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SAK 09/17 
GODKJENNING AV PROTOKOLL 24.01.17 

 

Forslag til vedtak: 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 24.01.17 godkjennes. 
 
Vedlegg:  
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 24.01.17 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Tjøme 
 
Dato: 24.01.2017 kl. 09:00 
Sted: Kommunestyresalen 
Arkivsak: 16/00232 
  
Tilstede:  Dag Erichsrud, Per Ove Width, Anne Marie Indseth 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Ingen 

  
Forfall:  Ingen 
  
Andre: Nøtterøy kommune, rådmann/prosjektleder Færder Toril Eeg, 

tilstede i sak 2/17 
Tjøme kommune, ordfører Bente Bjerke, tilstede i sak 2/17 til 
og med 4/17 
Tjøme kommune, rådmann Cristine Norum, tilstede i sak 2/17 
til og med 4/17 
Tjøme kommune, økonomisjef Laila Rognaldsen 
KPMG, forvaltningsrevisor Ole Willy Fundingsrud 
Viks, rådgiver Heidi Wulff Jacobsen 

 
 

 

Møteleder: 
Protokollfører: 

Kontrollutvalgsleder Dag Erichsrud  
Rådgiver Heidi Wulff Jacobsen 
 

  
 
 
 
Innkalling og saker ble godkjent. Ingen saker ble lukket. 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

1/17 16/00232-1 Godkjenning av protokoll av 01.11.16 2 

2/17 16/00246-1 Orientering om kommunesammenslåingen angående 
forventninger og konkrete mål 3 

3/17 16/00145-5 Behandling av forvaltningsrapport "Oppfølging av 
kommunale vedtak/planer"  3 
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4/17 16/00229-1 Bestille prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt 5 

5/17 16/00192-1 Kontrollutvalgets årsrapport 2016 6 

6/17 16/00202-1 Henvendelse 21.11.16 7 

7/17 16/00231-1 Referatsaker  8 

8/17 16/00247-1 Eventuelt  8 

    

 
 
 
Saker til behandling 

1/17 Godkjenning av protokoll av 01.11.16 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tjøme 24.01.2017 1/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 01.11.16 godkjennes. 
 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 01.11.16 godkjennes. 
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2/17 Orientering om kommunesammenslåingen angående 
forventninger og konkrete mål 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tjøme 24.01.2017 2/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Informasjonen tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmannen på Nøtterøy Toril Eeg som også er prosjektleder for Færder kommune 
gjennomgikk prosessen og status i arbeidet med sammenslåingen av kommunene 
Tjøme og Nøtterøy. Spørsmål ble stilt underveis og besvart.   
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Informasjonen fra prosjektlederen for Færder kommune tas til orientering. 
 
 
 
 
 
3/17 Behandling av forvaltningsrapport "Oppfølging av kommunale 
vedtak/planer"  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tjøme 24.01.2017 3/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget viser til KPMG's rapport «Oppfølging av kommunale vedtak/planer» 
med følgende anbefalinger: 
«Som det går frem av vurderingen, har Tjøme kommune et godt system for oppfølging 
av politiske vedtak og planer. Dette gjelder både i forhold til å fange opp saker, 
iverksette, samt rapportere på den faktiske oppfølgingen, herunder eventuelle avvik. 
På denne bakgrunn er det etter vårt skjønn viktig å fortsette den etablerte praksis.  
Tjøme kommune slås sammen med Nøtterøy kommune. I den nye Færder kommune, 
er det vår anbefaling at Tjøme sin praktisering av forholdet mellom poltikk og 
administrasjon tas inn. Dette gjelder særlig det vi oppfatter som sentrale prinsipp som 
per i dag praktiseres:  
- Profesjonell avstand mellom politikk og administrasjon  
- Administrasjonens kommunikasjon med politikere går via rådmannen  



9/17 Godkjenning av protokoll 24.01.17 - 16/00232-16 Godkjenning av protokoll 24.01.17 : Protokoll Kontrollutvalget i Tjøme 24.01.17, sign

 4  

- Systematisert dialog mellom rådmann og ordfører  
- Ledergruppens koordinerende rolle og gjensidige kvalitetssikring»  
       
 
Rapporten oversendes kommunestyret til behandling. 
 
 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å gjøre følgende vedtak: 
Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og rapporten 
«Oppfølging av kommunale vedtak/planer» med følgende anbefalinger: 
«Som det går frem av vurderingen, har Tjøme kommune et godt system for oppfølging 
av politiske vedtak og planer. Dette gjelder både i forhold til å fange opp saker, 
iverksette, samt rapportere på den faktiske oppfølgingen, herunder eventuelle avvik. 
På denne bakgrunn er det etter vårt skjønn viktig å fortsette den etablerte praksis.  
Tjøme kommune slås sammen med Nøtterøy kommune. I den nye Færder kommune, 
er det vår anbefaling at Tjøme sin praktisering av forholdet mellom poltikk og 
administrasjon tas inn. Dette gjelder særlig det vi oppfatter som sentrale prinsipp som 
per i dag praktiseres:  
- Profesjonell avstand mellom politikk og administrasjon  
- Administrasjonens kommunikasjon med politikere går via rådmannen  
- Systematisert dialog mellom rådmann og ordfører  
- Ledergruppens koordinerende rolle og gjensidige kvalitetssikring»  
 
 
Kommunestyret henstiller administrasjonen til å følge opp rapporten og orientere 
kontrollutvalget om oppfølgingen. 
 
 
Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor gjennomgikk hovedpunktene i rapporten, og utvalget diskuterte 
saken. Spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget viser til KPMG's rapport «Oppfølging av kommunale vedtak/planer» 
med følgende anbefalinger: 
«Som det går frem av vurderingen, har Tjøme kommune et godt system for oppfølging 
av politiske vedtak og planer. Dette gjelder både i forhold til å fange opp saker, 
iverksette, samt rapportere på den faktiske oppfølgingen, herunder eventuelle avvik. 
På denne bakgrunn er det etter vårt skjønn viktig å fortsette den etablerte praksis.  
Tjøme kommune slås sammen med Nøtterøy kommune. I den nye Færder kommune, 
er det vår anbefaling at Tjøme sin praktisering av forholdet mellom poltikk og 
administrasjon tas inn. Dette gjelder særlig det vi oppfatter som sentrale prinsipp som 
per i dag praktiseres:  
- Profesjonell avstand mellom politikk og administrasjon  
- Administrasjonens kommunikasjon med politikere går via rådmannen  
- Systematisert dialog mellom rådmann og ordfører  
- Ledergruppens koordinerende rolle og gjensidige kvalitetssikring»  
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Rapporten oversendes kommunestyret til behandling. 
 
 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å gjøre følgende vedtak: 
Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og rapporten 
«Oppfølging av kommunale vedtak/planer» med følgende anbefalinger: 
«Som det går frem av vurderingen, har Tjøme kommune et godt system for oppfølging 
av politiske vedtak og planer. Dette gjelder både i forhold til å fange opp saker, 
iverksette, samt rapportere på den faktiske oppfølgingen, herunder eventuelle avvik. 
På denne bakgrunn er det etter vårt skjønn viktig å fortsette den etablerte praksis.  
Tjøme kommune slås sammen med Nøtterøy kommune. I den nye Færder kommune, 
er det vår anbefaling at Tjøme sin praktisering av forholdet mellom poltikk og 
administrasjon tas inn. Dette gjelder særlig det vi oppfatter som sentrale prinsipp som 
per i dag praktiseres:  
- Profesjonell avstand mellom politikk og administrasjon  
- Administrasjonens kommunikasjon med politikere går via rådmannen  
- Systematisert dialog mellom rådmann og ordfører  
- Ledergruppens koordinerende rolle og gjensidige kvalitetssikring»  
 
 
Kommunestyret henstiller administrasjonen til å følge opp rapporten og orientere 
kontrollutvalget om oppfølgingen 
 
 
 
 
 
4/17 Bestille prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tjøme 24.01.2017 4/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for forvaltningsprosjektet 
«_____________________» som leveres til sekretariatet innen 1. april 2017 for å bli 
behandlet i kontrollutvalgsmøte 2. mai 2017. Kostnaden dekkes av timene i inngått 
kontrakt med inntil ________ timer. 
 
 
Møtebehandling 
Nye forvaltningsprosjekter ble diskutert ut i fra planen 2016 – 2019. Det ble også 
diskutert andre områder og alternativer. 
 
Votering 
Enstemmig 
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Vedtak  
Kontrollutvalget vurderer at en bestilling av en prosjektplan til et nytt 
forvaltningsprosjekt på nåværende tidspunkt ikke er aktuelt i den 
sammenslåingsprosessen som Tjøme og Nøtterøy kommuner er i pr idag.  
 
Kontrollutvalget inviterer prosjektlederen for Færder kommune til kontrollutvalgsmøtet 
12.09.17 for oppfølging av prosessen som det ble redegjort for i sak 2/17. 
 
 
 
 
 
5/17 Kontrollutvalgets årsrapport 2016 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tjøme 24.01.2017 5/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Utkast til Årsrapport for kontrollutvalget 2016 i Tjøme kommune vedtas som 
Årsrapport for kontrollutvalget 2016 i Tjøme kommune. 

2. Årsrapport for kontrollutvalget 2016 i Tjøme kommune oversendes 
kommunestyret. 

 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  

1. Utkast til Årsrapport for kontrollutvalget 2016 i Tjøme kommune vedtas som 
Årsrapport for kontrollutvalget 2016 i Tjøme kommune. 

2. Årsrapport for kontrollutvalget 2016 i Tjøme kommune oversendes 
kommunestyret 
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6/17 Henvendelse 21.11.16 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tjøme 24.01.2017 6/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Legges frem uten innstilling.  
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget har 07.12.16 mottatt et brev datert 21.11.16 fra Reidun Fadum 
Skajaa. Kontrollutvalgsmedlem Per Ove Width orienterte om saken og gjennomgikk 
tilsendte dokumentasjon. 
 
Brevet omhandler Tjøme kommune og Fylkesmannen i Vestfold sin behandling av 
klagesaker. Saken har vært behandlet i Tjøme kommune og senere klaget til 
Fylkesmannen. Henvendelsen er ikke å forstå som en klage da den er behandlet 
både i kommunene og hos Fylkesmannen, men et spørsmål om respekt for 
forvaltningen. Spørsmålet som blir stilt i brevet til kontrollutvalget er som følger: 

«Hvilken respekt får man for forvaltningen, og hvilket signal gir man til 
allmenheten når de som skal forvalte lovverket ikke reagerer på brudd på plan 
og bygningsloven og byggeforskrifter?»  

 
Kontrollutvalget diskuterte henvendelsen. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget vurderer at denne saken ikke hører innunder kontrollutvalgets 
oppgaver. Kontrollutvalget går ikke videre med henvendelsen. 
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7/17 Referatsaker  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tjøme 24.01.2017 7/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Følgende saker ble sendt ut til kontrollutvalgsmedlemmene 18.01.17.  

• Skatteetatens rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i 
Tjøme og Nøtterøy 2016. 

• Årsrapport 2016 for Tjøme fra Skatteoppkreveren. 
 
Sakene ble kommentert. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering 
 
 
 
 
 
8/17 Eventuelt  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tjøme 24.01.2017 8/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgsleder orienterte om en henvendelse 29.11.16 fra Ulf Engelsen 
vedrørende tidligere henvendelse av 08.01.16. 
 
Sekretariatet orienterte om at budsjettet for tilsyn og kontroll 2017 ble vedtatt i 
kommunestyret i desember 2016. 
 
Votering 



9/17 Godkjenning av protokoll 24.01.17 - 16/00232-16 Godkjenning av protokoll 24.01.17 : Protokoll Kontrollutvalget i Tjøme 24.01.17, sign

9

Enstemmig

Vedtak
Informasjonen ble tatt til orientering.

Neste møte i kontrollutvalget er 2. mai 201 7.

Revetal, 24.01 .1 7
For leder av kontrollutvalget i Tjøme kommune, Dag Erichsrud

Heidi Wulff Jacobsen
Rådgiver
VI KS
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1 
 

Arkivsak-dok. 17/00111-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tjøme 02.05.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 10/17 
REDEGJØRELSE OM OFFENTLIG ANSKAFFELSER, 
DIREKTEANSKAFFELSER 

 

Forslag til vedtak: 
Redegjørelsen fra rådmannen tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Artikler fra Kommunal Rapport 

 
Saksframstilling: 
Tjøme kommune har kjøpt tjenester fra Vital-gruppen for 37,5 millioner de fem siste 
årene vedrørende heldøgns bo- og omsorgstjenester. 
 
Det var sendt et varslingsbrev til Tjøme kommune i desember 2016. Brevet inneholdt 
påstander om hemmelige bemanningskutt, uriktige fakturering, usaklige oppsigelser 
og fryktkultur i selskapet jfr. artikkel 27.02.17. Selskapet er solgt til Ambea høsten 
2016 som er et av Sveriges største innen privat omsorgstjenester..  
 
Det opplyses om at brukerne som er berørt eller deres pårørende ikke har lidd noen 
overlast som følge av hemmelig bemanningskutt i en annen artikkel i Kommunal 
Rapport av 06.03.17. 
 
Rådmannen er invitert til kontrollutvalgsmøtet 02.05.17. 
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Kapitals gjennomgang av dokumentasjon viser

at Vitalegruppen ikke tok opp hverken

bemanningskutt eller overfakturering med

kommunene. Bærum er en av selskapets største

kunder og betalte i fjor 45 millioner for kjøp av

omsorgstjenester.

Jobb

Alle Stillinger Lederstillinge

”i?
Kø:,  gxgomom E Tekniske-O

 

QC Ingeniør Sivilingeniør WS

Norsk Medisinsk Syklotronsenter VB Tekniske AS

Farmasi og legemiddel VVS,  Bygg og anlegg, Konsulent og

De to norske eierne solgte selskapet til Ambea i

fjor høst, og like etter salget mottok den nye

eieren og de tre kommunene varslingsbrevet.

26 avtaler med kommunene skal

granskes

Ambeas Norgessjef Agneta Lindgren opplyser til

Kapital at samtlige 26 avtaler mellom den

tidligere Vitalegruppen og kommunene skal

undersøkes av eksterne granskere. Hvis det blir

avdekket bemanningskutt og dermed

overfakturering, skal beløpene betales tilbake. -

Jeg skal gjøre alt som står i min makt for at

http://Www.aftenpostenno/norge/Kapital—Omsorgsfirma-lurte-kommuner-med-overfa. ..  28.02.2017
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avtalene med kommunene skal bli oppfylt, sier

Lindgren til Kapital.

Den nye svenske eieren sørget også for

utskiftinger i ledelsen i den norske virksomheten

etter at varslerbrevet ble mottatt.

Kommunene har undersøkt
brukernes situasjon

Både Bærum, Nesodden og Tjøme kommune

opplyser til Kapital at de har undersøkt

situasjonen rundt de brukerne som er berørt,

men det er ikke avdekket av de eller deres

pårørende har lidd noen overlast som følge av

hemmelige bemanningskutt.

— Både ny eier og jeg tar varselbrevet på fullt

alvor. Det er fristende å si at brevet er mer en

planlagt hevnaksjon fra noen som ikke vil

selskapet vel, enn at det inneholder faktiske

realiteter, skriver griinder, tidligere daglig leder

og tidligere hovedeier Magnus Andersson i en

e—post til Kapital.

Ingen av de tre kommunene har brutt

samarbeidet med Vitale og vil avvente Bærums

gransking.

Vitales nye svenske eier Ambea er et av Sveriges

største innen private omsorgstjenester. Ambea

http ://www. aftenpostenno/norge/Kapital- Omsorgsfirma—lurte-kommuner—med— ov erfa.. .  2  8. 02 .20 l 7
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hadde i 2015 en omsetning på fire milliarder

svenske kroner og 14 000 ansatte.

Bærum  + Nesodden  +

Pleie og omsorg + Psykiatri  +

Klikkfor relaterte artikler Klikk +Vfor  å  felqe temaene
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,  Jeg vil vite mer

Kan bli gransking i flere kommuner

STYRING.  Kontrollutvalgsledere i kommunene som har foretatt

direktekj øp, reagerer på opplysningene. Turid Fluge Svenneby i

Spydeberg er bekymret for kommunens bestillerkompetanse.
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Turid Fluge Svenneby (Sp), kontrollutvalgsleder  i  Spydeberg kommune. Foto: Privat

Hanne Wien

Lisa Rypeng

3.3 201710204

1

Kjøp av tjenester til hjemmeboende

l2015 brukte Kommune-Norge nær  4  milliarder kroner på å kjøpe inn «helse- og

omsorgstjenester til hjemmeboende». I dette ligger blant annet tjenester for ressurskrevende

brukere med psykiske lidelser eller rusproblemer.

En av de største leverandørene av tjenester på området, Vitalegruppen, har i perioden 2012 til

2015 hatt om lag 125 millioner kroner i inntekt fra Asker, Spydeberg, Tjøme og Eidsberg, uten at

avtalene har vært ute på anbud slik hovedregelen er for offentlige innkjøp. Det har Kommunal

Rapport dokumentert.

Samtidig pågår det gransking i Bærum kommune knyttet til hva som er levert av denne type

tjenester, og hva det samme selskapet har fakturert kommunen for.

Det finnes unntakshjemleri regelverket som gir anledning til å kjøpe tjenester direkte i noen få

tilfeller. Fra nyttår er regelen slik at ulovlige direkteanskaffelser derimot kan gi bøter for

kommunen med inntil 15 prosent av avtalens verdi.

Om en kommune gjør et ulovlig direkte innkjøp, betyr ikke det at firmaet som leverer varen eller

tjenesten, gjør noe ulovlig.

Har du tips om denne eller liknende saker? Kontakt oss på redaksjonäkommunål-rapport.no. Alle

tips blir behandlet konfidensielt.

Nå Vil både hun og andre kontrollutvalgsledere be rådmennene forklare

direkteanskaffelsene.

http :/ /k01n1nunal-1*app01't.no/ 20  1 7/ 03/  kan—bli— gl'anskin g-flere-kommuner 06.03  .2017
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— Jeg er ikke overrasket.  Dette  er ikke første gang at kommunen plundrer

med Lov om offentlige anskaffelser. Kommunen har hatt flere saker i

Klagenemnda for offentlige anskaffelser, sier kontrollutvalgsleder Turid

Fluge Svenneby (Sp) i Spydeberg.

Fredag avslørte Kommunal Rapport at fire kommuner har hatt

direkteanskaffelser til Vitalegru ) ien )å over 12F millioner kroner de

fem siste årene. Av dem står Asker for 44 millioner, Tjøme for 37,5

millioner, Eidsberg for 14 millioner og Spydeberg for 35 millioner kroner.

— Vi i kontrollutvalget har hatt fokus på offentlige anskaffelser i mange år.

Vi har hatt forvaltningsrevisjonsprosjekter på anskaffelser og

konsulenttj enester. Jeg er generelt bekymret for kommunens

bestillerkompetanse, sier Svenneby, som forsikrer at hun Vil be rådmannen

om en redegjørelse.

Ikke kjent med anskaffelsene

Også kontrollutvalgslederne Ole Willy Sandbekk (Ap) iAsker, Dag

Erichsrud (H) i Tjøme og Knut Herland (Sp) i Eidsberg bedyrer at de ikke

har vært kjent med direkteanskaffelsene fra Vitalegruppen AS.

— Umiddelbart høres det ikke bra ut, hvis det er så mange penger og helt

uten konkurranse, sier kontrollutvalgsleder Knut Herland i Eidsberg.

-  Les også: Anbudseksperter:  — Alvorlige brudd på regelverket

Kontrollutvalgslederen i Østfold—kommunen sier at han lurer på om det

kan ligge en misforståelse bak tallene.

— Vi må ta det opp med administrasjonen og sjekket det ut. Vi får eventuelt

be om en granskning av det. Det er ikke bra. Det høres ut som et brudd

både på kommunens reglement og anbudsregler, sier Herland.

Les også:

.  Fire innkjopsklager mot Trøgstad

. Krever nv gransking av helsekjgpene i Grimstad

http://kommunal—rapportno/Z0 l 7/03/kan-bligransking-flere—kommuner 06.03.2017
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—  Høres ikke  så bra ut

Både kontrollutvalgslederne Dag Erichsrudi ,” I  I  l  "

Tjøme og Ole Willy Sandbekk (bildet) iAsker er ' ” '

helt på Herlands linje.

— Det høres litt rart ut, at de skulle gjøre det. Jeg

kjenner ikke begrunnelsen for hvorfor det er

gjort. Men det høres ikke så bra ut, hvis det er et

brudd på offentlige anskaffelser, sier Erichsrud.

 

— Jeg betviler ikke det du sier. Men jeg må få

bekreftelse fra rådmannen i en slik sak, som

høres alvorlig ut, sier Sandbekk.

Vil be om forklaring

Begge de to utvalgslederne vil be rådmannen om en forklaring Kommunal

Rapports avsløring, for deretter å vurdere om det er grunnlag for å ta opp

saken i utvalget.

— Vi kan alltid ta opp slike ting i kontrollutvalget, og be om en granskning.

Nå Vil jeg først se på saken, sier Erichsrud.

Hvorvidt Sandbekk til ta initiativ til en granskning i Asker, avhenger av

rådmannens svar.

— Hvis alle kort kommer på bordet, er en granskning egentlig overflødig,

sier Sandbekk.

EMNER  offentli eanskaffelser Eidsberq Asker Tiøme

DELTA  I  DEBATTEN

Vi  setter stor  pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med

oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli

moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av

http://kommunal—rapport.no/2017/03/kan-bli-gransking—tlere-kommuner 06.03.2017
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, Jeg vil vite mer

Bærum anmelder omsorgslirma for svindel og
bedrageri

INN KJØP. Bærum kommune anmelder Vitalegruppen AS for
mistanke om økonomisk svindel og bedrageri etter
granskningsrapport.
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Bærum kommune anmelder Vitalegruppen AS for mistanke om økonomisk svindel og

bedrageri. Foto: Colourbox.com

Hanne Wien

21.3 20171231

2

(Saken er oppdatert med kommentarfra Vitalegruppen.)

Itillegg sier kommunen opp kontrakten med Vitalegruppen AS med

Øyeblikkelig virkning. Kommunen vil også kontakte Helsetilsynet, og be

dem vurdere tilsynssak mot Vitalegruppen AS. Det melder Bærum

kommune i en pressemelding 21. mars.

Bakgrunnen for anmeldelsen er mistanke om økonomisk svindel og

bedrageri. Dette er avdekket i en granskningsrapport utført av

revisjonsfirmaet BDO, på oppdrag fra Bærum kommune.

— Overtredelsene er så grove at kommunen med umiddelbar virkning

opphever kontrakten og anmelder forholdene, sier kommunalsjef for pleie

og omsorg, Morten Svarverud, i pressemeldingen.

Bærum kommune kjøper i dag tjenester til ni ressurskrevende brukere i

omsorgsboliger, med en samlet utbetaling på 45 millioner kroner i 2016.

Les også:

Omsor sfirma fikke dra for 12 mill uten anbud

Nå kan det bli ransknin iflere kommuner

Firma: Vanli med direkteanskaffelser i brans'en

Eks erter: Alvorli ebrudd åre elverket
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Dette  sier rapporten

Granskningsrapporten fra  BDO, som ble  offentliggjort  21.  mars, påviser

flere brudd på kontrakten Vitalegruppen AS har hatt med Bærum
kommune.  Den avdekker  også  det BDO omtaler som klare lovbrudd:

-  Selskapet har benyttet konsulenter som ikke har fremlagt politiattest i

arbeid med brukere under 18 år.
-  Selskapet har vesentlige brudd på arbeidstidsbestemmelsene.

-  Selskapet har over tid brukt personell som ikke tilfredsstilte kravene

kontrakten sa til kompetanse.
.  Selskapet har hatt lavere bemanning enn oppgitt i kontrakten, og likevel

fakturert som om bemanningen var komplett.

Slik svarer Vitalegruppen

Daglig leder i Vitalegruppen AS, Agneta Lindgren, presiserer i en epost til

Kommunal Rapport at forholdene først ble kjent etter at

Vitalegruppen skiftet eier i november 2016. Lindgren ble satt inn som

daglig leder etter eierskiftet.

— Vi ser veldig alvorlig på dette og har allerede engasjert revisj onsiirmaet

KPMG  som nå gjør en uavhengig utredning for å gå gjennom avtalen og

Vitales oppfyllelse av kontrakten. Vi har studert BDOs rapport og

konstaterer at vi på noen punkter er av en annen oppfatning. Vi avventer nå

KPMGs rapport og vil naturligvis bidra til  å  utrede hva som virkelig har

skjedd, skriver Lindgren.

Hun beklager at Bærum kommune har valgt  å  si opp kontrakten.

— Nå er det viktig å finne en god løsning for de brukerne som er berørt. Den

videre utredningen vil vise hvilke feil som er begått. Vi vil selvsagt

samarbeide fullt uti den utredningen, skriver Lindgren.

Vil gå gjennom rutinene

— Hvorfor har ikke Bærum kommune oppdaget dette selv, hvis det er

snakk om så omfattende lov— og kontraktsbrudd?
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— Det vi gjør av tilsyn har ikke klart å avdekke disse avvikene. Vi mener det

er umulig å gå inn og overvåke en tjeneste. Det kan vi ikke gjøre. Sånn sett

er vi nødt til å ha tillit til at leverandørene våre leverer det de skal, sier

kommunalsjef Morten Svarverud.

Han forsikrer at kommunen nå vil gå gjennom sine rutiner for å se om det

er noe den kan gjøre annerledes fremover. Kommunen vil også kontakte de

Øvrige leverandørene for å få tilbakemelding på hvordan de utfører

tjenesten.

— Vi har ikke mistanke om at andre leverandører har misbrukt vår tillit,

presiserer Svarverud.

Leder av utvalg for bistand og omsorg, Torbjørn Espelien (Frp), synes det

er veldig uheldig at Bærum kommune tilsynelatende er overfakturert.

— Jeg er veldig trygg på at dette ikke er en kultur hos private leverandører.

Det vil bli oppdaget. Det er utrolig at noen tar sjansen på noe som de vet

kommer til å bli avdekket, sier Espelien.

Må skaffe nye tilbud

Til tross for rapportens konklusjoner er Bærum kommune overbevist om at

brukerne har hatt det bra. Nå starter arbeidet med å finne nye tilbud. Ifølge

Svarverud lar ikke det seg gjøre over natten.

—— Beboerne har store hjelpebehov. De nye tilbudene må tilrettelegges i

samarbeid med dem som leverer tjenesten, pårørende og brukere. Jeg kan

ikke si hvor lang tid det Vil ta, sier Svarverud.

Fikk varslingsbrev

Bakgrunnen for granskningsrapporten var et varslingsbrev som ble sendt

Bærum, Tjøme og Nesodden kommuner i desember. Brevet inneholdt

påstander om hemmelig bemanningskutt, uriktig fakturering, usaklige

oppsigelser og en fryktkultur i selskapet. Etter å ha mottatt varslingsbrevet

bestilte Bærum kommune granskning.

Varslingsbrevet ble først kjent 23. februar, da bladet Kapital avslørte at

Vitalegruppen hadde kuttet bemanningen i omsorgen for alvorlig syke uten
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å informere kommunene dette gjaldt. Samtidig skulle selskapet ha fakturert

for flere timer enn de hadde levert.

Vitalegruppen leverer bo— og omsorgstjenester til en rekke norske

kommuner.

DELTA lDEBATTEN

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med

oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for  å  delta i debattene. Debatten vil bli

moderert i tråd med de presseetiske regler, Modereringen skjer i etterkant av

publiseringen.

0  Comments Sort by Oldest

Add a comment...

Facebook Comments Plugin

"6535):: KOMHUNEFORLAGEI

E Analyse
”interaktiv analyse og sammenligning med andre kommuner
1” v  * Jegvil vite mer

Vil å videre med e- ost anskin
JUS. Kontrollutvalget i Grimstad vil ha vurdert på nytt om det vil være lovlig å granske

ansattes e—poster i det som kalles helsekjøpsaken, etter at én utredning reiser tvil om det.

A  st tter anmeldelse av Ols
POLITIKK.  Trondheim—ordfører Rita Ottervik sier Arbeiderpartiet vil stemme for å anmelde

Ap—profil Rune Olsø når den såkalte Kystad-saken kommer opp for formannskapet.

