det forutsettes at styrene i 
selskapene er aktive på dette feltet.  

Ja  

8  De ansattes rettigheter skal ivaretas i henhold til 
gjeldende lovgivning og avtaleverk som er 
etablert mellom de aktuelle arbeidsgiver- og 
arbeidstakerorganisasjoner.  

Ja  

9  Selskapet skal arbeide for å realisere 
kommuneplanens overordnede mål om en 
bærekraftig utvikling, universelle utforming, 
helse, miljø og velferd.  

Ja  

10  Selskapet skal fremlegge en risikovurdering av 
egen virksomhet, med tanke på sårbarhet for at 
kommunale oppgaver ikke blir utført. Denne 
vurderingen bør inneholde en risikoprofil basert 
på finansielle og organisatoriske forhold.  

Delvis. 

 
Selskapskontrollrapporten om Smiløkka Arena AS har vært på høring i selskapet og 
hos rådmannen, jfr. side 11 i rapporten. Det er ingen bemerkninger eller innspill til 
uttalelsen.   



29/17 Behandling av selskapskontrollrapport vedr. Smiløkka Arena AS - 17/00097-5 Behandling av selskapskontrollrapport vedr. Smiløkka Arena AS : Tønsberg kommune- Smiløkka Arena AS - endelig rapport etter selskapskontroll

Smiløkka Arena AS

Rapport etter selskapskontroll
Tønsberg kommune

August 2017

www.kpmg.no



29/17 Behandling av selskapskontrollrapport vedr. Smiløkka Arena AS - 17/00097-5 Behandling av selskapskontrollrapport vedr. Smiløkka Arena AS : Tønsberg kommune- Smiløkka Arena AS - endelig rapport etter selskapskontroll

TØNSBERG KOMMUNE, SELSKAPSKONTROLL ii

Forord
Etter vedtak i k ontrollutvalget i Tønsberg kommune har KPMG gjennomført en selskapskontroll rettet
mot Smiløkka Arena AS . Denne rapporten er svar på ko ntrollutvalgets bestilling.

Oppbygging av rapporten

Våre konklusjoner og anbefalinger fremgår av rapportens sammendrag. Kapittel 1 har en innledning til
rapporten. Her blir bakgrunn, formål, problemstillinger, evalueringskriterier og metode presentert. I
kapittel 2 er fakta og vurderinger presentert. I kapittel 3 blir uttalelser i forbindelse med høringen av
rapporten tatt inn.

Takk til Smiløkka Arena AS og kommunen for god hjelp i arbeidet med selskapskontrollen.

Bergen, 24 . august 2017

Ole Willy Fundingsrud

Dir ektør
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Sammendrag
Formålet med eierskapskontrollen er å undersøke om kommunen s krav til strategi og eierskap etterleves
for Smiløkka Arena AS. Det er et formål å foreslå forbedringstiltak, dersom kontrollen avdekker mangler
og forbedringsområder. Prosjektet er avgrenset til kontroll med etterlevelse av krav til strategi og
eierskap som vedtatt i eierskapsmeldingen for Smiløkka Ar ena AS , herunder eierskapsmeldingens 10
krav/forventninger til selskaper Tønsberg kommun e har eierinteresser i .

Konklusjo n

Kommunens krav/forvetninger slik de er formulert i eierskapsmeldingens ka p ittel 6 (vedtatt av B ystyret
25.5.2016) er i all hovedsak etterlevd (s e tabell nedenfor som gir en oppsummering av etterlevelsen
av hvert prinsipp ) .

Selskapskontrollen har avdekket forb edringspunkter i forhold til tre av prinsippene:

Prinsipp nr. 2, er delvis innfridd, men punktet om at selskapet skal be om bystyrets syn på
forslag til strategi - og handlingsplaner før selskapet styret vedtar disse er ikke fulgt. Kravet i
ei erme ldingen fremstår litt uklart når det gjelder når og hvor hyppig dette skal skje. Vi
anbefaler at kommunen overfor selskapet avklarer hvilke forventninger en har på dette
punktet , og at Tønsberg kommune ser på formuleringen i eiermeldingen.

I vedtatt d elegasjonsreglement ("Reglementer for de politiske styringsorganene 2016 - 2019"
vedtatt av bystyret 9.12.2015) er det under omtale av formannskapet i kapittel 4.1.2 skrevet
at formannskapet skal fatte vedtak i saker mv relatert til kommunens styringssignale r til
selskaper kommunen er involvert i , samt gjennomgang av årsrapporter. I eiermeldingen
fremkommer det at dette er en oppgave for bystyret. Vi anbefaler at det gjøres en vurdering
om delegasjonsreglementet bør justeres slik at det blir samsvar med eierm eldingen på dette
punkt.

Prinsipp nr. 6 , om åpenhet , er delvis fulgt. Selskapet praktiserer slik vi opplever det åpenhet,
men har ikke lagt til rette for at eksterne kan kreve innsyn i dokumenter ved å legge ut
postjournal eller lignende. Vi anbefaler at kommunen ber selskapet om å foreta en vurdering
om selskapet følger kravene i lov og forskrift på dette området.

Prinsipp nr. er 10 er delvis fulgt. Det er ikke fremlagt en overordnet risikovurdering av
selskapet, men det er gjort vurderi nger på en rekke enkeltområder. Equass - sertifiseringen vil
dekke mye av den risiko som ligger på attføringsområdet og sammen med øvrige
vurderinger og rutiner innenfor økonomi, HMS osv. har selskapet i stor grad gjennomført
overordnet risikovurdering. . V i vil likevel anbefale at kommunen ber om at selskapets arbeid
knyttet til risikostyring og vurderinger samles i et dokument som legges samlet frem for styret
i selskapet .

Der hvor tiltak ikke alt er satt i verk, så anbefaler vi at det i verksettes tiltak for å gjøre utbedringer på
nevnte forbedringsområder .

Tabellen under gir en kort oppsummering av etterlevelse av det enkelte prinsipp :
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Nr Prinsipp Etterlevelse

1 Selskapets virksomhet skal tydeliggjøres i vedtektene. Ja

2 Bystyret behandler selskapenes årsmelding samt strategi - og handlingsplaner. Innenfor rammen av
vedtektene skal selskapet ha klare mål og strategier for sin virksomhet. I kommunale foretak følger det
av kommuneloven at bystyret skal vedta selskapets strategi og handlingsplan er. For aksjeselskapene
der Tønsberg kommune er aksjeeier, skal selskapene be om bystyrets syn på forslag til strategi - og
handlingsplaner før selskapets styre vedtar disse.

Delvis

3 Selskapet skal ha et etisk reglement. For selskaper som er eid 100% av Tønsberg kommune, skal
Tønsberg kommunes etiske reglement følges. Øvrige aksjeselskaper eller interkommunal selskaper,
skal ha etisk retningslinjer som stiller like store krav til styre, ledere og ansatte som kommunens eget
etiske reglement.

Ja

4 Selsk apet skal følge lov om offentlig anskaffelser. Ja

5 Selskapet skal ha et internkontrollsystem som bl.a. sikrer at lover og regler som regulerer selskapet
skal holdes.

Ja

6 Selskapet skal tilstrebe åpenhet som skal sikre at alle interessenter har tillit til selskapets
beslutningsprosesser og måten selskapet styres og ledes på. Offentlighetsloven, jfr § 2, gjelder for
selvstendige rettssubjekt (først og fremst aksjeselskaper og interkommunale selskaper), der kommuner
har en eierandel på mer en halvp arten.

Delvis

7 Selskapene skal aktivt arbeide for likestilling i virksomheten. Det forutsettes at styrene i selskapene er
aktive på dette feltet.

Ja

8 De ansattes rettigheter skal ivaretas i henhold til gjeldende lovgivning og avtaleverk som er etablert
mellom de aktuelle arbeidsgiver - og arbeidstakerorganisasjoner.

Ja

9 Selskapet skal arbeide for å realisere kommuneplanens overordnede mål om en bærekraftig utvikling,
universelle utforming, helse, miljø og velferd.

Ja

10 Selskapet skal fremlegge en risikovurdering av egen virksomhet, med tanke på sårbarhet for at
kommunale oppgaver ikke blir utført. Denne vurderingen bør inneholde en risikoprofil basert på
finansielle og organisatoriske forhold.

Delvis.
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1. Innledning
1.1 Bakgrunn
Kontrollutvalget har bedt KPMG gjennomføre en selskapskontroll , i form av eierskapskontroll, av
Smiløkka Arena AS .

Smiløkka Arena AS eie s av kommunene Sandefjord, Nøtterøy og Tønsberg .

Smiløkka Arena AS ble stiftet i 1990 og selskapets primære virksomhet er å være tiltaksarrangør for
varig tilrettelagt arbeid – VTA. Etter kommunesammenslåingen mellom Sandefjord, Stokke og Andebu
er Sandefjord kommune største aksjonær med 50% fra 1.1.2017 og Nøtte røy og Tønsberg kommuner
eier hver 25%. Simen Førsund er daglig leder og Egil Koch er styreleder. I følge selskapets årsregnskap
har selskapet regnskapsført et positivt årsresultat de siste 4 år. For 2016 ble årsresultatet et overskudd
på 725.330 og selska pets egenkapital var på 14,5 millioner kroner. Selskapet har ifølge årsregnskapet
for 2016 ikke langsiktig gjeld og likviditeten synes god med innestående 7,8 millioner kroner i
bankinnskudd. Bokført kortsiktig gjeld pr. 31.12.2016 var på 2,4 millioner kro ner. Selskapets økonomi
siste 4 år (tall i hele tusen) :

2016 2015 2014 2013
Totale inntekter 15 710 16 845 16 459 15 769
Varekost 971 824 1 018 989
Lønnskostnader 10 386 10 833 10 987 10 714
Avskrivninger 800 772 721 711
Annen driftskostnad 2 857 3 553 2 960 3 347
Driftsresultat 696 863 773 8
Netto finans 29 60 103 83
Årsresultat 725 923 877 91

Egenkapital 14 497 13 772 12 849 11 973
Sum gjeld og EK 16 890 15 989 15 704 15 151
EK% 86 % 86 % 82 % 79 %

(Kilde: Årsregnskap, regnskapsregisteret)

1.2 F ormål
Formålet med eierskapskontrollen er å undersøke om kommunen krav til strategi og eierskap etterleves
for Smiløkka Arena AS.

Det er et formål å foreslå forbedringstiltak, dersom kontrollen avdekker mangler og forbedringsområder.

Prosjektet er avgrenset til kontroll med etterlevelse av krav til strategi og eierskap som vedtatt i
eierskapsmeldingen for Smiløkka Arena AS. Andre selskaper er ikke omfattet av kontrollen.

1.3 Problemstillinger
Følgende probl emstilling skal besvares for Smiløkka Arena AS :

1. I hvilken grad utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunens
eierskapsmelding for:

a. Eierskapsstrategi?

b. Krav til godt eierskap?

2. Hva er årsaker til eventuell manglende etterlevelse?
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1.4 Evaluerings kriterier

Til problemstillingene blir det oppstilt revisjonskriterier:

Tønsberg kommunes eierskapsmelding av 201 6 .

1.5 Metode
Selskapskontrollen er gjennomført i samsvar med kravene i RSK001 Standard for forvaltningsrevisjon1

og iht. veileder "Selskapskontroll – fra A til Å"2.

For å svare på problemstillingene er følgende teknikker brukt for å samle inn data:

Dokumentinnsamling og analyse

Intervjuer

Til grunn for rapporten ligger en gjennomgang og analyse av sentrale dokumen ter opp mot
evalueringskriteriene . L iste over mottat t dokumentasjon er inntatt i vedlegg 1.

Intervju har vært en sentral informasjonskilde, og utvalget av personer er basert på forventet
informasjonsverdi, personenes erfaring og formelt ansvar i forhold til selskapskontrollens formål og
problemstillinger. Formålet med intervjuene har vært å få utfyllende og supplerende informasjon til
dokumentasjonen vi har mottatt .

I Smiløkka Arene AS har vi snakket med:

Styreleder

D aglig leder, attføringsleder, drifts - og a vdelingsleder (fellesintervju)

I Tønsberg kommune har vi snakket med:

Ordfører ( kommunens eierrepresentant i selskapene)

Rådmann

Datainnsamlingen ble avsluttet 8 . 8 .201 7 .

Rappor t e r sendt på høring til selskapet og rådmannen.

1 Norges Kommunerevisorforbund, 2011
2 Norges Kommunerevisorforbund, 2010



29/17 Behandling av selskapskontrollrapport vedr. Smiløkka Arena AS - 17/00097-5 Behandling av selskapskontrollrapport vedr. Smiløkka Arena AS : Tønsberg kommune- Smiløkka Arena AS - endelig rapport etter selskapskontroll

TØNSBERG KOMMUNE, SELSKAPSKONTROLL 3

2. Oppfølging av eierskapsprinsippene
2.1 P rinsipp 1: Selskapets virksomhet

2.1.1 Prinsippet

Prinsipp 1 lyder:

Selskapets virksomhet skal tydeliggjøres i vedtektene.

2.1.2 Fakta

Selskapets virk s omhet er regulert i vedtektene § 3:

Selskapets primære virksomhet er å være tiltaksarrangør for varig tilrettelagt arbeid - VTA.
Tiltaket er rettet mot personer som har eller i nær fremtid ventes å få innvilget uførepensjon,
og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging.

Deltakerne i tiltaket VTA er ansatt i bedriften og deltar i produksjon og omsetning av varer og
tjenester. Tiltaket skal tilby personer arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne.

Arbeidet i virksomheten skal bidra til å utvikle ressurser hos deltak erne gjennom kvalifisering
og tilrettelagte arbeidsoppgaver.

Virksomheten kan også være tiltaksarrangør for andre arbeidsmarkedstiltak og administrere
sysselsetting for svakere grupper på arbeidsmarkedet på vegne av eierkommunene.

Deltakerne i disse andr e tiltak er ikke ansatt i bedriften.

Selskapet kan i tillegg engasjere seg i kjøp og salg av eksternt produserte varer og tjenester.

Selskapet kan etablere datterselskaper med samme formål i andre kommuner.

2.1.3 Vurdering

Gjennomgang av selskapets årsregnska p for 2015 og 2016, selskapets årsrappor t er til NAV og de
intervjuer vi har gjennomfø r t viser at det er godt samsvar mellom den aktivitet selskapet driver og
hvordan vedtek t ene legger rammer for selskapets virksomhet. Den primære aktiviteten til selskapet er
å være ti l tak s arrangør for varig tilrettelagt arbeid. I tillegg har selskapet 5 AFT - plasser og er godkjent
lærlingebedrift og har lær l ingeplasser innenfor trebearbeid ings fag, transport/logistikk og deler av
tømrerfag. Det mest e av eksterne inntekter uto ver tilskudd fra NAV , kommer fra e genproduserte varer
og tjenester . Prinsipp nr. 1 i eiermeldingen er fulgt.
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2.2 Prinsipp 2: Årsmelding, strategi - og handlingsplaner

2.2.1 Prinsippet

Prinsipp 2 lyder:

Bystyret behandler selskapenes årsmelding samt strategi - og handlingsplaner. Innenfor
rammen av vedtektene skal selskapet ha klare mål og strategier for sin virksomhet. I
kommunale foretak følger det av kommuneloven at bystyret skal vedta selskapets strategi og
handlingsplaner. For aksjeselskapene der Tønsberg komm une er aksjeeier, skal selskapene
be om bystyrets syn på forslag til strategi - og handlingsplaner før selskapets styre vedtar
disse.

2.2.2 Fakta

Smiløkka Arena har ikke utarbeidet årsmelding for 2015 eller 2016 . Selskapet har utarbeide t
årsregnskap og styrets å rsberetning slik det følger av lovkrav for aksjeselskaper. I tillegg har selskapet
utarbeidet egne årsrapporter til NAV , og det er for 2016 ved oversendelse av styrepapirer til eier
sammen med årsregnskap og årsberetning vedlagt et eget dokument "Resultater av
attføringstjenestene ved Smiløkka Arena AS 2016". Dette dokumentet er gjort tilgjengelig på selskapets
hjemmeside.

Ved politisk behandling av eiermeldingene i 2015 og 2016 (for årsregnskapet 2014 og 2015) er det
vedlagt et eget vedlegg til eiermeldingen for den enkelte virksomhet. Her fremkommer
nøkkeltallsinformasjon fra årsregnskapet, informasjon om eierandeler, st yremedlemmer mv. Det vises
til vedlegg 2 hvor vedlegget for 2016 er vist. Ved fremleggelse av eiermelding for 2016 ble også
årsregnskapet til selskapet vedlagt saken.

Selskapet har ikke fulgt opp punktet i eiermeldingen om å be om bystyrets syn på strate gi - og eller
handlingsplaner for 2015 eller 2016.

2.2.3 Vurdering

Vår vurdering er at eiermeldingens krav i prinsipp nr 2 er noe uklare. Det sies blant annet at selskapets
å rsmelding skal legges frem, men et AS har ikke krav om utarbeidelse av årsmelding. Det er
nærliggende å tenke at eiermeldingen her tenker på å rsregnskap og årsberetning. Kravet i prinsipp nr
2 til at selskapet skal be om bystyrets syn på forslag til strategi - og handlingsplaner er ikke fulgt. Her
bør kanskje eiermeldingen være tydeligere på når dette skal skje, om det er et årlig krav eller om det er
tilstrekkelig i de tilfeller det gjøres større endringer i strategi - og/eller handlingsplaner.

I vedtatt delegasjonsreglement ("Reglementer for de poli t iske styringsorganene 2016 - 2019" vedtatt av
bystyret 9.12.2015 ) er det under omtale av formannskapet i kapittel 4.1.2 skrevet at formannskapet
skal fatte vedtak i saker mv relatert til kommunens styringssig n aler til selskaper kommunen er
inv o l v ert i samt gjennomgang av årsrapporter. I eiermelding en fremkommer det at dette er en oppgave
for bystyret. Vi anbefaler at det gjøres en vurdering om delegasjonsreglementet bør justeres med
tanke på formannskapets ansvar slik at det blir samsvar med eiermeldingen på dette punkt.

Årsregnskapet, årsberetninge n og notene som Smiløkka AS avlegger sier lite om resultatet av VTA -
virksomheten. Vi anbefaler at kommunen ber selskapet vurdere om innholdet i årsberetningen, og om
den bør utvides noe eller om selskapet ønsker å rapportere til Bystyret på annen måte om d riften.
Prinsipp nr. 2 i eiermeldingen er delvis fulgt.
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2.3 Prinsipp 3: E tisk reglement

2.3.1 Prinsippet

Prinsipp 3 lyder:

Selskapet skal ha et etisk reglement. For selskaper som er eid 100% av Tønsberg kommune,
skal Tønsberg kommunes etiske reglement følges. Øvrige aksjeselskaper eller
interkommunal e selskaper, skal ha etisk retningslinjer som stiller like store krav til styre, ledere
og ansatte som kommunens eget etiske reglement.

2.3.2 Fakta

Et sammendrag/utdrag av selskapets etiske retningslinjer ligger tilgjenge lig på selskapets
hjemmeside. Vi har også mottatt en full versjon av de etiske retningslinjene revidert pr 9.1.2017. Det
er i prin s ippene lagt vekt på den attføring s mes s ige profesjonen og de ansattes ansvar for å legge til
rette for positive endringer og videreutvi k ling. Det er også omtalt mer formelle forhold rundt
taushetsplikt, innkjøp og anskaffelser, bruk av selskapets biler mm. Som vedlegg til de etiske
retningslinjene ligger blant annet klageprosedyre og varslings p rosedyre.

2.3.3 Vurdering

Vår vurdering av de etiske retningslinjene er at de stiller like store krav som kommunens etiske
reglement og at prinsipp 3 er fulgt.

2.4 Prinsipp 4: Lov om offentlige anskaffelser
Prinsipp 4 lyder:

S elskape t skal følge lov om offentlig anskaffelser.

2.4.1 Fakta

I følge selskapets egne etiske retni n gslinjer pkt 8:

Bedriften skal følge lov om offentlige anskaffelser når det gjelder innkjøp og anskaffelser
under terskelverdier.

For innkjøp under terskelverdier skal det hentes inn priser og tilbud fra minimum 3 tilbydere,
og det skal være løpende vurdering av om vi bruker "den riktige leverandøren" til enh v er tid.

I følge selskapet bekreftes det at de følger lov om offentlige anskaffelser, men at det fremover skal
jobbes med å gjennomgå løpende avtaler for å se på kostnadsbr uk mv.

2.4.2 Vurdering

Vår vurdering er at selskapet har lagt opp til å følge lov om offentlige anskaffelser. Vi ser ved
gjennomgang av styrereferater at styret etterlyser innhenting av priser fra flere leverandører blant
annet i forbindelse med arbeid på kjøkke n. Vår gjennomgang av regnskapet til S m iløkka Arena AS
indikerer at det meste av innkjøp som selskapet foretar er godt under terskelverdiene.

Det er et generelt prinsipp i lov om offentlige anskaffelser at konkurranse skal sikres. Dette kan
ivaretas ved å innhente tilbud fra minimum 3 tilbydere også for mindre kjøp. Vi anbefaler at kommunen
ber selskapet sammen med styret vurdere hvordan de kan dokumentere at prinsippet føl g es , og
hvordan rapportering til styret fra daglig leder bør være på dette punktet. Vår vurdering er at prinsipp 4
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er fulgt, men selskapet bør se på hvordan det kan dokumenteres at prinsippet i det etiske
retningslinjene om minimum tre tilbydere er fulgt og hv ordan de løpende vurderer innkjøpsavtaler.

2.5 Prinsipp 5: Internkontrollsystem

2.5.1 Prinsippet

Prinsipp 5 lyder:

Selskapet skal ha et internkontrollsystem som bl.a. sikrer at lover og regler som regulerer
selskapet skal holdes .

2.5.2 Fakta

Selskapets primære formål er å være tiltaksarrangør for varig tilrettelagt arbeid – VTA. Selskapet er
sertifisert i henhold til Equass. I følge EGUASS Norge er EQUASS Assurance:

"et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og
sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av
tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere".

Sertifiseringen dekker myndighetenes krav til kvalitetssikring innenfor attføringssekt oren og omfatter
krav til r utiner på den rekke områder herunder krav til tydelige skriftlige beskrivelser av visjon, formål og
verdier, at virksomheten gjennomfører årlig planlegging og har en årsplan, at det gjennomføre s
resultatevalueringer og iverksette s tiltak, krav til at nasjo nal HMS - lovgivning følges, krav til utviklingsplan
for ansatte, krav til rettighetsdokument for tjenestemottakere mm.

Eiermeldingens prinsipp 5 må sees i sammenheng med prinsipp 9 vedørende bærekraftig utvikling,
universell utforming, helse, miljø og vel ferd og prinsipp 10 vedrørende risikovurdering av virksomheten.

2.5.3 Vurdering

Equass sert i fiseringen og den løpende og årlige oppfølgingen fra NAV dekker i all hovedsak kvaliteten
på det som er pr imærvirksomheten til selskapet. Selve sertifiseringen er omfattende og dekker etter
vår oppfatning på et overordnet nivå nødvendige krav til internkontrollsystem for selskapet. I tillegg til
selve sertifiseringen er det vår vurdering at løpende dialog inte rnt i selskapet i form av ledermøter,
avdelingsmøter, møter med fokus på deltakers utvikling, styremøter og løpende og årlig oppfølging fra
NAV er med på å sikre en god drift av selskapet.

Vår vurdering er at p rinsipp nr. 5 er fulgt.
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2.6 Prinsipp 6: Åpenhet

2.6.1 Prinsippet

Prinsipp 6 lyder:

Selskapet skal tilstrebe åpenhet som skal sikre at alle interessenter har tillit til selskapets
beslutningsprosesser og måten selskapet styres og ledes på. Offentlighetsloven, jfr § 2,
gjelder for selvstendige rettssubj ekt (først og fremst aksjeselskaper og interkommunale
selskaper), der kommuner har en eierandel på mer en halvparten.

2.6.2 Fakta

I henhold til offentlighetsloven § 2 vil Smiløkka Arena AS i utgangspunktet være omfattet av loven (ref
§ 2 første avsnitt pkt d). Eiermeldingen viser også til samme lovbestemmelse. Selskapet har ikke lagt
til rette for at eksterne kan kreve innsyn i dokumenter ved å legge ut postjournal eller lignende. Det
opplyses at selskapet i utgangspunktet praktiserer åpenhet , men at mye korrespondanse knyttet til
deltakere ikke vil være offentlig.

2.6.3 Vurdering

Selskapet bør gjøre en juridisk vurdering i forhold til offentlighetsloven , og hvordan selskapet skal
forholde seg til eiermeldingens krav slik at de kan tilstrebe åpenhet. Offentlighe tsloven gjelder ikke
rettssubjekt som i hovedsak driver næring i konkurranse med og på samme vilkår som private. For
Smiløkka Arena AS er dette etter vår vurdering ikke ett unntak som vil være gjeldende. Det er i
forskrift til loven gitt unntak for visse d okumenter herunder " dokument hos arbeidsmarknadsføretak
godkjent av Arbeids - og velferdsetaten (NAV) som gjeld enkeltpersonar som får bistand frå føretaket".
Etter vår vurdering er prinsipp 6 om åpenhet delvis innfridd. Kommunen bør be s elskapet om å gjør e
en nærmere avklaring av hvordan det kan legges til rette for åpenhet og hvilke dokumenter som
eventuelt kan holdes utenfor i henhold til lov og forskrift på området.

2.7 Prinsipp 7: Likestilling

2.7.1 Prinsippet

Prinsipp 7 lyder:

Selskapene skal aktivt arbeide for likestilling i virksomheten. Det forutsettes at styrene i
selskapene er aktive på dette feltet.

2.7.2 Fakta

I følge selskapets årsberetning for 2016 har bedriften sysselsatt 56 yrkeshemmede og 12 ordinært
ansatte. Kjønnsfordelingen er ca. 40 % kvinner og 60 % menn blant personalet og 36 % kvinner og
64 % menn blant de yrkeshemmede. Videre opplyses at bedriften har lik lønn for samme funksjon i
alle ledd og bestreber seg på at alle stillinger og arbeidsoppgaver skal være kjønnsnøytrale .
Selskapets styre for 2 016 bestod av tre menn og to kvinner.

Selskapet viser til at de har rutiner i personalhåndboken i forhold til å sikre en jevn kjønnsbalanse i
selskapet i forbindelse med rekruttering. Det har vært gjennomført tilfredshetsundersøkelser blant de
ansatte, me n det beskrives som utfordrende å gjennomføre dette i en virksomhet med få ansatte.
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2.7.3 Vurdering

Sels k apet synes å ha fokus og rutiner på likestillingsarbeidet. Det fremkommer også i vår
gjennomgang av styremøtereferater at det har vært orientert i styre t vedrørende lønnsharmonisering
for en ansatt. Selskapets produksjon og tjenesteleveranser er etter vår vurdering ikke til hinder for å
kunne praktisere full likestilling.

2.8 Prinsipp 8: Ivaretakelse av ansattes rettigheter

2.8.1 Prinsippet

Prinsipp 8 lyder:

De an sattes rettigheter skal ivaretas i henhold til gjeldende lovgivning og avtaleverk som er
etablert mellom de aktuelle arbeidsgiver - og arbeidstakerorganisasjoner.

2.8.2 Fakta

Deler av personalet er medlem av Lederne og minst en av arbeidstakerne er medlem av
fellesforbundet. Bedriften er tilknyttet ASVL (Arbeidsgiverforening for Vekst - og attføringsbedrifter) og
Lederne har overenskomst med ASVL. Det gjennomføres årlige medarbe idersamtaler og
virksomheten har rutiner i forhold til HMS. Nytilsatt daglig leder har samtaler med styreleder og har
også i forbindelse med tilsettingen tilbud om oppfølging fra rekrutteringsbyrået som var engasjert i
forbindelse med ansettelsen. Selskape t har etiske - retningslinjer og rutiner for varsling. Ved forhold
som gjelder daglig leder vil styreleder være tilgjengelig.

Ny daglig leder har signalisert behov for å se på arbeidsdelingen i ledergruppen på nytt. Det eksisterer
stillingsinstrukser som e r noen år gamle og det er behov for å oppdatere disse.

Kommunikasjon utover daglig samarbeid internt i selskapet blir ivaretatt blant annet gjennom
styremøter, møter i ledergruppen, avdelingsmøter og møter i forhold til deltakers utvikling og
oppfølgings møter med NAV.

Det utarbeides årlig planer for virksomheten/ å rsplan som blir behandlet av administrasjonen før denne
behandles på styremøte t, gjerne det første møte t i året. Styret fastsetter rammene for lønnsoppgjøret
og det foreligger en lønnspolitikk i bunn som er fremforhandlet med de tillitsvalgte , men lønn fastsettes
individuelt. Lønn for daglig leder fastsettes av styret.

Det gjennomføres medarbeidersamtaler og det er gjennomført medarbeiderundersøkelse i samarbeid
med bedriftshelsetjenesten.

2.8.3 Vu rdering

Vår vurdering er at det er etablert tilf red s s ti l lende rutiner for ivaretakelse av de ansattes rettigheter.
Dette er for øvrig også en viktig del av kravene i Equass - sertifiseringen. Etter vår vurdering er prinsipp
nr 8 innfridd.
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2.9 Prins ipp 9: Bærekraftig utvikling, universell utforming, HM S

2.9.1 Prinsippet

Prinsipp 9 lyder:

Selskapet skal arbeide for å realisere kommuneplanens overordnede mål om en
bærekraftig utvikling, universelle utforming, helse, miljø og velferd.

2.9.2 Fakta

Selskapet virksomhet medfører i liten grad bruk av farlige stoffer eller forurensning. Selskapet selger
avkapp fra materialer som ved og i forbindelse med utkjøring for Vesar er det krav om at kjøretøy som
benyttes går på biogass. Universell utforming ivaretas kontinuerlig og er en del av planen for all utvikling
av bygningsmasse som virksomheten disponerer. Selskapet har utpekt egen HMS - ansvarlig og det
gjennomføres vernerunder med påfølgende oppfølging av tiltak. Alle ansatte er ansvarlige for å melde
avvik vedrørende HMS . Se lskapet har etablert en manuell logg tilgjengelig på serverområdet for å følge
opp HMS - avvik . Selskapet har avtale om brannslokkingsutstyr og avtale om brannalarm/innbrudd .
Selskapet følges opp av Vestfold interkommunale brannvesen. Selskapet er tilknyttet Viken
Bedriftshelse og helsekontroll tilbys utvalgte ansatte som kan være utsatt for støv/støy.

Selskapet gjennomfører årlige velferdstiltak og har rutiner for ivaretakelse av ansattes rettigheter (jfr
prinsipp nr 8 ).

Selskapet har utpekt HMS - ansvarlig , og alle ansatte er ansvarlig for å melde avvik til HMS - ansvarlig.

2.9.3 Vurdering

Selskapet synes å ha tilstrekkelige rutiner for iv a r e t a kelse av bærekraftig utvikling, u n iversell
utforming, helse, miljø og velferd. Prinsipp nr 9 er innfrid d.

2.10 Prinsipp 10: Risikovurdering av virksomheten

2.10.1 Prinsippet

Prinsipp 10 lyder:

Selskapet skal fremlegge en risikovurdering av egen virksomhet, med tanke på sårbarhet for
at kommunale oppgaver ikke blir utført. Denne vurderingen bør inneholde en risikoprofil basert
på finansielle og organisatoriske forhold.

2.10.2 Fakta

Sels k apet har ikke fremlagt en ris ikovurdering av egen virksomhet slik det er beskrevet i
eiermeldingen. Selskapet har risi k oanalyser innenfor HMS. Det har vært gjennomført risikoanalyse av
personvern og datasikkerhet med ekstern IT - partner. Videre er selskapet Equass - sertifisert og må
som en del av sertifiseringen gjennomgå jevnlige revisjoner for å få verifisert at rutinene følges. På
økonomiområdet er selskapet gjenstand for ekstern revisjon. Det gjennomføres en årlig revisjon pr .
31.8 og i forbindelse med års oppgjøret.
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2.10.3 Vurdering

Vår vurdering er at prinsipp 10 er delvis fulgt. Det er ikke fremlagt en overordnet risikovurdering av
selskapet, men det er gjort vurderinger på en rekke enkeltområder. Equass - sertifiseringen vil dekke
mye av den risiko som ligge r på attføringsområdet og sammen med øvrige vurderinger og rutiner
innenfor økonomi, HMS osv. har selskapet mye på plass hva angår risikovurderinger . Vi vil anbefale at
kommunen ber om at det arbeidet selskapet har gjort og gjør knyttet til risikostyring og vurderinger
samle s i et t dokument som kan legges samlet frem for styret i selskapet. Når det gjelder økonomi
fremstår selskapet som solid med god egenkapital. Når det gjelder aktivitet for deltakere og ekstern
omsetning så er det vår vurdering at selskape t er noe sårbare når det gjelder videreføring av avtale
med Vesar utover kontraktsperioden. I en samlet vurdering til styret bør mislighetsrisiko og økonomisk
risiko inngå.
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3. Høring
Rapportutkastet har vært på høring hos selskapet ved daglig leder og styrel e der og rådmannen i
kommunen . Rapporten ble sendt på høring den 8 . 8 .1 7 . Høringsfristen var 23 . 8 .17 . Det har ikke
kommet merk n ader til faktadelen av rapporten. Selskapet har meddelt at de ikke har bemerkninger til
rapporten og rådmannen at han ikke ha r innspill til uttalelse til rapporten.
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Vedlegg 1 Dokumentasjon

Vedtekter vedtattt på GF 12.5.2016

Vedtekter gjeldende fra 1.1.2017 (p.t ikke formelt vedtatt)

Regnskapsrapport pr 31.5.2017

Årsregnskap, årsberetni n g og revisjonsberetning for 2016

Årsregnskap, årsberetni n g og revisjonsberetning for 2015

Budsjett for 2015, 2016 og 2017

Generalforsamlingsprotokoll av 12. mai 2016

Generalforsamlingsprotokoll av 11. mai 2017

Protokoller fra styremøter

05.12.14, 07.05.15, 25.06.15, 25. 0 9.15, 29.10.15, 0 3 .12.15

31.03.16, 12.05.16, 23.06.16, 15.09.16, 27.10.16, 09.12.16

09.03.17, 11.05.17

Årsrappport til NAV 2016

Årsrapport til NAV 2015

Eiermelding 2016

Eiermelding 2015

Etiske retningslinjer for Smiløkka Arena AS

Årsplan 2017
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Vedlegg 2 "Vedlegg til eiermeldingen 2016"
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Arkivsak-dok. 17/00147-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg             
 
 
 

   
 
 

SAK 30/17 
BUDSJETT FOR TILSYN OG KONTROLL 2018 FOR TØNSBERG 
KOMMUNE 

 

Forslag til innstilling: 
Kontrollutvalget anbefaler bystyret å bevilge kr 2.031.000,- i budsjett 2018 til tilsyn og 
kontroll i Tønsberg kommune.  
 