M  ttes i sk'ul lovet full taushet
JUS. Fem ganger drøftet formannskapet i Sør—Aurdal rådmannens arbeidsforhold i all

hemmelighet. Først måtte politikerne skrive under på en taushetserklaering.
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Omsorgsfirma  mener kommunen må beholde
kontrakten

INNKJØP.  Vitalegruppen AS mener  Bærum  kommune ikke har
grunnlag for å heve avtalen om heldøgns bo— og omsorgstjenester.
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Vitalegruppen mener Bærum kommune  ikke  har grunnlag for  å heve  kontrakten. Foto: Magnus K.

Bjørke

Hanne Wien

Publisert  i  går, kl. 13.52

1

21. mars annonserte Bærum kommune at den \dl si o ) ) avtalen med

Litalegru ) en AS ()0 dessuten anmelde selska )et for mistanke om økonomisk

svindel og bedrageri.

Bakgrunnen var en granskingsrapport fra selskapet BDO om manglende

framvisning av politiattest, vesentlige brudd på arbeidstidsbestemmelser,

overfakturering og avvik med hensyn til bemanning og kompetansekrav.

I et udatert brev til politikerne i Bærum skriver Vitalegruppen nå at

konklusjonene bygger på uriktig underlag, og at det derfor ikke er grunnlag

for  å  heve avtalen.

«Vitalegruppen bestrider ikke at enkelte avvik har forekommet i leveransene

til Bærum kommune. Dette tar Vi på største alvor. Vi mener imidlertid at disse

avvikene ikke er av en slik karakter og omfang at det gir kommunen rett til å

heve kontrakten. I henhold til kontrakten med Bærum kommune skal vi som

tilbyder få mulighet til  å  rette avvik. Det opplever ikke  å  ha fått det i denne

saken», heter det i brevet, som er signert daglig leder Agneta Lindgren.

http://komrnunal—rapport.no/20 1 7/03/politianme1dt—omsorgsfirma—mener—kommunen-ma—. .. 3  1 .03 .20  1 7
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Les også:

-  Omsorgsfirma fikk oppdrag for 125 millioner uten anbud

-  Eks Jerter: Alvorlige brudd på regelverket

'  Firma: Direkteanskaffelser vanlig i bransjen

Har engasjert egne granskere

I februar engasjerte Vitalegruppen revisj onsfirmaet KPMG til å undersøke

saken. Ifølge Vitalegruppens brev til politikerne i Bærum skal KPMGs rapport

være ferdig innen 3. april.

«KPMGs foreløpige analyser viser at det foreligger enkelte avvik i

Vitalegruppens leveranser, men også at BDO og KPMG har ulik forståelse av

hvordan avtalene og dokumentasjonen skal forstås, og av den grunn er de

kommet fram til ulike resultater. Dette synliggjør behovet for at sakens

faktum må bli ytterligere belyst, før kommunen fatter ugjenkallelige

beslutninger som kan uroe brukerne og deres pårørende unødig», heter det i

Vitalegruppens brev til politikerne i Bærum.

Svenske Ambea tok over Vitalegruppen 1. november 2016 og ny ledelse var på

plass i midten av februar 2017. Vitalegruppen påpeker i brevet at «de fleste av

avvikene som er blitt påpekt fra kommunens side, skjedde forut for dette».

Les også:

.  Kan bli (franskin itlere kommuner

.  Asker axwiser brudd )å anbudsrevlene
 

Lar seg ikke rokke

Lederen av utvalg for bistand og omsorg i Bærum kommune, Torbjørn

Espelien (Frp), sier at brevet fra Vitalegruppen ikke rokker ved kommunens

konklusjon om å heve kontrakten og politianmelde selskapet.

— Nei. Jeg kan ikke se at det er hold i de påstandene. De henviser til en

rapport som ikke foreligger. Hadde det vært hold i det, ville de vært raskere.

http ://konununal—rapp01t.no/20l 7/03/politianmeldt—omsorgsfirma-mener-kommunen-ma—. .. 3 1 .03.2017
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Men det vil helt sikkert kunne være nyanser i forhold til det vi tidligere har

lagt til grunn, sier Espelien.

DELTA l DEBATTEN

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss

og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for  å  delta i debattene. Debatten vil bli moderert

i tråd med de presseetiske regler. lVlodereringen skjer i etterkant av publiseringen.

0  Comments Sort  by Oldest

Add a comment...

Facebook Comments Plugin

‘, ”'? ,,  ,, .: .:. )xåifi: KOHHUNEFORLAGU

å  ; . i"? 'f' «, Får innbyggerne i din kommune den
r..,v  M l . o

. — .] informaSJonen de har krav pa?
*  Ål ' Les mer

Ber rådmannen endre raksis
STYRING.  Kommunestyret i Søgne beklager at varslingsrutinene ikke er fulgt, og ber rådmann

Kim Høyer Holum endre sin praksis.

Slik ble Kommune-Nor e bedre o dårli ere
KOMMUNEBAROMETERET.  F orbedringene i Kommune—Norge i fjor var større enn

forverringene. Her er oversikten over hvordan kommunene utviklet seg i

Kommunebarometeret.

Her er tabellene for Kommunebarometeret

http://komrnunal—rapport.no/2017/03/politianrneldt—omsorgsfirma—menerkommunen-ma-...  3  l .03 .20  1 7
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Arkivsak-dok. 17/00057-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tjøme 02.05.2017 
 
 
 

   
 
 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL ÅRSREGNSKAPET OG 
ÅRSMELDING 2016 

 

Forslag til uttalelse: 
Kontrollutvalget har i møte 02.05.17 behandlet Tjøme kommunes årsregnskap for 
2016. 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Tjøme kommunes årsregnskap inklusiv årsrapport for 
2016: 
 

Innledning 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet inklusiv 
administrasjonssjefens årsrapport og revisjonsberetningen 6. april 2017.  
 
Årets regnskapsresultat 2016 viser kr 276.566.000,- til fordeling drift og et 
mindreforbruk på kr 12.430.000,-.  

 
 
 

Til økonomistyringen - driften 
Budsjettdisiplinen er i hovedsak tilfredsstillende. 
 
Netto driftsresultat er 4,2 mill. kr. Det vil si at netto driftsresultat er 1,1% av 
driftsinntektene. Anbefalt normtall fra Teknisk Beregningsutvalg er satt til 
1,75%. Resultatet har blant annet bakgrunn i tydelig styring, god 
skatteinngang og at rentenivået har vært lavt. 
 

Til avslutningen av investeringsregnskapet 
Tjøme kommune har avsluttet investeringsregnskapet i balanse med kr 0,-   
blant annet med bruk av lån, mva-kompensasjon, mottatte avdrag på lån og 
refusjoner.   
 

Til balansen 

 Gjeldsforhold 
Den totale lånegjelden i kommunen har økt i 2016. Kortsiktig gjeld har økt pr. 
31.12.16 til 60,1 mill. kr fra 49,4 mill. kr. i fjor. Netto langsiktig lånegjeld pr 
31.12.16 er redusert til 482,9 mill. kr. Da er pensjonsforpliktelsene holdt 
utenfor, men formidlingslån og lån til VAR-området medtatt. Det skal nevnes at 
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ca. halvparten av lån gjelder innvesteringer på VAR-området. Økt gjeld vil 
redusere handlefriheten til kommunen. Kontrollutvalget registrerer den økende 
gjeldsutviklingen fra tidligere år. 
 
Minstegrensen for betaling av avdrag er overholdt i forhold til enkel modell. 

 

  Ubrukte lånemidler er redusert fra kr 32,23 mill kr. i 2015 til 14,06 pr 31.12.16. 
 
 

Likviditet  
Likviditeten er redusert, og det er også arbeidskapitalen i 2016.  

 

Til den interne kontrollen 
Revisor har ikke meldt om vesentlige svakheter i den interne kontrollen. 
 

Avslutning 
Kontrollutvalget har registrert at forberedelser til oppbygging av Færder kommune 
har vært i fokus i 2016. Ut over ovennevnte, har kontrollutvalget ikke ytterligere 
merknader til Tjøme kommunes årsregnskap for 2016. 
 
Vedlegg:  
Oppsummeringsnotat av revisjon 2016 
Revisjonsberetning av 06.04.17 
Årsregnskapet 2016 inklusiv årsrapport 2016 

 
Saksframstilling: 
 
Opplysninger til behandling av saken: 
Kontrollutvalgsforskriften § 7 angir følgende: 

Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi 
uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. 
Uttalelsen avgis til kommunestyret eller fylkestinget.  

Kopi av uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet eller 
fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette 
organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret/fylkestinget. 
 
 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Tjøme kommunes årsregnskap for 2016 inklusiv 
årsrapport for 2016, oppsummeringsnotat av revisjon 2016 og revisjonsberetningen 
skal sendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
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TJØME KOMMUNE Årsberetning 2016

1. Organisasjon

Den politiske organiseringen i 201 6 .

Kommunestyre består av 19 medlemmer (6 Ap, 4 Frp, 3 H, 2 TL, 2 V, 2 MDG)

Formannskapet består av 5 representanter og har også funksjon som 4 andre utvalg.

Det er 3 hovedutvalg; Hovedutvalg for Levekår behandler saker fra oppvekst, kultur, helse og
velferd. Hovedutvalg for Miljø og teknikk behandler saker fra teknisk sektor. Hovedutvalg
for Plansaker behandler saker vedrørende kommunens pla ner.

Ordfører Bente Kleppe Bjerke (Ap)
Varaordfører Carl - Erik Grimstad (V)
Hovedutvalgsleder for Levekår: Elin Ekeid (Ap)
Hovedutvalgsleder for Miljø og Teknikk: Pål Syse (TL)
Hovedutvalgsleder for Plansaker: Randi Fjellberg (MDG)

Den politiske saksbehan dlingen kan tallfestes på følgende måte i 2016:

Kommunestyret har behandlet 117 saker, formannskapet 25, hovedutvalg for levekår 37 og
hovedutvalg for plan og Miljø 2/ Hovedutvalg for milø og teknikk 116, hovedutvalg for
plansaker 20.

Kommunestyre

Hovedutvalg

Levekår

Hovedutvalg

Miljø og teknikk

Hovedutvalg

Plansaker

Kontrollutvalg

Formannskap
Kommuneplanutvalg

Valgstyre

Klagenemd

Admin. utvalg

Arbeidsmiljøutvalg
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1.2 ADMINISTRATIV ORGANISERING 
 
Kommunens administrasjon er organisert i områder ledet av en kommunalsjef. De tre 
områdene er: helse og velferd, oppvekst og kultur og plan, teknikk og miljø. Det er en 
målsetting at organiseringen skal gi bedre helhetlig styring og kontroll med kommunens 
virksomhet. Rådmannens stab omfatter følgende funksjoner: økonomi, personal, skatt og 
kommunikasjon. 
 
Kommunens ledergruppe består av: 
 
Rådmann: Christine Norum   Kommunalsjef Johnny Steinsvåg 
Kommunalsjef Anne Johansson  Kommunalsjef Gunnar Rougnø 
Personalsjef Dag Breirem   Økonomisjef Laila Rognaldsen 
 
 

 
 
 
 

Rådmann 

Helse og velferd 

NAV 

Sykehjem 

Hjemme- 

tjenester 

Bo og 
tiltakstjenester 

Oppvekst og kultur 

Lindhøy 

Tjøme u.skole 

Pytteberget 

Tjøme barnehage 

Kultur  

Plan, teknikk og miljø 

Areal/plan/miljø 

Forvaltning 

Drift/vedlikehold 

Utvikling 

Skatteoppkrever 

Kommunikasjon 

Økonomi 

Personal 
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2. Hovedtrekk 2016 

2.1 Rådmannens kommentar 
 
 
Tjøme kommune avlegger regnskap med et positivt resultat på 12,4 millioner kroner. Netto 
driftsresultat er på 4,2 millioner, det vil si 1,1 %. Budsjettet for 2016 var basert på bruk av 
avsatte driftsmidler. Stabil og tydelig styring har, som tidligere år, bidratt til det positive 
resultatet. Samtidig har skatteinngangen vært over forventning, avkastningen på forvaltet 
kapital god, pensjonskostnadene moderate og rentenivået har vært lavt. Bosetting av 
flykninger sent på året medfører sent innkomne integreringstilskudd som skal brukes over tid. 
Rådmannen anbefaler å avsette årets overskudd til driftsfond for å møte kommende års 
kostnader i forbindelse med bosetting av flyktninger og ventede amortisering av premieavvik. 
 
Tjøme kommune har hatt et høyt investeringsnivå og økende gjeld. Det presser driften i form 
av utgifter til renter og avdrag. Videre er det slik at investeringer også fører til økte 
driftsutgifter i form av for eksempel behov for mer personale. Om lag 50 % av kommunens 
gjeld er knyttet til selvkostregimer. 
 
Tjøme kommune hadde en avkastning på forvaltet kapital på 3,8 millioner kroner, det vil si 
4,5 % i 2016. Retningslinjene for forvaltning av porteføljen skjer i tråd med kommunestyrets 
retningslinjer i kommunens finansreglement og har for 2016 gitt kommunen et behagelig 
driftstilskudd. 
 
Kommunens drift er omfattende. Utgiftssiden er sårbar i den forstand at tjenestene som 
vanskelig lar seg budsjettere i detalj er de mest kostnadskrevende. I hovedsak er det her snakk 
om etterspørsel etter pedagogisk eller sykepleiefaglig spisskompetanse. Noen særdeles 
kostnadskrevende tiltak finnes det refusjonsordning for, men kommunenes pålagte 
egenandeler har vært økende. Tjøme kommune evner å levere tjenester til innbyggerne på et 
kvalitativt godt nivå. Positivt for et bredspekter tilbud er at kommunene i Vestfold har over 
mange år utviklet gode interkommunale samarbeid.  Videre er det tradisjon for samarbeid 
både med private og frivillige aktører.  
 
Rådmannen vil fremheve de ansattes fleksible innstilling og betydelige grad av 
omstillingsevne. De blir oppfordret til å tenke nytt og støttet i å prøve ut nye måter å løse 
oppgaver på. “Hverdagsinnovasjon” bidrar til at kommunens tilbud tilpasses individets behov. 

Det har ikke vært satt i gang større innovasjonsprosjekter, men heller satset på mindre 
tilpassinger og smarte løsninger i hverdagen. 
 
2016 har vært preget av forberedelser til å bygge opp Færder kommune. Svært mange har 
vært involvert i større og mindre arbeidskrevende kartlegginger og utredninger. 
Engasjementet har vært stort og organisasjonen er i betydelig grad forberedt for overgangsåret 
2017. 
 
 
 
 
Christine Norum 
Rådmann 
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2.2 Nøkkeltall og analyse av netto og brutto resultat 
 
Alle tall er i mill kr hvis ikke annet er nevnt. 
 

 
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Innbyggertall pr 31.12.       4 971  4 962 4 982 4 927 4 865 4 813 4 738 

Skatteinntekter 142,03 126,97 122,60 120,40 114,3 106,1 109,8 

Rammetilskudd  109,02 109,75 110,30 105,20 99,1 89,2 56,5 

Frie inntekter pr innbygger (kr) 50 506 47 563 46 752 45 899 43 850 40 575 35 118 

Endring frie inntekter pr innb. 6,2 % 1,7 % 1,9 % 4,7 % 8,1 % 15,5 % 4,6 % 

 
Sum inntekter fra skatt og rammetilskudd utgjør 251 mill. kr i 2016. Dette er 5 mill. kr over 
regulert budsjett. Tjøme kommune hadde en inntekt fra skatt i 2016 på kr 28 301 pr 
innbygger. Dette er 98,5 % av landsgjennomsnittet og en økning fra 2015 da Tjøme lå på 97,5 
% av landsgjennomsnittet. Skatteinntekt pr innbygger i 2015 var kr 25 390.   
 
Tjøme kommune har hatt en økning i antall innbyggere de siste 7 årene på 4,9 %, eller en 
gjennomsnittlig vekst pr år på 0,7 %. I 2016 utgjør økningen for Tjømes del 0,1 %, mens den 
på landsbasis var 0,9 %.  
 

 
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Brutto driftsresultat  4,82 7,82 -0,6 15,6 8,2 4,7 -4,9 

Netto eksterne finansposter -21,26 -21,70 -17,90 -15,80 -15,4 -19,4 -13,5 

Netto driftsresultat  4,18 5,97 0,14 17,10 8,6 0,2 -4,9 

Netto driftsresultat i % 1,1 % 1,7 % 0,0 5,1 % 2,8 % -0,1 % -1,8 % 

Overskudd/underskudd 12,4 8,7 4,7 9,4 5,9 -2,5 1,1 

Avsetning (-)/bruk (+) bundne fond -1,17 -3,5 -2 -7,5 -3,7 -2,5 4,7 

 
Netto driftsresultat i 2016 er positivt med 1,1 prosent for Tjøme kommune. Teknisk 
beregningsutvalg anbefaler kommunene å ha et netto driftsresultat på 1,75 prosent. 
Begrunnelsen for målsettingen med netto driftsresultat på 1,7 % i kommunesektoren er å 
sørge for en driftsmargin, og å bevare verdiene sektoren allerede sitter på, samt å kunne sette 
av noen egne penger til investeringer. 
 
Sum driftsinntekter utgjør 375,5 mill kr i 2016, 20 mill kr over budsjett. Driftsutgiftene viser 
et samlet merforbruk på ca 11,8 mill kr i forhold til opprinnelig budsjett.  
 
Finansinntektene var ca 1,6 mill kr høyere enn budsjettert i 2016. Avkastningen på 
kommunens langsiktige portefølje har vært høyere enn forventet i budsjett.  
 
Finansutgiftene – og da hovedsakelig kostnader knyttet til avdrag og renter på langsiktige lån 
- viser et mindreforbruk på kr 1,5 mill i forhold til budsjett. Lavt rentenivå og refinansiering 
av lån i løpet av året er årsak til dette. 
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De ulike områdene inkl VAR området har et samlet mindreforbruk på 2,99 mill kr. Det vises 
til kapittel 3 for nærmere kommentarer, samt en egen utfyllende årsberetning pr 31.12.2016. 
 

 
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Investeringer 35,0 48,4 65,4 47,7 51,0 60,6 47,7 

Nye låneopptak  10 61,9 29,6 41 56,2 22,8 65,5 

Langsiktig gjeld eks pensjon  482,9 489,5 441,7 426,1 401,4 351,9 343,1 

Andel egenkapital 17,0 % 18,1 % 18,2 % 17,3 % 18,9 % 20,8 % 24,3 % 

 
Tabellen over viser at Tjøme kommune har hatt en utvikling med høye investeringer og 
økende gjeldsgrad, noe som igjen gir økt press på driften i form av økte utgifter til renter og 
avdrag. I budsjett for 2017 er det vedtatt investeringer for 120,7 mill. og utviklingen vil 
fortsette også i de nærmeste årene. Det er vært å merke seg at investeringer i VAR utgjør om 
lag halvparten av lånemengden til Tjøme kommune. 
Det henvises til utfyllende årsberetning og finansrapport pr 31.12.2016 for ytterligere 
kommentarer. 
 
 

 
 

3. Personal 
Antall ansatte i Tjøme kommune fordelt på årsverk og heltid / deltid 
 

 2016 
Antall årsverk 256,5 
Antall ansatte 335 
Antall kvinner 267 
% andel kvinner 79,7 
Antall menn 68 
% andel menn 20,3 
Antall kvinner ledende stillinger 16 
% andel kvinner i ledende stillinger 57,14 
Antall menn i ledende stillinger 12 
% andel menn i ledende stillinger 42,85 
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Fordeling heltid/deltid 2016 
Antall deltidsstillinger 182 
Antall kvinner i deltidsstillinger 159 
% andel kvinner i deltidsstillinger 87,4 
Antall menn i deltidsstillinger 23 
% andel menn i deltidsstillinger 12,6 

 

 

  Antall ansatte i Tjøme kommune fordelt på årsverk og heltid / deltid har vært noenlunde 
stabilt i de seinere årene. 
 
I norske kommuner og fylkeskommuner ser lederstrukturen slik ut: 
 

                                          Andel kvinner (%)                                               Andel menn (%)l 
 2009 2015 2009 2015 
Toppledere 18 % 27 % 82 % 73 % 
Sektorledere 52 % 59 % 48 % 41 % 
Enhetsledere 68 % 74 % 32 % 26 % 
    
Kilde: PAI 2016 

 
I Tjøme kommune er det kvinnelig rådmann, og i rådmannens ledergruppe, dvs. blant 
kommunalsjefene er det 1 kvinne og 2 menn. Samlet sett er det således i rådmannens 
ledergruppe 50 / 50. Av enhetslederne under rådmann/kommunalsjef er det 6 kvinner og 5 
menn - 4 av de 5 mennene er alle i plan, miljø og teknikk. 
 
 Kvinner  Menn  
 Antall % Antall % 
Rådmann 1 100   
Kommunalsjef 1 33 2 67 
Enhetsledere 6 54 5 46 

 
Statistikken for Tjøme er symptomatisk som tilfellet nok også er i resten av Norge ved at 
kvinneandelen stort sett er høyere blant enhetsledere (54 %) enn toppledere (50 %).  
 
53 % av de ansatte i norske kommuner jobber deltid. Andelen som jobber deltid er høyest 
blant ansatte under 30 år. I kommunene er helse- og omsorgssektoren tjenesteområdet med 
størst omfang av deltidsarbeid. Deretter følger oppvekstsektoren med deltidsandeler på 42 og 
40 % for henholdsvis undervisnings- og barnehageansatte.  
 
Kompetanseutvikling 
 
Enhetslederne kartlegger behov for kompetanseutvikling, gjennomfører tiltak og legger til 
rette for at ny kompetanse tas i bruk i organisasjonen. Tjøme kommune utarbeider hvert år en 
overordnet kompetanseutviklingsplan / opplæringsplan som vedtas i AMU for alle ansatte. 
 
Sykefravær 
 
Kommunene i Norge har fortsatt høyt sykefravær, men det er store kommunevise og 
sektorvise forskjeller. Det høye fraværet i kommunene kan i hovedsak tilskrives en høy 
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kvinneandel og høy gjennomsnittsalder, og at det har vært stor vekst i antall ansatte i helse- og 
omsorgssektoren og barnehager - hvor fraværet er høyest (Kommunesektorens 
arbeidsgivermonitor 2016). 
 
Etter at det var en nedadgående trend fra 2013 til 2014 i Tjøme kommune økte sykefraværet i 
2015, mens det gikk ned i 2016 til 6,9 %. Tallet omfatter både legemeldt og egenmeldt 
sykefravær.  
 
 

År 2012 2013 2014 2015 2016 
Sykefravær 7,5 % 7,6 % 7,2 % 8 % 6,9 % 

 
For å redusere sykefraværet gjennomføres bl. a. følgende tiltak, jfr. F-sak 3/05: 
 

 Tett oppfølging av langtidssykemeldte via dialog med de langtidssykemeldte og deres 
nærmeste leder hver måned   

 Jordmor har samtale med ansatte som er gravide etter 20 uker og 30 uker 
 Nærmeste leder har medarbeidersamtale med alle ansatte hvert år i januar/februar  
 Medarbeiderundersøkelse annet hvert år (2006, 2008, 2010, 2012, 2014 og 2016) 

hvoretter nærmeste leder utarbeider handlingsplaner 
 Nærmeste leder utarbeider Individuell oppfølgingsplan (IOP) innen 4 uker, jfr. aml. 

§ 4-6 (3) 
 Nærmeste leder sender kopi av Individuell oppfølgingsplan (IOP) til sykmelder 

innen 4 uker, jfr. aml. 4-6 (3) 
 Nærmeste leder avholder dialogmøte 1 (D1) innen 7 uker for helt sykmeldte, jfr. aml. 

4-6 (4) 
 NAV avholder dialogmøte 2 (D2) innen 6 måneder, jfr. ftrl. § 8-7 a 
 Det kan avholdes dialogmøte 3 (D3) ved utløpet av sykepengeperioden. 

 
Tjøme kommune har avtale med NAV om et inkluderende arbeidsliv (IA). Samarbeid med - 
og bistand fra - Viken bedriftshelsetjeneste, NAV lokalt og NAV arbeidslivssenter har fungert 
godt.  
 
Helse, miljø og sikkerhet 
 
Kommunens avtale vedr. bedriftshelsetjeneste med Viken Bedriftsheletjeneste ble videreført 
for 2016. Tjøme kommune mener at vi har godt utbytte av samarbeidet. Det utarbeides ny 
aktivitetsplan hvert år som behandles i AMU, og det avlegges en årsrapport over omfanget av 
de tjenester som Viken gir hvert år som behandles i AMU. Viken bistår med kartlegging av 
arbeidsmiljøet i enkeltsaker og i enhetene.  
 
Kartlegging av arbeidsmiljøet: 
 
Det ble foretatt medarbeiderundersøkelse i 2016 ved hjelp av 10-FAKTOR. KS’ nye 

medarbeiderundersøkelse, 10-FAKTOR, er et måle- og utviklingsverktøy for både ledere og 
medarbeidere. Undersøkelsen omfatter ti faktorer som dels måler medarbeidernes 
oppfatninger av viktige forhold på arbeidsplassen, og dels måler medarbeidernes holdninger 
til jobben de har. Undersøkelsen bygger på forskning om hva som er viktige innsatsfaktorer 
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for å oppnå gode resultater, og skal slik danne grunnlag for utvikling på både medarbeider-, 
organisasjons- og ledernivå. 
 
Resultatet fra undersøkelsen 10-FAKTOR ble informert til enhetsledere og tillitsvalgte - og 
behandlet i AMU - og enhetslederne har utarbeidet handlingsplaner basert på resultatene som 
undersøkelsen avdekker. Enhetslederne informerte i løpet av 2016 rådmannen om resultatene 
av tiltakene i sine respektive handlingsplaner. Det skal foretas ny undersøkelse med 10-
FAKTOR i Færder i 2018. 
 
HMS-system:  
 
Qm + er kommunens kvalitetssystem og inneholder systemer for internkontroll, 
kvalitetsstyring og HMS.  
 
Velferd: 
 
Det har hvert år vært satt av en sum til velferdstiltak for kommunens ansatte. Beløpet har stått 
relativt stille i mange år og har primært vært benyttet til enkelt tilstelninger ute i enhetene.  
 
Rekruttering 
 
For Tjøme kommune som arbeidsgiver er det viktig å rekruttere, videreutvikle og beholde 
kompetent arbeidskraft. For Tjøme er det ikke spesielle yrkesgrupper man har problem med å 
rekruttere; generelt er det dog ikke mange søkere på stillingshjemler som sykepleier og 
ingeniør.  
 
Lærlinger 
 
Kommunen har i 2016 hatt 2 lærlinger  innenfor barne- og ungdomsarbeiderfaget. 
Lærlingene, som har et 2-årig forløp i kommunen, begynner / slutter ca. + / - 1.8. 
 
Seniorpolitikk 
 
Kommunens seniorpolitikk ble vedtatt av administrasjonsutvalget 29.4.09. Tiltakene i planen 
er rettighetsbasert og kjønnsnøytrale. Administrasjonsutvalget har vedtatt følgende tiltak: 

 
 Mellom 60 og 65 år får alle ansatte tilbud om å delta ved Norsk senter for 

seniorutviklings (Melsomvik i Stokke) kurs over 3 dager. Kostnadene dekkes av 
Tjøme kommune. 

 Ansatte får fra 55 år og fram til alderspensjon følgende tiltak: 
 

 KLP-dag innføres som en fast ordning hvert tredje år 
 Virksomhetsleder skal i ifm. medarbeidersamtale for ansatte ta opp tiltak som kan 

tilrettelegge for en bedre arbeidsdag for ansatte over 55+ 
 Ansatte over 55+ skal ikke ufrivillig få endret sitt ansvars- og arbeidsområde 

dersom det ikke er tvingende nødvendig 
 Ansatte over 55+ skal ikke i sin turnus gis nattevakter dersom det ikke er 

tvingende nødvendig  
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 Det avholdes seniorsamtale for alle ansatte over 55 år ift. medarbeiderens karriere 
de neste to til fem år  

 Virksomhetsleder skal til enhver tid ta hensyn til ansatte på 55+ slik at det 
tilrettelegges for en god og attraktiv arbeidsplass.” 

I tillegg har arbeidsgiver en positiv holdning dersom ansatte som er ”senior” har søkt om å få 

redusere sin stillingshjemmel. 
 