Totale revisjonstjenester kr 1.387.000,- fordelt som følger:      

 Regnskapsrevisjon/ forvaltningsrevisjon   kr 1.187.000 

 Forvaltningsrevisjon, (ekstra)      kr    100.000 

 Selskapskontroll, kjøp av andre tjenester  kr    100.000 
(evt. konkurranseutsetting/kvalitetssikring) 

Sekretariatstjenester fra VIKS      kr     394.000 
Drift av kontrollutvalget 
 Møtegodtgjørelse, opplæring kr 200.000 
 Andre driftsutgifter   kr   50.000   kr     250.000            
Sum Tilsyn og kontroll        kr         2.031.000      
 
Saken oversendes for behandling i formannskapet og bystyret. 
 
Vedlegg:  
Forslag til budsjettoppstilling for VIKS 2018 

 
Saksframstilling: 

Kontrollutvalgsforskriften § 18. Budsjettbehandlingen 

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 
kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for 
kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller 
fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget. 
 
 

Utgifter til tilsyn og kontroll kan deles på følgende kostnadselementer: 

 Regnskapsrevisjon 

 Aktiviteter etter plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll aktuelt år 
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 Sekretariatstjenester til kontrollutvalget 

 Møtegodtgjørelser og øvrige utgifter som følge av kontrollutvalgets aktivitet 
 

Tønsberg kommune har inngått kontrakt om revisjonstjenester med revisjonsfirmaet 
KPMG i januar 2015. Avtalen gjelder fra 01.01. 2015 for en toårig periode med 
mulighet for ett år + ett års opsjon. Tidligere avtale inneholdt kostnadsfordelingen på 
deltakerkommunene Tønsberg, Tjøme og Nøtterøy med utgangspunkt i den 
fordelingsnøkkelen fylkesmannen la frem i 1996. Fra 01.01.18 blir Nøtterøy og Tjøme 
kommuner til Færder kommune. Avtalen/kontrakten reguleres etter indeks for årlig 
prisstigning som antas å bli 3% i 2018. Tønsberg kommunes andel av utgiftene til 
revisjonstjeneste vil anslagsvis bli kr 1.387.000,-.  
 
Det er i kontrakten beregnet 550 timer til forvaltningsrevisjon. I forslag til budsjett er 
det lagt inn ytterligere midler med kr. 100.000,- til forvaltningsrevisjon på bakgrunn av 
at forvaltningsprosjekter har i gjennomsnitt over 250 timer.  
 
Til selskapskontroll og kjøp av andre tjenester er det foreslått å øke til kr 100.000,-. 
Bakgrunnen for det er utgifter forbundet med konkurranseutsetting av 
revisjonstjenester om det alternativet blir aktuelt. Nåværende kontrakt med KPMG 
utløper 31.12.18.   
 
Styret i VIKS behandler driftsbudsjettet for 2018 i møte 28. august 2017. Fordelingen 
av utgifter mellom deltakerne i VIKS er regulert i selskapets vedtekter.  
 
VIKS har et totalbudsjett 2018 på kr 2.413.000,- med bruk av fond på 
kr 200.000,- og resten fordeles med et grunnbeløp på kr 80.000,- pr kommune og 
etter folketall. De totale kostnadene for VIKS blir i 2018 redusert med årsak i 
reduksjon i bemanningen. Tønsberg kommunes andel blir kr 394.000,- av de totale 
driftsutgifter mot kr 485.000,- i fjor.  
 
Forslaget til budsjett for 2018 for tilsyns- og kontrollfunksjonen i Tønsberg kommune 
blir som følger: 
                    2017           2018 
Totale revisjonstjenester kr 1.322.000,- fordelt som følger:      

Regnskapsrevisjon/ forvaltningsrevisjon kr        kr   1.152.000    1.187.000 
Forvaltningsrevisjon, (ekstra)   kr   100.000  100.000 
Selskapskontroll, kjøp av andre tjenester, kr     70.000  100.000 
 evt. konkurranseutsetting/kvalitetssikring 

 
Sekretariatstjenester fra VIKS redusert i 2018  kr    485.000  394.000 
 
Drift av kontrollutvalget 
 Møtegodtgjørelse, opplæring kr 200.000  
 Andre driftsutgifter   kr   50.000 kr   250.000        250.000       
Sum Tilsyn og kontroll      kr       2.057.000     2.031.000 
 
Saken oversendes for behandling i formannskapet og bystyret. 
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Kommune Innbyggertall
1.1.2017

Grunnbeløp
2018

Innbygger -
tilskudd
2018

Tilskudd
2018

Tilskudd
2017

Holmestrand 14 037 80 000 98 000 178 000 286 000

Horten 27 202 80 000 190 000 270 000 328 000

Re 9 486 80 000 66 000 146 000 165 000

Tønsberg 44 922 80 000 314 000 394 000 485 000

Færder 26 676 80 000 187 000 267 000 403 000

Larvik 46 557 80 000 326 000 406 000 583 000

Sande 9 496 80 000 66 000 146 000 165 000

VFK 46 557 80 000 326 000 406 000 485 000

Sum 224 933 640 0 00 1 573 000 2 213 000 3 000 000
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1.I tabellen er tilskuddene for 2017 justert slik fo r å få et korrekt sammenlikningsgrunnlag:

• Hofs tilskudd 2017 er inkludert i Holmestrand
• Nøtterøy og Tjømes tilskudd 2017 er inkludert i Færde r
• Lardals tilskudd 2017 er inkludert i Larvik.
• Andebus tilskudd i 2017 er inkludert i totalsummen for 2017.

Forutsetninger:

1. Grunnbeløp kr.80.000 pr. kommune – til sammen kr.6 40.000

2. Innbyggertilskudd baseres på folketall pr.1.1.2017 .

4. Vestfold fylkeskommune betaler samme bidrag som størst e eierkommune, dvs. Larvik i 2018.

5. Utgiftsbudsjett: kr. 2 413 000.

6. Bruk av disposisjonsfond: kr.200.000

7.Innbyggertilskudd: kr. 7,- pr. innbygger.

8. Lønn og sosiale utgifter:

• Lønn for leder og rådgiver: 1.335.000 + 2,5% lønnsj ustering pr.1.5.2018.
• Pensjon 14,5%
• Arbeidsgiveravgift 14,1%
• Godtgjørelser: Styret reduseres til 8 medlemmer. Bere gnet 3 møter i styret og 3 i arbeidsutvalget: tilsamme n 33.000.

9. Sum lønn- og sosiale utgifter 1.866.000

11.Sum øvrige driftsutgifter: 547.000

12.Totalbudsjett: 2.413.000

13.Bruk av disposisjonsfond:200.000.

14. Grunnlag for beregning av innbyggertilskudd: 2.4 13.000 – 640.000 – 200.000=1.573.000 dividert på an tall innbyggere gir kr.7,- pr. innbygger.
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 VIKS Budsjett 2018 Regnskap

2018 2017 2016

10100 LØNN I FASTE STILLINGER 1,360,000     1,980,000     1,914,482            

10508 KILOMTERGODTGJØRELSE OPPG.PLIKTIG -                 1,767                    

10801 GODTGJØRELSE-LEDER/NESTLEDER 20,000          20,000          20,000                  

10802 GODTGJØRELSE - FOLKEVALGTE 33,000          45,000          37,000                  

10805 AVGIFTSPL TELEFONGODTGJØRELSE 10,000          14,000          13,176                  

10900 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP 220,000        300,000        264,246               

10902 KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING -                 -1,117                   

10905 GRUPPELIV 3,000             3,000             2,778                    

10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 220,000        338,000        317,596               

Sum lønnskostnader 1,866,000     2,700,000     2,569,928            

11000 KONTORMATERIELL 5,000             5,000             934                       

11001 AVISER, TIDSKRIFTER, FAGLITTERATUR OSV 16,000          16,000          15,542                  

11200 ANDRE DRIFTSUTGIFTER 12,000          12,000          10,365                  

11203 UTGIFTSDEKNING - SOM IKKE ER OPPGAVEPL. 10,000          10,000          8,821                    

11205 GAVER OG PÅSKJØNNINGER 3,000             3,000             2,820                    

11300 PORTO 5,000             5,000             213                       

11301 TELEFON- OG KOMMUNIKASJON 11,000          14,000          9,336                    

11302 BETALINGSFORMIDLING -                 87                          

11400 ANNONSER -                        

11403 REPRESENTASJON 4,000             4,000             1,336                    

11500 KURS OG ANNEN OPPLÆRING 40,000          60,000          47,290                  

11600 SKYSS- OG KOSTGODTGJØRELSE 25,000          30,000          27,020                  

11601 SKYSS- OG KOSTGODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 5,000             5,000             1,368                    

11700 TRANSP/DRIFT AV EGNE TRANSPORTMIDLER -                 16,816                  

11850 FORSIKRINGER 5,000             5,000             1,312                    

11851 PERSONFORSIKRINGER 3,000             3,000             -3,309                   

11855 FORSIKRING YRKESSKADE 5,000             5,000             5,248                    

11900 HUSLEIE, FESTEAVGIFTER M.V. 130,000        125,000        98,260                  

11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER 50,000          50,000          44,629                  

12000 INVENTAR OG UTSTYR 10,000          15,000          19,914                  

12400 SERVICE OG DRIFTSAVTALER 125,000        120,000        93,629                  

12700 KONSULENTTJENESTER -                 763                       

12701 JURIDISK BISTAND - STYRET 10,000          10,000          10,485                  

13300 KJØP AV TJENESTER - FYLKESKOMMUNEN 18,000          18,000          17,016                  

13500 KJØP AV TJENESTER -  ANDRE KOMMUNER 55,000          55,000          51,538                  

14290 UTGIFTSFØRT MERVERDIGAVGIFT -                 56,462                  

Sum  andre kostnader 547,000        570,000        537,895               

15400 AVSETNINGER TIL DISP. FOND 185,343               

15700 OVERFØRING TIL INVESTERINGSREGNSKAPET 5,034                    

15800 IKKE DISP.NETTO REGNSKAPSM.MINDREFORBR. 181,835               

Sum  Overføringer -                 -                 372,212               

16208 DIVERSE -                        

16209 ØREDIFFERANSER -                        

17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -56,462                

17300 REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNEN -406,000       -485,000       -470,000              

17500 REFUSJON FRA ANDRE KOMMUNER -1,807,000   -2,515,000   -2,490,000           

17700 REFUSJON FRA ANDRE -22,190                

Sum  Inntekter -2,213,000   -3,000,000   -3,038,652           

19000 RENTEINNTEKTER -6,040                   

19300 BRUK AV TIDL ÅRS REGNSKM. MINDREFORBRUK -185,343              

19400 BRUK AV DISPOSISJONSFOND -200,000       -270,000       -250,000              

Sum Finans/ overføringer -200,000       -270,000       -441,383              

Resultat -                 -                 -                        

Investeringregnskapet

35290 KJØP AV AKSJER OG ANDELER 5,034                    

Overført til driftsregnskapet -5,034                   

-                        -                           

Budsjett



31/17 Plan for overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2017 - 16/00203-6 Plan for overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2017 : Plan for overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2017

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 16/00203-6 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  05.09.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 31/17 
PLAN FOR OVERORDNET REVISJONSSTRATEGI 
REGNSKAPSREVISJON 2017 

 

Forslag til vedtak: 
Revisors informasjon og planen for overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 
2017 tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Plan for overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2017 

 
Saksframstilling: 
 
Revisor orienterer om strategiplanen for regnskapsrevisjon i Tønsberg kommune  
2017.  
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Revisjonsplan
2017
Tønsberg kommune

August 2017
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Innhold
Kontaktpersoner:

Siv Karlsen Moa

Partner

Tel:    +47 4063 9548
siv.karlsen@kpmg.no

Rune Johansen

Manager

Tel: + 47 4063 9498
rune. johansen@kpmg.no

Harald Gulichsen

Senior revisor

Tel:    + 47 4063 9152
harald.gulichsen@kpmg.no

■ Gjennomgang med administrasjon

■ Revisjonsmessig tilnærming

■ Vesentlighet

■ Risikovurderinger – finansregnskapet

■ Revisjonsåret

■ Tidsplan og rapportering
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Gjen n om gan g med adm i n i strasjon – status og utvi kl i n g i år
For å gjøre en god og

effektiv revisjon må vi

forstå virksomheten.

Vi gjennomgår

økonomirapporter fra

rådmannen og

tertialrapport når den er

klar.

Vi gjennomgår også

utviklingen muntlig

med regnskap/økonomi

hvor det er

utfordringer.

Virksomhetsforståelse

Siste
resultat -
rapport

Nøkkeltall

Budsjett og
for -

ventninger
til året
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Ledelsens gjennomgang – endringer inneværende år
Viktig informasjon for 

å kunne skreddersy 

revisjonen.

Tendensen er at IT 

blir stadig viktigere i 

prosesser og rutiner, 

og da er det viktig at 

revisor hensyntar

dette i revisjonen. Vi 

vil ha stadig større 

fokus på dette.

Rammer og regulering, enheter og 
organisering

Prosesser og rutiner

Endringer i rammebetingelser
Endringer i reguleringer
Endring i organisering
Nye enheter, utgåtte enheter
Sammenligning andre

Endring i kjerneprosesser
Endringer i støtteprosesser
 Interne kontroller – behov for forbedringer
Endringer i IT-systemer
Overholdelse av kravene i  kommuneloven og 

bokføringsloven

Innsatsfaktorer, lager og leverandører Særskilte hendelser

Vesentlige endringer knyttet til innsatsfaktorer
Nye/utgåtte vesentlige leverandører
Større anskaffelser

Avdekkede misligheter
Brudd på lover eller forskrifter
Ettersyn
Krav eller tvister
Vesentlige feil i regnskapet
Andre vesentlige forhold

Ledelsens risikovurderinger Annet

Ledelsens  vurdering av risiko når det gjelder 
finansiell rapportering
Områder spesielt utsatt for mislighetsrisiko
Nye investeringer
Nye vurderingsposter/estimater

Kommunale foretak
Endringer i ledelsen
Finansområdet
Erfaringer fra tidligere
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Risikovurdering - finansregnskapet
Virksomheten har flere 

ulike operasjonelle 

risikoer. I revisjonen 

har vi fokus på de 

forhold som potensielt 

kan påvirke poster i 

årsregnskapet.

Misligheter dukker 

stadig opp i media; 

det viktigste er et godt 

kontrollmiljø.

Høy

Sannsynlighet for at risikoen inntreffer Høy

Øvrige 
periodiseringer

Innkjøp

Kundefordringer

Driftsmidler

Selvkost

Andre 
fordringer

MVA

Budsjett/ 
disponeringer

Inntekter

Lønns-
området

Bank/
likvider

Lav

K
o

n
se

kv
en

s 
fo

r 
ko

m
m

u
n

en

Endringer i 
lover og 
regler

Offentlige 
anskaffelser

Pensjoner

Ikke-
rutinemessige 
transaksjoner

Finansiering/ 
investering

Investerings-
regnskap
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Revisjon og gjennomgang av kjerneprosesser
Tema Virkning på revisjonsplan

Inntekter
 Inntekter
Kundefordringer

Inntekter
 Gjennomgang av transaksjonsflyt og vurdere internkontrollen
 Innhente budsjett og fjorårstall og vurderinger av vesentlige endringer 
 Innhente oppgaver eller opplysninger knyttet til overføringer, skatter mv
 Brukerbetalinger – etterberegninger mv
 Tilskudd – utnyttelse av tilskuddsordninger og periodisering av tilskudd

Kundefordringer
 Gjennomgang av kommunens rutine for oppfølging av kundefordringer og vurdering av 

tapsutsatte fordringer

Innkjøp
 Kjøp av varer og 

tjenester
 Leverandørgjeld
 Bank

Kjøp av varer og tjenester
 Gjennomgang av transaksjonsflyt og vurdere internkontrollen herunder oppfølging av 

ny rutine med stikkprøvekontroller basert på endringslogg.
 Innhente budsjett, fjorårstall, og vurderinger av vesentlige endringer
 Kontroll av grunnlag for og attestasjon av momskompensasjon for hver termin

Leverandørgjeld
 Gjennomgang av kommunens rutine for oppfølging av leverandørgjeld, og vurdere 

behov for å innhente eksterne bekreftelser på et utvalg av leverandører.

Bank
 Innhente årsoppgaver fra bank for kontroll av bankavstemminger

Lønn
 Lønnskostnader
 Sykelønnsrefusjoner
 Annen godtgjørelse
 Reiseregninger

Lønnskostnader
 Gjennomgang av transaksjonsflyt og vurdere internkontrollen
 Innhente budsjett, fjorårstall, og vurderinger av vesentlige endringer
 Gjennomgang av kommunens avstemminger knyttet til lønnsutbetalinger, 

sykelønnsrefusjoner og annen godtgjørelse

Vår revisjon kan i 

hovedsak deles inn 

i tre områder:

1. Gjennomgang av 
kjerneprosesser

2. Revisjon av 
vurderingsposter

3. Revisjon av øvrige 
vesentlige områder
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Revisjon av vurderingsposter
Tema Virkning på revisjonsplan

Pensjoner

 Pensjonsmidler

 Pensjonsforpliktelse

 Pensjonskostnad
 Premieavvik 

Pensjoner
 Risiko for feil i regnskapet knytter seg til verdsettelsen av pensjonsfordringer og 

-forpliktelser knyttet til ytelsesordningen . Vi vil gjennomgå  de parametere og 
forutsetninger som benyttes i beregningen, samt avstemme innbetaling lagt til grunn av 
aktuar mot fysiske fakturaer mottatt og betalt

Investering i aksjer 
og andeler

 Finansielle aktiva

 Finansinntekter

Investering i aksjer og/eller andeler
 For investeringer i ikke-børsnoterte aksjer og andeler av betydning vil vi innhente sist 

avlagte og reviderte årsregnskap og/eller siste resultatrapport tilgjengelig. Vurdering av 
bokført verdi sammenlignet med egenkapital for de respektive selskapene man har 
eierandeler i.

Avsetning for 
forpliktelser (og 
inntekter)

 Garantiavsetninger

 Ressurskrevende 
brukere

Avsetning for forpliktelser
 Vi vil diskutere med ledelsen de forhold som tilsier avsetning for forpliktelser og 

underliggende avtaler
 Vi vil gjennomgå ledelsens beregninger og historisk treffsikkerhet for vurdering av 

avsetning for inntekter

Vår revisjon kan i 

hovedsak deles inn 

i tre områder:

1. Gjennomgang av 
kjerneprosesser

2. Revisjon av 
vurderingsposter

3. Revisjon av øvrige 
vesentlige områder
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Revisjon av øvrige vesentlige områder
Tema Virkning på revisjonsplan

Øvrige periodiseringer
 Inntekter og 

kostnader

Periodisering
 Risiko for feil knytter seg til knappe rapporteringsfrister, og vår tilnærming vil være å 

gjennomgå  interne rutiner for periodisering av de vesentligste regnskapspostene
 Gjennomgå et utvalg fakturaer før og etter årsskiftet for kontroll av korrekt 

periodisering.
 Gjennomgå avsetningen for påløpt lønn, feriepenger og andre godtgjørelser som ikke 

er utbetalt.

Driftsmidler
 Bygninger/tomter
 Maskiner og utstyr
 Inventar
 Av- og nedskrivinger

Driftsmidler
 Påse at anleggskartotek er avstemt mot hovedbok
 Analytisk kontrollhandling mot totale regnskapsmessige avskrivninger
 Kontrollere et utvalg av vesentlige tilganger / avganger

Finansområdet
 Plasseringer
 Gjeld 

Finansområdet
 Kontroll av beholdninger/lån mot eksterne oppgaver, og evt kontroll mot gyldig vedtak 

for større eller unormale poster.
 Kontroll av minimumsavdrag, regnskapsmessig håndtering og noteinformasjon
 Påse at det er samsvar mellom låneopptak i året, bruk av lån i året og bevegelser på 

konto for ubrukte lånemidler
 Gjennomgang av rutiner for bokføring og oppfølging av formidlingslån

Vår revisjon kan i 

hovedsak deles inn 

i tre områder:

1. Gjennomgang av 
kjerneprosesser

2. Revisjon av 
vurderingsposter

3. Revisjon av øvrige 
vesentlige 
områder
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Revisjon av øvrige vesentlige områder
Tema Virkning på revisjonsplan

Ikke rutine-
transaksjoner
 Potensielt alle

Ikke rutinetransaksjoner
 Vurdere interne rutiner for hvem som har mulighet for å gjøre direkteføringer i 

hovedbok
 Kontrollere manuelle føringer via uttrekk fra regnskapssystemet i et lesbart format over 

alle manuelle føringer i løpet av året
 Gjennomgang av transaksjoner som anses for å være ikke-rutine (for eksempel spesielle 

salgstransaksjoner etc.) for å påse korrekt regnskapsføring og presentasjon. Herunder 
overtakelse av Vear og etablering av Jarlsberg IKT

Investeringsregnskap Inntekter og utgifter
 Gjennomgang av kommunens rutiner og vurdering av internkontrollen
 Gjennomgang av kommunens rutiner for avslutning av investeringsregnskapet og 

periodisering av investeringsprosjekter herunder finansiering
 Kontrollere at driftsutgifter ikke ligger i investeringsregnskap (og motsatt)
 Kontrollere at investeringsinntekter ikke ligger i driftsregnskap (og motsatt)

Selvkost Selvkost
 Gjennomgang av kommunens rutiner og vurdering av internkontrollen
 Kontroll av regnskapsføring av selvkostfond og selvkostnote til årsregnskapet

Mva Mva
 Gjennomgang av kommunens rutiner for innrapportering og regnskapsføring av 

merverdiavgift
 Løpende gjennomgå og attestere på kompensasjonsoppgave for merverdiavgift

Vår revisjon kan i 

hovedsak deles inn 

i tre områder:

1. Gjennomgang av 
kjerneprosesser

2. Revisjon av 
vurderingsposter

3. Revisjon av øvrige 
vesentlige 
områder
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Revisjon av øvrige vesentlige områder
Tema Virkning på revisjonsplan

Offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser
 Gjennomgang av kommunens internkontrollrutiner på området

Budsjett Korrekte budsjettall i årsregnskapet
 Er budsjettjusteringer gjort på riktig nivå og tilstrekkelig dokumentert
 Foretar man nødvendige budsjettjusteringer

Disponeringer/  
Egenkapital

Direkteføringer
 Innhente og vurdere kommunens avstemming av kretsløp og noter
 Kontroll av utvalg bundne fond som har vært brukt i løpet av året. 
 Innhente kommunes dokumentasjon på disponering av resultat, samt gjennomgang av 

avstemming/note for kapitalkonto og disposisjonsfond

Årsregnskap og 
årsberetning

Årsregnskap
 Kontrollere at det er samsvar mellom årsregnskap og noter med revidert regnskap
 Gjennomgang av sjekkliste for årsregnskap, noter og årsberetning for å påse at krev til 

opplysninger er oppfylt

Vår revisjon kan i 

hovedsak deles inn 

i tre områder:

1. Gjennomgang av 
kjerneprosesser

2. Revisjon av 
vurderingsposter

3. Revisjon av øvrige 
vesentlige 
områder
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Vesentlighet
Vårt revisjonsarbeid 

er planlagt for å 

avdekke feil som er 

vesentlige for 

regnskapet som en 

helhet.

Fastsettelse av grense for vesentlighet
Vi vurderer både kvalitative og kvantitative forhold når vi 
vurderer vesentlighet. Vi planlegger våre handlinger for at 
sum av alle feil på regnskapsnivå ikke overstiger denne 
grensen. 

Rapportering til ledelsen

Vi presenterer følgende tre grupper av feil:
Justerte revisjonsdifferanser.
 Ikke-justerte revisjonsdifferanser.
Feil i notene.

Total vesentlighet

1,86 
MNOK

28 
MNOK

37 
MNOK

5 % Nivå for 
Individuelle 
feil som 
følges opp 
med ledelsen

75 % Handlinger plan-
lagt for å 
avdekke  
individuelle feil

Vesentlighetsgrense på 1,2 % av 
driftsinntekter MNOK 3 115 i 2016:

37 MNOK

2 935 MNOK
3 115 MNOK
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KP M G Kundeportalen
I kundeportalen har både kunden og teamet løpende oversikt over

opplastet dokumentasjon
KPMG Kundeportal
er en webbasert
filopplastingsportal
hvor våre
revisjonskunder kan
laste opp og
overføre sin
dokumentasjon
sikkert og effektiv
til oss i henhold til
skreddersydde lister
over
dokumentasjon
som skal
utarbeides. Det
betyr at
innhentingen av
dokumentasjon kan
starte tidligere og at
den blir mer
planmessig.
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Arkivsak-dok. 17/00149-2 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  05.09.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 32/17 
REVISORS UAVHENGIGHETSERKLÆRING 2017 

 

Forslag til vedtak: 
Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet regnskapsrettet revisjon og 
forvaltningsrevisjon for 2017 tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Skriftlig egenvurdering av uavhengighet for regnskapsrettet revisjon og 
forvaltningsrevisjon. 

 
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. Statsautorisert revisor Siv Karlsen Moa er oppdragsansvarlig 
revisor i Tønsberg kommune. 
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] KPMG  AS

Nordre Fokserød 14 Telephone +47 04063

Postboks 150 Internet www.kpmg.no

N-3201 Sandefjord Enterprise 935 174 627 MVA

Kontrollutvalget  i  Tønsberg kommune

7. august 2017

Egenvurdering av  uavhengighet, jfr forskrift om revisjon §15

Lovens og forskriftens krav til uavhengighet

lflg. Kommuneloven  §  79 og §  13  i  forskrift om revisjon kan den som foretar revisjon ikke:

1. være ansatt  i  andre stillinger  i  kommunen eller  i  virksomhet som kommunen deltar  i
2. være medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen deltar i

3 delta i, eller ha funksjoner i annen virksomhet, når dette kan føre til at vedkommendes interesser
kommer i konflikt med interessene til oppdragsgiver, eller på annen måte er egnet til å svekke
tilliten til den som foretar revisjon

4. ha nærstående (ektefelle, samboer, nære slektninger), som har slik tilknytning til revidert at det
kan svekke revisors uavhengighet og objektivitet.

I tillegg stiller loven § 79 og forskriften § 14 følgende begrensninger:

5. revisor kan ikke utføre rådgivnings— eller andre tjenester der dette er egnet til å påvirke eller reise
tvil om revisors uavhengighet og objektivitet

6. revisor kan ikke yte tjenester som hører inn under den revisjonspliktiges (dvs. kommunens) egne
ledelses- og kontrolloppgaver

7. revisor kan ikke opptre som fullmektig for den revisjonspliktige, unntatt ved bistand i skattesaker
etter domstolloven

8. det må ikke foreligge andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til revisors
uavhengighet og objektivitet ved gjennomføring av revisjonsoppgavene

Revisors egenvurdering av punktene ovenfor

Pkt. 1: Ansettelsesforhold

Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i revisjonsselskapet.

Pkt. 2: Medlem i styrende organer

Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i noen virksomhet som kommunen deltar i.

Pkt. 3: Delta eller inneha funksjoner i annen virksomhet, som kan føre til interessekonflikt eller svekket
tillit

KPMG deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet som kan føre til interessekonflikt eller
svekket tillit til rollen som revisor.

Offices in.

KPMG AS, a Nomegian limited liability company and member firm of the KPMG network nf independent member firms affiliated Oslo Elverum Mc i Rana Stavanger
with KPMG International Cooperative ('KPMG International”).  a  Swiss  entity Alta Finnsnes Molde Stord

Arendal Hamar Tromsø Straume

Slatenut«,»riserte revisorer -medletrurner av Den norske Remsortorening Bergen Haugesund Trondheim Tynset
Bodo Knarvik Skien Sandefjord
Drammen Kristiansand Sandnesswcn Ålesund
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' Egenvurdering av uavhengighet

Pkt.  4: Nærstående

Undertegnede har ingen nærstående som har slik tilknytning til Tønsberg kommune at det kan svekke
uavhengighet og objektivitet ved gjennomføring av revisjonsoppgavene

Pkt.  5: Rådgivnings- eller andre tjenester som er egnet til  å  påvirke revisors habilitet

KPMG yter ikke rådgivnings- eller andre tjenester overfor Tønsberg kommune som er egnet til å påvirke
eller reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet

Pkt. 6: Tjenester under Tønsberg kommunes egne ledelses— og kontrol/oppgaver

KPMG yter ikke tjenester som hører inn under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver.

Pkt. 7: Opptre som fullmektig for den re visjonspliktige

KPMG opptrer ikke som fullmektig for Tønsberg kommune.

Pkt. 8: Andre særegne forhold

Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til KPMGs

uavhengighet og objektivitet.

Vennlig hilsen

KPMG AS

Siv Karlsen Moa

Statsautorisert re  visor

2
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Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  05.09.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 33/17 
KONTRAKT OM REVISJONSTJENESTER MELLOM TØNSBERG 
KOMMUNE OG KPMG, OPSJON  

 

Forslag til innstilling: 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å forlenge avtalen om revisjonstjenester 
mellom Tønsberg kommune og KPMG med 1 år. 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
Saksframstilling: 
Tønsberg kommune inngikk kontrakt om revisjonstjenester med revisjonsfirmaet 
KPMG i årsskiftet 2014/2015. Avtalen gjelder fra 01.01. 2015, for en toårig periode 
med mulighet for ett års opsjon + ett års opsjon. Avtalen inneholder også 
kostnadsfordelingen på de andre deltakerkommunene Nøtterøy og Tjøme. Fra 
01.01.18 blir Nøtterøy og Tjøme kommuner til Færder kommune. Tønsberg 
kommunes andel av utgiftene til revisjonstjeneste er vedtatt av fylkesmannen i 
Vestfold til 55%. I avtalen/kontrakten ble det også tillagt en indeks for prisregulering. I 
kontrakten er det beregnet 550 timer til forvaltningsrevisjon. 
 
KPMG har revidert kommunens regnskap for 2015 og 2016. KPMG skal også 
revidere regnskapsåret 2017. Dersom ikke opsjon vedtas, må prosess med 
anskaffelse av revisjonstjenester starte høsten 2017 og være sluttført med inngåelse 
av ny kontrakt senest i desember 2017 med oppstart 01.01. 2018. 
Dersom Tønsberg kommune ønsker å forlenge avtalen, skal det gis melding om dette 
senest 2 måneder før utløpet av avtalen 31.12.17, jfr. kontrakten.  
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Arkivsak-dok. 17/00105-8 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  05.08.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 34/17 
NY POLITISTASJON I TØNSBERG, UTBYGGING  

 

Forslag til vedtak: 
Informasjonen tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Kommunal- og moderniseringsdepartementets avgjørelse av 15.06.17.  
Kongelig Resolusjon av 11.08.17 
Artikkel i Tønsberg Blad 19.08.17 

 
Saksframstilling: 
 
Kontrollutvalget mottok en henvendelse datert 22.03.17 fra advokatfirma Lie & Co. 
DA på vegne av Sameiet Baglergaten 2 vedrørende behandling av 
utbyggingssøknad for ny politistasjon i Tønsberg. Videre har sekretariatet mottatt 
03.04.17 Fylkesmannens vurdering – omgjøringsbegjæring – klage – gbnr 1002/84 – 
1002/235 – 1002/343 – 1002/537 og 1002/418 - Baglergaten – Tønsberg – rive 
garasjeanlegg. 
 
Kontrollutvalget besluttet i kontrollutvalgsmøtet 26.04.17 å avvente uttalelsen fra 
Kommunal- og moderniseringsdepartementets og Tønsberg kommunes 
administrasjons behandling av saken. 
 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementets uttalelse inneholder vurdering av 
henvendelsen om omgjøring av Fylkesmannen i Vestfold sitt vedtak i sak 2016/5809, 
Baglergaten 4b, Tønsberg kommune. Kongelig Resolusjon, sak 17/1253 av 11. 
august 2017 stadfester departementets avgjørelse. 
 
«Klage fra advokat Håkon M. Johannessen på Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet vedtak 15.06.17 om å omgjøre Fylkesmannen i 
Vestfold sitt vedtak av 17.02.17. Klagen tas ikke til følge.» 
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Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org no. 
972 417 858 

Avdeling Saksbehandler 
Else-Karin Øvernes 
22 24 71 58 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets avgjørelse - Henvendelse 
om omgjøring av Fylkesmannen i Vestfold sitt vedtak i sak 2016/5809, 
Baglergaten 4b, Tønsberg kommune. 

 

Vi viser til departementets brev av 10. april der det ble varslet om mulig omgjøring av 

Fylkesmannen i Vestfold sitt vedtak.  

 

   VEDTAK 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet omgjør Fylkesmannen i Vestfold sitt 

vedtak av 17. februar 2017, jf. forvaltningsloven § 35 andre ledd jf. første ledd bokstav 

c). Saken sendes tilbake til Fylkesmannen i Vestfold for ny behandling.  

 

 

Sakshistorikk 

Saksforholdet forutsettes kjent og departementet viser derfor bare til hovedtrekkene i den 

tidligere behandlingen.  

 

På vegne av tiltakshaver, Baglergaten AS, søkte Kristiansen & Bernhardt arkitekter 29. april 

2016 om mindre reguleringsendring og rammetillatelse til oppføring av bygning som skal 

brukes som operasjonssentral for politiet på gbnr. 1002/0084. I møte 15. juni 2016 delegerte 

Utvalg for bygge- og arealsaker (UBA) myndighet til administrasjonen for å ta stilling til denne 

søknaden.  

 

Kristiansen & Bernhardt arkitekter søkte deretter 9. juni 2016 om tillatelse til riving av 

garasjeanlegg på gbnr. 1002/0084. Det aktuelle garasjeanlegget ble oppført i forbindelse 

Fylkesmannen i Vestfold 

Postboks 2076 

3103 TØNSBERG 

 

 

 

Deres ref 

2016/5809 

Vår ref 

17/1253-25 

Dato 

15.06.2017 
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Side 2 
 

 

med en bruksendringstillatelse i 1993 for å dekke parkeringsbehovet til beboere i Sameiet 

Baglergaten 2 (gbnr. 1002/0021).   

 

I vedtak av 6. juli 2016 innvilget kommunen tillatelse til riving. Kommunen stilte flere vilkår for 

tillatelsen, deriblant at "Det må tinglyses avtale om parkeringsrettigheter". 

 

Kommunens tillatelse ble i brev av 19. juli 2016 påklaget av advokat Tor Anthon Christiansen 

på vegne av tiltakshaver og i brev av 25. juli 2016 av advokat Håkon M. Johannessen på 

vegne av Sameiet Baglergaten 2. Begge klagene gjaldt den endrede parkeringsløsningen for 

eksisterende boliger i Baglergaten 2.  

 

Advokat Christiansen anførte på vegne av tiltakshaver at vilkåret om tinglysing var ugyldig. 

Advokat Johannessen anførte på vegne av Sameiet Baglergaten 2 at garasjeanlegget ikke 

kunne rives fordi dette vil være i strid med naboenes rett til å parkere i garasjen. Det ble i den 

forbindelse vist til at parkeringsplassene var en forutsetning i bruksendringstillatelsen fra 

1993. Det ble også vist til reguleringsplannr. 0704 61240 for Baglergaten 2 m.fl. der 

reguleringsbestemmelsene § 1 punkt 1.12 klart sier at det ved en eventuell utbygging av 

reguleringsplanens felt B1 må vises hvorledes klagernes atkomst og parkeringsrett er 

ivaretatt. 