Lønnspolitikk 
 
Året 2016 er det gjennomført et hovedoppgjør, mens det i 2017 er et mellomoppgjør.  
Hovedtariffavtalen skiller mellom kapittel 4, som består av de som får hoveddelen av sin lønn 
fastsatt etter sentrale forhandlinger, og kapittel 3 og 5, som får sin lønn fastsatt lokalt i 
kommunen. Årets lønnsoppgjør i kap. 4 utgjorde 2,4 % (basert på et overheng til 2016 på 0,6 
%, anslag lønnsglidning på 0,2 % og diverse tillegg fra 1.5.16 på 1,6 %).   
 
Året 2016 har det også vært gjennomført forhandlinger med hjemmel i HTA. kap. 3 og 5.  
”Lønnspolitisk plan for Tjøme kommune” som ble vedtatt av partene 22.4.14 brukes av begge 

parter under lønnsforhandlingene.” 
 
I 2015 var gjennomsnittlig årslønn pr. årsverk for kommuneansatte på NOK 477.500 (det 
finnes ikke tall for 2016 ennå). Gjennomsnittlig årslønn pr. årsverk for ansatte i Tjøme 
kommune var NOK 465.220 i 2016, dvs. det nominelle tallet for 2016 er drøyt 97 % av 
gjennomsnittet i Norge i 2015. Det gjennomsnittlige lønnsnivået i kommunesektoren er lavere 
enn i industrien og staten. Noe av denne forskjellen kommer av forskjeller i arbeidsoppgaver, 
som medfører en annen stillingsstruktur. Videre er andelen ansatte i stillinger uten krav til 
utdanning høyere i kommunesektoren enn i staten.  
 
Vernetjenesten 
 
Vernetjenesten reguleres gjennom arbeidsmiljølovens bestemmelser. Kommunen har 1 
hovedverneombud (HVO) og 9 verneombud (VO) fordelt på de forskjellige verneområdene. 
HVO bistår og støtter de ”lokale” VO i sitt arbeid og er talerør for vernetjenesten i AMU. 
HVO har møter med alle verneombudene, og Viken bedriftshelsetjeneste har 
Verneombudssamling og Verneombudsforum med HVO og verneombudene.  
 
Alle VO har hatt / får tilbud om ”40-timers kurset” som avholdes 2 ganger i året i regi av 

Viken bedriftshelsetjeneste. Kommunen ser det som svært viktig å ha et godt samarbeid med 
vernetjenesten. 
 
Tillitsvalgte 
 
Tillitsvalgtes rettigheter og plikter reguleres gjennom Hovedavtalen. I Tjøme kommune er det 
p. t. 1 organisasjon som har frikjøp med 100 %, 1 organisasjon som har frikjøp med 40 %, og 
en organisasjon som har frikjøp med 16 %; i tillegg er hovedverneombudet (HVO) frikjøpt 
med 20 %. Kommunen har ansatte med tilknytning til 14 ulike organisasjoner.  
 
Hovedtillitsvalgte har møter på tvers av hovedsammenslutningene. Dette er nyttig spesielt i 
forkant av viktige møter med arbeidsgiver.  
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I mange år har rådmann hatt møte med arbeidstakerorganisasjonene hver 6 uke, jfr.
Hovedavtalens bestemmelser. Her får begge parter anledning til å komme med innspill til
dagsorden. K ommunalsjefene har tilsvarende møte med arbeidstakerorganisasjonene også
hver 6 uke.

Hovedtillitsvalgte (HTV) / tillitsvalgte (TV) har i 2016 deltatt aktivt i de utfordringer
kommunen har stått overfor, spesielt i forhold til økonomi, rekruttering, sykefravær og
skolering. Ved oppnevning av partssammensatte arbeidsgrupper er HTV / TV med og de har
de samme rettigheter og plikter som administrasjon og politikere. Kommunesammenslåings -
pros essen med Nøtterøy er et eksempel på en slik prosess. Arbeidsgiv ers intensjon er at
tillitsvalgte skal delta i prosessen på de vilkår avtaleverket krever. Tillitsvalgte bidrar aktivt
og konstruktivt i de ulike prosesser som blir igangsatt. Kommunen ser det som svært viktig å
ha et godt samarbeid med tillitsvalgte.

Li kestilling

Offentlige myndigheter er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme
likestilling og hindre diskriminering.

Det skal således rapporteres på kjønnsbalanse - kjønnsfordelingen i virksomheten, likelønn -
kjønnsfordelt lønnsstati stikk, arbeidstid - kjønnsdelt statistikk på heltids - og deltidsansatte,
personalpolitiske satsninger, tiltak rettet mot kjønn, tiltak rettet mot etnisitet og tiltak rettet
mot nedsatt funksjonsevne.

Kjønnsbalanse - kjønnsfordelingen i områdene

Kjønnsbalansen i Tjøme kommune har i likhet med øvrige kommuner i landet en stor
overvekt av kvinnelige ansatte, og i Tjøme er kvinneandelen 79,9 %. Størst kvinneandel er det
i staben og i oppvekst og kultur. Dette er som i øvrige kommuner i Norge. I
kommu nesektoren som helhet utgjør kvinneandelen i Norge 78 %.

Det er spesielt tjenesteområdene helse og omsorg samt oppvekst som har flest kvinner, mens
det i teknisk sektor er en betydelig overvekt av menn (PAI 2016).

Likelønn

Om råde Menn Kvinner Totalt
% andel
kvinner Menn Kvinner

Stab 4 20 24 83,3 % 65 73,75
Oppvekst og kultur 20 100 120 83,3 % 89,5 84
Helse og velferd 30 135 165 81,1 % 70,5 62,6
Plan, teknikk og miljø 14 16 30 53,3 % 100 90,3

Totalt 68 271 339 79,9 %

Antall ansatte Gjennomsnittlig stillings%
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I utgangspunktet skal det ikke være forskjell i avlønning av kvinner og menn i samme type 
stilling i Tjøme kommune. Lokal lønn med vekt på individuell avlønning kan imidlertid føre 
til ulik lønn i samme type stilling uten at dette skal være kjønnsbasert. 
 
 Antall Gjennomsnittslønn 
Kvinner 284 445 155 
Menn 61 485 286 
Gjennomsnittslønn totalt 345 465 220 

 
Gjennomsnittslønnen totalt er NOK 445.155 for kvinner, mens den er NOK 485.286 for 
menn. Gjennomsnittlig årslønn for alle ansatte er NOK 465.220.   

Tiltak for å fremme likelønn 
 
Tjøme kommune har ingen egne tiltak for å fremme det ene kjønn framfor det andre, jfr. det 
en sa ovenfor om at ”i utgangspunktet skal det ikke være forskjell i avlønning av kvinner og 

menn i samme type stilling i Tjøme kommune. Lokal lønn med vekt på individuell avlønning 
kan imidlertid føre til ulik lønn i samme type stilling uten at dette skal være kjønnsbasert.” 

Arbeidstid  

 
Høsten 2015 fornyet KS, Fagforbundet, Sykepleierforbundet og Delta Heltidserklæringen, 
som første gang ble inngått i februar 2013. 
 
I Tjøme kommune har en hele tiden fokus på at det skal være mulighet for den enkelte ansatt 
å øke sin stillingshjemmel dersom forholdene ligger til rett for dette, jfr. HTA. kap. 1 § 2.3. 
Særlig ved vakanser må nærmeste leder til enhver tid ha oversikt over sine ansatte slik at 
deltidsansatte som ønsker det, tilbys å utvide sin stillingshjemmel.  
Tiltak rettet mot kjønn  
 
Tjøme kommune har ingen egen handlingsplan med tiltak rettet mot kjønn. I forhold til 
kjønnsbalansen er det - som en anførte under punktet om Kjønnsbalanse - kjønnsfordelingen i 
virksomheten - svært skjevt hvor kvinner og menn arbeider i kommunen, og at flere av 
enhetene / avdelingene er kvinnedominerte.  
   
Tiltak rettet mot etnisitet og nedsatt funksjonsevne  
 
Kommunen har ansatte med innvandrerbakgrunn på forskjellige nivåer i organisasjonen. Det 
føres ingen statistikk over antall personer fra etniske minoriteter eller over personer med 
nedsatt funksjonsevne som søker stilling / har blitt innkalt til intervju eller faktisk har fått 
stilling i Tjøme kommune. 
 
Det vurderes daglig tilrettelegging i en eller annen form for ansatte med nedsatt 
funksjonsevne. 
 

 Tjøme kommune har bl. a. følgende tiltak ift. spørsmålet om etnisitet og nedsatt 
funksjonsevne. 

 Det gis inntil 2 dager permisjon med lønn for å feire religiøse og nasjonale 
høytidsdager som ikke er offisielle etter norsk kalender 

 Ansatte har mulighet til fleksibel arbeidstid 
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 ”Etiske retningslinjer for ansatte i politikere i Tjøme kommune” anfører at ” baktaling, 
mobbing, sjikanering, kjønnstrakassering eller lignende skal ikke forekomme; verken i 
omtale av medarbeidere, politikere eller innbyggere for øvrig”  

 I internkontrollsystemet QM+ skal alle former for slik adferd som nevnt ovenfor 
meldes som avvik 

 Fysisk tilrettelegging i flere bygninger for ansatte med nedsatt funksjonsevne. 
 

4. Etikk i Tjøme Kommune. 
 
Tjøme kommune er medlem av Transparancy international og deltok i 2013/2014 i ett 
Antikorrupsjonsnettverk arrangert av KS og Transparancy international. Tjøme kommune 
trener sine ansatte i refleksjon over etiske dilemmaer. Utfordringer skal i Tjøme kommune 
møtes gjennom å videreutvikle god kultur for åpenhet. Det skal være normalt og akseptert å ta 
opp de vanskelige situasjoner i hverdagen til diskusjon. Gjennom å dele både gode og mindre 
gode erfaringer, er det lettere å finne nye måter å håndtere ulike problemstillinger på. Dette er 
ett kontinuerlig arbeid og en kultur Tjøme kommunes ansatte tar med seg inn i en 
sammenslåing med Nøtterøy kommune i 2018. 
 

5. Internkontroll. 
 
Kommunen har etablert internkontrollrutiner innenfor alle områder og enheter. Det er satt 
fokus på den helhetlige oppfølgingen og forbedringen av kommunens internkontroll. Maler, 
dokumenter, metoder og rutiner er utarbeidet og blir kontinuerlig oppdatert i kommunens 
internkontrollsystem Qm+. 
En rettesnor i internkontrollarbeidet er at det må være basert på risikoanalyser og i økende 
grad bli en del av ordinær ledelsesutøving og virksomhetsstyring.  

Dette arbeidet videreføres i 2017 framover mot Færder kommune. 
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6. Fellesposter og finans – rammer for områdene 
 

Under følger kommunens frie inntekter, finans og fellesposter som utgjør den totale rammen 
for områdene (tall i 1000 kr). 
 

Finans og fellesposter 
    

Hele 1.000 kr 

      
  Regnskap Budsjett Avvik R/B Budsjett inkl endr Regnskap  

2015 
Inntekter 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2016 2016 

Skatteinntekter     -142 036  -136 462 -5 574 -136 462          -126 973  

Rammetilskudd     -109 027  -109 552 525 -109 552          -109 746  

Andre statstilskudd         -5 323         -1 654  -3 669                     -1 654               -3 440  

Mva-komp drift         -5 456  -5 854 398 -5 854              -5 368  

Gevinst langsiktige plasseringer         -4 015         -1 900  -2 115                     -1 900               -1 871  

Renteinntekter         -1 478         -1 953  475                     -1 953               -1 946  

Salgsinntekter avg. Fritt     0                      -4  

Motpost avskrivninger       -20 622        -20 228  -394                   -20 228             -19 897  

Fond, øvrige poster         -3 257         -2 478  -779                     -2 478                 -117  

Sum inntekter    -291 213    -280 081      -11 132                 -280 081          -269 362  

Utgifter 
     

Sentral post lønnsoppgjøret 80 860 -780 860   

Premieavvik pensjoner 681 513 168 513 3 070 

Andre fellesutgifter (forsikringer, etc) 1 363 1 331 32 1 331 2 309 

Renter langsiktig gjeld 9 221 10 500 -1 279 10 500 10 415 

Avdrag langsiktig gjeld 17 433 17 700 -267 17 700 15 116 

Overføring  1 800   1 800     

Avskriving fordringer 26   26     

Disposisjonsfond/årets overskudd 2 000   2 000   -3 073 

Sum utgifter  32 603 30 904 1 699 30 904 27 837 

=  Finansresultat til fordeling -258 610 -249 177 -9 433 -249 177 -241 525 

 
Tabellen over viser skatteinntekter og rammetilskudd, de såkalte frie inntekter, samt 
finansielle poster, øremerkede statstilskudd, mva-kompensasjon mv som er skilt ut som eget 
ansvarsområde kalt Finans.  Dette for å skille kommunens store fellesinntekter og finans fra 
øvrig drift.  
 
Skatt og rammetilskudd er budsjettert ihht forutsetningene i statsbudsjettet for 2016. 

 
Renteinntekter bank ligger litt lavere enn budsjett. Gevinst på kommunens langsiktige 
portefølje er budsjettert til 1,9  mill kr i 2016. Pr 31. desember utgjorde avkastningen 4 mill 
kr. Det henvises til egen finansrapport pr 31. desember. 
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Årets lønnsoppgjør for kommunen budsjetteres sentralt, før resultatene av 
forhandlingene/oppgjøret fordeles ut til områdene utover året.   
 
Renter og avdrag på langsiktig gjeld ligger i sum ca 1,5 mill kr under budsjett. Rente nivået på 
flytende rente og sertifikatlån har i 2016 vært relativt lavt. Avdrag er budsjettert ihht reglene 
om minimumsavdrag.  
 
Andre fellesutgifter primært er det kommunens forsikringer som budsjetteres her og 
kostnaden for året er i tråd med budsjett. 
 
Oppsummering:  
 
Området ”Finans og fellesposter” viser et mindreforbruk på 9,4 mill kr pr 2016. Dette er i 
hovedsak gode inntekter på skatt og god avkastning på kommunens forvaltede kapital som 
genererer dette. 
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Tall pr område 

    
Hele 1.000 kr 

      

 
Regnskap Budsjett Avvik R/B Budsjett Regnskap  

2015 Fordelt til områder: 31.12.2016 31.12.2016 2016 2016 

Område 1 Rådmannen           

Lønn og sosiale kostnader       16 158        15 589             452        15 716       14 680  

Driftsutgifter       13 339        11 176          2 280        11 176       11 258  

Driftsinntekter       -3 780        -4 074             294        -4 201       -5 569  

Fonds, avskrivninger       -4 089           -830        -3 259           -830         1 336  

Totalt område 1 Rådmannen       21 628        21 861           -233        21 861      21 705  

Område 2 Oppvekst og kultur           

Lønn og sosiale kostnader       64 447        63 833             615        63 833       61 087  

Driftsutgifter       35 014        33 385          1 629        33 385       31 378  

Driftsinntekter     -11 768        -9 121        -2 647        -9 121     -10 962  

Fonds, avskrivninger              56           -440             496           -440            205  

Totalt område 2 Oppvekst og kultur       87 749        87 657               92        87 657      81 708  

Område 3 Helse og velferd           

Lønn og sosiale kostnader       93 924        92 423          1 501        92 423       87 531  

Driftsutgifter       54 844        52 354          2 490        52 354       44 504  

Driftsinntekter     -40 272      -32 440        -7 832      -32 440     -28 209  

Fonds, avskrivninger              33        -1 230          1 263        -1 230          -251  

Totalt område 3 Helse og velferd     108 529      111 107        -2 578      111 107    103 575  

Område 4 Plan, teknikk og miljø           

Lønn og sosiale kostnader       21 284        21 764           -480        21 764       20 167  

Driftsutgifter       40 667        38 998          1 669        38 998       37 370  

Driftsinntekter     -51 329      -49 919        -1 410      -49 919     -50 648  

Avskrivninger, fonds       17 652        17 709             -57        17 709       18 961  

Totalt område 4 Plan, teknikk og miljø       28 274        28 552           -278        28 552      25 850  

- herav VAR        -5 626        -4 661           -965        -3 798       -5 103  

Sum drift områder     246 180      249 177        -2 997      249 177    232 838  

Sum drift områder eks VAR    251 806     253 838        -2 032     252 975    237 941  

Fra finans og fellesposter   -258 610    -249 177        -9 433    -249 177   -241 526  

= Resultat -12 430  -0  -12 430  -0  -8 688  

 
Driften av områdene viser samlet sett et mindreforbruk på 2,99 mill kr. Tar man ut tjenestene 
knyttet til VAR er mindreforbruk på områdene 2,03 millioner kroner. Mottatte tilskudd til 
integrering i slutten av 2016 gir inntekter mot forventet budsjett. Det er benyttet 3,58 mill av 
premiefond pensjon i 2016. 
 
Resultatet for ”sum drift områder” avviker fra ”sum fordelt til drift” fra skjema 1A. Dette 

skyldes at noen av tallene i skjema 1A føres ut på virksomhetene direkte – f eks statstilskudd 
og avsetninger til - og bruk av - fondsmidler. 
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Når det gjelder områdenes økonomiske resultater kommenteres følgende: 
 
• Rådmannens stab viser et positivt resultat på 0,23 millioner eller 1 % sammenlignet 

med revidert budsjett. Dette er primært bruk av premiefond, resterende avvik fra 
budsjett skyldes lavere driftsutgifter enn budsjettert. 

• Område oppvekst og kultur ender regnskapsmessig som budsjettert. Det er avvik 
mellom budsjetterte kostnader og endelig regnskapskostnad, dette gjelder fosterbarn 
som har ankommet kommunen i løpet av 2016 og som har en tilhørende høyere inntekt 
enn budsjettert. 

• Helse og velferd har gjennom hele 2016 varslet et overforbruk på enhet sykehjem. 
Etter bruk av premiefond på totalt 1,7 mill. endte området med et mindre forbruk mot 
budsjett på 2,5 mill, eller 2,3 % Det er verdt å merke seg at NAV har betydelig høyere 
inntekter enn forventet i budsjett grunnet mottak av flyktninger høsten 2016. Dette er 
avgjørende for områdets resultat. 

•  Plan, teknikk og miljø ender med et mindreforbruk på 0,27 mill. Av dette er 
underforbruk på VAR området 0,9 mill.  

 
”Finans og fellesposter” består av skatt, rammetilskudd, finansposter, premieavvik på 

pensjoner, felles budsjettpost for lønnsoppgjør, inntekt fra merverdiavgiftskompensasjon, m 
m. Samlet sett viser dette området et overskudd på 9,4 mill kr. Skatteinntektene fratrukket den 
såkalte inntektsutjevningen – som ligger i posten rammetilskudd – har gitt en skatteinngang ca 
5 mill kr høyere enn forventet i 2016. Avkastningen på kommunens portefølje har vært god i 
2016 og har som en følge av et lavt rentenivå og gode markeder gitt avkastning 2,2 mill over 
budsjett.. Etter aktuaravregningen ved årsoppgjør 2016 er premieavviket for 2016 positivt 
med 1,98 mill. Tjøme kommunes akkumulerte premieavvik til fremtidig amortisering er pr 
31.12.2016 er 20,3 mill kroner inkl aga. Dette er midler som bør avsettes til fond for fremtidig 
amortisering av det samme premieavviket. Fond for premieavvik er før 
årsoppgjørsdisposisjoner 2016 er på 17 mill.  
Det henvises for øvrig til kommunens finansrapport pr 31.12.2016 for videre informasjon om 
finansposter. 
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7. Investeringer 
 
Total oversikt investeringer 2016. Alle tall er i 1000 kr. 
 
 

Nr Prosjektbetegnelse 
Bevilget 
ramme 

Brukt 
tidligere 

år 
Budsjett 

2016 
Regnskap 
31.12.2016 

Forbruk 
totalt 

40 Saneringsplan overvann Solvang 265 305 0 51 356 

41 Klimarisikovurdering Tjøme, tiltak avløp 530   530 32 32 

42 Sanering VA-Medø 8 500 8 542 8 000 4 024 12 566 

43 Sanering sundene avløpssone 420 150 0 278 428 

46 Ny barnehage Tjøme forprosj 40 256 40 302 17 000 1 456 41 758 

49 Toppdomene  600   600 625 625 

54 VA Tjøme syd Moveien 3 000 3 054 5 500 8 535 11 589 

55 VA Ferjeodden 6 350 6 405 5 750 1 408 7 813 

56 Digitalisering av trygghetsalarmer 350 0 350 0 0 

57 Nye Lindholmveien 27   0 0 589 589 

60 Energisentral Lindhøyområdet  11 100 0 11 100 336 336 

110 Salg av eiendommer   0 -3 500 0 0 

116 Rus/psykiatri - leiligheter 20 556 5 247 2 500 801 6 048 

158 GS Feierskauen-Holtane 13 275 7 490 0 6 223 13 713 

159 Verdens Ende - forprosjekt 30 500 30 659 0 8 30 667 

161 Servicebygg Verdens Ende 7 500 7 661 0 182 7 843 

162 Nye verdens ende vei og VA 4 500 4 662 0 9 4 671 

163 Nye Verdens ende toalettanlegg 2 500 0 1 700 53 53 

166 GS Brøtsø 1 250 0 1 250 0 0 

167 Vindfang NP senter VE  100 0 100 20 20 

168 Ny fiberkabel sykehjemmet 150 0 150 119 119 

169 Tjøme ungdomsskole modernisering og leskur 2 000 0 2 000 1 416 1 416 

170 Bod til lagring og ladning av rullestoler 250 0 250 14 14 

171 Bekkevika RA luktfjerning 1 200 72 1 200 1 572 1 644 

200 Nye kontorer helse og velferd 2015 220 283 0 17 300 

301 VA Grimestad syd (2013) 10 600 10 901 3 000 183 11 084 

303 VA Grimestad syd (2016)       5 113 5 113 

330 Dusjanlegg idrettshallen 1 428 24 1 400 758 782 

453 Salg av festetomter       -18   

607 Egenkapitalinnskudd KLP   0 800 886 886 

732  Rehab Putten/Motellveien/Kvieveien 302  18 100 18 832 0 51 18 883 

733 Sanering avløp Ormelet syd 17 600 18 333 0 199 18 532 

999 Formidlingslån Husbanken      3 000 4 035 4 035 

    Sum  203 100 162 922 62 680 38 975 201 915 
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Investeringer i bygg og anlegg i 2016. 
 

Nr Prosjektbetegnelse 
Bevilget 
ramme 

Brukt 
tidligere 

år 

Budsjett 
2016 

Regnskap 
31.12.2016 

Forbruk 
totalt 

46 Ny barnehage Tjøme  40 256 40 302 17 000 1 456 41 758 

57 Nye Lindholmveien 27   0 0 589 589 

60 Energisentral Lindhøyområdet  11 100 0 11 100 336 336 

110 Salg av eiendommer   0 -3 500 0 0 

116 Rus/psykiatri - leiligheter 20 556 5 247 2 500 801 6 048 

158 GS Feierskauen-Holtane 13 275 7 490 0 6 223 13 713 

159 Verdens Ende  30 500 30 659 0 8 30 667 

161 Servicebygg Verdens Ende 7 500 7 661 0 182 7 843 

162 Nye verdens ende vei og VA 4 500 4 662 0 9 4 671 

163 Nye Verdens ende toalettanlegg 2 500 0 1 700 53 53 

166 GS Brøtsø 1 250 0 1 250 0 0 

167 Vindfang NP senter VE  100 0 100 20 20 

169 Tjøme ungdomsskole modernisering og leskur 2 000 0 2 000 1 416 1 416 

170 Bod til lagring og ladning av rullestoler 250 0 250 14 14 

200 Nye kontorer helse og velferd 2015 220 283 0 17 300 

330 Dusjanlegg idrettshallen 1 428 24 1 400 758 782 

453 Salg av festetomter       -18   

    Sum  135 435 96 328 33 800 11 864 108 210 

 
Prosjekt 046 Ny barnehage Tjøme: Kommunestyret har fattet vedtak om bygging av en ny 
kommunal barnehage i Lindhøyområdet, til erstatning av de tre eksisterende kommunale 
barnehagene. Total bevilget ramme er på kr 65.000.000,- inkl. mva. Prosjektet har vært ute på 
anbud og NCC har fått kontrakten. Arbeidene har så vidt startet opp i marken med rydding. 
Det er ventet at ny barnehage skal stå ferdig og klar til bruk i begynnelsen av 2018.  
 
Prosjekt 057 Nye Lindholmveien 27: 
Det er bevilget kr. 32,5 mill inkl. mva. til oppføring av en ny bolig med 10 leiligheter fordelt 
på to etasjer til mennesker med redusert boevne grunnet funksjonshemming og/eller demens i 
ung alder. Bygget er planlagt i 2 etasjer, på tilsammen ca. 960 m2. Prosjektet er for tiden ute 
på anbud. 
 
Prosjekt 060 Energisentral:  
Det er bevilget 11,1 mill. inkl. mva. til oppføring av energisentral på Lindhøy. Prosjektet 
startet opp i slutten av januar 2017 med boring av energibrønner.  
 
Prosjekt 116 Rus/psykiatri – leiligheter: Reguleringsplanen ble vedtatt i kommunestyret i juni 
2012, men ble vurdert for kostbart å gjennomføre. Prosjektet ble tatt inn igjen i 2015. Det ble 
da bestemt å bygge ut på Øvre Haug, tre nye boliger. Ny infrastruktur ble anlagt, etter 
anbudsrunde i juni/juli 2015. I løpet av november var infrastrukturen på plass og nye boliger 
kom før jul. Innflytningstidspunkt i løpet av første kvartal 2016. 
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Prosjekt 158 Gang og sykkelveg, etappe 1 Feierskauen-Velveien: Reguleringsplan og 
byggeplan er utarbeidet og vedtatt i kommunestyret i juni 2014. «Avtale mellom Tjøme 
kommune og Vestfold Fylkeskommune om finansiering av prosjektet for bygging av gang- og 
sykkelveg langs Fv. 390 Feierskauen-Grimestad» er tegnet i april 2016.  Endelig vedtak er 
fattet i kommunestyret den 16.mars 2016. Byggearbeidene startet opp på rekordtid i april 
2016, og er beregnet ferdig innen sommerferien 2017.      
Kostnader til prosjektering, grunnundersøkelser, arkeologiske utgravinger, og utarbeidelse av 
anbudsdokumenter og tegninger, ervervsprosess, samt anbudsprosess mv. er forskuttert av 
Tjøme kommune. Erverv av grunn er gjennomført.  I hht. regnskap for 2016 er det ført kr. 
6.223.000,- i prosjektregnskapet i 2016. Det er imidlertid fakturert tilbake til VFK med kr. 
5.010.000,- i desember 2016 for utlegg som Tjøme kommune har hatt til prosjektet (minus 
kostnader til reguleringsplan, som kommunen må holde selv). 
Tjøme kommune er byggherrens (VFK) representant i prosjektet og har ansvar 
prosjektledelsen. Det er gjennomført en tilbudskonkurranse for oppgaven som 
hovedbyggeleder til prosjektet, og VFK har engasjert Thore Fevang ved Rambøll Norge AS 
til dette oppdraget. Prosjekt VFK 206269 Fv. 390, GS-veg Grimestad, har et samlet budsjett 
på kr. 25.556.000,-. Pr. 31.12.16 har prosjektet en god fremdrift. Iht årsrapport til VFK ligger 
prosjektet an til å kunne gjennomføres nær opp til budsjett, med et anslått merforbruk på kr. 
660.000,- 
 
Prosjekt 163 Toalettanlegg parkering Verdens Ende:  
Det er bevilget kr. 2,5 mill til nytt toalettanlegg ved P-Plass Verdens Ende i 2017. Anbudet er 
lyst ut via Doffin, men er ikke behandlet videre ennå. Kostnader til renter og avdrag, samt 
drift av anlegget er ventet å bli finansieres av parkeringsavgifter. 
 
Prosjekt 169 Tjøme ungdomsskole:  
Det er bevilget 2,0 mill. til bygging av et nytt leskur, nye inngangsdører med nytt 
adgangskontrollsystem. Nye inngangsdører med adgangskontroll ble installert i 2016. Nytt 
leskur vil bli bygget i 2017 så fort været (frost/fundamentering) tillater dette.   
 
Prosjekt 330 Dusjanlegg idrettshallen.  
Arbeidene her er gjennomført og avsluttet.  
 