 

Klagene ble behandlet av UBA i møte 23. september 2016. Ingen av klagene ble tatt til følge, 

og saken ble oversendt Fylkesmannen for endelig behandling. 

 

I brev av 23. desember 2016 trakk advokat Christiansen, på vegne av tiltakshaver klagen 

over kommunens rivingsvedtak vedrørende vilkåret om tinglysing av parkeringsavtale.  

 

I vedtak av 17. februar 2017 opphevet Fylkesmannen rivingstillatelsen. Opphevelsen ble 

begrunnet med at tillatelsen var i strid med plan- og bygningsloven (pbl.) § 29-11.  

 

Advokat Christiansen anmodet deretter i brev av 3. mars 2017 Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet om å omgjøre Fylkesmannens vedtak bl.a. under henvisning 

til at rivingstillatelsen ikke er i strid med pbl. § 29-11 da naboene er tilbudt erstatningsplasser.  

   

Departementet avgjorde i beslutning 14. mars 2016 at omgjøring etter forvaltningsloven (fvl.) 

§ 35 fjerde ledd og kommuneloven § 59 ikke var aktuelt. Fylkesmannen ble i samme brev 

bedt om vurdere omgjøring etter fvl. § 35 første ledd og femte ledd. Fylkesmannen foretok en 

ny vurdering, men opprettholdt sitt vedtak i brev av 30. mars 2017.  

 

Departementet varslet deretter partene om mulig omgjøring i brev av 10. april 2017.  

Advokat Johannessen har på vegne av sameiet kommentert varselet i brev av 28. april 2017, 

med en mindre rettelse i brev datert 3. mai 2017. Advokat Christiansen har på vegne av 

tiltakshaver kommentert varselet i brev datert 5. mai 2017. Departementet har også mottatt 

merknader fra Fylkesmannen i Vestfold i brev av 25. april 2017.  
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Side 3 
 

 

 

Departementets vurdering 

1. Omgjøringsadgang og saken hovedproblemstilling  

Fylkesmannen er delegert myndighet til å avgjøre klagesaker etter plan- og bygningsloven. 

Vedtak fattet av Fylkesmannen er således endelige. Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet har imidlertid, som overordnet forvaltningsorgan, adgang til å 

omgjøre vedtak truffet av Fylkesmannen, forutsatt at vilkårene for omgjøring fvl. § 35 andre 

ledd jf. første ledd, er oppfylt. 

 

Det departementet skal ta stilling til i denne saken er om Fylkesmannens vedtak er ugyldig 

når Fylkesmannen i vedtak av 17. februar 2017 har lagt til grunn at søknad om rivetillatelse 

må avslås for den er i strid med pbl. § 29-11.   

 

Dersom Fylkesmannens vedtak lider av feil som medfører ugyldighet, vil grunnlaget for 

eventuell omgjøring være fvl. § 35 første ledd bokstav c).  

 

2. Departementets generelle forståelse av pbl. § 29-11 

Forståelsen av pbl. § 29-11 som følger av Fylkesmannen vedtak, synes å bygge på en 

streng ordlydsfortolkning av bestemmelsen. Selv om departementet kan ha forståelse for  

Fylkesmannens lovfortolkning, er departementets syn, ut fra det samlede rettskildebildet, at 

pbl. § 29-11 må tolkes noe snevrere enn hva Fylkesmannen har lagt til grunn. Før vi tar 

stilling til denne konkrete saken mener vi det derfor kan være hensiktsmessig med generell 

gjennomgang av vår forståelse av pbl. § 29-11.  

 

Bestemmelsen trådte i kraft 1. juli 2015 og lyder som følger:  

 

§ 29-11. Forhold i strid med gitt byggetillatelse på annen eiendom 

 

        Det kan ikke gis tillatelse til tiltak som medfører at krav til vannforsyning, avløp, 

atkomst og parkering fastsatt i byggetillatelse på annen eiendom ikke lenger oppfylles. 

 

Intensjonen bak pbl. § 29-11 er å sikre at bygningsmyndighetene har hjemmel til å avslå 

søknad om tiltak dersom dette tiltaket fører til at krav som det offentlige har stilt i tidligere 

gitte tillatelser ikke lenger oppfylles, med den følge at det oppstår ulovlige forhold etter plan- 

og bygningsloven på annen manns eiendom. Bestemmelsen er ment som en sikkerhetsventil 

for å sikre at viktige funksjoner, slik som sikring av vann, avløp, atkomst og parkering, 

ivaretas på en tilstrekkelig forsvarlig måte1.  

 

Når det gjelder hensynet bak bestemmelsen viser vi videre til Prop. 99 L (2013-2014) kapittel 

14.4.1 siste avsnitt:  

 

                                                
1 Se kapittel 14.4.4.2 
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"En praksis hvor kommunen er forpliktet til å godkjenne tiltak som åpenbart medfører 

ulovlige forhold andre steder, vil etter departementets vurdering undergrave viktige 

hensyn som plan- og bygningslovgivningen er satt til å ivareta. En slik praksis vil 

komme i direkte konflikt med de oppgaver kommunen er satt til å utføre etter plan- og 

bygningsloven § 1-4 første ledd, herunder påse at plan- og bygningslovgivningen 

overholdes i kommunen. Dersom kommunen er forpliktet til å godkjenne tiltak som 

etablerer ulovligheter annet sted, vil det i seg selv vanskeliggjøre retting av de ulovlige 

forhold i etterkant. Etter departementets vurdering innebærer dette en sløsing med 

forvaltningens ressurser og er klart uheldig sett i et samfunnsøkonomisk perspektiv." 

(vår understreking) 

 

Det følger av ovennevnte at bestemmelsen i all hovedsak er begrunnet i hensynet til det 

offentliges håndhevelse av offentligrettslige krav fastsatt av plan- og bygningsmyndigheten i 

medhold av plan- og bygningsloven. Bestemmelsens siktemål er ikke å beskytte verken 

private interesser, privatrettslige rettigheter eller etablert bruk. Når det gjelder krav som er 

fastsatt i eldre byggetillatelser, og som med tiden har blitt utdaterte og/eller som hindrer 

samfunnsutvikling i samsvar med etterfølgende arealplan, mener departementet at 

håndhevelseshensynet i liten grad gjør seg gjeldende.  

 

Etter departementets vurdering taler derfor både forarbeidene og reelle hensyn for en 

innskrenkende fortolkning av pbl. § 29-11. Slik vi ser det, må forståelsen av pbl. § 29-11 

begrenses til å gjelde krav som er fastsatt i byggetillatelse på annen eiendom, og som er 

krav forankret i gjeldende arealplan for det aktuelle planområdet eller gjeldende plan- og 

bygningslovgivning.  Krav i tidligere byggetillatelser som var forankret i arealplaner eller 

regelverk som er opphevet, vil etter departementets oppfatning ikke utgjøre et forhold i strid 

med pbl. § 29-11, og dermed heller ikke være til hinder for et tiltak på en eiendom. Dette 

mener vi gjør seg særlig gjeldende med hensyn til parkeringsdekning, dvs. antall 

parkeringsplasser. Behovet for og dermed kravet til parkeringsdekning vil over tid kunne 

endres i betydelig grad ut fra avveining av ulike samfunnsinteresser, for eksempel miljø, 

og/eller samfunnsutvikling. Kommunen som plan- og bygningsmyndighet er således gitt en 

betydelig reguleringsfrihet med hensyn til å fastsette krav til parkeringsdekning, herunder 

både øvre og nedre grense for dette, jf. pbl. § 12-7 nr. 7.  

 

En forståelse av pbl. § 29-11 som fører til at (utdaterte) krav i eldre byggetillatelser kan 

hindre en fornuftig og ønskelig samfunnsutvikling, er ikke bare uheldig, men vil innebære en 

betydelig innskrenkning av kommunens reguleringskompetanse. En slik innskrenkning 

mener vi vil være lite forenlig med lovens system og lovens formål, jf. pbl. § 1-1. Dersom det 

hadde vært departementets intensjon med pbl. § 29-11 å foreta innskrenkninger i 

kommunens adgang til å styre arealbruken gjennom reguleringsplaner, så ville dette fremgått 

tydeligere av både forutgående høringsutkast og senere forarbeider (Prop. 99 L (2013-

2014)).  

 

Som nevnt er pbl. § 29-11 ment som en sikkerhetsventil. Bestemmelsen vil dermed i første 

rekke være aktuell som avslagshjemmel dersom vilkår i tidligere tillatelser med hensyn til vei, 
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vann, avløp, adkomst og parkering, ikke blir vurdert og ivaretatt på en tilstrekkelig forsvarlig 

måte enten i etterfølgende arealplan, eller ved søknad om nytt tiltak. Vår forståelse av pbl. § 

29-11 er dermed at denne ikke er til hinder for alternative løsninger så lenge intensjonen bak 

vilkåret er oppfylt, jf. bl.a. formuleringen "ikke lenger oppfylles" i pbl. § 29-11. 

Håndhevelseshensynet, som bestemmelsen i all hovedsak skal ivareta, vil slik vi ser det 

dermed ikke være til hinder for å tillate nytt tiltak når kommunen har vurdert og akseptert en 

alternativ løsning av et forhold regulert i et tidligere vilkår.  

 

  

3. Anvendelse av pbl. § 29-11 på søknaden om riving 

 

3.1. Innledning  

Den generelle forståelsen som departementet har gitt uttrykk for ovenfor, om at utdaterte 

vilkår ikke skal hindre nye tiltak, løser ikke denne konkrete saken fullt ut ettersom gjeldende 

reguleringsplan har krav om parkeringsdekning, jf. reguleringsplanens § 1 punkt 1.72 og 

punkt 1.123.  

 

Problemstillingen i denne saken er om parkeringsdekningen som forutsettes i 

reguleringsplanen § 1 punkt 1.12, og som følges opp i rivingstillatelsen, innebærer at kravet 

til parkeringsdekning i bruksendringstillatelsen fra 1993 ivaretas slik at det ikke oppstår en 

situasjon hvor parkeringskravet "ikke lenger oppfylles", jf. pbl. § 29-11.  

 

3.2. Vilkår oppstilt i bruksendringstillatelsen fra 1993 

I forbindelse med at Tønsberg kommune innvilget tillatelse til bruksendring i 1993, stilte 

kommunen følgende vilkår:  

 

1. De godkjente tegninger, beskrivelser og situasjonsplan må ikke fravikes uten skriftlig 

samtykke fra byggesaks- og arealplansjefen.  

2. Bygningens parkeringsdekning skal opprettholdes. Garasjeplasser som ombygges til 

annet formål må erstattes med nye plasser eller frikjøpes. 

 

Vilkåret om parkeringsdekning, dvs. vilkår 2, hadde hjemmel i bygningsvedtektene av 1967 

hvor det fremgikk at kravet til parkeringsdekning for boligbebyggelse i sentrum var 1 

oppstillingsplass pr. boenhet4.  

 

Det ble i forbindelse med bruksendringen etablert parkeringsplasser på gbnr. 1002/0084, 

tomten hvor det nå er søkt om riving og oppføring av ny bygning. 

 

                                                
2 "Parkeringsdekningen skal være i samsvar med kravet i kommunens parkeringsvedtekter" 
3 "Før det gis byggetillatelse for B I , må detaljene for endrede atkomst- og parkeringsmuligheter 
for eksisterende leiligheter i B2 løses og vises". 

4 Dette kravet gjaldt for øvrig også etter bygningsvedtektene av 1994. 
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Fylkesmannen har i vedtaket av 17. februar 2017 lagt til grunn at det ikke "kan utledes av 

ordlyden i byggetillatelsen at den parkeringsdekningen som er forutsatt der kan oppfylles på 

andre eiendommer enn Baglergaten 2 og gbnr. 1002/84".  

 

I brev av 30. mars 2017 underbygger Fylkesmannen sitt standpunkt ved å vise til at 

kommunen i vilkår nr. 1 i tillatelsen fra 1993 gir uttrykk for at godkjente tegninger, 

beskrivelser og situasjonsplan ikke må fravikes uten skriftlig samtykke. Fylkesmannen mener 

at det i dette må innfortolkes i tillatelsen at de føringene som er lagt av søker bl.a. i forhold til 

hvordan parkeringsdekningen skal løses, ikke kan fravikes uten samtykke fra kommunen. 

 

Fylkesmannen synes altså å legge til grunn at kommunens tillatelsen fra 1993 oppstiller 

bindende krav både med hensyn til parkeringsdekning (krav til antall parkeringsplasser) og 

parkeringsløsning (beliggenheten til parkeringsplassene). 

 

3.2.1. Krav til parkeringsdekning 

Gjeldende krav til parkeringsdekning i Tønsberg kommune er i dag nærmere regulert i 

kommunedelplan for Tønsberg sentrum (byplanen) § 1.13 nr. 1. For  Sone 1 (område avsatt 

til sentrumsformål) er kravet til parkeringsdekning maks. 0,2 pr boenhet under 50m2 eller 

hybel, og min. 0,2 og maks. 0,5 pr boenhet over 50 m2 .  

For Sone 2 (øvrige områder) er kravet til parkeringsdekning min. 0,2 og maks. 0,5 pr boenhet 

under 50m2 eller hybel, og min. 0,5 og maks. 1 pr boenhet over 50 m2.  

 

Kravet til parkeringsdekning er således redusert sammenlignet tidligere krav i 

bygningsvedtektene av hhv. 1967 og 1994. I utgangspunktet kan det da argumenteres for at 

vilkåret om parkeringsdekning oppstilt i bruksendringstillatelsen fra 1993, og som hadde sitt 

hjemmelsgrunnlag i bygningsvedtektene fra 1967, er utdatert og ikke lenger gjelder, jf. punkt 

2 ovenfor. Det kan imidlertid synes som om kommunen i reguleringsplanen for det aktuelle 

området har ment å videreføre kravet om parkeringsdekning i tillatelsen fra 1993 i 

reguleringsplanbestemmelsen § 1 punkt 1.12. Bestemmelsen lyder:  

 

"Før det gis byggetillatelse for B1, må detaljene for endrede atkomst- og 

parkeringsmuligheter for eksisterende leiligheter i B2 løses og vises." 

 

Kravet i reguleringsbestemmelsen er videre fulgt opp ved vilkåret som kommunen stilte i 

rivingstillatelsen av 6. juli 2016: 

 

"Det må tinglyses avtale om parkeringsrettigheter."  

 

Slik departementet leser kommunens vedtak kan det synes som om det hele tiden vært 

deres intensjon at parkeringsdekningen for eksisterende leiligheter i Baglergaten 2 skulle 

være den samme som ble lagt til grunn i bruksendringstillatelsen i 1993, dvs. 1 

biloppstillingsplass pr boenhet. Vi viser i den forbindelse til vedtaket om riving av 6. juli 2016 

side 8:  

 



34/17 Ny politistasjon i Tønsberg, utbygging  - 17/00105-8 Ny politistasjon i Tønsberg, utbygging  : Kommunal- og moderniseringsdepartementets avgjørelse - Henvendelse om omgjøring av Fylkesmannen i Vestfold sitt vedtak i sak 201658 (L)(1231580)

 

 

 

Side 7 
 

 

"Det er således opplyst fra søkers side at alle de berørte partene som har hatt 

parkering i garasjeanlegget har fått tilbudt alternativ parkeringsløsning. Det er for 

bygningsmyndighetene ikke avgjørende om plassene er plassert på eiendommen, så 

lenge det kan dokumenteres at de plassene som er nødvendige i henhold til gitt 

tillatelse, er tilbudt til leilighetene som mister plasser som følge av rivingen. 

Bygningsmyndigheten kommer således frem til at parkeringsproblematikken er løst i 

henhold til § 1-12, grunnet søkers tilbud om alternative parkeringsløsninger. Det må 

imidlertid tinglyses erklæring som sikre parkeringsrettighet for leilighetene også i 

fremtiden, i tråd med vedtak fra 1993, BYR 248/93 (DEL). (vår understreking) 

 

Departementet viser videre til UBAs behandling av klagen på rivningstillatelsen i møte 23. 

september 2016: 

 

"Det fremgår av vurderingen overfor at kravet om parkeringsdekning for boligene i 

Baglergaten 2 følger direkte av reguleringsplanen, og ikke utledes av privatrettslige 

forhold. Kravet utledes heller ikke av tillatelsen til bruksendring i 1993, men så langt 

rådmannen kan se er det sammenfall mellom kravene til parkeringsdekning i 

reguleringsplanen og kravene som ble stilt i forbindelse med bruksendringen. Dette 

innebærer i praksis at hver enkelt plass i garasjeanlegget må erstattes av en 

parkeringsplass på annen eiendom." (vår understreking) 

 
 

Så lenge sameiet har en parkeringsdekning som tilsvarer kravene i kommunedelplanen, er 

departementet i utgangspunktet av den oppfatning at det ikke oppstår noe ulovlig forhold 

etter pbl. § 29-11. Kommunen er imidlertid nærmest til å fortolke innholdet i den aktuelle 

reguleringsplanbestemmelsen. På bakgrunn av kommunens redegjørelse har vi derfor 

kommet til at kommunens forståelse av den aktuelle reguleringsplanbestemmelsen må 

legges til grunn i denne saken. Dette innebærer at vilkåret i bruksendringstillatelsen fra 1993 

med hensyn til parkeringsdekning, dvs. 1 parkeringsplass pr. boenhet, fortsatt gjelder.  

 

3.2.2. Krav til parkeringsløsning  

Både Fylkesmannen og sameiets advokat, advokat Johannessen, mener at vilkår nr. 1 i 

bruksendringstillatelsen fra 1993 må forstås dithen at parkering for de berørte beboere kun 

kan oppfylles på gbnr. 1002/0084.  