VAR-investeringer 
 
Konsekvensene av VAR-investeringene skal finansieres over kommunale gebyrer, og blir 
alltid lånefinansiert. Investeringene har ingen reell effekt på kommunens driftsbalanse, men 
medfører en regnskapsmessig rammeoverføring tilsvarende rentebeløpet fra VAR-området til 
finans. Investeringene i budsjettet for 2016 er i tråd med gjeldende hovedplan for vann og 
avløp. Planen ble rullert i 2015. 
 

Nr Prosjektbetegnelse 
Bevilget 
ramme 

Brukt 
tidligere 

år 

Budsjett 
2016 

Regnskap 
31.12.2016 

Forbruk 
totalt 

40 Saneringsplan overvann Solvang 265 305 0 51 261 

41 Klimarisikovurdering Tjøme, tiltak avløp 530   530 32 32 

42 Sanering VA-Medø 8 500 8 542 8 000 4 024 4 622 

43 Sanering sundene avløpssone 420 150 0 278 428 
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54 VA Tjøme syd Moveien 3 000 3 054 5 500 8 535 9 130 

55 VA Ferjeodden 6 350 6 405 5 750 1 408 1622 

171 Bekkevika RA luktfjerning 1 200 72 1 200 1 572 1 644 

301 VA Grimestad syd (2013) 10 600 10 901 3 000 183 11 084 

303 VA Grimestad syd (2016)       5 113 5 113 

732  Rehab Putten/Motellveien/Kvieveien 302  18 100 18 832 0 51 18 883 

733 Sanering avløp Ormelet syd 17 600 18 333 0 199 18 532 

    Sum  66 565 66 594 23 980 21 446 88 040 

 
Prosjekt 40 Saneringsplan overvann, Solvang: Prosjektet er gjennomført vinteren 2016. En 
prosjektrapport er utarbeidet, og vil gi føringer for eventuelle tiltak for overvann i 
avløpsområdet. Budsjett for prosjektet er satt til 265 000 kroner. Pr. 31.12.16 er det ført til 
sammen kroner 261.000 i regnskapet. Prosjektrapport av utarbeidet, og prosjektet regnes som 
ferdig. 
 
Prosjekt 41 Klimarisikovurdering, tiltak i avløpsanlegg: Arbeid med en Klimarisikovurdering 
for VA i Tjøme kommune er startet opp i 2016, og en prosjektrapport forventes fremlagt til 
behandling i vårsesjonen 2017. Det er pr. 31.12.16 ført kr. 32.000,- i prosjektregnskapet. 
 
Prosjekt 42 Sanering VA-Medø: Registrering og prosjektering er gjennomført og 
anbudskonkurranse er avholdt. Entreprenør Carl C. Fon AS er tildelt oppdraget. 
Anleggsarbeidene er startet opp i september, og forventes ferdigstilt før sommerferien 2017. 
Prosjektet har et budsjett på 8 500 000 kroner. Pr. 31.12.16 er det ført kr. 4.622.000,- i 
prosjektregnskapet til kartlegging, prosjektering, anbudsprosess, arbeidstegninger og 
anleggsarbeider i 2016. Prognose pr. 31.12 tilsier at prosjektet bør kunne gjennomføres 
innenfor budsjett. 
 
Prosjekt 43 Saneringsplan Sundene avløpssone: Prosjektet er startet opp. Registreringer og 
kartlegging av lokale forhold er gjennomført. En prosjektrapport er utarbeidet og prosjektet 
regnes som ferdig. Budsjett for prosjektet var satt til 420.000,- kroner. Pr. 31.12.16 er det ført 
kr. 428.000,- kroner i regnskapet.  
  
Prosjekt 54 VA Tjøme syd Moveien: Prosjektet her startet opp med kartlegging av 
eksisterende forhold og prosjektering høsten 2015. Etter anbudskonkurranse ble entreprenør 
Tveitan Maskin AS ble tildelt oppdraget. Driftssetting av vann- og avløpsanlegg ble 
gjennomført før ferien o2016 g endelig ferdigstillelse med reetablering av veier og asfaltering 
er ferdigstilt i oktober 2016. Sluttavregning er gjennomført. Prosjektet hadde en 
budsjettramme på 6 000 000 kroner hvorav 5 500 000 kroner er avsatt i budsjett for 2016. Pr 
31.12.16 er det til sammen ført 9.130.000,- kroner i prosjektregnskapet. 
Prosjektet har blitt utvidet gjennom prosessen ved valg av en bedre teknisk løsning der 
avløpet føres til Treidene PS. Slik sett spares kostnader til fremtidig drift og vedlikehold av en 
ny PS på MO. Endret trase legger også til rette for tilknytning av til sammen nær 30 
fritidseiendommer langs Hellesmoveien og privat VA-lag for Moveien vest, hvilket også 
genererer en vesentlig større inntekt til VA-kapittelet. Nær hele VA-traseen ligger på privat 
grunn, og kostnader til erstatninger til private grunneiere er blitt større enn antatt. Vanskelige 
arbeidsforhold i forbindelse med feil kartlagte kabeltraseer for høyspent har ført til at styrt 
boring for vann og avløpsledninger måtte velges gjennom Treidene og nedre del av 
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Hellesmoveien. I prosjektet ligger også oppgradering og asfaltering av Moveien etter 
anleggsarbeidene med nye VA-ledninger. I anbudssummen ligger også kostnader til trekkerør 
for fiber til overvåking av Treidene PS med 450.000 kroner, hvor ledige trekkerør kan 
overføres Gigafib. Husstander i hele området har slik sett fått tilbud om fiber via Telenor. 
Prosjektet har gitt et større område ved MO, Moveien vest, Hellesmo og Treidene en vesentlig 
miljøgevinst ved opprydding av mange gamle og uheldige avløpsanlegg, og har gitt hele 
området rom for ny utvikling, men ender økonomisk ut godt over budsjett.  
 
Prosjekt 55 VA-Fergeodden: Prosjektet er november/desember 2016. Anleggsarbeidene er 
startet opp i desember 2017, og en forventet ferdigstillelse av anlegget senhøsten 2017. 
Prosjektet har et budsjett på 6 350 000 kroner i 2016, forhøyet i vedtak om budsjett 2017 il kr. 
8.500.000,-, som følge av det faktiske omfanget som prosjektet vil få iht. gjennomført 
kartlegging og prosjektering.  Pr 31.1216 er det ført kr. 1.408 i prosjektregnskapet til 
kartlegging, prosjektering, anbudsprosess og oppstart. 
  
Prosjekt 171 Bekkevika RA luktfjerning: 
Omgivelsene rundt Bekkevika RA har til tider opplevd sjenerende lukt og støy fra anlegget, 
spesielt om sommeren. Det er utført en registrering, gjennomgang av luktfjerning- og 
ventilasjonsanlegg og prosjektering av et oppgradert anlegg for lukt og ventilasjon høsten 
2015. Anbudskonkurranse er gjennomført vinteren 2016, og utbedringsarbeidene er 
gjennomført våren 2016. Anlegget er nå ferdigstilt og satt i drift. Noen justeringer må 
påregnes ved innkjøring av anlegget. Bevilget ramme for prosjektet er 1 700 000 kroner. Pr. 
31.12.16 er det postert 1 644 000 kroner i prosjektregnskapet.  
 
Prosjekt 303 (301B) VA Grimestad syd: P 301 VA-Grimestad etappe 1 (nord), fra sjøen opp 
til Velveien ble bygget ferdig i 2015, der også hovedmengden av utgifter til registrering, 
prosjektering og utarbeidelse av anbudsdokumenter for etappe 2, Grimestad Syd er ført. 
Prosjekt 303 VA-Grimestad Syd (ny betegnelse) bygges nå videre fra Velveien til 
Feierskauen i forbindelse med ny GS-veg langs Fv. 390. Prosjektet omfatter også utbedring av 
feil og mangler på eksisterende VA-nett i nedre del av Grimestad, inkl. Velveien. 
Anbudsprosess er gjennomført og entreprenør Kaare Mortensen AS er tildelt oppdraget. 
Arbeidene er igangsatt i april på rekordtid etter kommunestyrets vedtak. I vedtatt budsjett 
2017 er det avsatt 8 500 000 kroner til prosjektet, mens det for budsjett 2 016 er satt av 3 000 
000 kroner (P301). Pr. 31.12.16 er det bokført kroner 5.113.000,- i prosjektregnskapet. 
Prognosen tilsier at prosjektet samlet skal kunne gjennomføres innenfor avsatt samlet 
budsjettramme. 
 
Prosjekt 332/302 Rehab VA Putten/Motellveien/Kvieveien: Prosjektet ble ferdigstilt med et 
godt resultat for Putten boligområde sommeren 2015. Noen mindre og forsinkede utbetalinger 
for erstatninger til grunneiere er påløpt i 2016 med 51 000 kroner. Prosjektet hadde et budsjett 
på 18 100 000 kroner. Prosjektregnskapet viser et samlet sluttresultat med 18.883.000 kroner.  
 
Sanering Ormelet Syd (etp 2+3): Prosjektet er nå ferdigstilt og sluttavregning er gjennomført. 
Prosjektet hadde et samlet budsjett på kr. 17.600.000,- og endte iht. prosjektregnskapet opp 
med et samlet forbruk på kr. 18.532.000,-. 
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Øvrige investeringer 
 

Nr Prosjektbetegnelse 
Bevilget 
ramme 

Brukt 
tidligere 

år 

Budsjett 
2016 

Regnskap 
31.12.2016 

Forbruk 
totalt 

49 Toppdomene  600   600 625 625 

56 Digitalisering av trygghetsalarmer 350 0 350 0 0 

168 Ny fiberkabel sykehjemmet 150 0 150 119 119 

607 Egenkapitalinnskudd KLP   0 800 886 886 

999 Formidlingslån Husbanken      3 000 4 035 4 035 

    Sum  1 100 0 4 900 5 665 5 665 

 
Prosjekt 49 Topdomene GIGAFIB: Det har vært nødvendig å foreta en betydelig økning av 
andelen av ekstern bistand enn det først var lagt opp til. Mengden egne arbeider i prosjektet 
har ikke latt seg gjennomføre som planlagt grunnet for liten kapasitet. Bevilget ramme var 
600’ kr, mens totalt forbruk har blitt 625’. 
Prosjektet er ferdig og implementert i organisasjonen. 
 
Prosjekt 168 Ny fiberkabel sykehjemmet er ferdig og fullført innenfor budsjett. 
 
Prosjekt 607-Egenkapitalinnskudd KLP: Det betales egenkapitalinnskudd til KLP hvert år, og 
dette må føres i investeringsregnskapet. Beløpet kan ikke lånefinansieres, og må derfor 
finansieres ved bruk av fond (eller over drift).  
 
Prosjekt 999. Formidlingslån Husbanken:  Ansvar for utlån: Rådmannens stab, ansvar for 
låneopptak: økonomisjef.  Dette er en del av kommunens boligpolitikk for å hjelpe unge og 
andre som har vanskelig for å finansiere egen bolig gjennom vanlige kanaler (såkalte startlån) 
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8. Områdenes kommentarer til regnskapet pr 31. 
Desember.  

 
Områdenes kommentarer skal gi leser en kunnskap om områdenes oppgaver, omfang, drift og 
utfordringer i grove trekk. Tall og kommentarer fra Kirkelig Fellesråd ligger i et eget avsnitt 
til slutt i rapporten, mens tilskuddet fra kommunen er budsjettert under rådmannens ansvar.   
 
Hvert område har en tabell som viser regnskap for 2016 sammenlignet med budsjettet for 
perioden og totalt for året. Tallene vises og kommenteres kort pr virksomhet/enhet.   
 

8.1 Rådmannen og rådmannens stab  
Rådmannens stab er delt i fire avdelinger: 
 
 Kommunikasjonsavdelingen 
 Skatteavdelingen 
 Økonomiavdelingen 
 Personalavdelingen. 
 
Rådmannen og hennes stab skal arbeide for at kommunens mål ”Tjøme – en god kommune å 
leve i” realiseres bl.a. ved å: 
 
 Arbeide for at alle politiske organer skal ha et best mulig beslutningsgrunnlag for vedtak, 

der blant annet tjenestemessige, økonomiske, miljømessige og helsemessige vurderinger 
inngår. 

 Arbeide for en helhetlig og koordinert tjenesteproduksjon. 
 Arbeide for oppdatert og moderne planverk. 
 Arbeide for et konstruktivt samarbeid med næringslivet med sikte på økt sysselsetting og 

ny næringsutvikling. 
 Forenkle innbyggernes dialog med det offentlige ved blant annet å tilby gode og 

hensiktsmessige digitale løsninger. 
 Sørge for videreutvikling og effektivisering av elektroniske tjenester basert på økt bruk av 

elektroniske hjelpemidler. 
 Delta i interkommunale samarbeidsordninger for å bidra til konstruktiv 

samfunnsutvikling, kompetanseheving og effektiv drift. 
 Sikre høy kvalitet på tjenestene ved kontinuerlig kompetanseutvikling.  
 
Staben har en særskilt rolle knyttet til driften av Tjøme kommune som organisasjon og skal 
arbeide for at: 
 
 Kommunens ansatte skal gis mulighet til utvikling og trivsel og den enkelte skal oppleve å 

bli sett og verdsatt 
 Kommunen til enhver tid har god innsikt og oversikt over kommunenes økonomi og 

rammebetingelser 
 Kommunens ansatte er til stede på jobb og at sykefraværet reduseres 
 De kommunale lederne får nødvendig støtte og hjelp i sin utøvelse av lederskap. 
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Rådmannens stabs arbeidsområder omfatter arbeidsområder knyttet til økonomi, revisjon, 
innfordring, Tjøme kommunes arbeidsgiveransvar, personal, HMS, arbeidsgiverpolitikk, 
skatteoppkreving m.m. Det er på dette området budsjettert med flere samarbeidsavtaler fordi 
disse er felles for hele organisasjonen. Dette gjelder spesielt innen økonomi- og ikt-systemer. 
For blant annet å øke kontroll og styringsfokus i forhold til økonomi og statlige pålegg har 
kommunen deltatt i et prosjekt for å bedre internkontrollen.  
 
Personal 
 
Rådmannen og hennes stab består av 19 ansatte i 17,5 årsverk. Medarbeidersamtaler er 
gjennomført i 2016.  
 
  

  
Regnskap Budsjett Avvik R/B Budsjett 

  
31.12.2016 31.12.2016 2016 2016 

Ansvar: 100 Rådmannskontor 
    10 Lønn 5 314 4 399 915 4 399 

11 Pensjon 627 764 -137 764 

12 Arbeidsgiveravgift 839 700 139 700 

20 Driftsutgifter 10 094 7 578 2 516 7 578 

60 Driftsinntekter -279 -250 -29 -250 

61 Ref sykepenger -10 -127 117 -127 

80 Fonds, finans etc -3 914 -545 -3 369 -545 

  Sum ansvar: 100 Rådmannskontor 12 671 12 519 152 12 519 

      Ansvar: 110 Økonomiavdelingen 
    10 Lønn 3 035 2 929 106 2 929 

11 Pensjon 448 543 -95 543 

12 Arbeidsgiveravgift 486 490 -4 490 

20 Driftsutgifter 1 271 1 366 -95 1 366 

60 Driftsinntekter -170 -155 -15 -155 

61 Ref sykepenger -40 -45 5 -45 

80 Fonds, finans etc -59 -14 -45 -14 

  Sum ansvar: 110 Økonomiavdelingen 4 971 5 114 -143 5 114 

      Ansvar: 114 Skatt 
    10 Lønn 3 433 3 374 59 3 374 

11 Pensjon 515 643 -128 643 

12 Arbeidsgiveravgift 483 565 -82 565 

20 Driftsutgifter 326 505 -179 505 

60 Driftsinntekter -3 310 -3 641 331 -3 641 

61 Ref sykepenger -373 -140 -233 -140 

80 Fonds, finans etc 0 0 0 0 

  Sum ansvar: 114 Skatt 1 074 1 306 -232 1 306 
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      Ansvar: 120 Kommunikasjonsavdelingen 
    10 Lønn 1 089 1 144 -55 1 144 

11 Pensjon 165 209 -44 209 

12 Arbeidsgiveravgift 171 188 -17 188 

20 Driftsutgifter 1 648 1 727 -79 1 727 

60 Driftsinntekter -21 -28 7 -28 

61 Ref sykepenger -24 -47 23 -47 

80 Fonds, finans etc -116 -271 155 -271 

  Sum ansvar: 120 Kommunikasjonsavdelingen 2 912 2 922 -10 2 922 

      

 
Lønn og sosiale kostnader 16 158 15 589 452 15 716 

 
Driftsutgifter 13 339 11 176 2 280 11 176 

 
Driftsinntekter -3 780 -4 074 294 -4 201 

 
Fonds, finans, avskrivninger -4 089 -830 -3 259 -830 

 
Totalt område 1 Rådmannen 21 628 21 861 -233 21 861 

 
 
Rådmannskontor, ansvar 100 
 
Lønn inkluderer lønn for rådmann, nærings- og utviklingssjef, personalsjef, 100 % HTV 
Fagforbundet, 40 % HTV Norsk Sykepleierforbund, 16 % HTV Utdanningsforbundet, 20 % 
hovedverneombud (HVO) og godtgjøringer for folkevalgte (herunder ordfører, varaordfører, 
opposisjonsleder).   
 
Tjenesteområder det er budsjettert for her er: Politisk styring, politiske partier, 
interkommunalt samarbeid, administrasjon, bistand næringslivet, den norske kirke og andre 
religiøse formål. Ansvar 100 rådmannskontor har et merforbruk på 152.000 i 2016.   
 
 
Økonomi, ansvar 110 
 
Avdelingen består av 6 ansatte i 4,9 årsverk og ledes av økonomisjef. Avdelingen har ansvar 
for lønnskjøring, regnskapsføring, fakturering, innkreving, økonomistyring, finans, 
forsikringer, produksjon av regnskapsrapporter, økonomiplaner og budsjetter, samt 
forretningsføring av legater. Avdelingen bistår også andre områder i saksutredninger. Fra 
2014 ligger også startlån, bostøtte, drift av internkontrollsystem og innkjøp i avdelingen. 
 
I tillegg til lønnskostnader budsjetteres det her med kostnader til drift og vedlikehold av 
kommunens økonomi- og lønnssystem. Et positivt avvik på driftsutgifter skyldes kostnader til 
lisenser enn forventet. Noen lønnskostnader er dekket av fond i forbindelse med 
kommunesammenslåingsprosjektet Færder 2018. 
 
Avdelingen opplever en krevende situasjon med svært knappe personalressurser og aktiviteten 
er preget av streng prioritering for å kunne få produsert til frister.  
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Skatt, ansvar 114 
 
Avdelingen består av 7 ansatte i 6,6 årsverk knyttet til lokal innfordring av skatt og 
arbeidsgiveravgift samt arbeidsgiverkontroll for Tjøme og Nøtterøy.  Avdelingen ledes av 
skatteoppkreveren. 
 
Medarbeidersamtaler for alle ansatte er avholdt i 2016. 
 
Driftsregnskapet for området viser et mindreforbruk på NOK 232.000 og inkluderer bruk av 
premiefond. 
 
Kommunikasjonsavdelingen, ansvar 120 
 
Avdelingen består av 3 ansatte, 3 årsverk og ledes av Rådmannen. 
Medarbeidersamtaler er avholdt, avdelingen er driftet innenfor budsjettrammene i 2016.  
 
Oppsummering regnskap for området  
 
På de 4 ansvarsområdene 100 rådmannskontor, 110 økonomiavdelingen, 114 skatteavdelingen 
og 120 kommunikasjonsavdelingen er det et mindreforbruk på 233 000 i 2016. Bruk av 
premieford til dekning av pensjonskostnader og lavere forbruk av kostnader til drift enn 
forutsatt ved budsjettering er grunnen til dette. 
 

8.2 Oppvekst og kultur  
 
 
Oppvekst og kultur omfatter Lindhøy skole med skolefritidsordning og Kruge leirskole, 
Tjøme ungdomsskole, Pytteberget barnehage, Tjøme barnehage, kulturavdelingen og 
frivilligsentralen. Stillinger som rådgiver barnehage (50 %), koordinator SLT/forebyggende 
barn og unge (50 %), folkehelsekoordinator (100 %) og leder frivilligsentralen (100 %) hører 
med i kommunalsjefens stab.  
Nøtterøy kommune er vertskommune for barnevern og helsestasjonstjeneste.  
 
Tjøme kommune har som mål å sikre barn og unge en trygg og sunn oppvekst som 
kvalifiserer til et godt voksenliv med deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. 
 

 Barn og unge skal oppleve mestring og livsglede, utvikling og læring. 
 Oppvekst vilkårene skal bidra til at ungdom fullfører sine utdanningsløp og 

kvalifiserer seg til arbeid 
 Arbeidet med barn og unge skal bidra til utjevning av sosiale forskjeller 
 Et godt faglig og tverrfaglig samarbeid skal sikre tidlig, koordinert og helhetlig innsats 

 Tjøme kommune har tiltak som forebygger og behandler psykiske og fysiske vansker, 
og tiltak mot vold, overgrep, rus og atferdsvansker. 

Personal 
 
Oppvekst og kultur disponerer til sammen 99,4 årsverk inkl. to lærlinger i barne- og 
ungdomsarbeiderfaget. Lærlingene er knyttet til Lindhøy skole og Pytteberget barnehage.  
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Det er gjennomført medarbeidersamtaler i henhold til vedtatt plan.  
Sykefraværsprosenten totalt for området ligger på 7,1. Skolene har lavest fraværsprosent med 
Tjøme ungdomsskole på 5,3 og Lindhøy på 6,4. Barnehagene ligger noe høyere. Tjøme 
barnehage har 7,6, Pytteberget 10,2. Begge barnehagene ligger lavere enn forrige år. 
Langtidssykemeldte følges godt opp i enhetene iflg. plan for IA arbeidet.  
 
Regnskap 
 
Regnskapstall pr. 31.12.16 viser et samlet merforbruk kr. 92.000 innenfor området. Avvik i 
forhold til budsjett kommenteres særskilt under de enkelte ansvarsområdene. 
 

  
Regnskap Budsjett Avvik R/B Budsjett 

  
31.12.2016 31.12.2016 2016 2016 

Ansvar: 200 Oppvekst- og kultur (adm)         

10 Lønn 2 395 2 308 87 2 308 

11 Pensjon 359 405 -46 405 

12 Arbeidsgiveravgift 380 381 -1 381 

20 Driftsutgifter 27 978 26 824 1 154 26 824 

60 Driftsinntekter -2 510 -1 535 -975 -1 535 

61 Ref sykepenger -172 -64 -108 -64 

80 Fonds, finans etc 43 -190 233 -190 

  Sum ansvar: 200 Oppvekst- og kultur 28 473 28 129 344 28 129 

      Ansvar: 211 Lindhøy skole + 215 Kruge         

10 Lønn 23 050 22 433 617 22 433 

11 Pensjon 2 637 2 694 -57 2 694 

12 Arbeidsgiveravgift 3 371 3 520 -149 3 520 

20 Driftsutgifter 2 562 2 366 196 2 366 

60 Driftsinntekter -4 799 -3 967 -832 -3 967 

61 Ref sykepenger -1 422 -1 505 83 -1 505 

80 Fonds, finans etc -117 -150 33 -150 

  Sum ansvar: 211 Lindhøy skole 25 282 25 391 -109 25 391 

      Ansvar: 213 Tjøme ungdomsskole         

10 Lønn 12 634 12 235 399 12 235 

11 Pensjon 1 385 1 401 -16 1 401 

12 Arbeidsgiveravgift 1 897 1 922 -25 1 922 

20 Driftsutgifter 995 1 245 -250 1 245 

60 Driftsinntekter -1 444 -1 100 -344 -1 100 

61 Ref sykepenger -571 -470 -101 -470 

80 Fonds, finans etc 106 -90 196 -90 

  Sum ansvar: 213 Tjøme ungdomsskole 15 002 15 143 -141 15 143 
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Ansvar: 221 Pytteberget barnehage          

10 Lønn 7 005 6 639 366 6 639 

11 Pensjon 958 1 133 -175 1 133 

12 Arbeidsgiveravgift 1 101 1 095 6 1 095 

20 Driftsutgifter 321 297 24 297 

60 Driftsinntekter -1 340 -1 292 -48 -1 292 

61 Ref sykepenger -178 -256 78 -256 

80 Fonds, finans etc 27 0 27 0 

  Sum ansvar: 221 Pytteberget barnehage 7 894 7 616 278 7 616 

      Ansvar: 223 Tjøme barnehage          

10 Lønn 5 889 5 538 352 5 538 

11 Pensjon 824 966 -142 966 

12 Arbeidsgiveravgift 929 917 12 917 

20 Driftsutgifter 334 316 18 316 

60 Driftsinntekter -1 171 -1 121 -50 -1 121 

61 Ref sykepenger -135 -233 98 -233 

80 Fonds, finans etc -58 0 -58   

  Sum ansvar: 223 Tjøme barnehage 6 612 6 383 230 6 383 

      Ansvar: Sum Kultur         

10 Lønn 1 755 2 114 -359 2 114 

11 Pensjon 236 371 -135 371 

12 Arbeidsgiveravgift 265 377 -112 377 

20 Driftsutgifter 2 824 2 337 487 2 337 

60 Driftsinntekter -504 -106 -398 -106 

61 Ref sykepenger -145 -88 -57 -88 

80 Fonds, finans etc 55 -10 65 -10 

  Sum Kultur 4 486 4 995 -509 4 995 

      

 
Lønn og sosiale kostnader 64 447 63 833 615 63 833 

 
Driftsutgifter 35 014 33 385 1 629 33 385 

 
Driftsinntekter -11 768 -9 121 -2 647 -9 121 

 
Fonds, finans, avskrivninger 56 -440 496 -440 

 
Totalt område 2 Oppvekst og kultur 87 749 87 657 92 87 657 

 
200 - Oppvekst og kultur (adm.) 
 
Området omfatter administrasjonskostnader, kjøp av tjenester/samarbeidsavtaler med andre 
kommuner/fylkeskommuner innenfor førskole og grunnskole, skoleskyss samt tilskudd til 
private barnehager og refusjon for barn som går i barnehage i andre kommuner.  
Her budsjetteres kommunalsjef, rådgiver barnehage, koordinator SLT/forebyggende barn og 
unge, folkehelsekoordinator og leder frivilligsentralen.  
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Ansvarsområdet samlet viser et merforbruk kr.344.000 i forhold til budsjett etter bruk av 
premiefond.  
 
Avvikene kommenteres slik: 

 Lønn samlet har et merforbruk på kr. 87.000.  
Stillingen som Folkehelsekoordinator er utvidet i forbindelse med bl.a. «Prosjekt 
nærmiljø», til 100 % stilling. Utgiften kompenseres med øremerkede driftsinntekter 
fra fylket (se under).  

 Driftsutgifter viser et merforbruk kr.1.154.000. 
Av dette utgjør styrket tilbud førskole kr.737.000. Utgifter til spesialundervisning i 
privat barnehage er utbetalt som refusjon, men var budsjettert som lønn i 40 % stilling. 
Utgifter til spesialundervisning Tjømebarn i barnehager i andre kommuner har økt. 
Deler av disse utgiftene kompenseres ved refusjon fra andre kommuner (fosterbarn). 
Skoleskyss viser et merforbruk kr. 388.000. Budsjettposten ble redusert i 2016 på 
bakgrunn av nedgang i elevtallet. Selv om antall elever med skoleskyss er noe 
redusert, viser regnskapet et negativt avvik grunnet økte priser samtidig som antall 
elever med spesialskyss har økt.  
Regnskap fra Nøtterøy kommune for Tjømes andel barneverntjenesten viser et 
merforbruk for Tjøme kr. 99.000 og for helsestasjon et mindreforbruk kr. 33.000. 

 Driftsinntekter viser merinntekt kr. 975.000 knyttet til refusjon fra andre kommuner og 
øremerkede tilskudd fra fylket til folkehelseprosjektet «Prosjekt nærmiljø». 

211 + 215 – Lindhøy og Kruge leirskole  
 
Lindhøy består av skole med skolefritidsordningen og Kruge leirskole på Hvasser.  
Ved årets slutt hadde skolen 317 elever, en nedgang på 3 elever fra forrige skoleår. 
 