 

Når det gjelder selve innholdet i og rekkevidden av vilkåret som ble stilt, mener 

departementet at kommunen er nærmest til å besvare dette. Departementet viser i den 

forbindelse til at kommunen i brev av 9. mars 2017 til Fylkesmannen, vedrørende 

kommunens gjennomgang av parkeringspraksis, gir uttrykk for at de har hatt fast praksis 

hvor de skiller mellom parkeringsdekning og parkeringsløsning, og at vilkåret i 

bruksendringstillatelsen fra 1993 kun var ment som et bindende krav til parkeringsdekningen. 

Ved endringer i parkeringsdekningen krever kommunen at det sendes inn byggesøknad, 

mens parkeringsløsningen kan endres uten ny søknad. Videre uttaler kommunen:   
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"I de fleste tilfeller er det imidlertid behov for avklaring av om den nye 

parkeringsløsningen er i samsvar med kravene til parkering i vedtektene og 

byggetillatelsen. Hvis problemstillingen dukker opp i forbindelse med et nytt byggetiltak, 

har denne avklaringen skjedd i tilknytning til dette byggetiltaket. Eventuell konflikt 

mellom grunneierne om denne løsningen har vært ansett for et privatrettslig forhold. 

 

I noen tilfeller kan avklaringen skje uten tilknytning til en byggesøknad. Vilkår nr. 1 i 

bruksendringstillatelsen tar nettopp sikte på slike tilfeller der det gjennomføres en 

endring som ikke utløser søknadsplikt, men som likevel krever avklaring fra 

bygningsmyndighetene. Dette er et standardvilkår i kommunens vedtak, som i første 

rekke er ment som en orientering til tiltakshaver om at muntlige tilbakemeldinger ikke 

binder bygningsmyndigheten. Vilkåret gjør ingen endringer i rammene for søknadsplikt, 

som følger plan- og bygningslovens alminnelige regler." (vår understreking) 

 

Ut fra kommunens redegjørelse mener departementet at vilkår nr. 1 i realiteten er et 

uegentlig vilkår5. På denne bakgrunn mener departementet at vilkår nr. 2 i 

bruksendringstillatelsen fra 1993 kun stiller krav om parkeringsdekning, og ikke 

parkeringsløsning.  

 

For det tilfellet at man legger til grunn Fylkesmannens forståelse av vilkår nr. 1 er korrekt, 

mener departementet det kan stilles spørsmål ved om et vilkår om at parkeringsplassene 

skal være på gbnr. 1002/0084 kan opprettholdes da vilkåret ikke er forankret i 

reguleringsplanbestemmelse § 1 punkt 1.12 i reguleringsplan 61240 for Baglergaten 2 m.fl., 

jf. også punkt 2 ovenfor. Bestemmelsen er generelt utformet og lyder som følger:  

 

"Før det gis byggetillatelse for B1, må detaljene for endrede atkomst- og 

parkeringsmuligheter for eksisterende leiligheter i B2 løses og vises." 

 

Slik vi forstår dokumentasjonen forelagt for departementet synes kommunens primærfokus 

med bestemmelsen å sikre parkeringsdekning og ikke en bestemt parkeringsløsning. Når 

reguleringsplanen selv ikke gir anvisning på en bestemt parkeringsløsning, mener 

departementet at det heller ikke foreligger grunnlag for å opprettholde et eventuelt tidligere 

vilkår om parkeringsløsning.  

 

3.3. Rivningstillatelsen er ikke i strid med pbl. § 29-11 

Som nevnt ovenfor, mener departementet at vilkår nr. 2 i tillatelsen fra 1993 må forstås som 

et krav om parkeringsdekning. Tiltakshaver for bruksendringen i 1993 har således en plikt til 

å sørge for opprettholdelse av parkeringsdekningen, men denne plikten kan oppfylles andre 

steder enn på eiendommen gbnr. 1002/0084. En innvilgelse av søknaden om riving, vil 

således ikke lede til at vilkår nr. 2 ikke lenger oppfylles, og i alle fall må dette bli konklusjonen 

når det uansett er sørget for alternative parkeringsplasser.   

 

                                                
5 Med uegentlig vilkår menes vilkår som ikke medfører rettigheter eller plikter for tiltakshaver utover det som følger 
av plan- og bygningslovgivningen. 
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Som vi ga uttrykk for under punkt 2 ovenfor, mener vi at pbl. § 29-11 ikke er til hinder for 

alternative løsninger så lenge intensjonen bak vilkåret er oppfylt. Selv om 1993-vilkåret skulle 

tolkes slik Fylkesmannen har gjort, så oppstår det ikke ulovlig forhold når kommunen i 

forbindelse med rivingstillatelsen har vurdert og akseptert en alternativ løsning. 

 

I denne konkrete saken er behovet for  parkering ivaretatt ved at kommunen i 

rivningstillatelsen har stilt vilkår om dokumentasjon av tinglyst parkeringsrettigheter for de 

berørte beboerne. I tråd med vilkåret i rivningstillatelsen har også tiltakshaver fremlagt 

tinglyst erklæring om bruksrett til parkeringsplasser i Farmannsveien 18 parkeringshus, som 

sikrer leilighetseierne parkeringsrett også for fremtiden. Hensynene bak pbl. § 29-11 er med 

dette ivaretatt på en forsvarlig måte. Etter departementets vurdering er dermed ikke 

kommunens rivningstillatelse av 6. juli 2016 i strid med pbl. § 29-11.  

 

Selv om departementet kan ha forståelse for at beboerne mener den alternative 

parkeringsløsningen er mindre tilfredstillende, er ikke dette et forhold som er relevant å 

vektlegge etter pbl. § 29-11.     

 

4. Omgjøring av Fylkesmannens vedtak 

Departementet har på bakgrunn av ovennevnte kommet til at Fylkesmannen har lagt til grunn 

både feil forståelse av vilkår stilt i bruksendringstillatelsen fra 1993 ved å legge til grunn at 

denne gir anvisning på en bestemt parkeringsløsning, og feil forståelse av pbl. § 29-11 ved å 

å legge til grunn at kravet til parkeringsdekning i bruksendringstillatelsen fra 1993 ikke kan 

ivaretas gjennom alternativ parkeringsløsning. Etter departementets oppfatning gir dermed 

ikke pbl. § 29-11 hjemmel for å avslå søknaden om riving.  

 

Etter departementets vurdering er dermed Fylkesmannens vedtak ugyldig på bakgrunn av 

rettsanvendelsesfeil, og det foreligger dermed grunnlag for omgjøring etter fvl. § 35 andre 

ledd jf. første ledd bokstav c).  

 

Det følger av fvl. § 35 andre ledd, jf. første ledd bokstav c) at ugyldige vedtak "kan" 

omgjøres. Det skal i utgangspunktet konkret vurderes om et ugyldig vedtak skal omgjøres, jf. 

uttrykket "kan" i fvl. § 35 første ledd. Ved eventuell omgjøring skal det tas hensyn til 

tidsmomentet, skyldmomentet, innrettelseshensynet og feilens art, jf. Sivilombudsmannens 

sak av 20. mai 2015 (sak 2014/3496).  

 

Departementet har lagt til grunn at det foreligger feil ved lovforståelsen. I slike tilfeller har 

forvaltningen en "utvidet omgjøringsadgang og etter tilhøva endog en plikt til å sørge for at 

feilene blir rettet", jf. bl.a. Ot.prp.nr.38 (1964-65) s. 110 og Sivilombudsmannens uttalelse i 

sak 2014/3496. Departementet kan for øvrig ikke se at verken hensynet til tid, skyld eller 

innrettelse taler mot omgjøring i denne saken.  

 

Departementet har vurdert hvorvidt det kan være mulig å fatte endelig vedtak i spørsmålet 

om rivningstillatelsen. Saken for departementet har imidlertid kun knyttet seg til pbl. § 29-11. 

Vi registrerer at advokat Johannessen på vegne av sameiet har anført at den tinglyste 



34/17 Ny politistasjon i Tønsberg, utbygging  - 17/00105-8 Ny politistasjon i Tønsberg, utbygging  : Kommunal- og moderniseringsdepartementets avgjørelse - Henvendelse om omgjøring av Fylkesmannen i Vestfold sitt vedtak i sak 201658 (L)(1231580)

 

 

 

Side 10 
 

 

parkeringsretten ikke er i samsvar reguleringsplanen § 1 punkt 1.12. Vi kan ikke se at 

Fylkesmannen har tatt særskilt stilling til dette spørsmålet, eller vurdert om det for øvrig kan 

være andre forhold av betydning for gyldigheten av rivningstillatelsen. Departementet anser 

det derfor som mest hensiktsmessig å sende saken tilbake til Fylkesmannen for ny 

behandling. 

 

 

5. Klageadgang. Dekning av sakskostnader 

Departementets vedtak kan påklages til Kongen i statsråd, jf. fvl. § 28 første ledd6. Eventuell 

klage sendes departementet innen 3 uker etter mottakelsen av dette brev. For ordens skyld 

gjør vi oppmerksom på at avgjørelser truffet i statsråd, faller utenfor arbeidsområdet til 

Sivilombudsmannen, jf. sivilombudsmannsloven § 4 andre ledd bokstav b). 

 

Som følge av at departementet har foretatt en endring til gunst for tiltakshaver, gjøres det 

oppmerksom på adgangen til å kreve dekning av sakskostnader etter fvl. § 36 første ledd. Et 

eventuelt krav om dekning av vesentlige sakskostnader må sendes departementet innen 3 

uker etter mottakelsen av dette brev, jf. fvl. § 36 tredje ledd. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Ole Molnes (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Else-Karin Øvernes 

utredningsleder 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Kopi 

 

Advokatfirma Lie & Co DA 

Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA 

Tønsberg kommune 

 

                                                
6 Se for øvrig Ot.prp.nr.38 (1964-65) side 90 
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tA/19(1-3

KONGELIGRESOLUSJON

Kommunal-og moderniseringsdepartementet Ref.nr.: 020
Statsråd:Jan Tore Sanner Saksnr.: 17/1253

Dato: 11. august2017

Klage fra advokat Håkon M. Johannnessen over Kommunal- og
moderniseringsdepartementets vedtak 15. juni 2017 om å omgjøre Fylkesmannen i
Vestfolds vedtak 17. februar 2017. Klagen tas ikke til følge.

1. Saksfremstillin

1.1. Sakshistorikk
Fylkesmannen i Vestfold opphevet den 17. februar 2017 en tillatelse, gitt av Tønsberg kommune
den 6. juli 2016, til å rive et garasjebygg oppført på Baglergaten 4B, gnr. 1002 bnr. 84.
Garasjebygget var på dette tidspunktet allerede revet. Kommunens vedtak ble opphevet fordi
Fylkesmannen mente at tillatelsen var gitt i strid med plan- og bygningsloven § 29-11 og at
kommunen derfor ikke hadde adgang til å gi tillatelse. § 29-11 regulerer når et nytt tiltak skal
avslås fordi det oppstår strid med gitt byggetillatelse på annen eiendom.

Etter anmodning fra advokat Christiansen omgjorde departementet den
15. juni 2017 Fylkesmannens vedtak. Fylkesmannens vedtak ble omgjort fordi departementet la
til grunn at Fylkesmannen hadde tolket plan- og bygningsloven § 29-11 feil, at Fylkesmannens
vedtak var ugyldig og at det for øvrig var grunn til å sette Fylkesmannens vedtak til side.

Departementets vedtak ble påklaget av advokat Håkon M. Johannessen den 27. juni 2017.
Johannessen representerer Sameiet Baglergaten 2 som mener de har rett til å parkere i
garasjeanlegget. Klager ønsker i korte trekk at departementets vedtak skal oppheves slik at
vedtaket fattet av Fylkesmannen blir stående vedtak.

Advokat Christiansen kommenterte klagen kort i brev av 17. juli 2017.

1.2. 0 summerin av kla en av 27. 'uni 2017
Det anføres i klagen at klagesaksbehandlingen til Tønsberg kommune har vært sen og at den
dermed har medført at klageretten til Sameiet Baglergaten 2 nærmest har vært illusorisk. Videre
anføres det at kommunen har foretatt en fragmentarisk saksbehandling av prosjektet. Klager er
også kritisk til et pågående reguleringsarbeid i Tønsberg kommune knyttet til Baglergaten 4B.

I klagen anføres at det er vektlagt at det fra kommunale og statlige myndigheter er et uttalt mål at
nytt politihus skal være i Tønsberg og at andre hensyn, deriblant klagers rettigheter, har måttet
vike for å få gjennomført politireformen. Klager mener også at oppføring av et nytt politihus i
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Tønsberg bryter med forutsetningen som lå til grunn for valg av Tønsberg som lokasjon for nytt
politihus, nemlig at eksisterende lokaler i Tønsberg skulle benyttes.

Det anføres også at departementet i for stor grad har lagt vekt på gjeldende kommuneplans
besternmelser om parkering. Etter klagers mening følger parkeringskravet av en
bruksendringstillatelse fra 1993 for eiendommen, og at det av denne tillatelsen følger at parkering
må skje på gnr. 1002 bnr. 84. Klager anfører også at ytterligere 21 parkeringsplasser må dekkes.
Klager er også opptatt av at erstatningsplasser i Farmannsveien er uegnet som parkeringsplasser
for boligeieme. Det vises til slutt til at departementets beslutning om å oppheve Fylkesmannens
vedtak innebærer et inngrep ovenfor boligeierne med et ekspropriasjonsrettslig preg.

2. De artementets vurderin er av kla en
Klagers anførsler knyttet til saksbehandlingen i Tønsberg kommune, beslutningen om å legge
nytt politihus til Tønsberg og til den pågående reguleringsplanprosessen er ikke relevant for
gyldigheten av departementets vedtak, og kommenteres derfor ikke her. Det er videre ikke riktig
at departementet har tatt hensyn til at opphevelsen av rivingstillatelsen var uheldig med tanke på
at rivingen var nødvendig for å få oppført nytt politihus i Tønsberg.

Til anførselen om at departementet har lagt for stor vekt på kommuneplanens bestemmelser om
parkering, vil departementet kommentere at det er reguleringsplanensbestemmelser

departementet har lagt vekt på. Begrunnelsen for hvorfor det er vist til reguleringsplanen følger
av departementets vedtak og fastholdes.

Før departementet kommenterer de øvrige anførslene, vil departementet kort oppsummere at
sakens kjerne er om plan- og bygningsloven § 29-11 er en gyldig avslagshjemmel for
rivingssøknaden. Bestemmelsen skal forstås slik at den er avslagshjemmel hvis et tiltak ødelegger
for 1) et krav knyttet til vann, avløp, atkomst og parkering fastsatt i byggetillatelse på annen
eiendom, 2) der kravet fortsatt er forankret i gjeldende regelverk, og 3) der kravet ikke er løst på
en tilstrekkelig alternativ måte.

Departementet har i omgjøringsvedtaket lagt til grunn at det i 1993 ble godkjent at det skal være
en parkeringsdekning på 7 plasser til Sameiet Baglergaten 2. Departementet kan derimot ikke se
at parkeringsløsningen kun kan oppfylles på gnr. 1002 bnr. 84. Departementet ser at klager
hevder at Tønsberg kommune mente å sette krav om parkering på gnr. 1002 bnr. 84, og viser til
søknaden, bruksendringstilaltelsen og til et internt notat fra kommunen. Etter departementets
vurdering endrer ikke opplysningene vårt syn på hvilket krav som ble fastsatt i 1993. Vi viser til
at et slikt krav ikke eksplisitt er kommet til uttrykk i tillatelsen fra 1993, f.eks. ved å kreve
tinglysing av bruk av gnr. 1002 bnr. 84 som parkeringsplass. Vi bemerker også at kommunen
skriftlig har gitt uttrykk for at de skiller mellom parkeringsdekning og parkeringsløsning, og at de
i tillatelsen fra 1993 kun oppstilte krav om parkeringsdekning.

Kravet om parkeringsdekning, dvs, antall parkeringsplasser, fastsatt i byggetillatelsen fra 1993 er
etter departementets syn fortsatt gjeldende.

2
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Etter departementets vurdering er ikke plan- og bygningsloven § 29-11 til hinder for alternative
løsninger så lenge intensjonen bak kravet til parkering er oppfylt. Kommunen har vurdert at
kravet om parkeringsdekning har blitt løst på en forsvarlig måte. Etter vår oppfatning foreligger
det da ikke et ulovlig forhold etter plan- og bygningsloven.

Departementet har forståelse for at Sameiet ikke oppfatter de nye parkeringsplassene som en
fullgod erstatning, men bemerker at det etter departementets syn er vanskelig å overprøve
kommunens vurderinger på dette punkt da dette må anses å være innenfor kommunens skjønn.
Å oppheve Fylkesmannens opphevelsesvedtak kan heller ikke innebære et ekspropriasjonsrettslig
inngrep ovenfor Sameiet Baglergaten 2. Departementet presiserer at plan- og
bygningsmyndighetene ikke tar endelig stilling til private tvister. Det er det domstolene som gjør.
Departementet bemerker for øvrig at parkeringsrettigheten på gnr. 1002 bnr. 84 heller ikke var
tinglyst, noe den nye rettigheten er. Den nye parkeringsrettigheten har dermed et sterkere rettslig
vern enn den gamle.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

tilrå r:

Klage fra advokat Håkon M. Johannessen på Kommunal- og
moderniseringsdepartementets vedtak av 15. juni 2017 om å omgjøre
Fylkesmannen i Vestfold sitt vedtak av 17. februar 2017. Klagen tas ikke til følge.

tsnun-isterensfintor
Bifaft ved

kongefigresolusjon
av

Foredrattaystatsråd
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fliktsakene ved årets Vestfold-valg.  mener  Venstres

tilåbegrense.
'reehandel en

av dem som
år vi i stedet
em som reiser

kvil.
i redusere fly-
:n ldirnautfor-

'  .er å føle på
lese den, kan
reise mer med

e ut til at noen
lene er villige

FOTO: ATLE  Møll-EI!

til å innse, mener Moskvil, som
særlig vil kutte i det han kaller
den mer unyttige delen av fly-
trafikken, altså charter.