I SFO var det 57 barn ved årsskiftet, fordelt på 45 hele plasser og 12 delte plasser, en økning 
på 6 barn fra i 2015. Det har vært en økning på hele plasser og en nedgang på delte plasser. 
26 elever på  1.- 5. trinn med 10 ulike morsmål, fikk særskilt språkkopplæring. Skolen tok 
imot 4 elever som kom til Tjøme som flyktninger i desember. 
 
Kruge leirskole hadde fullt belegg, i år med mer enn 38 besøkende grupper. 
 
I 2016 har skolen hatt følgende fokusområder: 

 Two Teachers: Skolen deltar i en stor tre-årig studie på utdanning, ledet av 
Lesesenteret i Stavanger. Studien følger elever på 1. tr. og undersøker hva det betyr for 
elevene å ha flere lærere i lese-/ skriveopplæringen. Skolen får tilført lønnsmidler til 
ekstra lærerressurs på 1. tr. i perioden (30 % stilling). 

 Dybdelæring: Fremtidens skole skal i større grad sette fokus på elevenes utvikling og 

forståelse av begreper, metoder og sammenhenger innenfor et fagområde. 

Dybdelæring omhandler også temaer og problemstillinger som går på tvers av 

kunnskapsområder; tverrfaglighet. Skolen ønsker å utvikle forståelse av begrepet 

dybdelæring i tråd med Stortingsmelding 28 og Ludviksenutvalget. Skolen har 

benyttet ekstern veileder på planleggingsdager og de ansatte har arbeidet på trinn og i 

grupper med utprøving av «rike og dype» oppgaver i undervisningen.  
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 Skolens ledere har fått opplæring i en metodikk fra Canada som skal sette skoleledere 
bedre i stand til å observere og forstå elevenes læring i klasserommet. Metodikken 
spisser fokuset på hvilke faktorer som fremmer læring.  

 Office 365: Lindhøy innførte Office 365 som erstatning for Fronter i 2015. Office 365 
fungerer godt som et samarbeidsområde for de ansatte, og fungerer også fint for 
elevene. De har bl.a tilgang til skylagring og til Office-programmene hjemme. 
Lærerne har også brukt ulike programmer i opplæringen sammen med elevene, og 
mulighetene utvikles kontinuerlig.  

 Skolen har fortsatt fokus på kollegasamarbeid og kunnskapsutviklende møter. Skolen 
har ulike møtefora og har spesialt satt fokus på å være forberedt med innspill til møter. 

Regnskapet totalt for skole, SFO og Kruge leirskole viser et mindreforbruk kr. 108.000 etter 
bruk av premiefond.  
 

 Lønn viser et merforbruk kr. 617.000. Dette henger sammen med lønnskostnader i 
skolen til undervisning av flyktninger og nye gjesteelever samt økt lærertetthet 1. - 4. 
trinn gjennom øremerkede statlige midler til tidlig innsats. Merforbruket kompenseres 
med tilsvarende økte driftsinntekter. 

 Driftsutgifter viser et merforbruk kr.196.000 knyttet til kompetanseutvikling, IT utstyr 
og økte lisenskostnader skole. Merforbruket kompenseres delvis gjennom økte 
driftsinntekter og fondsmidler. 

 Driftsinntektene er høyere enn budsjettert og viser en merinntekt samlet for skole, 
SFO og Kruge leirskole på kr. 682.000.  
Skolen har økte inntekter grunnet refusjon tilflyttede fosterbarn, refusjon fra staten 
ifbm videreutdanning for lærere samt øremerkede tilskudd til lærertetthet 1. – 4. trinn 
og prosjektmidler (Two teachers – se over). Samlet beløper skolens merinntekt seg til i 
overkant av 1 000.000.  
Brukerbetaling SFO ligger ca. 500.000 under budsjett. Det har gjennom året vært 
færre brukere enn forventet. Det er vanskelig å redusere lønnskostnadene i tråd med 
svingninger i antall brukere når dette svinger i løpet av året.   
Kruge leirskole balanserer med et mindreforbruk kr. 16.000. Leirskolen har tatt imot 
flere elevgrupper enn budsjettert. Dette gir økte inntekter. 

 Refusjon sykepenger ligger noe under budsjett. 
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213 - Tjøme ungdomsskole  
 
Skolen har pr. 31. desember 122 elever mot 149 elever samme tid i 2015.  Tre elever er 
gjesteelever (bl.a. fosterbarn) fra andre kommuner. Skolen har seks elever med annet morsmål 
enn norsk som mottar særskilt språkopplæring. 
 
Fokusområder 2016:            

 UIU (Ungdomstrinn i utvikling) «Praktisk, variert og relevant undervisning» 
- Tverrfaglig arbeid 
- Observasjon og skolevandring 

 Læringsmiljø 
- «Mitt valg», Lion’s Quest 
- Trivselstiltak på skole - og klassenivå, «VI – dager» 
- Miljøarbeider 

 Vurdering for læring 
 Ny læringsplattform – Office 365  

Regnskapet totalt viser et mindreforbruk kr. 141.000 etter bruk av premiefond. 
 

 Lønn har et merforbruk kr. 399.000 relatert til undervisning flyktninger og nye 
gjesteelever samt vikarutgifter ved frikjøp tillitsvalgte. Avviket kompenseres gjennom 
økte driftsinntekter  og bruk av fondsmidler avsatt til lønn veileder «Ungdomstrinn i 
Utvikling». 

 Driftsinntektene viser en merinntekt kr. 344.000. Skolen har fått inn noe høyere 
refusjon fra andre kommuner (ref. gjesteelever). Refusjonen for tillitsvalgte som er 
frikjøpt for deler av stillingen er høyere enn budsjettert da frikjøpet er økt.  

 Driftsutgifter viser mindreforbruk kr.250.000. Skolen har begrenset innkjøp for å ta 
høyde for lavere elevtall i høsthalvåret samt at utgifter til kompetanseutvikling delvis 
er belastet sentralt. 

 Refusjon sykepenger viser merinntekt kr. 101.000 i forhold til budsjett grunnet 
langtidssykefravær. 

 Det er satt inn fondsmidler avsatt i 2016 til dekning av lønn veileder «Ungdomstrinn i 
utvikling». 

 
221 – Pytteberget barnehage  
 
Pytteberget barnehage har ved årsslutt 49 barn hvorav fem er minoritetsspråklige fra fire ulike 
nasjonaliteter. 18 barn er under tre år og 31 barn er over tre år. Barnehagen har fire avdelinger 
i to hus, Pytteberget og Lindhøyhagen. Det er fem ledige plasser i barnehagen pr. 31.12.16.  
 
Barnehagen har sosial kompetanse som satsingsområde, visualisert med denne modellen: 
 

LEK 

VENNSKAP MOTORIKK SPRÅKSTIMULERING 

SOSIAL KOMPETANSE 
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Regnskapet totalt for enheten viser et merforbruk på 278.000 kr. etter bruk av premiefond.

Lønn har merforbruk kr. 366.000 som henger sammen med utgifter til vikar ved
sykdom og fer ie/møter.
Driftsutgiftene viser merforbruk kr. 24.000 knyttet til kjøp av matvarer , kurs og
dekning av utgifter til svømmeopplæring for de eldste barna .
Driftsinntektene viser en merinntekt kr. 48 .000 som relaterer seg til
tilretteleggingstilskudd fra NAV samt søkte midler til svøm meopplæring fra
fylkesmannen (se over).
Mindreinntekt refusjon sykepenger utgjør kr. 78.000. Barnehagen har hatt lavt
langtidssykefr avær .

223 – Tjøme barnehage

Tjøme Barnehage har ved årsslutt 49 barn hvorav 17 barn er minoritetsspråklige. 15 barn er
under 3 år og 34 barn er over 3 år. Barnehagen er organisert i tre avdelinger. Det er 5 ledige
plasser pr. 31.12.16.

Barnehagen arbeider systematisk med sosial kompetanse. Integrert i dette arbeidet er fokus på
lek, vennskap og psykisk helse, språkstimu lering, samt fysisk aktivitet visualisert med denne
modellen:

Det vektlegges å utvikle sosiale evner og ferdigheter for å forebygge mobbing, styrke barnas
psykiske helse for å forebygge depresjoner blant barn og unge.

Regnskapet totalt for enheten viser et merforbruk kr. 230.000 etter bruk av premiefond.

Lønn vi ser merforbruk kr.226.000 som henger sammen med utgifter til vikar ved
sykdom og ferie/møter samt lønn til styrking av tilbud minoritetsspråklige/flyktninger.
Dette siste kompenseres av fondsmidler avsatt til formålet.
Driftsutgifter viser merutgift kr. 1 8.000 knyttet til kjøp av matvarer og dekning av
utgifter til svømmeopplæring for de eldste barna .
Driftsinntekter viser merinntekt totalt kr. 50.000. Barnehagen har mottatt ø remerkede
statlige stipendmidler til dekning av utgifter i forbindel se med videre utdanning for
ansatt samt mottatt søkte midler til svømmeopplæring fra fylkesmannen.
Bruker betaling ligger noe under budsjett grunnet færre barn samt mer redusert
foreldrebetaling enn budsjettert.
Sykepengerefusjon viser mindreinntekt kr.58.000. Barnehage n har hatt lite
langtidsfravær som gir re fusjon gjennom året.
Det er satt inn fondsmidler for å dekke økte lønnsutgifter til tiltak minoritetsspråklige.

Sosial kompetanse , LØFT og sm ART med barn og voksne / voksenrollen.

LEK , vennskap og
psykisk helse

SPRÅK stimulering Fysisk aktivitet
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230, 231, 232 Kulturavdelingen 
 
Kulturavdelingen omfatter ansvar: 230 Kultur - 231 Bibliotek - 232 Fritidsklubben. Oppgaver 
knyttet til barne- og ungdomshuset, kulturarv, idrett, spillemidler og kunstuttrykk gjennom 
den kulturelle skolesekken, den kulturelle spaserstokken og kulturuka er sentralt i driften. 
Det er inngått samarbeidsavtale med Tønsberg og Nøtterøy bibliotek om felles biblioteksjef 
og drift. Kulturskolen administreres fra Nøtterøy. Tjøme og Nøtterøy samarbeider om 
skolesekken, spaserstokken og «Ung kultur møtes» (UKM). 
 
Regnskapet totalt for området har et mindreforbruk kr. 509.000 etter bruk av premiefond. 
 

 Lønn har et mindreforbruk kr. 359.000. Dette henger sammen med samarbeidet med 
Tønsberg og Nøtterøy bibliotek. 20 % biblioteksjef og 50 % stilling som bibliotekar 
lønnes fra Tønsberg og refunderes over driftsutgifter (se dette).  Lønn for øvrig er i 
balanse. 

 Driftsutgiftene viser et merforbruk kr. 487.000. Dette er spillemidler som er overført 
til Tjøme skateklubb, refusjon lønnsutgifter bibliotek til Tønsberg kommune samt kjøp 
av utstyr til barne- og ungdomshuset. Merforbruket dekkes gjennom tilsvarende 
driftsinntekter (se under). 

 Merinntekt drift kr. 398 000 er overførte spillemidler fra fylket samt søkte midler fra 
Sparebankstiftelsen til Barne- og ungdomshuset. 

 Ansvarsområdene har merinntekt refusjon sykepenger kr. 45.000 grunnet 
langtidsfravær gjennom året. 

 Det er avsatt midler til fond 40 000 kr. fra prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket.  
  

Aktiviteter og måloppnåelse  
 
Barnehage 
Ny kommunal barnehage på Lindhøy er planlagt i 2016. Byggearbeidet starter tidlig 2017.  
 
Barnehagene har svært positiv erfaring med fast spesialpedagog som arbeider med veiledning, 
språkopplæring og med barn med spesielle behov i begge de kommunale barnehagene. 
 
Det er gjennomført svømmeundervisning for 5/6 åringene i alle barnehagene finansiert av 
søkte midler fra fylkesmannen. 
 
”Kompetanse for fremtidens barnehage 2014 – 2020”, er fulgt opp. Strategiens mål er å 
rekruttere og beholde flere barnehagelærere og ansatte med relevant kompetanse for arbeid i 
barnehagen, heve kompetansen for alle som jobber i barnehagen og å øke statusen for arbeid i 
barnehage. En fagarbeider i gang med videreutdanning til barnehagelærer. To pedagogiske 
ledere tar videreutdanning i «Læringsmiljø og pedagogisk ledelse i barnehagen». 
Videreutdanningene støttes delvis økonomisk av statlige midler. 
 
Bruk av Smartboard og IKT i arbeidet med barna i f.h.t. språkstimulering er videreført i tråd 
med rammeplanen for barnehage.  
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Skole 
Den statlige satsningen på videreutdanning av lærere er videreført. Fire lærere ved skolene på 
Tjøme gjennomførte våren-16 videreutdanning med 30 stp., to lærere matematikk, en lærer 
mat og helse og en lærer kunst og håndverk. To lærere er i gang med videreutdanning, en 
engelsk 1. -7. trinn og en mat og helse 1. -10. trinn. 
  
Kvalitetsplan for skolene på Tjøme 2015 – 2017 er fulgt opp. Planen angir retning for 
hvordan skolene skal utvikle god kvalitet og elevene få gode læringsforhold slik at de lærer 
mest mulig. Planen er et ledd i kommunens kvalitetssystem med fokus på skolen som lærende 
organisasjon og økt læringsutbytte for den enkelte elev. Tilstandsrapport for grunnskolen i 
Tjøme 2016 legges fram til politisk behandling vår 2017. Rapporten vil bl.a. omhandle 
læringsresultater, læringsmiljø, frafall i vgs samt kartlegging av lærernes kompetanse med de 
behov kommunen ser for rekruttering og videreutdanning av lærere i forhold til kompetanse- 
forskriften.  
 
Det er gjennom hele året gjennomført felles rektormøter og samarbeid om faglige prosjekter 
og kurs/etterutdanning mellom Tjøme og Nøtterøy.  Det gir et godt fagmiljø og felles 
drøftinger rundt felles utfordringer.  
 
Skolene har innført Office 365 som læringsplattform som erstatning for Fronter som har vær 
skolenes plattform i mange år. Office videreføres i Færder. Skolene på Nøtterøy går i gang 
med dette i 2017.  
 
Bedre tverrfaglig innsats  
Det har vært fokus på å videreutvikle og forbedre det tverrfaglige arbeidet. Tjøme og Nøtterøy 
har samarbeidet om implementering av BTI modellen (bedre tverrfaglig innsats). Det er 
gjennomført grundig kursing av ansatte i skoler, barnehager og hjelpetjenestene innenfor 
aktuelle temaer. 
Familiens hus ble åpnet våren 2016. Hensikten er å etablere «en dør inn» til hjelpetjenestene 
for brukere og samarbeidspartnere. Alle hjelpetjenestene knyttet til barn og unge er 
samlokalisert. Arbeidsmetodikken vil være BTI modellen som sikrere tidlig innsats, 
brukermedvirkning og tverrfaglig innsats.  
 
Kultur 
Samarbeidsavtalen mellom Tjøme folkebibliotek og Tønsberg og Nøtterøy bibliotek er 
forlenget frem til 31.12.2017. Biblioteket utvikles videre som møteplass som stimulerer til 
bred medvirkning, slik at sosiale nettverk styrkes og kulturfeltet åpnes for flere mennesker. 
Selvbetjent utlånsordning er innført og benyttes.  
 
Klubbtilbudet for barn og unge er videreutviklet. Tjøme barne- og ungdomshus har ca 50 
besøkende ukentlig. Tilbudet er en viktig sosial base for barn og ungdom i ulike aldersgrupper 
(7 – 18 år). Det er ingen krav om spesielle ferdigheter. Tilbudet er gratis. Nærmiljøet, 
lokalhistorie og frivillige brukes aktivt i arbeidet med å skape gode opplevelser og gi viktige 
erfaringer. Vi har fokus på å legge til rette for samarbeid og toleranse mellom individer og 
grupper. På Tjøme barne- og ungdomshus lærer barn og ungdom å ta ansvar for seg selv og 
andre og til å utvikle sin egen evne til refleksjon. 
  
Aktiv sommer 2016 hadde 60 aktiviteter. 150 barn deltok på flere arrangementer. 
Kulturavdelingen fikk god respons på at barn fra andre kommuner også fikk delta. De fleste 
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aktivitetene var gratis. Barn og ungdom var med og utviklet programmet. Lokal ungdom var 
med og gjennomførte aktivitetene.  
 
Frivilligsentralen 
Frivilligsentralen skal koordinere, veilede og bidra til at kommunens frivillige arbeid styrkes. 
 
Det er rekruttert nye frivillige til aktiviteter i regi av frivilligsentralen som følgetjenesten for 
brukere av hjemmetjenesten, faddere til fadderordningen, leksehjelpere til leksehjelpen og 
natteravner til natteravntjenesten. Frivilligsentralen samarbeider aktivt med Friskliv i 
kommunens forebyggende helsearbeid, samt med næringsliv, kommunale virksomheter, lag 
og foreninger. 
De frivillige er hovedsakelig unge uføre, samt en aldersmessig variert gruppe med ulik grad 
av engasjement. Frivilligsentralen fungerer som en opplysningstjeneste for kommunens 
tjenestetilbud, samt lag og foreningers fritidstilbud. Frivilligsentralen tilbyr arbeids- og 
elevutplassering.  
Sentralen har i to år samarbeidet med ungdomskolen om valgfaget «Innsats for andre». 
Valgfaget er godt mottatt av elevene og har god søkning. Samarbeidet videreføres i 2017. 
 
Et utvalg av aktiviteter og frivillig arbeid i 2016:  
 

 Trillegruppe for småbarnsforeldre – i samarbeid med kirken  
 Svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever - i samarbeid med 

frivillige 
 Fadderordning for nyankomne flyktninger - i samarbeid med Innvandrertjenesten 
 Natteravntjenesten i skolens sommerferie - i samarbeid med hjelpekorpset og frivillige 
 Følgetjeneste for eldre som skal til lege og sykehus etter forespørsel fra 

hjemmetjenesten - i samarbeid med frivillige  
 Aktivitetsdag for beboere ved sykehjemmet og omsorgsboligene – i samarbeid med 

ungdomsskolen 

 
Folkehelse 
Det ble i 2016 utarbeidet et oversiktsdokument som viser hvilke folkehelseutfordringer og 
ressurser Tjøme kommune har. Folkehelseperspektivet skal inngå i planlegging og lokal 
samfunnsutvikling, der utfordringene skal være et grunnlagsmateriale for kommunens 
planstrategi etter plan- og bygningsloven. Oversiktsdokumentet skal gi det faglige grunnlaget 
for politiske prioriteringer og beslutninger, og være et grunnlag for fagpersoner og 
administrasjonen i det systematisk og kontinuerlige folkehelsearbeid i kommunen. 
 
Folkehelseprofilen viser fortsatt at Tjøme har en stor andel barn/unge 0-16 år i 
lavinntektsfamilier i forhold til Vestfold og nabokommuner. Arbeidet med å jevne ut sosiale 
forskjeller og ha fokus på universelle tiltak/aktiviteter som inkluderer alle har fokus i alle 
enheter. Strategi for bekjempelse av barnefattigdom er vedtatt i Tjøme og Nøtterøy. 
 
Kommunen deltar i UngData - undersøkelsen som gjennomføres mars 2017. Forarbeidet til 
denne er gjennomført høsten 2016. Folkehelsekoordinator er sammen med ungdomsskolen 
ansvarlig for gjennomføring og oppfølging. Svarene fra undersøkelsen vil gi retningslinjer for 
videre arbeid. 
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Kommunen er som 1 av 5 kommuner i Vestfold med i et prosjekt om nærmiljø, der faktorer 
som innvirker på helse og trivsel skal kartlegges. Fylkeskommunen er prosjekteier og 
samordner prosjektet regionalt. Kommunen mottar tilskudd ut 2018 til prosjektledelse og 
drift. Deltakelse i prosjektet vil kunne bidra til fortgang og kvalitativt gode prosesser i 
arbeidet med å påvise og hensynta faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som 
kan innvirke på innbyggernes helse og trivsel. Arbeidet med Trygge lokalsamfunn og 
risikorydding (skadeforebyggende arbeid) er innlemmet i prosjektet. Kommunen ble høsten 
2016 i samarbeid med Vestfold fylkeskommune og Trygg Trafikk deltagende i arbeidet for å 
jobbe mot å bli en trafikksikker kommune. Aktuelle enheter i kommunen (barnehager, skoler, 
helsestasjon, kommunelege, kultur, plan- og teknisk avdeling) er deltagende i arbeidet. I 
Prosjekt nærmiljø ble innbyggerne gjennom metoden «Gjestebud» blant annet bedt om å gjøre 
trygg -og utrygghetsvurdering av sitt nærmiljø. Svarene fra innbyggere er levert som 
høringsuttalelse til samfunnsplan Tjøme, høsten 2016. Det arbeides nå videre med ny 
undersøkelse blant innbyggerne der de mer konkret beskriver behov og risiko. 
Tilbakemeldinger fra denne medvirkningsprosessen leveres mai/juni -17 til arbeidsgruppen 
som jobber med samfunnsplan for Færder kommune.  
 
 
Utfordringer og uløste oppgaver 
 
Det vises til Utfordringsdokument for Færder 
 

8.3 Helse og velferd  
 
Området – beskrivelse og mål   
 
Helse og velferd omfattet i 2016 enhetene NAV, hjemmetjenester, bo og tiltakstjenester og 
sykehjem. Enhetene har egne ledere med personal, økonomisk og faglig ansvar. Området 
ledes av kommunalsjef, hvis hovedoppgave er å få til helhetlig styring og oppgaveløsning. 
Enkelte stabs oppgaver (konsulent salgs- og skjenkebevillingssaker, kommuneoverlege, 
merkantil medarbeider og tjenestekontor) er knyttet direkte til kommunalsjef.   
 
Mål: 
  
Ansatte i helse og velferd utfører mange viktige og utfordrende tjenester av ulik art på en 
rekke områder. Pleie- og omsorgsplanen 2012-2030 er fortsatt førende, og intensjonen bak 
samhandlingsreformen er styrende for oppgaver og aktivitet på mange områder. Helse og 
velferd samarbeider med flere eksterne aktører for å nå samhandlingsreformens intensjon; 
herunder KiV, TNT, TN og helseforetaket. Viktige områder var samarbeid om og planlegging 
av ny fremtidig legevakt med tilleggstjenester (TNT+ 3 andre kommuner), mer effektiv 
hjelpemiddelformidling (TNT) og KAD plasser (Nøtterøy og Tjøme).   
 
Administrativt samarbeides det godt med fastleger om tematikk knyttet til felles 
pasientarbeid. Tjøme kommune kommuniserer elektronisk (meldingsløftet) både med 
fastleger og helseforetak. 
 
 NAV Tjøme har hatt som overordnet mål at flest mulig skal gis anledning til å komme i 
arbeid og aktivitet, og at antall på stønad reduseres. NAV Tjøme ble fra 01.10.16 samkjørt 
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med NAV Nøtterøy. Fra samme dato ble det etablert en felles innvandrer og flyktningeenhet. 
Fra 01.01.17 er Nøtterøy vertskommune. Oppgaver knyttet til mottak av flyktninger har 
preget mye av virksomheten til NAV Tjøme i 2016. 
 
For helse og velferd har det vært viktig å bidra til at kommunen vektlegger forebyggende og 
helsefremmende tiltak. Et eksempel på dette er arbeid med etablering og drift av 
Frisklivsentral i egen kommune. Kommunestyret bevilget midler til ny ½ stilling for 
kommunalt ansatt fysioterapeut i 2016, og dette har resultert i betydelig økt aktivitet knyttet til 
Frisklivsentralen. 
 
Kapasiteten på eget sykehjem og i kommunens heldøgns omsorgsboliger har variert gjennom 
året. Mesteparten av tiden er det stort press på de plassene vi har til rådighet, men det har også 
vært korte perioder hvor Tjøme kommune har solgt ledig kapasitet til nabokommuner. Antall 
overliggerdøgn på sykehuset har vært relativt lavt. Tjøme kommune har konsekvent og 
gjennom lang tid lagt vekt på å ha en velfungerende hjemmetjeneste, blant annet med det 
formål at innbyggerne skal kunne klare seg lengst mulig hjemme før sykehjemsplass blir 
nødvendig. 
 
 
Personal 
 
Helse og velferd omfattet i 2016 enhetene NAV, sykehjem, hjemmetjeneste, bo og 
tiltakstjenester og stab. Til sammen disponerte helse og velferd pr. 31.12.16 119,5 faste 
årsverk. I tillegg kommer ansatte på ulike kontrakter; herunder støttekontakter, 
avlastningspersonell og vikarer.  
 
Sykefraværet i helse og velferd har samlet vært på 7,9 % i 2016, mot 9,3 % i 2015. Tendensen 
er således positiv, selv om fraværet fremdeles er høyt. Sykefraværet varierer innenfor de 
enkelte virksomheter og enheter. Den mest positive endringen er på sykehjemmet, hvor 
fraværet er halvert fra 2015 til 2016.  Forebygging og godt arbeidsmiljø skal vektlegges, for å 
oppnå ytterligere bedre tall i 2017.  
 
Medarbeidersamtaler i område helse og velferd ble i 2016 gjennomført i henhold til plan.  
 
 

  
Regnskap Budsjett 

Avvik 
R/B Budsjett 

  
31.12.2016 31.12.2016 2016 2016 

Ansvar: 300 Helse- og velferd         

10 Lønn 6 403 6 018 385 6 018 

11 Pensjon 497 544 -47 544 

12 Arbeidsgiveravgift 909 925 -16 925 

20 Driftsutgifter 20 518 17 625 2 893 17 625 

60 Driftsinntekter -3 737 -630 -3 107 -630 

61 Ref sykepenger -316 -120 -196 -120 

80 Fonds, finans etc 97 94 3 94 

  Sum ansvar: 300 Helse- og velferd 24 371 24 456 -85 24 456 
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Ansvar: 310 NAV Tjøme         

10 Lønn 2 587 2 638 -51 2 638 

11 Pensjon 373 454 -81 454 

12 Arbeidsgiveravgift 397 405 -8 405 

20 Driftsutgifter 18 133 18 038 95 18 038 

60 Driftsinntekter -18 105 -13 233 -4 872 -13 233 

61 Ref sykepenger -295 -101 -194 -101 

80 Fonds, finans etc -63 -937 874 -937 

  Sum ansvar: 310 NAV Tjøme 3 027 7 264 -4 237 7 264 

      Ansvar: 320 Bo og tiltakstjenester         

10 Lønn 19 690 18 269 1 421 18 269 

11 Pensjon 2 627 3 322 -695 3 322 

12 Arbeidsgiveravgift 3 000 3 002 -2 3 002 

20 Driftsutgifter 7 860 8 516 -656 8 516 

60 Driftsinntekter -11 911 -11 507 -404 -11 507 

61 Ref sykepenger -1 090 -746 -344 -746 

80 Fonds, finans etc 76 -415 491 -415 

  Sum ansvar: 320 Bo og tiltakstjenester 20 252 20 441 -189 20 441 

      Ansvar: 331 Sykehjem inkl 323 Fysio         

10 Lønn 24 344 21 699 2 645 21 699 

11 Pensjon 3 104 3 965 -861 3 965 

12 Arbeidsgiveravgift 3 738 3 572 166 3 572 

20 Driftsutgifter 5 458 4 712 746 4 712 

60 Driftsinntekter -6 066 -6 455 389 -6 455 

61 Ref sykepenger -680 -1 450 770 -1 450 

80 Fonds, finans etc 108 0 108 0 

  Sum ansvar: 331 Sykehjem 30 006 26 043 3 963 26 043 

      
Ansvar: 

333 Hjemmetjenester inkl 324 Ergo og 
Rødstoppen Ekornrød         

10 Lønn 23 236 23 111 125 23 111 

11 Pensjon 2 965 4 145 -1 180 4 145 

12 Arbeidsgiveravgift 3 524 3 726 -202 3 726 

20 Driftsutgifter 2 875 3 463 -588 3 463 

60 Driftsinntekter -453 -615 162 -615 

61 Ref sykepenger -1 089 -955 -134 -955 

80 Fonds, finans etc -185 28 -213 28 

  Sum ansvar: 333 Hjemmetjenester 30 873 32 903 -2 030 32 903 

      

      



11/17 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsmelding 2016 - 17/00057-1 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsmelding 2016 : Årsberetning og driftsrapportering 2016 pr end

   
 

Regnskap 2016 Kommunestyret 21.06.2017 Side 42 av 53 

TJØME KOMMUNE        Årsberetning 2016 

 
Lønn og sosiale kostnader 93 924 92 423 1 501 92 423 

 
Driftsutgifter 54 844 52 354 2 490 52 354 

 
Driftsinntekter -40 272 -32 440 -7 832 -32 440 

 
Fonds, finans, avskrivninger 33 -1 230 1 263 -1 230 

 
Totalt område 3 Helse og velferd 108 529 111 107 -2 578 111 107 

 
Regnskapstall pr 31.12.16 viser et samlet mindreforbruk innenfor området helse og velferd i 
forhold til budsjett på kroner 2 578 000; det vil si et avvik på -2 %. Det er flere og svært 
varierende årsaker til resultat. En vesentlig grunn skyldes tjeneste 1730 premiefond, jf. 
generelle kommentarer fra økonomisjefen. Virkningen fordeler seg på alle enheter, men 
selvsagt mest på de arbeidsintensive tjenestene. En annen vesentlig årsak til resultatet er 
inntekter knyttet til ekstraordinært og dels sent mottak av flyktninger. På andre viktige 
områder særlig knyttet opp mot enkelte tjenester innenfor pleie og omsorg har det vært behov 
for betydelig større ressursinnsats enn forventet da budsjettet ble vedtatt. Dette har vært 
varslet, jf. kommentarer i tidligere rapporter. Det er viktig å være oppmerksom på at helse og 
velferd innenfor sitt ansvarsområde stort sett må forholde seg til de behov innbyggerne til en 
hver tid har, og at disse ofte er uforutsigbare. Tall for 2016 viser også betydelig økning i 
refusjoner knyttet til ressurskrevende tjenester. Dette er samtidig et uttrykk for at oppgaver 
innenfor helse og velferd har hatt stort og krevende omfang.  
 