~  Mange snaldcer om hvor

viktig Torp er for næringslivet i
Vestfold, men chartertrafikken

_ tar kunder fra den lokale hotell—
og restaurantbransjen, sier

Moskvil, som mener miljø-

vennlig produksjon for et lokalt
marked er viktigere for fremti-
dens Vestfold enn Torp.

,5'

 

' ..-- )f',

AVGJORT: Kongen i statsråd mener kommunaldepartementet
hadde sitt på det tørre da det opphevet fylkesmannens vedtak i

garasjesaken ;" Baglergaten 2. FOTO:  .ION  CATO LANDSVERK

SiSteord er sagt
om politihuset
Politihussaken i Tønsberg

'  endte til slutt på Kongens
bord. Kongen i statsråd
stadfestet 11.  august
kommunaldepartemen-
tets  anbefaling om ikke å
ta klagen over vedtak om
riving av garasjer i Bagler—
gaten  4  til følge. Her
hadde Sameiet Baglerga-
ten  2  parkeringsrett.

JON  CATO LANDSVERK
jon.cato.landsverk@lb.no

— Tiltakshaver er fornøyd med
avgørelsen. Dette viser at vår
fortolkning av vedtaket fra'
1993 var korrekt. Det er greit å
flytte parkeringsrettene til et
annet sted i nærheten, sier ad—
vokat Tor Antlion Christian—

sen i Advokaiiirmaet Steen-

strup Stordrange  (SANDS) på
vegne av Micasa AS.

Måtte flyttes
Han legger til at avgjørelsen

viser at tiltakshaver har hatt
rett hele tiden.

Vedtaket Christiansen viser
til, ble fattet i forbindelse med
at garasjeplasser måtte flyttes
ut fra kjelleren i nåværende
politihus, blant annet for å gi
plass til celler i politikjeileren.
Det var seksjonseiere på top-
pen av det nåværende politi-
huset som hadde disse parke-
ringsplassene som ble flyttet
tfl et annet sted.

Sakens kjerne er de sju gara—
sjene i Baglergaten 4, som et-
ter vedtak i Tønsberg kommu-

ne iijor, ble revet for å gi plass
til nytt politihus. Seksjonsei-
erne i Baglergaten  2  motsatte
seg rivingen og aksepterte

heller ikke et tilbud fra Micasa
om parkeringsplass andre ste-

der ibyen. De mener plassene
skal erstattes på nabotomta
der det nye politihuset byg-
ges.

Påklaget .
Rivingsvedtaket ble påklaget
av advokat Håkon Nl. Johan-
nessen på vegne av rettighets-
haverne, men da var garasje-
ne allerede revet. Johannes-
sen viser til plan— og bygnings—
lovens paragraf  29—11. Den ly-

der slik:
Det kan ikke gis tillatelse til

tiltak som medfører at lcrav til
vannforsyning, avløp, at-
komst og parkering fastsatt i
byggetillatelse på annen eien-
dom ikke lenger oppfylles.

Denne paragrafen viste fy]—
kesmannen i Vestfold til da

han i februar i år opphevet
kommunens vedtak. Saken
gikk derfra, etter klage fra ut-

byggeren, Micasa as til be-
handling i kommunaldeparte-
mentet som opphevet fylkes-
mannens vedtak. Johannes—
sen påklaget departementets
av'ørelse. Saken gikk derfor

til Kongeni statsråd til endelig
avgjørelse.

Avgjørelsen ble fattet 11. au-
gust. Kongen i statsråd stad-
fester departementets avgjø-

relse.
Det innebærer at man me-

ner at sameiets parken'ngsret-
ter er ivaretatt selv om det
ikke skjer på nabotomta. Sam-
eiet har fått tilbud om tinglyst
parkeringsrett i Micasas byg-
ningi Farmannsveien 18.

Departementet mener at

dette er innenfor det som lig-

ger i plan- og bygningslovens
bestemmelser. Sameiet er

ikke enig og har avvist tilbu-
det fra Micasa .'

/ Kat/WW2"
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Arkivsak-dok. 16/00206-15 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  05.09.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 35/17 
REFERATSAKER  

 

Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Oversikt over fond og bruken de 2 siste årene. 
Bystyrevedtak 88/17, valg av revisor til Fellesnemnden 
       «               87/17, valg av Fellesnemnd 
       «               86/17, politisk plattform del 2 
Videre prosess i kommunereformen av 30.06.17 

 
Saksframstilling: 
I sak 18/17 og 21/17 ba kontrollutvalget om å få en oversikt over fond og bruken de 2 
siste årene. 
 
Medlemmer i fellesnemnden er vedtatt, revisor for fellesnemnden er KPMG og 
regnskapet for fellesnemnden skal føres av KPMG. I skrivende stund foreligger det 
ingen møteplan for fellesnemnden. Det vises for øvrig til bystyrevedtak i juni 2017 
som er vedlagt. 
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Orientering om fond til Kontrollutvalget i Tønsberg kommune 

 

 

Kommunens fond kan deles i 4 hovedgrupper: 

- Bundne driftsfond 

- Bundne investeringsfond 

- Frie driftsfond 

- Frie investeringsfond 

 

Som det ligger i navnene er bruken av de to første gruppene sterkt regulert i form av at de 

kun skal brukes til formålet. I de fleste tilfeller gjelder dette øremerkede statstilskudd som 

ikke har blitt benyttet inneværende regnskapsår og derfor må "spares" til året etter. Det er 

også en stor andel her som gjelder selvkost på teknisk område. 

Når det gjelder de frie fondene står kommunen fritt til å bruke pengene som ønsket, enten 

administrativt dersom det er innenfor formålet, eller at Bystyret gjør vedtak om bruk eller 

omdisponering. I praksis er det på investeringssiden stort sett snakk om boligfond og fond for 

kjøp og salg av eiendommer, mens på driftssiden ble alle fondene brukt da kommunen var i 

Robek. Det ble avsatt en sum i regnskapsavslutningen for 2015 til Byutvikling. 

 

Når det gjelder fond og kommunesammenslåing står naturligvis prinsippet om binding fast, 

slik at midlene må brukes til det formålet de er gitt til. Når det gjelder selvkost er prinsippet at 

det er innbyggerne som "eier" midlene, og de skal brukes til innbyggerne i de "gamle" 

kommunene. I praksis utgjør normalt ikke dette noe problem da det gir veldig små utslag, og 

i tilfellet Tønsberg/Re utgjør fondene pr. innbygger omtrent samme beløp i begge kommuner. 

 

De frie fondene kan disponeres og omdisponeres av kommunestyret når man måtte ønske. 

 

 

Tønsberg, august 2017 

 

 

Jørn Erik Borge 

Økonomisjef 
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Tønsberg kommune

 

Saksbehandler:
Geir Viksand] telefon: 33 34 80 55

Rådmannen

Valg av revisor for fellesnemnda

Utvalg Møteddato

B st ret 20.06.2017

Rådmannens innstilling

JournalposiID 17144198

Saksnummer

088/17

1. Tønsberg kommune velges som regnskapsførende kommunen for fellesnemnda.
2. KPMG velges som revisor for fellesnemnda.

20.06.2017 Bystyret:

Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Etter dette har Bystyret fattet følgende vedtak:

BY- 088M  7  Vedtak:

l. Tønsberg kommune velges som regnskapsfø rende kommune for fellesnemnda.
2. KPMG velges som revisor for fellesnemnda.
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Sammendrag:

Saken gjelder valg av revisor for fellesnemnda. Arbeidsutvalget som har utarbeidet den politiske
plattformen for nye Tønsberg anbefaler at det er revisor for Tønsberg kommune som velges som
revisor. Dette med bakgrunn i at Tønsberg vil være regnskapsførende kommune for fellesnemnda.

Innledning —  hva saken gjelder:
By-lkommunestyre skal iht inndelingsloven velge revisor for fellesnernnda.
Faktagrunnlag:

l h.h.t. til Inndelingsloven av 01 .01 .2002, §25 erdet visse forhold som skal behandles i et felles
kommunestyremøte. Dette gjelder:
«a) forslag til namn på den nye kommunen eller det nye fylket

b) talet på medlemmeri det nye kommunestyret eller fylkestinget

c) kriterium for samansetjiing av og funksjoner til fellesnemnd etter  §  26 l denne lova

d) val av revisor for verksemda l fellesnemnda

e) oppretting av eventuelle andre fellesorgan fora" sikre gjennomføringa av samanslåinga».

Punktene a—c framgår av del i av den politiske plattformen for nye Tønsberg som ble vedtatt av

felles kommunestyre/bystyremøte 07.03.17.

De to kommunen har ulik revisjonsordning i dag. Tønsberg kommune benytter KPMG mens Re
kommune er benytter og er medeier i Vestfold Kommunerevisjon.

Kontrollutvalgene i de to kommunene har behandlet saken, og har ulik innstilling til
kommunestyretlbystyret:

Kontrollutvalget i Tønsberg fattet i møte 28.02.17, sak 5l17 slikt enstemmig vedtak:

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

Kontrollutvalget i Re fattet i møte 28.02.17, sak 8l17 slikt enstemmig vedtak:

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

Fellesnemnda vil i sitt arbeide med å rigge den nye kommunen i utgangspunktet disponere
engangsstøtten den nye kommunen vil få av staten. Dette utgjør vel 30 mill. kr. l tillegg kommer
ev. tilskuddsmidler etter særskilte søknader.

Arbeidsutvalget for utarbeidelse av politisk plattform for den nye kommunen drøftet saken i sitt
møte 09.05.17. De anbefaler at Tønsberg kommune blir regnskapsførende kommune og at KPMG
velges som revisorforfellesnemnda.

Rettslig grunnlag:

Inndelingsloven
Kommuneloven

Forholdet til kommuneplanen:
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(

Vurderinger:

Det vurderes som mest hensiktsmessig at det er revisor til den kommunene som skeE føre
regnskapet for fellesnemnda som velges.

Alternative  løsninger:

Økonomiske konsekvenser:

Konsekvenser for næringsutvikling:

Helse- og miljøkonsekvenser:

Konsekvenser for folkehelse:

Konsekvenser for barn og unge:

Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:

Konklusjon:

KPMG velges som revisor for fellesnemnda.

Videre behandling
Vedtas i bystyreti 4. juni 2017

Tønsberg,

Geir Martin Viksand

rådmann
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Tønsberg kommune

 

Saksbehandler:

GeirViksand, telefon: 33 34 80 55
Rådmannen

Valg av Feliesnemnd

Utvalg Møteddato

B st ret 20.06.2017

Rådmannens innstilling

Følgende velges til Fellesnemnda:
Petter Berg, H  — Tønsberg

Bent Moldvær, Frp — Tønsberg
Per Martin Aamodt, Ap — Tønsberg
Torild Dennes, Krf  — Tønsberg
Terje Olsen, Mdg — Tønsberg
Anette Viken, Sv  — Tønsberg
Suzy Haugan, V  — Tønsberg
Steinar Solum, Sp — Tønsberg

Som varamedlemmer velges:
Rune Sørdalen, H -Tønsberg

Ellen Lian, H -Tønsberg
Ellen Eriksen, Frp -  Tønsberg
Bent Kittelsen, Frp — Tønsberg
Kari Asmyhr, Ap — Tønsberg
Ragnar Fevang, Ap - Tønsberg
Reidar Smidsrød, Krf - Tønsberg

Annemor Skauen, Krf -Tønsberg

Kjell Anders Lier, iVldg -Tønsberg
Vilde Røsok Bojang, lvidg — Tønsberg
Olav Sannes Vika, Sv -Tønsberg

Karin Johannessen Rysst, Sv -Tønsberg
Britt Lillian Fevang, V -Tønsberg
Josef Kleven, V -Tønsberg
Sigrun Våge, Sp — Tønsberg
Else Marie Fevang Farnes, Sp — Tønsberg

20.06.2017 Bystyret:

Møtebehandling:

JournalpostlD

Saksnummer

087/17

17144197
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Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Etter dette har Bystyret fattet føigende vedtak:

BY— 087117  Vedtak:

Følgende velges til Fellesnemnda:

Petter Berg, H — Tønsberg

Bent Moldvaer, Frp — Tønsberg

Per Martin Aamodt, Ap — Tønsberg

Torild Dehnes, Krf—Tønsberg

Terje Olsen, iVIdg —Tønsberg

Anette Viken, Sv  — Tønsberg

Suzy Haugan, V —Tønsberg

Steinar Solum, Sp _Tønsberg

Som varamedlemmer velges:

Rune Sørdalen, H -Tønsberg

Ellen Lian, H -Tønsberg

Ellen Eriksen, Frp -  Tønsberg

Bent Kittelsen, Frp — Tønsberg

Kari Asmyhr, Ap -  Tønsberg

Ragnar Fevang, Ap -Tønsberg

Reidar Smidsrød, Kric -  Tønsberg

Annemor Skauen, Krf -Tønsberg

Kjell Anders Lier, Mdg -Tønsberg

Vilde Røsok Bojang, Mdg -  Tønsberg

Olav Sannes Vika, Sv -Tønsberg

Karin Johannessen Rysst, Sv-Tønsberg

Britt Lillian Fevang, V -Tønsberg

Josef Kleven, V  -  Tønsberg

Sigrun Våge, Sp — Tønsberg

Else Marie Fevang Farnes, Sp -Tønsberg
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Sammendrag:
Etter inndelingsloven skal det opprettes en fellesnemnd til å samordne og forberede
sammenslåingen.

Innledning — hva saken gjelder:

Re kommunestyre og Tønsberg bystyre hari sak om politisk plattform del 1 vedtatt:

Det oppnevnes en fellesnemnd i medhold av inndelingsloven  §  26. Fellesnemnda skal bestå av 16

medlemmer, 8  medlemmer fra hver kommune og alle partiene i kommunestyret og bystyre skal

være representert.

Det skal velges inntil to varamedlemmer fra hvert parti. Disse skal velges blant
kommunestyrets/bystyrets medlemmer eller varamedlemmer.

Ordføreren i Tønsberg skal være leder av fellesnemnda og har dobbeltsternme ved stemmelikhet r'

nemnda. Ordføreren iRe skal være nestleder.

Fellesnemnda trer i kraft etter at sammenslåingen er vedtatt av Stortinget.

Faktagrunnlag:

I  henhold til Inndelingsloven §26 skal medlemmer  i  fellesnemnda velges av og blant medlemmeri
kommunestyrene. Det skal være minst 3 medlemmer fra hver kommune. Nemnda velger selv leder

og nestleder. Reglene i kommuneloven om valg og saksbehandling ifolkevalgte organ gjelder
også for fellesnemnda.

Funksjonsperioden for fellesnemnda starter etter nasjonalt vedtak i Stortinget og går ut når det nye
kommunestyret er konstituert etter reglene i § 27 i inndelingslova (konstituering av nytt
kommunestyre).

Reglene i kommuneloven om møte— og talerett for ordfører og administrasjonssjef gjelder
tilsvarende for nemnda.

Reglene i § 59 i kommunelova om lovligkontroll gjeldertilsvarende for avgjørelser tatt av
fellesnemnda. Fellesnemnda har ikke mynde til fatte vedtak om driften i de eksisterende
kommunene.

Arbeidsoppgavene til nemnda eri liten grad konkretisert i inndelingsloven, utover at fellesnemnda
skal forberede og samordne sammenslåingsprosessen. Videre skal fellesnemnda forberede
budsjett og økonomiplan for den nye kommunen. Andre arbeidsoppgaver og fullmakter må

fastsettes i et reglement (mandat) som vedtas av kommunestyrene.

By—lkommunestyre i Re og Tønsberg har i sak om politisk plattform del 1 vedtatt følgende mandat
for fellesnemnda:

Fellesnemnda ansetter prosjektiederlrådmann så raskt som mulig. Prosjektleder organiserer og
tilrettelegger omstillingsprosessen både administrativt og politisk.

Fellesnemnda skal se til at regler og avtaler om ansattes og tillitsvalgtes medvirkning/-

bestemmetse i forhold som gjelder sammenslåing av kommunene blir ivaretatt.
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Fellesnemndas medlemmer skal også utgjøre arbeidsgivers representanter  i  partssammensatt
utvalg for sammenslåingsprosessen.

Fellesnemnda tar stifling til revisjonsordning for den nye kommunen etter innstilling fra
kontrollutvalgene i de to komm unene.

Fellesnemnda skal etterspørre og avklare alle prinsipielle forhold vedrørende
sammenslåingsprosessen.

Hver av kommunene har  i  perioden frem til og med 31. desember 2019 ansvar for sin ordinære

drift, men spørsmål som kan ha betydning for den nye kommunen, bør først drøftes i
Fellesnemnda.

Fellesnemnda kan uttale seg i saker som er til behandling i folkevalgte organer der saken
vurderes å ha betydning for den nye kommunen. Fellesnemnda har et spesielt ansvar for å
vurdere saker med økonomiske konsekvenser og forberede budsjett for 2020 og økonomiplan
2020—2023. Det er imidlertid det nye formannskapet som skal avgi budsjettinnstilling til det nye
kommunestyret.

Fellesnemnda skal søke å oppnå konsensus i alle avgjørelser. Ved uenighet skal Fellesnemnda
vurdere om spørsmålet kan utsettes til etter et nytt kommunestyre er konstituert. Forhold som
likevel vurderes som nødvendig å ta stilling til avgjøres med alminnelig flertall.