Stab – ansvar 300. 
 
Her budsjetteres stillingshjemler kommunalsjef, kommuneoverlege, tjenestekontor, merkantil 
medarbeider og stilling som behandler av alkoholrelaterte salgs- og skjenkebevillingssaker. I 
tillegg er det her samlet en betydelig andel kostnadsarter/driftsavtaler som er felles for hele 
område helse og velferd.  
 
Stab helse og velferd viser pr 31.12.16 et mindre forbruk på kr 85 000. Det er naturligvis 
forskjeller fra tjeneste til tjeneste og de vesentligste kommenteres slik:  
 

 Pleie og omsorgstjenester (støttekontakter, avlastning, omsorgslønn med mer) på 
tjenestene 2340 eldre og funksjonshemmede, tjeneste 2540 pleie og omsorgshjelp i 
hjemmet, tjeneste 2530 pleie og omsorgshjelp i institusjon og tjeneste 2531 pleie og 
omsorgshjelp kjøp av plasser, viser økt kostnad i forhold til budsjett på kr 350 000, 
hvilket utgjør ca. 2 %. Dette er relatert til spesifikke saker som har krevd større 
ressurser enn forventet da budsjettet ble vedtatt, og årsaken til at tallet er så vidt lavt 
skyldes betydelige inntekter knyttet til refusjonsordningen ressurskrevende tjenester.  

 Øvrige tjenester viser stort sett lavere forbruk enn budsjettert, og kompenserer i sin 
helhet for merforbruket nevnt ovenfor. 

 
NAV – ansvar 310. 
 
Her budsjetteres den kommunale driften ved NAV; det vil si økonomisk sosialhjelp, råd og 
veiledning, kvalifiseringsordningen, rusbehandling i henhold til Lov om sosiale tjenester, 
bosetting av flyktninger, introduksjonsordningen, tiltaksarbeid og administrering av avtaler 
knyttet opp mot Incestsenteret i Vestfold, Krisesenteret i Vestfold, Voldtektsmottaket i 
Vestfold, Velle industrier og Tønsberg Voksenopplæring.. 
 



11/17 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsmelding 2016 - 17/00057-1 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsmelding 2016 : Årsberetning og driftsrapportering 2016 pr end

   
 

Regnskap 2016 Kommunestyret 21.06.2017 Side 43 av 53 

TJØME KOMMUNE        Årsberetning 2016 

NAV Tjøme viser pr 31.12.16 et samlet mindre forbruk på kr. 4 237 000.  
 
Tjøme kommune mottok i 2016 relativt mange flyktninger inklusive familiegjenforeninger. 
Kommunen mottok også flere barnefamilier enn antatt. Kommunen budsjetterte med utgifter 
og inntekter i forhold til jevn bosetting og igangsetting av introduksjonsprogram. 
De fleste av flyktningene inklusive familiegjenforeningene kom relativt seint, med det resultat 
at inntektene i 2016 ble forholdsvis høyere enn normale utgifter skulle tilsi. I inntektene for 
2016 ligger også en etterbetaling fra 4. kvartal 2015.  
 
Utgifter knyttet til tjeneste 2760 kvalifiseringsordningen og tjeneste 2810 ytelse til 
livsopphold viser til sammen høye tall. Dette er en tendens som har forsterket seg de senere 
år, og at presset på sosialhjelpsytelser fortsetter. Antall stønadsmottakere har økt, et forhold 
som forsterkes av at tallet på fattige familier i kommunen er relativt høyt. Både faste 
boutgifter og utgifter til midlertidig bolig har økt. Kommunestyret vedtok i møte 20.04.16 
endrede tildelingskriterier for kommunalt eide boliger. Dette dempet kostnadsveksten noe. 
Utgifter til klær, utstyr og tannbehandling har også økt. Utgiftene til økonomisk sosialhjelp 
må også ses i sammenheng med mottak av flyktninger, hvilket betyr at inntekter fra 
flyktningeordningen reelt kommer til fradrag for deler av merforbruket, selv om det ikke føres 
separat regnskap på dette området. 
 
 
Bo og tiltakstjenester – ansvar 320, 341 og 346. 
 
Her budsjetteres psykisk helse og rusteam, Lindholmveien botiltak, Møllebakken 
bofellesskap, TAA og tiltak knyttet til Herstad, Sidebygningen og Grønn omsorg.  
 
Bo og tiltakstjenester viser pr 31.12.16 et samlet mindre forbruk på kr 188 000.  De enkelte 
områder kommenteres slik: 
 
 Ansvar 320 Psykiatri viser et samlet merforbruk på kr 317 000. Dette skyldes i hovedsak 

relativt høyt sykefravær, med behov for å sette inn vikar raskt. Det ble heller ikke 
inndradd fondsmidler slik, det opprinnelig var budsjettert med. 

 Ansvar 341 Møllebakken bofellesskap viser et mindre forbruk enn budsjettert.  
 Ansvar 346 Tjøme arbeids- og aktivitetssenter viser et mindre forbruk enn budsjettert. 

Resultatet oppstår hovedsakelig fordi salgsinntektene i 2016 ble høyere enn budsjettert. 
Inntektene relaterer seg til leveranse av tjenester til private og offentlige instanser, og til 
salg av ved. 

 
Sykehjem – ansvar 331 og 323. 
 
Her budsjetteres drift av Tjøme sykehjem (inklusive Furulund og kjøkkendrift). I tillegg 
budsjetteres drift av fast ansatte fysioterapeuter og driftstilskuddene til de fysioterapeuter vi 
har avtale med. 
 
Regnskapsresultat pr. 31.12.16 viser et samlet merforbruk på kr 3 962 000. Det er variasjoner 
mellom de forskjellige tjenesteområdene, og disse kommenteres slik: 
 
 Ansvar 323 fysioterapi viser relativt god balanse. 
 Ansvar 331, tjeneste 2534 Kjøkken viser balanse i forhold til budsjett.  
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 Ansvar 331, tjeneste sykehjem viser et høyt forbruk, i forhold til budsjett. Bildet er 
sammensatt, men kan oppsummeres slik: 

 
 Inntektssvikt: Tallene viser betydelig mindre inntekt enn budsjettert. Årsaken er lavere 

refusjon sykepenger og lavere brukerbetaling enn budsjettert. Det er et faktum at 
langtidsfraværet har gått ned, jf. at sykefraværet på sykehjemmet ble tilnærmet halvert 
fra 2015 til 2016. Det er positivt, men har samtidig konsekvens for budsjettert 
sykepengerefusjon. Samtidig som langtidsfraværet har gått betydelig ned, har 
korttidsfraværet økt. Korttidsfravær medfører økte vikarkostnader, som ikke 
kompenseres gjennom ordningen med refusjon sykepenger. I første halvdel av 2016 
ble det benyttet flere værelser enn vanlig til korttids pasienter. Dette bidro til redusert 
brukerbetaling. Svikten i brukerbetaling medførte at administrasjonen har arbeidet for 
å avdekke eventuelle prosedyrefeil, samt gjennomgått pasientgrunnlaget med tanke på 
korrekt vederlag. Det er ikke funnet svikt her som kan forklare inntektssvikten. Det er 
også jobbet opp mot systemleverandør for å verifisere at det ikke har vært feil ved 
beregningene. Kommunens inntekt knyttet til vederlag avhenger av pasientens egen 
økonomiske situasjon, og naturlige variasjoner vil derfor forekomme. 

 Ressurskrevende pasienter: I 2016 har sykehjemmet måttet forholde seg til flere 
vanskelige situasjoner hvor det har vært nødvendig å sette inn betydelig 
personalforsterkning. Dette er kostnadskrevende, ikke bare relatert til 
personalkostnader, men også i forhold til medisinsk utstyr og medikamenter.  

 Lønnskostnader: Av ulike årsaker var flere stillingshjemler vanskelige å besette i 
2016. Konsekvensen medførte økte kostnader ved at det måtte leies inn nødvendig 
arbeidskraft. 

 
Det ble tidlig i 2016 rapport på utviklingstendensen, og forsøk på å snu denne. 
Sykehjemmet lyktes med å ivareta sine oppgaver, men utgiftene i 2016 ble høye. 
  

Hjemmetjenester ansvar 333 og 342. 
 
Her budsjetteres drift av hjemmetjenester; herunder ergoterapi, dagsenter for eldre, BPA 
ordning, sjåførtjeneste/hjelpemiddelmontør, hjemmesykepleie, trygghetsalarmer og 
hjemmehjelpstjeneste. Hjemmetjenesten har også ansvar for omsorgsboligene Rødstoppen og 
Ekornrød. 
 
Hjemmetjenesten inklusive ergoterapi, Rødstoppen og Ekornrød viser pr 31.12.16 et samlet 
mindreforbruk på kr 2 029 000. De enkelte tjenesteområdene kommenteres slik: 
 
 Ansvar 333, tjeneste 2340 Dagsenteret viser balanse.   
 Ansvar 333, tjeneste 2410 Ergoterapeut viser et mindre forbruk enn budsjettert, og skyldes 

vakanse i en stilling.  
 Ansvar 333, tjeneste 2540 Sjåfør, hjelpemiddelmontør og Brukerstyrt personlig assistanse 

viser et mindre forbruk enn budsjettert.  Dette skyldes i hovedsak betydelig lavere BPA 
utgifter enn antatt da budsjettet ble vedtatt. 

 Ansvar 333, tjeneste 2541 hjemmesykepleie viser et mindre forbruk enn budsjettert, og 
det er hovedsakelig to årsaker. Det er et mindre forbruk på transport (leasing biler) og 
området har inntektsført fondsmidler som ikke var budsjettert. 
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 Ansvar 333, tjeneste 2542 hjemmehjelp viser et mindre forbruk enn budsjettert. Dette 
skyldes høyere sykepengerefusjon enn budsjettert, uten at det er brukt tilsvarende på 
vikarer. 

 Ansvar 342, tjeneste 2540 Rødstoppen og Ekornrød viser relativt god balanse.  

Generelt for område. 
 
Dersom det ses bort fra bruk av premiefondet og høye inntekter knyttet til flyktninger, hadde 
helse og velferd et høyere kostnadsnivå i 2016 enn budsjettert. 
  
I sum skyldes dette flere krevende klientforhold. Tjøme kommune ivaretar sine oppgaver på 
en god måte, men med krevende oppgaver følger også forhøyet utgiftsnivå.  
 
Tjenestekontoret fattet i 2016 593 vedtak relatert til 283 personer innenfor pleie og 
omsorgsområde.  
 
Pleie og omsorg yter tjenester på mange vitale områder, og utviklingen både nasjonalt og 
lokalt tilsier enda større aktivitet i årene som kommer. Antall brukere med ulike behov for 
tjenester varierer. Uforutsette hendelser må forutsettes også i kommende år.  
 
Pasienter som sykehusene melder utskrivningsklare til kommunen, er ofte sykere nå, i den 
forstand at de har mer alvorlige, mer behandlingskrevende og/eller komplekse 
sykdomstilstander, enn før samhandlingsreformen. Pasienter som tidligere ville ligget på 
sykehus til den medisinske behandlingen var avsluttet, meldes nå utskrivningsklare så snart 
man ser at behandlingen virker og pasienten er i bedring.  
 
Sommersesongen medfører tjenester til kommunens tilreisende gjester. Nivået på oppgaver, 
antall og tjenester har vært relativt stabilt de senere år.  
 
Det er mulig å ta i bruk flere nye innovative og teknologiske løsninger. I løpet av noen år er 
det sannsynlig at slik satsing vil ha positiv effekt for tjenestene. I tillegg kan slik utvikling 
også virke utgifts dempende. Slik utviklingen tar tid og krever betydelig innsats fra ansatte. 
Dette er også en utfordring som trolig løses best i samarbeid med andre. 
 
Helse og velferd forholder seg nesten utelukkende til oppgaver som følger av lov og 
forskrifter. Dette fordrer allikevel at man fortsatt må tilstrebe mer effektiv drift i alle ledd.  
 
Sammen med Nøtterøy skal vi fra 01.01.18 inn i Færder kommune. Det er allerede etablert 
gode samarbeidsrelasjoner, og flere viktige tjenesteområder er og blir samkjørt i 2017. 
  
 
Utfordringer og uløste oppgaver 
 
Det vises til utfordringsdokumentet for Færder kommune. 
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8.4 Plan, teknikk og miljø  
 
Området favner om:  
• Areal-, tema- og kommuneplanlegging 
• Miljøvern 
• Kommunal kriseberedskap 
• Gebyr/innkreving og beregning 
• Utbygningsavtaler 
• Kart og oppmåling 
• Grunnerverv 
• GIS, Infoland, matrikkelføring 
• Saksbehandling knyttet til konsesjon, landbruk, bygge- og delingssaker 
• Saksbehandling knyttet til forurensningslov/tilkobling og utslipp 
• Saksbehandling knyttet til havne- og farvannslov 
• Motorisert ferdsel i utmark 
• Viltforvaltning 
• Saksbehandling knyttet til veiloven 
• Saksbehandling knyttet opp mot friluftsloven. 
• Avgiftsberegning innen VAR tjenestene 
• Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger og eiendommer, samt 

renhold. 
• Utvikling og gjennomføring av større og mindre byggeprosjekter. 
• Kommunalområdet leverer også brukerservice til brukerne av de kommunale bygg i 

form av renhold og vedlikehold. 
• Drift, vedlikehold og vaktberedskap for vannverk, avløpsanlegg, renseanlegg, 

renovasjon, kommunale veier, havner, friluftsområder og skogforvaltning, samt for 
brannberedskap og forebyggende arbeid (feiing, oljevern).  

• Gjennomføre alle nyanlegg og investeringer som kommunestyret vedtar innen vann, 
avløp, renovasjon, veier, havner og friluftsområder, fra plan- og prosjektering til ferdig 
anlegg. 

• For store deler av kommunalområdets samlede produksjon utøves bestillerfunksjon og 
kvalitetskontroll av varer og tjenester fra det private næringsliv og fra interkommunale 
selskaper. Alle større vedlikehold og investeringstiltak legges ut til det private 
næringsliv i anbudskonkurranse. 

• IKT – drift og investering. 
 
Viktige mål for kommunalområdet PTM  
 
– Yte best mulig service innenfor de gitte rammer 
– Opptre saklig, ryddig og forutsigbart i all saksbehandling 
– Effektivisere saksbehandlingen og økonomisere med tidsressursene 
– Sørge for at kommunens bygninger og eiendommer ivaretas og forvaltes på en 

økonomisk forsvarlig måte, slik at de kan tjene sin hensikt på en best mulig måte 
overfor sine brukere. 

– Sørge for at Tjømes befolkning til enhver tid har tilgang på nødvendige og gode 
kommunaltekniske tjenester. 

– Kommunalområdet skal drives slik at det tar vare på Tjømes egenart og det ytre miljø 
på en forsvarlig måte. 

– Resultat = bevilget budsjettramme 
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Tiltak for å nå målene: 
 
Arbeidet med utarbeidelse og etablering av skriftlige rutinebeskrivelser fortsetter. 
Gebyrregulativer/lokale forskrifter skal oppdateres i nødvendig utstrekning for å tilpasse 
endringer i bl.a. lovverk. Fokus på rammebetingelsene for saksbehandlerne. Effektivisere 
driften gjennom tilrettelegging og organisasjonsutvikling. Gjennomføre vedtatte 
tiltak/prosjekter innenfor godkjente rammer. 
 
Det er nødvendig å ha fokus på opplæring og andre kompetanseoppbyggende tiltak. Skal man 
kunne yte god service og saksbehandling er det helt avgjørende å kunne vedlikeholde 
eksisterende kunnskaper, samt å tilegne seg nye. PTM er et område med høyt utdannede 
personer og erfaringsmessig er kurs etc. for denne kategorien kostbare. 
 
Personal 
 
Ansatte: 
Antall ansatte:  32 (+ sommerhjelp og vikarer) 
Antall årsverk: 30,45 (+ sommerhjelp og vikarer).  
 
Det har vært utskiftninger i arbeidsstokken. 
Medarbeidersamtaler er gjennomført.   
 
Sykefravær. 
Det har vært meget lavt sykefravær i 2016.. 
 
Organisasjon. 
Leder forvaltning har sluttet og ny leder og byggesaksbehandler er rekruttert. 
 
 

  
Regnskap Budsjett Avvik R/B Budsjett 

  
31.08.2016 31.08.2016 2016 2016 

Ansvar: 400 Plan, teknikk og miljø (adm)         

10 Lønn 2 401 2 031 370 2 031 

11 Pensjon 311 378 -67 378 

12 Arbeidsgiveravgift 383 349 34 349 

20 Driftsutgifter 1 574 2 127 -553 2 127 

60 Driftsinntekter 0   0   

61 Ref sykepenger -6 -65 59 -65 

80 Fonds, finans etc 63 149 -86 149 

  Sum ansvar: 400 Plan, teknikk og miljø 4 726 4 969 -243 4 969 

      Ansvar: 410 Bygg og eiendom         

10 Lønn 2 009 2 088 -79 2 088 

11 Pensjon 257 378 -121 378 

12 Arbeidsgiveravgift 320 350 -30 350 
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20 Driftsutgifter 9 201 8 841 360 8 841 

60 Driftsinntekter -6 314 -6 417 103 -6 417 

61 Ref sykepenger -2 -75 73 -75 

80 Fonds, finans etc 8 023 7 172 851 7 172 

  Sum ansvar: 410 Bygg og eiendom 13 494 12 337 1 157 12 337 

      Ansvar: 411 Renhold         

10 Lønn 4 521 4 353 168 4 353 

11 Pensjon 664 777 -113 777 

12 Arbeidsgiveravgift 728 716 12 716 

20 Driftsutgifter 738 877 -139 877 

60 Driftsinntekter -37 -50 13 -50 

61 Ref sykepenger -71 -100 29 -100 

  Sum ansvar: 411 Renhold 6 543 6 573 -30 6 573 

      Ansvar: 420 Plan, areal og miljø         

10 Lønn 661 677 -16 677 

11 Pensjon 100 125 -25 125 

12 Arbeidsgiveravgift 107 112 -5 112 

20 Driftsutgifter 874 758 116 758 

60 Driftsinntekter -309 -300 -9 -300 

80 Fonds, finans etc -16 115 -131 115 

  Sum ansvar: 420 Plan, areal og miljø 1 417 1 487 -70 1 487 

      Ansvar: 425 Forvaltning         

10 Lønn 2 950 2 910 40 2 910 

11 Pensjon 437 549 -112 549 

12 Arbeidsgiveravgift 472 485 -13 485 

20 Driftsutgifter 552 663 -111 663 

60 Driftsinntekter -4 540 -3 775 -765 -3 775 

61 Ref sykepenger -48   -48   

80 Fonds, finans etc 397 -159 556 -159 

  Sum ansvar: 425 Forvaltning 220 673 -453 673 

      Ansvar: 430 Samferdsel,beredskap og miljø         

10 Lønn 83 94 -11 94 

11 Pensjon 12 17 -5 17 

12 Arbeidsgiveravgift 13 15 -2 15 

20 Driftsutgifter 5 765 6 512 -747 6 512 

60 Driftsinntekter -13 0 -13 0 

80 Fonds, finans etc 1 542 1 226 316 1 226 

  Sum ansvar: 430 Samferdsel,beredskap og miljø 7 402 7 864 -462 7 864 
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      Ansvar: 441 Verdens Ende         

10 Lønn 258 471 -213 471 

11 Pensjon 28 58 -30 58 

12 Arbeidsgiveravgift 40 73 -33 73 

20 Driftsutgifter 754 660 94 660 

60 Driftsinntekter -1 414 -1 247 -167 -1 247 

80 Fonds, finans etc 979 481 498 481 

  Sum ansvar: 441 Verdens Ende 645 496 149 496 

      Ansvar: 444 Færder nasjonalpark     0   

10 Lønn 153 448 -295 448 

11 Pensjon 18 81 -63 81 

12 Arbeidsgiveravgift 25 74 -49 74 

20 Driftsutgifter 335 288 47 288 

60 Driftsinntekter -1 312 -1 550 238 -1 550 

80 Fonds, finans etc 0   0   

  Sum ansvar: 444 Færder nasjonalprak -781 -659 -122 -659 

            

Ansvar: 445 Havner & Friområder         

10 Lønn 205 158 47 158 

11 Pensjon 23 7 16 7 

12 Arbeidsgiveravgift 32 24 8 24 

20 Driftsutgifter 783 551 232 551 

60 Driftsinntekter -503 -669 166 -669 

80 Fonds, finans etc 202 188 14 188 

  Sum ansvar: 445 Havner & Friområder 742 259 483 259 

      Ansvar: 450 VAR-området         

10 Lønn 1 959 1 865 94 1 865 

11 Pensjon 236 271 -35 271 

12 Arbeidsgiveravgift 314 300 14 300 

20 Driftsutgifter 19 967 17 516 2 451 17 516 

60 Driftsinntekter -36 887 -35 911 -976 -35 911 

61 Ref sykepenger 2   2   

80 Fonds, finans etc 6 462 8 537 -2 075 8 537 

  Sum ansvar: 450 VAR-området -7 947 -7 422 -525 -7 422 

      Ansvar: 460 Utvikling         

10 Lønn 1 285 1 306 -21 1 306 

11 Pensjon 194 245 -51 245 

12 Arbeidsgiveravgift 210 219 -9 219 
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20 Driftsutgifter 124 205 -81 205 

  Sum ansvar: 460 Utvikling 1 813 1 975 -162 1 975 

      

 
TOTALT PTM         

 
Lønn og sosiale kostnader 21 284 21 764 -480 21 764 

 
Driftsutgifter 40 667 38 998 1 669 38 998 

 
Driftsinntekter -51 329 -49 919 -1 410 -49 919 

 
Fonds, finans, avskrivninger 17 652 17 709 -57 17 709 

 
TOTALT PTM 28 274 28 552 -278 28 552 

      

 
TOTALT PTM eks ansvar 450         

 
Lønn og sosiale kostnader 18 774 19 328 -555 19 328 

 
Driftsutgifter 20 700 21 482 -782 21 482 

 
Driftsinntekter -14 442 -14 008 -434 -14 008 

 
Fonds, finans, avskrivninger 11 190 9 172 2 018 9 172 

 
TOTALT PTM eks VAR 36 222 35 974 247 35 974 

 
I hovedtrekk var driften i 2016 på tilsvarende nivå som for 2015. I regnskap for 2016 og for 
økonomiplanperioden 2016-2019 skal VAR regnskapet balanseres etter selvkostprinsippet. 
Likeledes gjelder dette byggesak og oppmåling. Gebyrene skal gi full kostnadsdekning. 
 
Følgende kommentarer kan knyttes til regnskapet: 
 
Regnskapet viser et samlet mindreforbruk på 278 000 kr pr. 31.12 sett i forhold til budsjett. 
Dette er inkl. VAR-sektoren. Holder vi VAR-sektoren utenfor, viser regnskapet et merforbruk 
på 247 000 kr i forhold til budsjett. 
 
De enkelte enhetene/avdelingene. 
 
Adm., ledelse og IKT 
Ansvar 400-Plan, teknikk, miljø. 
Regnskap er bokført med 243 000 kr i mindre forbruk. Skyldes lavere kostnader er innen IKT 
enn budsjettert. Gjelder inventarkjøp, service og driftsavtaler. 
 
Plan, areal, miljø 
Ansvar 420 – Plan, areal, miljø. 
Regnskap bokført med 70 000 kr i mindreforbruk. Mindreforbruket skyldes et tilskudd på 70’ 

kr som ikke var budsjettert. 
 
Følgende oversikt over de respektive gebyrområdene under ansvar 420 (beløp i 1.000 kr.): 
 
Gebyrområde Merforbruk Mindreforbruk 
3012 Detaljplaner (regulering) 1,5  

 
 
Forvaltning 
Ansvar 425 – Forvaltning (byggesak, geodata mm.) 
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Regnskapsmessig underforbruk på 451 000 kr. Inntekter fra byggesaksgebyrene og oppmåling 
ligger betydelig over budsjett. Tjenestene er nå under selkostprinsippet og evt. under-
/overskudd ved årsoppgjøret avregnes mot fond. 
 
Følgende oversikt over de respektive gebyrområdene under ansvar 425 (beløp i 1.000 kr.): 
 
Gebyrområde Merforbruk Mindreforbruk 
3020 Byggesak  -84 
3031 Oppmåling  -195 

 
Drift, vedlikehold, service 
Ansvar 410 Bygg og Eiendom, 411 Renhold, 430 Samferdsel, beredskap, miljø, 441 Verdens 
Ende, 445 Havner, friområder, 450 VAR-området. 
 
Ansvar 410 Bygg og Eiendom viser et overforbruk på 1 186 000 kr. Store kostnader til 
vedlikehold av sykehjem og idrettshall er hovedbidraget. 
Ellers er det noen større svingninger internt i ansvaret. 
 
Ansvar 411 Renhold er bokført med 30 000 kr i underforbruk. 
 
Ansvar 430 Samferdsel, beredskap, miljø viser et mindreforbruk på 462 000 kr. 
Driftskostnadene (vedlikehold og støm) til gatelys og veisektoren er lavere enn budsjettert. 
 
Ansvar 441 Verdens Ende viser et merforbruk på 149 000 kr. Tilskrives bl.a. større 
avskrivninger og vedlikeholdskostnader enn budsjettert for ansvaret. 
 
Ansvar 444 Færder Nasjonalpark. 121 000 kr i mindre forbruk. Det er bokført lavere 
lønnskostnader enn budsjettert. Reelt sett er innsatsen er betydelig større enn hva regnskapet 
tilsier. 
 
Ansvar 445 Havner og Friområder viser et merforbruk på 483 000 kr. Høyere drifts- og 
vedlikeholdskostnader i kombinasjon med noe levere inntekter enn forventet er hovedårsak. 
 
Ansvar 450 VAR-området viser et underforbruk på 525 000 kr. 
Følgende oversikt over de respektive gebyrområdene under ansvar 450 (beløp i 1.000 kr.): 
 
Gebyrområde Merforbruk Mindreforbruk 
3400 og 3450 Vann 382  
3500 og 3530 Avløp  -856 
3550 Renovasjon 333  
3380 Feiing 43  
3540 Slam  -408 

Egne noter til regnskapet er produsert for alle selvkostområdene. Der fremgår mer detaljerte 
opplysninger om den enkelte tjeneste. 
 
Utvikling 
Ansvar 460 – Utvikling. 
Regnskapet bokført med 162 000 kr i mindreforbruk. Skyldes bl.a. feil føring av kostnader. 
 
Oppsummering - regnskap for kommunalområdet 
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Pr. 31.12 er regnskapet avlagt med 278 000 kr i mindreforbruk. Holdes VAR sektoren utenfor 
er resultatet 247 000 kr i merforbruk. 
 
Samlet sett betraktes resultatet som meget tilfredsstillende. 
 
Utfordringer og uløste oppgaver: 
 
Det vises til utfordringsdokumentet for Færder kommune. 
 

8.5 Kirkelig fellesråd 
 
 

 
 
Fellesrådets økonomiske ansvar omfatter lønnsutgifter, utgifter til drift og vedlikehold av kirker og 
kirkegårder, samt administrative utgifter for menighetsråd/fellesråd og prestekontor. I samsvar med 
kirkeloven er kommunen pålagt å stille økonomi til disposisjon ved direkte bevilgninger eller gjennom 
kommunal tjenesteyting. Videre er det presisert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet at 
utgifter til sammenslåing av kirkelige fellesråd dekkes innenfor departementets støtte til dekning av 
kommunenes engangskostnader i reformen.  

Den kommunale rammebevilgningen til kirkelige formål i 2016 var kr 4 699 000 til Tjøme kirkelige 
fellesråd. Det var i tillegg bevilget kr 1 000 000 til Færder kirkelige fellesnemnd for 
omstillingskostnader, og regnskap for omstillingen er inkludert i Tjøme kirkelige fellesråds regnskap.  

Regnskap for 2016 viser et regnskapsmessig mindre forbruk på kr. 301 000. Dette tilsvarer 4 % av 
total regnskap.  

Mindre forbruket er knyttet hovedsakelig til lavere enn forventet pensjonskostnader og noe lavere 
lønnskostnader enn budsjettert. På inntektssiden er det økte inntekter relatert bl.a. til sykelønnsrefusjon 
og gave til Fredtunhagen. 

 
2. Personal. 
Antall fast stillinger: 8.  
Antall årsverk: 6,2.  

Drift KF - tall i kr
Regnskap Budsjett- Budsjett- Årsbudsjett Årsbudsjett

Pr. Regnskap 2016-12 perioden avvik avvik i % Revidert 2016 2016

Grp Ordinær drift
10 Lønn 3 202 929 -149 808 -4,91 % 3 053 121 3 053 121
11 Pensjon 355 868 75 400 17,48 % 431 267 431 267
12 Arbeidsgiveravgift 490 932 366 0,07 % 491 299 491 299

20 Driftsutgifter 2 393 985 -139 751 -6,20 % 2 254 234 2 062 234

60 Driftsinntekter -1 869 543 248 708 -15,34 % -1 620 835 -1 405 835
61 Kommunalt tilskudd -5 699 000 1 000 000 -21,28 % -4 699 000 -4 699 000
80 Fonds, finans etc. 823 427 -733 513 -815,79 % 89 914 66 914

Sum ordinær drift -301 402 301 402 0 0
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I 2016 er kirkevergen på Tjøme tilsatt i 30% som prosjektleder for overgang til Færder, og er 
tilsatt som Kirkeverge for Færder kirkelige fellesråd fra 01.01.2018. Det har vært behov for 
konsulent bistand knyttet til økonomiarbeid og overgang til nye datasystemer. 
I forbindelse med sykemelding i gravferdsbetjening er det også hyret inn vikar. 
 
 
3. Verbale kommentarer / andre forhold / konklusjon. 
Årsrapporten for Tjøme kirkelige fellesråd gir en utfyllende oversikt over prosjekter og 
satsingsområder for året.  
 
I tillegg til vanlig drift har arbeid med å etablere et nytt fellesråd hatt stort fokus i 2016. I vår ble det 
konstatert at indelingslova også gjelder for sammenslåing av kirkelige fellesråd. Færder kirkelige 
fellesnemnd var opprettet og konstituert i februar. Et prinsippdokument er vedtatt av både Nøtterøy 
kirkelige fellesråd og Tjøme kirkelige fellesråd som gir prosessmål og resultatmål for den nye 
organisasjonen. Prosjektleder ble tilsatt i 30% stilling. Etablering av prosjektet (herunder ved 
ansvarsavklaring, budsjett, informasjonskanaler, med mer) samt kartlegging av virksomhetene er gjort 
i 2016. 
 
I forkant av overgangen til Færder har det vært en prioritet å få samordnet datasystemer. Som 
et ledd i det er det skiftet gravferdsdatabase i høst. Dette vil bidra til en enklere overgang på 
sikt. 
 
Konklusjon:  
Ved utgangen av året går driften med et mindreforbruk tilsvarende ca kr 301 402. 
Mindreforbruk tilsvarer 4 % av total regnskap. Året har vært preget av arbeid med overgang 
til Færder herunder også nye datasystemer i tillegg til vanlig drift. 
 
4. Investeringer.   
 
I 2016 er det utredet to prosjekter som er planlagt for 2017.  
 
Det er utredet navnet minnelund ved Tjøme kirkegård. En navnet minnelund er en urne gravplass med 
et felles minnesmerke for flere urnegraver. Minnesmerke og urnefelt planlegges på nordvest siden av 
Tjøme kirkegård, og utforming av minnesmerke er som en lang, lav mur bestående av lokal stein og 
gjenbrukt eldre gravstein. Urnefelt vil gi plass til over 300 nye urnegraver ved Tjøme kirkegård. 
Planene er nå godkjent hos gjeldende instanser på bispedømmekontoret og nasjonal gravplassrådgiver.  
 
Det er også utredet steingjerde reparasjon og istandsetting ved Tjøme kirkegårds nordre del. Dette 
gjelder punktvis rehabilitering av steingjerde til syd for kapellet hvor det er prekære behov, samt en 
mer helhetlig rehabilitering av steingjerdes nordre del. Rehabilitering starter ved porten nord for 
kapellet og fortsetter til steingjerdets ende i øst. Steingjerdes høyde vil bli økt til 80 cm, bredde på 
toppmuren blir 80 cm, og murene blir bygd opp igjen med telesikre fundament. Det siste gjør at 
gjerdet vil være mye mer stabilt og mindre utsatt for værrelaterte endringer over tid. Arbeidet 
innebærer videre å flytte steingjerde ca. en meter lenger ut på nordre siden hvor gjerdet nå blir presset 
ut på grunn av trærnes rotsone. Dette er også nå godkjent og arbeidet forventes utført i 2017. 
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Til kommunestyret  i  Tjøme

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Tjøme kommunes årsregnskap som viser tkr 276 566 til fordeling drift og et regnskapsmessig
mindreforbruk på tkr 12 430. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2016, driftsregnskap og
investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til
årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en
dekkende fremstilling av den finansielle stilling til Tjøme kommune per 31. desember 2016, og av resultatet
for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i
Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder
de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av
årsregnskapet. Vi er uavhengige av foretaket slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige
etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig
og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon innhentet på datoen for denne
revisjonsberetningen består av informasjon i kommunens årsrapport, men inkluderer ikke årsregnskapet og
revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige
informasjonen.

lforbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å
vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap
vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig
feilinformasjon.

Dersom vi, på bakgrunn av arbeidet vi har utført på øvrig informasjon som er innhentet før datoen på
revisjonsberetningen, konkluderer med at disse andre opplysningene inneholder vesentlig feilinformasjon, er
vi pålagt å uttale oss om dette. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Administrasjonssjefens ansvar for årsregnskapet
Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder
for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.
Administrasjonssjefen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne
utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller
feil.

Offices ln'

KPMG AS.  a  Norwegian limited llabiiily company and member linn of the  KPMG  network of independent member firms affiliated Oslo Finnsnes Molde Straume

with KPMG international Cooperative ("KPMG International“), & Swiss entity Alta Hamar Skien Tromsø
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ET. Revisors beretning  - 2016
Tjøme kommune

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av  misligheter  eller  utilsiktede  feil. og å avgi en revisjonsberetning
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at
en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil
avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller
utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet
kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon  i  samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA—ene, utøver
vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

°  identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike
risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er
høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære
samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.

-  opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en
mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.

°  evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene
og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

-  evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene,
og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en
måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med kontrollutvalget og administrasjonssjefen blant annet om det planlagte omfanget av
revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av
betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den
interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om budsjett
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til
grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i
årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen
om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og i  samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000  «Attestasjonsoppdrag
som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen
har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets

regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Sandefjord 6. april  2017
KPMG AS

$34.0 «M- Hm
Siv Karlsen Moa
Statsautorisert re  visor

2
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1 ÅRS RAPPORT

1.1 POLITISK ORGANISERING

Kommunestyre består av 19 medlemmer (6 Ap, 4 Frp, 3 H, 2 TL, 2 V, 2 MDG)

Formannskapet består av 5 representanter og har også funksjon som 4 andre utvalg.

Det er 3 hovedutvalg; Hovedutvalg for Levekår behandler saker fra oppvekst, kultur, helse og
velferd. Hovedutvalg for Miljø og teknikk behandler saker fra teknisk sektor. Hovedutvalg
for Plansaker behandler saker vedrørende kommunens planer.

Ordfører Bente Klepp e Bjerke (Ap)
Varaordfører Carl - Erik Grimstad (V)
Hovedutvalg sleder for Levekår : Elin Ekeid (Ap)
Hovedutvalgsleder for Miljø og Teknikk : Pål Syse (TL)
Hovedutvalgsleder for Plansaker : Randi Fjellberg (MDG)

Kommunestyre

Hovedutvalg

Levekår

Hovedutvalg

Miljø og teknikk

Hovedutvalg

Plansaker

Kontrollutvalg

Formannskap
Kommuneplanutvalg

Valgstyre

Klagenemd

Admin. utvalg

Arbeidsmiljøutvalg



11/17 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsmelding 2016 - 17/00057-1 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsmelding 2016 : Årsregnskap 2016 end

 

 Tjøme kommune Årsregnskap  
31.12. 2016 

 
 

 
Årsregnskap 2016    Side 4 av 39 
 

Den politiske saksbehandlingen kan tallfestes på følgende måte i 2016: 
 
Kommunestyret har behandlet 117 saker, formannskapet 25, hovedutvalg for levekår 37 og 
hovedutvalg for plan og Miljø 2/ Hovedutvalg for milø og teknikk 116, hovedutvalg for 
plansaker 20. 
 
 
1.2 ADMINISTRATIV ORGANISERING 
 
Kommunens administrasjon er organisert i områder ledet av en kommunalsjef. De tre 
områdene er: helse og velferd, oppvekst og kultur og plan, teknikk og miljø. Det er en 
målsetting at organiseringen skal gi bedre helhetlig styring og kontroll med kommunens 
virksomhet. Rådmannens stab omfatter følgende funksjoner: økonomi, personal, skatt og 
kommunikasjon. 
 
Kommunens ledergruppe består av: 
 
Rådmann: Christine Norum   Kommunalsjef Johnny Steinsvåg 
Kommunalsjef Anne Johansson  Kommunalsjef Gunnar Rougnø 
Personalsjef Dag Breirem   Økonomisjef Laila Rognaldsen 
 

  

Rådmann 

Helse og velferd 

NAV 

Sykehjem 

Hjemme- 

tjenester 

Bo og 
tiltakstjenester 

Oppvekst og kultur 

Lindhøy 

Tjøme u.skole 

Pytteberget 

Tjøme barnehage 

Kultur 

Plan, teknikk og miljø 

Areal/plan/miljø 

Forvaltning 

Drift/vedlikehold 

Utvikling 

Skatteoppkrever 

Kommunikasjon 

Økonomi 

Personal 
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1.3 HOVEDTREKK 2016 
 
 
Tjøme kommune avlegger regnskap med et positivt resultat på 12,4 millioner kroner. Netto 
driftsresultat er på 4,2 millioner, det vil si 1,1 %. Budsjettet for 2016 var basert på bruk av 
avsatte driftsmidler. Stabil og tydelig styring har, som tidligere år, bidratt til det positive 
resultatet. Samtidig har skatteinngangen vært over forventning, avkastningen på forvaltet 
kapital god, pensjonskostnadene moderate og rentenivået har vært lavt. Bosetting av 
flykninger sent på året medfører sent innkomne integreringstilskudd som skal brukes over tid. 
Rådmannen anbefaler å avsette årets overskudd til driftsfond for å møte kommende års 
kostnader i forbindelse med bosetting av flyktninger og ventede amortisering av premieavvik. 
 
Tjøme kommune har hatt et høyt investeringsnivå og økende gjeld. Det presser driften i form 
av utgifter til renter og avdrag. Videre er det slik at investeringer også fører til økte 
driftsutgifter i form av for eksempel behov for mer personale. Om lag 50 % av kommunens 
gjeld er knyttet til selvkostregimer. 
 
Tjøme kommune hadde en avkastning på forvaltet kapital på 3,8 millioner kroner, det vil si 
4,5 % i 2016. Retningslinjene for forvaltning av porteføljen skjer i tråd med kommunestyrets 
retningslinjer i kommunens finansreglement og har for 2016 gitt kommunen et behagelig 
driftstilskudd. 
 
Kommunens drift er omfattende. Utgiftssiden er sårbar i den forstand at tjenestene som 
vanskelig lar seg budsjettere i detalj er de mest kostnadskrevende. I hovedsak er det her snakk 
om etterspørsel etter pedagogisk eller sykepleiefaglig spisskompetanse. Noen særdeles 
kostnadskrevende tiltak finnes det refusjonsordning for, men kommunenes pålagte 
egenandeler har vært økende. Tjøme kommune evner å levere tjenester til innbyggerne på et 
kvalitativt godt nivå. Positivt for et bredspekter tilbud er at kommunene i Vestfold har over 
mange år utviklet gode interkommunale samarbeid.  Videre er det tradisjon for samarbeid 
både med private og frivillige aktører.  
 
Rådmannen vil fremheve de ansattes fleksible innstilling og betydelige grad av 
omstillingsevne. De blir oppfordret til å tenke nytt og støttet i å prøve ut nye måter å løse 
oppgaver på. “Hverdagsinnovasjon” bidrar til at kommunens tilbud tilpasses individets behov. 

Det har ikke vært satt i gang større innovasjonsprosjekter, men heller satset på mindre 
tilpassinger og smarte løsninger i hverdagen. 
 
2016 har vært preget av forberedelser til å bygge opp Færder kommune. Svært mange har 
vært involvert i større og mindre arbeidskrevende kartlegginger og utredninger. 
Engasjementet har vært stort og organisasjonen er i betydelig grad forberedt for overgangsåret 
2017. 
 
 
 
 
Christine Norum 
Rådmann 
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1.4 NØKKELTALL 
 

Alle tall er i mill kr hvis ikke annet er nevnt. 
 

 
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Innbyggertall pr 31.12.       4 971  4 962 4 982 4 927 4 865 4 813 4 738 

Skatteinntekter 142,03 126,97 122,60 120,40 114,3 106,1 109,8 

Rammetilskudd  109,02 109,75 110,30 105,20 99,1 89,2 56,5 

Frie inntekter pr innbygger (kr) 50 506 47 563 46 752 45 899 43 850 40 575 35 118 

Endring frie inntekter pr innb. 6,2 % 1,7 % 1,9 % 4,7 % 8,1 % 15,5 % 4,6 % 

 
Sum inntekter fra skatt og rammetilskudd utgjør 251 mill. kr i 2016. Dette er 5 mill. kr over 
regulert budsjett. Tjøme kommune hadde en inntekt fra skatt i 2016 på kr 28 301 pr 
innbygger. Dette er 98,5 % av landsgjennomsnittet og en økning fra 2015 da Tjøme lå på 97,5 
% av landsgjennomsnittet. Skatteinntekt pr innbygger i 2015 var kr 25 390.   
 
Tjøme kommune har hatt en økning i antall innbyggere de siste 7 årene på 4,9 %, eller en 
gjennomsnittlig vekst pr år på 0,7 %. I 2016 utgjør økningen for Tjømes del 0,1 %, mens den 
på landsbasis var 0,9 %.  
 

 
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Brutto driftsresultat  4,82 7,82 -0,6 15,6 8,2 4,7 -4,9 

Netto eksterne finansposter -21,26 -21,70 -17,90 -15,80 -15,4 -19,4 -13,5 

Netto driftsresultat  4,18 5,97 0,14 17,10 8,6 0,2 -4,9 

Netto driftsresultat i % 1,1 % 1,7 % 0,0 5,1 % 2,8 % -0,1 % -1,8 % 

Overskudd/underskudd 12,4 8,7 4,7 9,4 5,9 -2,5 1,1 

Avsetning (-)/bruk (+) bundne fond -1,17 -3,5 -2 -7,5 -3,7 -2,5 4,7 

 
Netto driftsresultat i 2016 er positivt med 1,1 % for Tjøme kommune. Teknisk 
beregningsutvalg anbefaler kommunene å ha et netto driftsresultat på 1,75 prosent. 
Begrunnelsen for målsettingen med netto driftsresultat på 1,7 % i kommunesektoren er å 
sørge for en driftsmargin, og å bevare verdiene sektoren allerede sitter på, samt å kunne sette 
av noen egne penger til investeringer. 
 
Sum driftsinntekter utgjør 375,5 mill kr i 2016, 20 mill kr over budsjett. Driftsutgiftene viser 
et samlet merforbruk på ca 11,8 mill kr i forhold til budsjett.  
 
Finansinntektene var ca 1,6 mill kr høyere enn budsjettert i 2016. Avkastningen på 
kommunens langsiktige portefølje har vært høyere enn forventet i budsjett.  
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Finansutgiftene – og da hovedsakelig kostnader knyttet til avdrag og renter på langsiktige lån 
- viser et mindreforbruk på kr 1,5 mill i forhold til budsjett. Lavt rentenivå og refinansiering 
av lån i løpet av året er årsak til dette. 
 
De ulike områdene inkl VAR området har et samlet mindreforbruk på 2,99 mill kr. Det vises 
til kapittel 3 for nærmere kommentarer, samt en egen utfyllende årsberetning pr 31.12.2016. 
 

 
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Investeringer 35,0 48,4 65,4 47,7 51,0 60,6 47,7 

Nye låneopptak  10 61,9 29,6 41 56,2 22,8 65,5 

Langsiktig gjeld eks pensjon  482,9 489,5 441,7 426,1 401,4 351,9 343,1 

Andel egenkapital 17,0 % 18,1 % 18,2 % 17,3 % 18,9 % 20,8 % 24,3 % 

 
Tabellen over viser at Tjøme kommune har hatt en utvikling med høye investeringer og 
økende gjeldsgrad, noe som igjen gir økt press på driften i form av økte utgifter til renter og 
avdrag. I budsjett for 2017 er det vedtatt investeringer for 120,7 mill. og utviklingen vil 
fortsette også i de nærmeste årene. Det er vært å merke seg at investeringer i VAR utgjør om 
lag halvparten av lånemengden til Tjøme kommune. 
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Utviklingen i kommunens balanse de siste 5 år på aggregert nivå vises i tabellen under: 
 
 

BALANSE 2016 2015 2014 2013 2012 

Eiendeler           

Anleggsmidler           

Aksjer og andeler                14 081  13 082 12 289 11 490 9 793 

Pensjonsmidler              347 582  335 248 308 767 278 266 254 278 

Langsiktige utlån               19 946  17 168 17 144 14 798 16 415 

Faste eiendommer, maskiner mv.              597 095  589 905 563 781 521 043 495 602 

Sum anleggsmidler            978 703  955 404 901 981 825 597 776 088 

Omløpsmidler           

Kasser, bankinnsk og plasseringer              154 162  167 881 148 208 172818 158 751 

Fordringer                28 526  19 709 20 786 17609 15 782 

Andre omløpsmidler (premieavvik)             21 137  22 311 26 091 17876 17 889 

Sum omløpsmidler            203 825  209 901 195 085 208303 192 422 

Sum eiendeler         1 182 529  1 165 305 1 097 066 1 033 900 968 510 
            

Gjeld og egenkapital           

Gjeld           

Pensjonsforpl inkl arb.giveravg.            438 573  415 293 394 272 369 726 333 425 

Langsiktig gjeld (lån)            482 885  489 537 441 762 426 090 401 364 

Sum langsiktig gjeld            921 458  904 830 836 035 795 816 734 789 

Kortsiktig gjeld              60 071  49 427 61 149 49 861 50 527 

Sum gjeld           981 529  954 257 897 184 845 677 785 316 

Egenkapital           

Fond 121 763 124 022 131 780 124 026 109 566 

Udekket i inv.regnsk., likv.reserve       0 0 

Endring regnskapsprinsipp -4 552 -4 552 -4 552 -4 552 -4 552 

Regnskapsmessig overskudd 12 399 8 689 4 711 9 416 5 956 

Regnskapsmessig underskudd       0 0 

Kapitalkonto 71 390 82 889 67 943 59 333 72 224 

Sum egenkapital 201 000 211 048 199 882 188 223 183 194 

Sum gjeld og egenkapital 1 182 529 1 165 305 1 097 066 1 033 900 968 510 
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1.5 PERSONAL – KOMMUNEN SOM ARBEIDSGIVER 
 

Antall ansatte i Tjøme kommune fordelt på årsverk og heltid / deltid 
 

 2016 
Antall årsverk 256,5 
Antall ansatte 335 
Antall kvinner 267 
% andel kvinner 79,7 
Antall menn 68 
% andel menn 20,3 
Antall kvinner ledende stillinger 16 
% andel kvinner i ledende stillinger 57,14 
Antall menn i ledende stillinger 12 
% andel menn i ledende stillinger 42,85 

 
 

 Fordeling heltid/deltid 2016 
Antall deltidsstillinger 182 
Antall kvinner i deltidsstillinger 159 
% andel kvinner i deltidsstillinger 87,4 
Antall menn i deltidsstillinger 23 
% andel menn i deltidsstillinger 12,6 

 

 

  Antall ansatte i Tjøme kommune fordelt på årsverk og heltid / deltid har vært noenlunde 
stabilt i de seinere årene. 
 
I norske kommuner og fylkeskommuner ser lederstrukturen slik ut: 
 

                                          Andel kvinner (%)                                               Andel menn (%)l 
 2009 2015 2009 2015 
Toppledere 18 % 27 % 82 % 73 % 
Sektorledere 52 % 59 % 48 % 41 % 
Enhetsledere 68 % 74 % 32 % 26 % 
    
Kilde: PAI 2016 

 
I 2015 var det omtrent 9.400 ledere i kommunesektoren. Dette omfatter toppledere, 
sektorledere og enhetsledere. Som de øverste administrative lederne, er rådmenn og 
fylkesrådmenn topplederne i kommunesektoren. Sektorlederne er for eksempel helse- og 
omsorgssjefer, skolesjefer og ledere av teknisk sektor, mens enhetsleder er ledere for 
institusjoner som skoler, sykehjem, barnehager, bibliotek o.l. Den største gruppen av ledere er 
enhetsledere, og ved inngangen til 2016 var det i overkant av 7.000 enhetsledere i kommunal 
sektor. Sektorlederne utgjorde om lag 1.900. 
 
Andelen kvinner i lederstillinger øker på alle ledernivåer. Selv om andelen kvinnelige 
rådmenn har økt siden 2009, er menn fremdeles i flertall blant topplederne med 73 %. Dette 
gjelder uansett kommunestørrelse. Også i fylkeskommunene er det en overvekt av menn blant 
topplederne. 
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I 2015 var andelen mannlige sektorledere 41 % , noe som er en nedgang på 7 % - poeng siden
2009. Denne reduksjonen kan tilskrives en nedgang av mannlige sektorledere innen hv ert av
tjenesteområdene. Den klart største andelen mannlige ledere finner vi i teknisk sektor med
81,5 % . Dette er likevel en markert nedgang fra 2009, da den var 91 % . Lavest andel
m annlige ledere finner vi i barnehagesektoren med 5,1 % .

74 % av alle enh ets ledere er kvinner. Slik som for sektorledere, varierer andelen kvinnelige
enhets ledere til dels stort mellom tjenesteområdene, og gjenspeiler til en viss grad
kjønnsfordelingen for øvrig. Ledere generelt har en noe høyere gjennomsnittsalder og et
lavere sykefravær enn ansatte for øvrig i kommunal sektor.

I Tjøme kommune er det kvinnelig rådmann, og i rådmannens ledergruppe, dvs. blant
kommunalsjefene er det 1 kvinne og 2 menn. Samlet sett er det således i rådmannens
ledergruppe 50 / 50. Av enhetslederne under rådmann/kommunalsjef er det 6 kvinner og 5
menn - 4 av de 5 mennene er alle i plan, miljø og teknikk.

Kvinner Menn
Antall % Antall %

Rådmann 1 100
Kommunalsjef 1 33 2 67
Enhetsledere 6 54 5 46

Statistikken for Tjøme er symptomatisk som tilfellet nok også er i resten av Norge ved at
kvinneandelen stort sett er høyere blant enhetsledere (54 %) enn toppledere (50 %).

Generelt sett jobber kvinner oftere deltid og i omsorgsyrker, og er i mindre gra d ansatt i
lederstillinger enn menn. Vi ser likevel en økning i andelen kvinnelige ledere i kommunal
sektor. Kvinner tar også i større grad høyere utdanning (SSB).

Kjønnsbalanse - kjønnsfordelingen i områdene

Kjønnsbalansen i Tjøme kommune har i likhet med øvrige kommuner i landet en stor
overvekt av kvinnelige ansatte, og i Tjøme er kvinneandelen 79,9 %. Størst kvinneandel er det
i staben og i oppvekst og kultur. Dette er som i øvrige kommuner i Norge. I
kommu nesektoren som helhet utgjør kvinneandelen i Norge 78 %.

Det er spesielt tjenesteområdene helse og omsorg samt oppvekst som har flest kvinner, mens
det i teknisk sektor er en betydelig overvekt av menn (PAI 2016).

Område Menn Kvinner Totalt
% andel
kvinner Menn Kvinner

Stab 4 20 24 83,3 % 65 73,75
Oppvekst og kultur 20 100 120 83,3 % 89,5 84
Helse og velferd 30 135 165 81,1 % 70,5 62,6
Plan, teknikk og miljø 14 16 30 53,3 % 100 90,3

Totalt 68 271 339 79,9 %

Antall ansatte Gjennomsnittlig stillings%
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Likelønn  
 
I utgangspunktet skal det ikke være forskjell i avlønning av kvinner og menn i samme type 
stilling i Tjøme kommune. Lokal lønn med vekt på individuell avlønning kan imidlertid føre 
til ulik lønn i samme type stilling uten at dette skal være kjønnsbasert. 
 
 Antall Gjennomsnittslønn 
Kvinner 284 445 155 
Menn 61 485 286 
Gjennomsnittslønn totalt 345 465 220 
 
Gjennomsnittslønnen totalt er NOK 445.155 for kvinner, mens den er NOK 485.286 for 
menn. Gjennomsnittlig årslønn for alle ansatte er NOK 465.220.   

Tiltak for å fremme likelønn 
 
Tjøme kommune har ingen egne tiltak for å fremme det ene kjønn framfor det andre, jfr. det 
en sa ovenfor om at  
 
”i utgangspunktet skal det ikke være forskjell i avlønning av kvinner og menn i samme type 

stilling i Tjøme kommune. Lokal lønn med vekt på individuell avlønning kan imidlertid føre 
til ulik lønn i samme type stilling uten at dette skal være kjønnsbasert.” 
 
Lønnspolitikk 
 
Året 2016 er det gjennomført et hovedoppgjør, mens det i 2017 er et mellomoppgjør.  
Hovedtariffavtalen skiller mellom kapittel 4, som består av de som får hoveddelen av sin lønn 
fastsatt etter sentrale forhandlinger, og kapittel 3 og 5, som får sin lønn fastsatt lokalt i 
kommunen. Årets lønnsoppgjør i kap. 4 utgjorde 2,4 % (basert på et overheng til 2016 på 0,6 
%, anslag lønnsglidning på 0,2 % og diverse tillegg fra 1.5.16 på 1,6 %).   
 
Året 2016 har det også vært gjennomført forhandlinger med hjemmel i HTA. kap. 3 og 5.  
”Lønnspolitisk plan for Tjøme kommune” som ble vedtatt av partene 22.4.14 brukes av begge 
parter under lønnsforhandlingene.” 
 