Fellesnemnda kan nedsette arbeidsutvalg for å utarbeide forslag til ulike temaer.

Fellesnemnda disponerer engangstilskudd og reformstøtte fra staten i forbindelse med
kommunesammenslåingen.

Når kommunestyrene har gitt fellesnemnda fullmakt til å tilsette prosjektleder/radmann, erdet
feliesnemnda som har arbeidsgiverensvaret for arbeidstakerne som blir tilsatt.

Rettslig grunnlag:
Inndelingsloven
Kommuneloven

Forholdet til kommuneplanen:

Vurderinger:

Representasjonen i Fellesnemnda viser likeverdighet mellom de to kommunene.
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Atternative løsninger:

Økonomiske konsekvenser:

Konsekvenser for næringsutvikling:

Helse- og miljøkonsekvenser:

Konsekvenser for folkehelse:

Konsekvenser for barn og unge:

Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:

Konklusjon:
Foreslåtte medlemmer og varamedlemmer anbefales valgt til Fellesnemda.

Videre behandling
Vedtas i bystyret

Tønsberg, 14.06.2017

Geir Martin Viksand

rådmann
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Tønsberg kommune

 

JournalpostlD 17144194

Saksbehandler:

Geir Viksand. telefon: 33 34 BO 55

Rådmannen

Poltisk plattform for sammenslåing av Re og Tønsberg, del  2

Utvalg Møteddato Saksnummer
B st ret 20.06.2017 086117

Rådmannens innstilling
Arbeidsutvalgets forslag til politisk plattform — sammenslåing av Re og Tønsberg, godkjennes.

20.06.2017 Bystyret:

Møtebehandling:

Vedtaket i Felles kommunestyre for Re og Tønsberg fattet slikt vedtak:

-  Nye Tønsberg skal være en tydelig og framtidsrettet miljøkommune

-Nye Tønsberg skal ha en offensiv rolle i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet

Olav Sannes Vika (Tønsberg SV) foreslo til pkt. 12:

Punktet om eiendomsskatt tas ut av plattformen.

Vedtaket i Felles kommunestyre for Re og Tønsberg enstemmig vedtatt.

Sannes Vikas forslag fikk 9 stemmer og falt således.

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Etter dette har Bystyret fattet slikt vedtak:

BY— 086117  Vedtak:

Arbeidsutvalgets forslag til politisk plattform —sammenslåing av Re og Tønsberg, godkjennes med følgende

tillegg til pkt. 4:

-  Nye Tønsberg skal være en tydelig og framtidsrettet miljøkommune

-  Nye Tønsberg skal ha en offensiv rolle i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet
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Sammendrag:
Arbeidsutvalget, bestående av ordfører. varaordfører og opposisjonsleder i Re og Tønsberg
kommuner utarbeider forslag til politisk plattform for den nye kommunen. Den politiske
behandlingen deles i  2  deter. Del 1 ble vedtatt 7. mars. Det  2  omfatter mål for den nye kommunen
og særskilte satsningsområder. Samt nærmere om kommunen som tjenesteieverandør,
samfunnsutvikler, myndighetsutøver og som arbeidsgiver

Vedlegg:
Arbeidsutvalgets utkast til politisk plattform Re og Tønsberg

Innledning — hva saken gjelder:

Den politiske plattformen består av 12 avsnitt:

Fakta om den nye kommunen
Kommunenavn og symboler
Prinsipper for sammenslåingsprosessen
Mål for den nye kommunen
Særskilte satsningsområderfor den nye kommunen
Organisering av sammenslaingsprosessen
Nærmere om kommu nen som tjenesteieverandør.
Nærmere om kommunen som samfunnsutvikler

Nærmere om kommunen som myndighetsutøver
E0. Nærmere om kommunen som demokratisk utviklingsaktør
tl. Nærmere om kommunen som arbeidsgiver

12. Økonomi

5997-1999;p

Del 1 som ble vedtatt  i  felles by-fkommunestyre ?. mars omfattet kommunenavn og symboler,
prinsipper for sammenslåingen, organisering av sammenslåingsprosessen, herunder antall
medlemmer av feläesnemnda, mandat for fellesnemnda, partssammensatt utvatg og tidspunkt for
sammenslåingen samt et avsnitt om kommunen som demokratisk utvikiingsaktør, herunder
organisering og antall medlemmer i folkevalgte organer. Dette er omtatt & avsnitt 2, 3, 6  og 10.

Faktagrunnlag:

Arbeidsutvalget foreslo at de delene av den poiitiske plattformen som handlet om mål og tjenester
skulle gis bedre tid, for å få med innspill fra innbyggerne. Dette ble akseptert  i  styringsgruppens.

Det er totalt arrangert 6 innbyggermøter, herav  4  temamøter.
Åpent temamøte om landbruk 1. mars 2017 i Våle samfunnshus
Åpent temamøte om næring 20. mars 2017 på Quality Tønsberg
Åpent temamøte om kultur 4. april 2017 på Støperiet
Åpent temamøte om idrett 20. april 2017 i Våle samfunnshus
Åpent folkemøte 26. april 2017  i  Våte samfunnshus
Åpent folkemøte 27. april 2017 på Støperiet.

Innspiliene fra folkemøtene og temamøtene ble systematisert og vurdert. Flere av innspiitene var i
trad med mål som allerede var innarbeidet i plattformen. Andre innspilt var ikke gjennomførbare.
Øvrige innspill ble vurdert som gode og er innarbeidet iArbeidsutvalgets innspill til politisk
plattform. Arbeidsutvalgets innspill er behandlet i de to styringsgruppens.

Arbeidsutvalget har hatt møte med ansattes representanter, hvor kommunen som arbeidsgiver var
særskilt tema. Tillitsvaigte ønsket å få med under avsnitt  4  følgende punkt «Likeverdig og høy
kvalitet på all tjenesteproduksjon». De kom også med innspill om at den nye kommunen fortsetter
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som lA—bedrift. Begge punktene har arbeidsutvatget innarbeideti plattformen.

Videre ble ansattes representasjon idet partssammensatte utvalg (administrasjonsutvalg)
diskutert. Arbeidsutvalget foreslår  4  tillitsvalgte er medlemmer i utvalget.

Rettslig grunnlag:
Inndelingsloven
Kommuneloven

Forholdet til kommuneplanen:

Vurderinger:

Arbeidet med den politiske plattformen harvært konstruktivt og blitt ført i en god tone noe.

Det er lagt opptil en bred invotvering i utarbeidelsen av målsettinger, satsningsområder og øvrige
føringer for den nye kommunen gjennom flere møter hvor både innbyggere, lag og foreninger og
ansattes gis anledning til å kommune med synspunkter og innspill. Dette vii bidra til at arbeidet
med å bygge en ny kommunene alierede i starten blir godt forankret hos innbyggerne.

Alternative løsninger:

Økonomiske konsekvenser:

Konsekvenser for næringsutvikling:

Helse— og miljøkonsekvenser:

Konsekvenser for folkehelse:

Konsekvenser for barn og unge:

Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:

Konklusjon:

Den poiittske plattformen gir et godt grunnlag for å bygge den nye kommunen og anbefales vedtatt.
Videre behandling
Vedtas i bystyret

Tønsberg, 14. juni 2017

 

Geir Martin Viksand
rådmann
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DET  KONGELIGE KOMMUNAL-
OG  MODERNISERINGSDEPARTEMENT

W

Ifølge liste

Deres  ref Vår ref [)a

176096-10 30. juni  2017

Videre prosess  i kommunereformen  -  informasjon til Tønsberg og Re
kommuner

Kommunai— og moderniseringsdepartementet viser til Stortingets behandling av

kommunereformen 8. juni, jf.  Prop.  96 S (2016—2017) og Innst. 386  S  (2016—2017), hvor 111

kommuner ble vedtatt slått sammen til 43 nye kommuner. Totalt  i  kommunereformen er 121

kommuner vedtatt slått sammen til 47 nye kommuner. Dette vil gi 354 kommuner 1. januar

2020.

Tønsberg og Re kommuner er vedtatt slått sammen av Stortinget og ny kommune trer i kraft
senest fra 1. januar  2020.

Felles kommunestyremøte

Når kommunene er vedtatt slått sammen, skal fytkesmannen snarest mulig kalle sammen til

et felles kommunestyremøte (§ 25  E lnndelingsloven).

Etter en endring i inndelingsloven i  2016  har kommunene anledning til  å  søke om unntak fra

felles kommunestyremøte, dersom det er truffet likelydende vedtak i alle kommunestyrene
om sakene som skal drøftes på møtet. Slik søknad rettes til fylkesmannen.

Forskrift om nærmere regler om sammenslåingen

Etter at det er fattet vedtak i kommunene om sakene nevnt i  inndelingsloven  §  25, vit

departementet fastsette nærmere regler om hver sammensiåing iforskrift. lden enkelte

forskriften vil blant annet navn på den nye kommunen fastsettes. Departementet tar sikte på

å  Vedta disse nærmere reglene for alle sammenslåingene i løpet av høsten  2017.

Postadresse Kontoradresse Telefom Avdeling Saksbehandier
Postboks 8112 Dep Akersg. 59 22  24  90 90 Jørgen Teste
0032  Oslo Org no. 22 24  72  50
postmottakäkmddepno mvkmdoepno 972  417 858
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i brev 9. juni til fylkesmennene om felles kommunestyremøte skrev departementet at "det

kan legges til rette for noe lengre tid til prosess knyttet til navn dersom kommunene selv

ønsker dette". Ftere kommuner har spurt om hvilken frist de har for å komme med forslag til

navn. Navneforslag, sammen med vedtaket om forslag til antall medlemmer  i  det nye

kommunestyret. bør departementet ha så raskt som mulig og senest innen 1. november slik
at forskriften om sammenslåingen kan vaere på plass i løpet av høsten 2017.

I  tillegg bør kommunene vurdere om det er nødvendig å ha unntak fra lover og regler for å

kunne gjennomføre sammenslåingen (§ 17 i inndelingsloven). Eksempel på stikt unntak kan

være unntak fra fristene for å kreve inn eiendomsskatt.

Kommunene sender vedtak til fylkesmannen, som samlet oversender disse til

departementet.

Nærmere om navn
Departementet ønsker at kommunene skal bli enige lokalt om navnevalg. og i  fastsettelsen
av navn vil det legges stor vekt på kommunenes egne ønsker, jf. kommuneloven  § 3  nr. 3.

Departementet legger til grunn at kommunene velger unike navn, det vil et navn som ikke er  i

bruk av andre kommuner, se rundskriv til inndelin sloven H  — 10/15 0 datert mars 2017.

Noen av de gamle kommunenes navn kan være historisk viktige. Kommunenavn går ikke
nødvendigvis tapt som stedsnavn, selv om de ikke lever videre som navn på en kommune.

Det er godt mulig at navnet, før det ble kommunenavn, var navn på et bygdelag, og at det er

i bruk som det i dag også. Dette er noe kommunene kan ta i betraktning ved valg av

kommunenavn.

lde tilfellene hvor en eller flere kommuner ikke ønsker å foreslå et eksisterende
kommunenavn på den nye sammenslåtte kommunen, skal kommunene forelegge

navnespørsmålet for Språkrådet for uttalelse om mulige navnevalg og skrivemåte. Det kan

være fornuftig å rådføre seg med Språkrådet tidlig iprosessen. Språkrådet vil eventuett selv
kontakte den lokale stedsnavntjenesten. Språkrådet kan kontaktes på e—post:

ost s rakradetno. Når departementet får oversendt vedtak med ønske om et nytt
kommunenavn fra kommunene, har uttalelse fra Språkrådet ligge ved.

På Kartverkets og Språkrådets nettsider kan man lese mer om bruk og valg av navn.

htt li'/kartverket.no/stedsnavn
wwws rakradetnols rakarbeidIStedsnavn/
hit  :llwww.s  rakrademofs rakarbeidl'Stedsnavn/Stedsnavnt'enesteni

Kommunevåpen
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nylig lagt fram et lovforslag om oppheving
av den statlige godkjenningsordningen for kommunale og fylkeskommunale flagg og våpen,

jf. Prop. 157 i. (2016—2017). Forslaget innebærer at kommunestyret og fylkestinget får

eksklusiv kompetanse til å vedta tlagg og våpen. Våpen og flagg skal derfor ikke lenger

Side  2
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godkjennes av Kongen  i  statsråd. Nærmere informasjon om lovforslaget og forskjellige

fremgangsmåter for kommuner som skal slå seg sammen, er tilgjengelig på

www.kommunereform.no

Økonomiske virkemidler

Alle kommuner som ved nasjonale vedtak blir slått sammen  i  kommunereformperioden, vil

omfattes av de samme økonomiske virkemidlene, uavhengig av lokale vedtak.

Engangskostnader

Staten gir delvis kompensasjon for engangskostnader som er knyttet til en sammenslåing, jf.

inndelingsloven  §  15. Kommuner som slås sammen i kommunereformen får støtte etter en

standardisert modell.

Tønsberg og Re kommuner vil få 30,8 mill. kroner i støtte til å dekke nødvendige

engangskostnader ti! sammenslåingen.

Reformstøtte

Alle kommuner som slås sammen i kommunereformen vil få reformstøtte. også dette etter en

standardisert modell som differensierer etter innbyggertall. Reformstøtten vil bli utbetalt til

den nye kommunen etter at sammenslåingen har trådt i kraft.

Tønsberg og Re kommuner vil få 30,8 mill. kroner i reformstøtte.

Regionsenterfiiskudd

Kommuner som etter sammenslåing får mer enn om lag 8 000 innbyggere, og som ikke

mottar storbytilskudd, får regionsenter-tilskudd fra 2017. Tilskuddet fordeles til de nye

kommunene, og tildeles med en sats per sammenslåing og én sats per innbygger. l2017

utbetales tilskuddet til den enkelte kommune i sammenslåingen, etter den enkelte kommunes

andel av innbyggerne i den sammenståtte kommunen. Regionsenteniiskuddet er tenkt som

et tilskudd til å styrke den nye kommunen, og departementet oppfordrer kommunene til år

sammen finne gode fellestiltak for den nye kommunen.

Tønsberg og Re kommuner vil få 3,3 mill. kroner i regionsentertiiskudd.

inndelingstiiskudd

I en overgangsperiode gir staten kompensasjon for bortfall av rammetilskudd, jf.

Inndelingsloven § 15, ved at kommuner som siås sammen får inndelingstilskudd i

inntektssystemet. Inndelingstilskuddet i inntektssystemet kompenserer sammenslåtte

kommuner for en reduksjon i rammetilskuddet som følge av sammenslåingen. Kommunene

får fult kompensasjon for tap av basistilskuddet, som er et fast beløp per kommune, og netto

nedgang i regionalpolitlske tilskudd. Den nye kommunen mottar fullt inndelingstilskudd i

femten år, før tilskuddet deretter trappes ned over fem år. Inndelingstilskuddet til kommuner

som slår seg sammen i kommunereformen, beregnes ut fra inntektssystemet slik det var i

2016.

Side  3
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Overgangsordning

Kommuner som slår seg sammen  i  kommunereformen, men som får redusert basistilskudd

og småkommunetillegg i inntektssystemet i perioden fram til sammenslåingen trår  i  kraft, blir
kompensert for dette gjennom en egen overgangsordning i  2017. Gjennom denne

overgangsordnlngen får kommunene full kompensasjon for en eventueli reduksjon i
basistilskudd og småkommunetillegg fra 2016 til 2017 som følge av innføringen av nytt

inntektssystem i 2017. i beregningene tas det hensyn til at deler av denne reduksjonen

kompenseres gjennom inntektsgarantiordningen i inntektssystemet.

På de artemeritets nettsider er det publisert en oversikt over hvor mye de ulike

sammenslåingene får i tiiskudd.

Departementet vii sende et eget brev til kommuner som får støtte til infrastruktur.

Støtte, råd og informasjon om sammenslåingsprosessen

Departementet har utarbeidet flere veiledere, blant annet om råd og tips til

sammenslåingsprosessen og om hvordan lokaldemokratiet ken videreutvikle. Veiledere og
annen nyttig informasjon. også fra andre statlige etater, finnes på www.kommunereform.no

Det er også etablert oggfølgingstilbud til kommuner som skal slå seg sammen gjennom et

panssamarbeid meilom  KMD, KS og forhandiingssammenslutningene i kommunesektoren.

Det er gjennomført samlinger  i  2018/2017. Tilbudet vil videreføres ut 2019, og alle kommuner

som skal slå seg sammen vil få mer informasjon om dette.

Departementet har i tillegg invitert sammenslåingskornmunene til å delta i prosjektet

Fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet. Se mer informasjon på

www.re 'erin ennoiiokaidemokrati. Departementet tilbyr samlinger, tiiskudd til lokalt arbeid
med å utvikie lokaldemokratiet, felles underveisevaluering som hjelp til å vurdere planlagte

løsninger for lokaldemokratiet i egen kommune og. i samarbeid med KS. et verktøy for å

vurdere tilstanden til lokaldemokratiet i egen kommunene. Det er gjennomført en konferanse

i 2017 og planiagt en prosjektledersamling høsten 2017, i tillegg til en konferanse i 2018. Det

er fortsatt mulig å melde seg på prosjektet, og departementet vil også sende ut ny invitasjon

om dette.

Spørsmål om sammenslåingsarbeidet skal også i det videre rettes til fylkesmannen.

Lykke til i arbeidet med å etablere en ny kommune til beste for innbyggerne.

Med hilsen

Hans Petter Friestad Gravdahl (e.f.)

avdelingsdirektør

Jørgen Teslo

seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Kopi

Fyfkesmannen  i  Vestfold

Adresseliste

Re kommune Postboks 123 3164 REVETAL

Tønsberg kommune Postboks 2410 3104 TØNSBERG
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