I 2015 var gjennomsnittlig årslønn pr. årsverk for kommuneansatte på NOK 477.500 (vi har 
ikke tall for 2016 ennå). Gjennomsnittlig årslønn pr. årsverk for ansatte i Tjøme kommune var 
NOK 465.220 i 2016, dvs. det nominelle tallet for 2016 er drøyt 97 % av gjennomsnittet i 
Norge i 2015. Det gjennomsnittlige lønnsnivået i kommunesektoren er lavere enn i industrien 
og staten. Noe av denne forskjellen kommer av forskjeller i arbeidsoppgaver, som medfører 
en annen stillingsstruktur. Videre er andelen ansatte i stillinger uten krav til utdanning høyere 
i kommunesektoren enn i staten.  
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2. HOVEDOVERSIKTER  (alle tall i 1000 kr) 

Økonomiske oversikt - drift Note 
Regnskap 

2016 
Revidert 
budsjett 

Opprinnelig 
budsjett 

Regnskap 
2015 

Driftsinntekter           

Brukerbetalinger   9 213 10 681 10 681 9 995 

Andre salgs- og leieinntekter   53 704 51 322 51 059 51 825 

Overføringer med krav til motytelse   22 192 20 843 18 892 23 772 

Rammetilskudd   109 027 109 552 108 852 109 746 

Andre statlige overføringer   38 436 26 502 26 282 26 688 

Andre overføringer   914 126 126 1 284 
Skatt på inntekt og formue   142 036 136 462 136 462 126 975 

Sum driftsinntekter   375 524 355 488 352 354 350 284 

Driftsutgifter           

Lønnsutgifter 2, 14 163 567 159 484 157 169 156 573 

Sosiale utgifter 5 44 896 49 460 48 467 42 902 

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.prod. 14 34 840 32 957 32 078 31 067 

Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod. 14 83 508 79 288 79 694 72 748 

Overføringer 14 23 264 17 449 17 396 19 275 

Avskrivninger 4 20 622 20 228 20 228 19 897 

Sum driftsutgifter   370 697 358 866 355 032 342 462 

Brutto driftsresultat   4 827 -3 378 -2 678 7 821 

Finansinntekter           

Renteinntekter, utbytte og eieruttak   1 696 2 068 2 068 2 075 

Gevinst på finansielle instrumenter 16 3 807 1 800 1 800 1 871 

Mottatte avdrag på utlån   134 175 175 134 

Sum eksterne finansinntekter   5 638 4 043 4 043 4 081 

Finansutgifter           

Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.   9 224 10 501 10 501 10 418 

Avdragsutgifter   17 433 17 700 17 700 15 116 

Utlån   250 175 175 289 

Sum eksterne finansutgifter   26 907 28 376 28 376 25 823 

Resultat eksterne finanstransaksj.   -21 269 -24 333 -24 333 -21 742 

Motpost avskrivninger 4 20 622 20 228 20 228 19 897 
Netto driftsresultat   4 179 -7 483 -6 783 5 977 

Interne finanstransaksjoner           

Bruk av tidl års regnsk m mindreforbruk   8 688     4 711 

Bruk av disposisjonsfond 10 6 099 1 526 826 3 681 

Bruk av bundne fond 10 5 328 6 186 6 186 2 740 
Sum bruk av avsetninger   20 115 7 712 7 012 11 131 

Overført til investeringsregnskapet   0 0 0 0 

Dekning av tidl års merforbruk   0 0 0 0 

Avsetninger til disposisjonsfond 10 10 728 0 0 4 878 

Avsetninger til bundne fond 10 1 168 229 229 3 542 

Sum avsetninger   11 896 229 229 8 420 

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk   12 399 0 0 8 688 



11/17 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsmelding 2016 - 17/00057-1 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsmelding 2016 : Årsregnskap 2016 end

 

 Tjøme kommune Årsregnskap  
31.12. 2016 

 
 

 
Årsregnskap 2016    Side 14 av 39 
 

 
 
 
 
 

Økonomiske oversikt - investering Note 
Regnskap 

2016 
Revidert 
budsjett 

Opprinnelig 
budsjett 

Regnskap 
2016 

Inntekter           

Salg av driftsmidler og fast eiendom   18 3 500 3 500 0 

Andre salgsinntekter   0 0 0 0 

Overføringer med krav til motytelse   5 011     32 

Kompensasjon for merverdiavgift   1 088     5 317 

Statlige overføringer   0 800 800 700 

Andre overføringer   0 0 0 17 

Sum inntekter   6 117 4 300 4 300 6 066 

Utgifter           

Lønn og sosiale utgifter   0 0 0 0 

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.prod.   32 985 55 460 45 180 40 662 

Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod.   0 0 0 0 

Overføringer   1 088 7 720 5 300 6 893 

Renteutg., provisjoner og andre fin.utg.   0 0 0 0 

Sum utgifter   34 074 63 180 50 480 47 555 

Finanstransaksjoner           

Avdragsutgifter   2 219 1 500 1 500 2 009 

Utlån   4 035 1 500 1 500 1 007 

Kjøp av aksjer og andeler 7 886 800 800 842 

Dekning av tidl års merforbruk   0 0 0 0 

Avsetninger til ubundne investeringsfond 10 0 3 500 3 500 0 

Avsetninger til bundne fond 10 1 993 0 0 0 

Sum finansieringstransaksjoner   9 133 7 300 7 300 3 858 

Finansieringsbehov 18 37 090 66 180 53 480 45 347 

Dekket slik:           

Bruk av lån   31 171 48 780 47 180 34 581 

Mottatte avdrag på utlån   1 197 1 500 1 500 1 008 

Bruk av disposisjonsfond   1 887 13 400 2 300 4 038 

Bruk av bundne driftsfond 10       5 720 

Bruk av ubundne investeringsfond 10 269 1 010 1 010 0 

Bruk av bundne fond 10 2 566 1 490 1 490 0 

Sum finansiering   37 090 66 180 53 480 45 347 

Udekket/udisponert   0 0 0 0 
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Balansen Note Regnskap 2016 Regnskap 2015 

EIENDELER       

Anleggsmidler   978 704 955 404 

Herav:       

Faste eiendommer og anlegg 4 592 885 585 216 

Utstyr, maskiner og transportmidler 4 4 210 4 689 

Utlån   19 946 17 168 

Aksjer og andeler 7 14 082 13 082 

Pensjonsmidler 5 347 582 335 248 

Omløpsmidler   203 825 209 901 

Herav:       

Kortsiktige fordringer   28 526 19 709 

Premieavvik 5 21 137 22 311 

Aksjer og andeler 16 81 275 77 563 

Kasse, postgiro, bankinnskudd   72 888 90 318 

SUM EIENDELER   1 182 529 1 165 305 

EGENKAPITAL OG GJELD       

Egenkapital   200 999 211 048 

Herav:       

Disposisjonsfond 10 62 545 59 803 

Bundne driftsfond 10 13 545 17 706 

Ubundne investeringsfond 10 41 266 41 535 

Bundne investeringsfond 10 4 406 4 979 

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift   -227 -227 

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest   -4 325 -4 325 

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk   12 398 8 688 

Kapitalkonto 12 71 390 82 889 

Langsiktig gjeld   921 458 904 830 

Herav:       

Pensjonsforpliktelser 5 438 573 415 293 

Andre lån 9 482 886 489 537 

Kortsiktig gjeld   60 072 49 427 

Herav:       

Annen kortsiktig gjeld   58 564 47 444 

Premieavvik 5 1 508 1 984 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD   1 182 529 1 165 305 

Memoriakonti   22 685 40 856 

Herav:       

Ubrukte lånemidler   14 062 32 233 

Andre memoriakonti   8 623 8 623 

Motkonto til memoriakontiene   -22 685 -40 856 
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Regnskapsskjema 1A - drift 
Regnskap 

2016 
Revidert 
budsjett 

Opprinnelig 
budsjett 

Regnskap 
2015 

          

Skatt på inntekt og formue 142 036 136 462 136 462 126 975 

Ordinært rammetilskudd 109 027 109 552 108 852 109 746 

Andre generelle statstilskudd 38 436 26 502 26 282 26 688 

Sum frie disponible inntekter 289 500 272 516 271 596 263 408 

Renteinntekter og utbytte 1 696 2 068 2 068 2 075 

Gevinst finansielle instrumenter 3 807 1 800 1 800 1 871 

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 9 224 10 501 10 501 10 418 

Avdrag på lån 17 433 17 700 17 700 15 116 

Netto finansinnt./utg. -21 153 -24 333 -24 333 -21 588 

Til dekning av tidl års regn.m. merforbruk 0     0 

Til ubundne avsetninger 10 728 0 0 4 878 

Til bundne avsetninger 1 168 229 229 3 542 

Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 8 688 0 0 4 711 

Bruk av ubundne avsetninger 6 099 1 526 826 3 680 

Bruk av bundne avsetninger 5 328 6 186 6 186 2 740 

Netto avsetninger 8 219 7 483 6 783 2 711 

Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0 

Til fordeling drift 276 566 255 666 254 046 244 531 

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 264 136 255 666 254 046 235 843 

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 12 430 0 0 8 688 
 

Regnskapsskjema 2A - investering 
Regnskap 

2016 
Revidert 
budsjett 

Opprinnelig 
budsjett 

Regnskap 
2015 

Investeringer i anleggsmidler 34 960 63 980 51 280 48 397 

Utlån og forskutteringer 4 035 1 500 1 500 1 007 

Avdrag på lån 2 219 1 500 1 500 2 009 

Avsetninger 1 993 3 500 3 500 0 

Årets finansieringsbehov 43 207 70 480 57 780 51 413 

Finansiert slik:         

Bruk av lånemidler 31 171 48 780 47 180 34 581 

Inntekter fra salg av anleggsmidler 18 3 500 3 500 0 

Tilskudd til investeringer 0 800 800 717 

Komp mva 1 088     5 317 

Mottatte avdrag på lån og refusjoner 6 208 1 500 1 500 1 041 

Sum ekstern finansiering 38 485 54 580 52 980 41 655 

Overført fra driftsregnskapet         

Bruk av avsetninger 4 721 15 900 4 800 9 758 

Sum finansiering 43 207 70 480 57 780 51 413 

Udekket/udisponert 0 0 0 0 
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3. OMRÅDENE  
 
Kommentarene i dette avsnittet bygger på årsberetningen pr 31.12.16. For mer utfyllende 
informasjon henvises det til denne. 
 

Tall pr område 
    

Hele 1.000 
kr 

      

 
Regnskap Budsjett Avvik R/B Budsjett Regnskap  

2015 Fordelt til områder: 31.12.2016 31.12.2016 2016 2016 

Område 1 Rådmannen           

Lønn og sosiale kostnader       16 158        15 589             452        15 716       14 680  

Driftsutgifter       13 339        11 176          2 280        11 176       11 258  

Driftsinntekter       -3 780        -4 074             294        -4 201       -5 569  

Fonds, avskrivninger       -4 089           -830        -3 259           -830         1 336  

Totalt område 1 Rådmannen       21 628        21 861           -233        21 861      21 705  

Område 2 Oppvekst og kultur           

Lønn og sosiale kostnader       64 447        63 833             615        63 833       61 087  

Driftsutgifter       35 014        33 385          1 629        33 385       31 378  

Driftsinntekter     -11 768        -9 121        -2 647        -9 121     -10 962  

Fonds, avskrivninger              56           -440             496           -440            205  

Totalt område 2 Oppvekst og kultur       87 749        87 657               92        87 657      81 708  

Område 3 Helse og velferd           

Lønn og sosiale kostnader       93 924        92 423          1 501        92 423       87 531  

Driftsutgifter       54 844        52 354          2 490        52 354       44 504  

Driftsinntekter     -40 272      -32 440        -7 832      -32 440     -28 209  

Fonds, avskrivninger              33        -1 230          1 263        -1 230          -251  

Totalt område 3 Helse og velferd     108 529      111 107        -2 578      111 107    103 575  

Område 4 Plan, teknikk og miljø           

Lønn og sosiale kostnader       21 284        21 764           -480        21 764       20 167  

Driftsutgifter       40 667        38 998          1 669        38 998       37 370  

Driftsinntekter     -51 329      -49 919        -1 410      -49 919     -50 648  

Avskrivninger, fonds       17 652        17 709             -57        17 709       18 961  

Totalt område 4 Plan, teknikk og miljø       28 274        28 552           -278        28 552      25 850  

- herav VAR        -5 626        -4 661           -965        -3 798       -5 103  

Sum drift områder     246 180      249 177        -2 997      249 177    232 838  

Sum drift områder eks VAR    251 806     253 838        -2 032     252 975    237 941  

Fra finans og fellesposter   -258 610    -249 177        -9 433    -249 177   -241 526  

=  Resultat -12 430  -0  -12 430  -0  -8 688  
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Driften av områdene viser samlet sett et mindreforbruk på 2,99 mill kr. Tar man ut tjenestene 
knyttet til VAR er mindreforbruk på områdene 2,03 millioner kroner. Mottatte tilskudd til 
integrering i slutten av 2016 gir inntekter mot forventet budsjett. Det er benyttet 3,58 mill av 
premiefond pensjon i 2016. 
 
Resultatet for ”sum drift områder” avviker fra ”sum fordelt til drift” fra skjema 1A. Dette 

skyldes at noen av tallene i skjema 1A føres ut på virksomhetene direkte – f eks statstilskudd 
og avsetninger til - og bruk av - fondsmidler. 
 
Når det gjelder områdenes økonomiske resultater kommenteres følgende: 
 

 Rådmannens stab viser et positivt resultat på 0,23 millioner eller 1 % sammenlignet 
med revidert budsjett. Dette er primært bruk av premiefond, resterende avvik fra 
budsjett skyldes lavere driftsutgifter enn budsjettert. 

 Område oppvekst og kultur ender regnskapsmessig som budsjettert. Det er avvik 
mellom budsjetterte kostnader og endelig regnskapskostnad, dette gjelder fosterbarn 
som har ankommet kommunen i løpet av 2016 og som har en tilhørende høyere 
inntekt enn budsjettert. 

 Helse og velferd har gjennom hele 2016 varslet et overforbruk på enhet sykehjem. 
Etter korriger innen området i tertial 2, samt bruk av premiefond på totalt 1,7 mill. 
endte området med et mindre forbruk mot budsjett på 2,5 mill, eller 2,3 % Det er verdt 
å merke seg at NAV har betydelig høyere inntekter enn forventet i budsjett grunnet 
mottak av flyktninger høsten 2016.   

  Plan, teknikk og miljø ender med et mindreforbruk på 0,27 mill. Av dette er 
underforbruk på VAR området 0,9 mill.  

 
”Finans og fellesposter” består av skatt, rammetilskudd, finansposter, premieavvik på 

pensjoner, felles budsjettpost for lønnsoppgjør, inntekt fra merverdiavgiftskompensasjon, m 
m. Samlet sett viser dette området et overskudd på 9,4 mill kr. Skatteinntektene fratrukket den 
såkalte inntektsutjevningen – som ligger i posten rammetilskudd – har gitt en skatteinngang 
ca 5 mill kr høyere enn forventet i 2016. Avkastningen på kommunens portefølje har vært god 
i 2016 og har som en følge av et lavt rentenivå og gode markeder gitt avkastning 2,2 mill over 
budsjett.. Etter aktuaravregningen ved årsoppgjør 2016 er premieavviket for 2016 positivt 
med 1,98 mill. Tjøme kommunes akkumulerte premieavvik til fremtidig amortisering er pr 
31.12.2016 er 20,3 mill kroner inkl aga. Dette er midler som bør avsettes til fond for fremtidig 
amortisering av det samme premieavviket. Fond for premieavvik er før 
årsoppgjørsdisposisjoner 2016 er på 17 mill.  
Det henvises for øvrig til kommunens finansrapport pr 31.12.2016 for videre informasjon om 
finansposter. 
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4. NOTER 
 
Notene har til hensikt å spesifisere forhold i det fremlagte regnskap som ikke fremkommer i 
tallmaterialet.  I tillegg er hensikten å beskrive forhold som ikke er direkte regnskapsrelatert, 
men som kan være utfyllende og ha vesentlig betydning for brukeren av regnskapet.  
Alle tall er oppgitt i 1000 kr. 
 
 
Note 1. Regnskapsprinsipper 
 
Årsregnskapet for Tjøme kommune er ført etter kommunelov, forskrift og god kommunal 
regnskapsskikk.  
 
 All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår 

av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av 
midler bare i balanseregnskapet skal ikke gjøres. 

 Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. 
 Regnskapet er så langt som mulig ført etter anordningsprinsippet.  Det betyr at alle kjente 

utgifter og inntekter som gjelder regnskapsåret er tatt med i regnskapet, uavhengig om 
faktura er mottatt eller ikke.   

 I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for 
kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen 
tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i kommunens 
portefølje, er omløpsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til 
betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som 
anleggsmidler. 

 Anskaffelser med levetid på minst 3 år og verdi på minst kr 100.000 føres i 
investeringsregnskapet. 

 Ved avslutning av investeringsregnskapet ble praksis endret i henhold til ny veileder fra 
KRD i 2011. Dette betyr at alle midler i investeringsregnskapet er frie og anses som felles 
finansiering av investeringsporteføljen unntatt øremerket finansiering fra andre.   

 Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50. All annen gjeld er 
kortsiktig gjeld. Kommunelovens § 50, pkt 7 gir retningslinjer for minimumsavdrag for 
kommunens langsiktige gjeld. For Tjøme kommune er det gjort en beregning etter en 
såkalt enkel modell, se note 9.  

 Gjeldende forskrifter for føring av pensjonspremie fra 2002 er fulgt, se egen note for 
pensjonskostnader.  Fra og med 2011 er reglene for amortisering av tidligere års 
premieavvik endret fra 15 til 10 år. Fra og med 2014 er reglene for amortisering av 
tidligere års premieavvik endret fra 10 år til 7 år. 
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Vurderingsregler 
 
 Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. 

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. 
 Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap. 
 Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk 

levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. 
Avskrivningene starter året etter at det er anskaffet. Avskrivningstiden er i tråd med §8 i 
forskrift om årsregnskap og årsberetning. 

 Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. 
 
 
Note 2. Ytelser til ledende personer mv  
 
I 2016 har ordfører mottatt til sammen kr 701.442 i oppgavepliktig lønn. Varaordfører har 
mottatt til sammen kr 141.226 i oppgavepliktig lønn i 2016. 
Rådmann har i samme periode mottatt kr 1.439.584. 
 
Honorar til revisor (KPMG) utgjør kr 263 478 (eksl mva).  Av dette utgjør kr 163 478 
forvaltningsrevisjon. 
 
Antall årsverk de siste 5 år: 
 

2016 2015 2014 2013 2012 
256,5 261,8 261,5 269 265 

 
 
Note 3. Endring i arbeidskapitalen.   
 
Arbeidskapital = Omløpsmidler – Kortsiktig gjeld, og forteller hvordan kommunens likvide 
situasjon er (i hvilken grad kan kommunen betjene kortsiktig gjeld). Tabellen under viser hva 
endringen i bokført arbeidskapital består i: 
 

Endring 2016 2015 

Betalingsmidler -17 431 18 102 

Kortsiktige fordringer 8 817 -1 078 

Premieavvik -1 174 -3 780 

Aksjer og andeler 3 712 1 571 

= Sum omløpsmidler              -6 076 14 816 

Kortsiktig gjeld           -10 644 11 722 

= Endring i arbeidskapital -16 720 26 538 

 
Betalingsmidlene er inklusive plasseringene av energi- og bufferfondet. Se note 16 for en 
nærmere spesifikasjon av disse.  
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Tabellen under viser anskaffelsen og anvendelsen av kommunens midler:  

     

 
2016 

   Regnskap Revidert  Oppr. Regnskap 

Anskaffelse og anvendelse av midler   budsjett budsjett 2015 

Anskaffelse av midler         

Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)             375 524  355 488 352 354 350 284 

Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)                 6 117  4 300 4 300 6 066 

Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner               38 006  54 323 52 723 39 670 

Sum anskaffelse av midler             419 647  414 111 409 377 396 020 

Anvendelse av midler         

Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)             350 075  338 618 334 784 322 565 

Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)               34 074  63 180 50 480 47 555 

Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner               34 047  32 176 32 176 29 681 

Sum anvendelse av midler             418 196  433 974 417 440 399 801 

Anskaffelse - anvendelse av midler                 1 451  -19 863 -8 063 -3 781 

Endring i ubrukte lånemidler -18 171 0 0 30 319 

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 0     0 

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0     0 

Endring i arbeidskapital -16 720 -19 863 -8 063 26 538 

 
 
Note 4. Varige driftsmidler  
 

 

Avskrivings-
sats 

Anks kost 
pr  

Tilgan
g  

Avgang 
Anks 

kost pr  
Akk avskr 

pr  
Bokført 
verdi pr  

Årets  

 

  01.01.2016 2016 2016 
31.12.20

16 
31.12.2016 31.12.2016 

avskrivi
ng 

Transportmidler 10 % 3 354 0   3 354 1 934 1 418 258 

Inventar, systemer og 
utstyr  

20 % 16 281 625   16 906 14 115 2 792 846 

Skoler og barnehager 2,50 % 157 823 3208   161 031 56 535 104 496 3 536 

Øvrige bebygde eiend 2-5% 205 938 2 563         1 023  207 478 66 199 141 280 4 684 

Vann, avløp og 
renovasjon 

2,5%/5% 327 979 11 504   339 483 87 038 252 445 8 847 

Veier, gangveier, 
parkering 

2,5%/5% 57 802 10 952   68 754 16 154 52 598 1 495 

Brygger 5 % 18 884 0   18 884 6 738 12 145 948 

Friområder og tomter 0 % 29 945 -18   29 927 7 29 920 7 

Totalt   818 007 28 834         1 023  845 817 248 720 597 094 20 621 

 
Anleggsmidlene avskrives hvert år med lineære avskrivninger som starter året etter at de er 
anskaffet. Avskrivningstiden er i tråd med §8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. 
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Note 5. Pensjonskostnader.    
 
Generelt om pensjonsordningene i kommunen 
Kommunen har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Kommunal 
Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon 
for de ansatte. Ordningen gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med 
folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66 % av pensjonsgrunnlaget. 
Framtidige ytelser innen pensjon blir utregnet ut fra tallet på opptjeningsår og lønnsnivået ved 
pensjonsalder. Ordningen sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjonen, 
og omfatter i tillegg ektefelle- og barnepensjon. 
 
Framtidige premier vil påvirkes av risikomessig over- eller underskudd på nåværende og 
tidligere ansatte både i kommunen og i andre kommuner som inngår i ordningen. Premien vil 
også være påvirket av avkastning, lønnsvekst og utvikling i folketrygdens grunnbeløp. Årets 
netto pensjonskostnad er nåverdien av årets pensjonsopptjening tillagt rentekostnader av 
påløpte pensjonsforpliktelser, og fratrukket forventet avkastning på pensjonsmidlene. 
 
Ansatte som er i kommunens tjeneste ved fylte 62 år har rett til avtalefestet pensjon (AFP) 
etter bestemte regler. Tjøme kommune har valgt 100 % utjevning for AFP-ordningen, både 
fra 62-64 år og fra 65-66 år. Dette finansieres gjennom en årlig premie til KLP og SPK. Det 
bygges ikke opp fond i pensjonsselskapene for å dekke AFP-pensjon for de som i dag er 
under 62 år. 
 
Alle påløpte pensjonsforpliktelser er ikke med i regnskapet 
Kommunal regnskapspraksis medfører at årets påløpte pensjonsforpliktelse for kommunen til 
framtidig egenandel på 50 % av avtalefestet pensjon (AFP) på medarbeidere som tar ut AFP 
fra fylte 62 år og fram til fylte 65 år, ikke er utgiftsført i driftsregnskapet for 2016. Etter 
gjeldende lov og forskrift for kommunalt regnskap skal alle påløpte betalingsforpliktelser 
(utgifter) utgiftsføres når forpliktelsen påløper, dvs i dette tilfelle når den ansatte arbeider, og 
ikke på det tidspunkt den ansatte har gått av med pensjon. Denne påløpte 
betalingsforpliktelsen som forfaller frem i tid, skulle ha blitt klassifisert som langsiktig 
gjeldsforpliktelse. Dette er imidlertid ikke kommunal regnskapspraksis, og vil først bli 
gjennomført fra det tidspunkt dette presiseres fra departementet eller God kommunal 
regnskapsskikk. 
 
Periodisering av pensjon ihht forskrift i forhold til kommunelovens bestemmelser 
Regnskapsføring av pensjon skjer ihht forskrift om årsregnskap og årsberetning § 13.  
Forskriften ble innført i 2002 og er en tilnærming til norsk regnskapsstandard som gjelder for 
privat næringsliv, og fjerner seg fra prinsippene for kommunenes bevilgningsregnskap og 
anordningsprinsipp. Tjøme kommune valgte fra og med 2008 å amortisere premieavviket over 
15 år. Dette var i tråd med praksis i de fleste andre kommuner. Fra og med 2011 skal 
amortiseringen skje over 10 år, og fra 2014 fra 7 år. 
 
Beregningene av pensjonsforpliktelser, pensjonskostnad mm har betydelig usikkerhet i seg. 
Beregningsforutsetningene er fastsatt i forskriften § 13-5 B og av pensjonsordningene. 
Forutsetningene er oppført i tabell på følgende sider.  
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PENSJONSORDNING    KLP SPK SUM Arb.avg. 

PENSJONSKOSTNAD 
 

      
  

  
Netto pensj.kostn (inkl.adm.) 
iht.aktuar                               17 330                         3 508                           20 837    
 - Årets pensjonspremie  
(jf aktuarberegn.)                               19 155                         3 665                           22 819    

 =Årets premieavvik                                 -1 825                           -157                            -1 982  
              

279  
          

  
  

Årets betalte pensjonspremie 
iht.regnsk.  

              19 155          3 665   
       22 820  

  
Årets premieavvik (se spes.nedenfor)                 -1 825             157           -1 668    
Resultatført tidl.års premieavvik                 2 854            -260            2 594    
 = Pensjonskostnad i regnskapet               20 184                         3 562                           23 745          3 348  

AKKUMULERT PREMIEAVVIK 
 

  
 

  
 

    

    Akkumulert 01.01.               19 554         -1 739  
 

       17 815    

 +/- Premieavvik for året                 1 825    
          

157             1 982    

 -/+  Resultatført tidl.års premieavvik                -2 854    
           

260  
 

        -2 594    

 = Akkumulert premieavvik 31.12.                18 525         -1 322           17 203          2 426  
Herav oppført under 
omløpsmidler:               18 525    

 
         18 525          2 612  

Herav oppført under kortsiktig 
gjeld:   

                         
-          1 322             1 322  

             
186  

        

MIDLER OG FORPLIKTELSER 
Pensj.-
midler Pensj.-forpl. 

Pensj.-
midler 

Pensj.-
forpl. 

Pensj.-
midler 

Pensj.-
forpl. 

Netto 
forplikt. 

Faktisk (akt.beregn.full amort) 
31.12.  310 323           -375 381     37 259     -51 947   347 582      -427 328       -79 747  

Iht regnskap pr 31.12.  310 323           -375 381     37 259     -51 947   347 582      -427 328       -79 746  
Arbeidsg.avg.av nto pensj.forpl. 
31.12.          -              -9 173           -       -2 071           -       -11 244       -11 244  
Estimatavvik pr.01.01. for 
regnskapsåret     -6 480  

                     
820     13 712       -7 797       7 232          -6 977    

 + Akk.estimatavvik pr.01.01. fra 
tidl.år 

               
-  

                         
-  

               
-  

                
-  

               
-  

                    
-    

 - Amortisert estimatavvik      6 480                  -820    -13 712        7 797      -7 232           6 977    

 = Gjenst.estimatavvik pr.31.12. 
               
-  

                         
-  

             -
0  

               
0  

             -
0  

                   
0    

 
Gjenstående amortisering/estimatavvik er forskjellen mellom fullstendig aktuarberegnet 
pensjonsforpliktelse og regnskapsført saldo ihht forskrift. I henhold til endringer i forskriften skal 
estimatavviket nå balanseføres i sin helhet.  Netto pensjonsforpliktelse viser at en del av 
pensjonsforpliktelsen ikke er innbetalt eller regnskapsført. Arbeidsgiveravgift av netto 
pensjonsforpliktelse er også en langsiktig forpliktelse. 

1) Gjelder Fellesordningen for ansatte forsikret i KLP. 
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FORUTSETNINGER KLP SPK 

Forventet avskastn.pensjonsmidler (§ 13-5 F)   4,60 %   4,30 % 

Diskonteringsrente (§ 13-5 E)   4,00 %   4,00 % 

Forventet årlig lønnsvekst (§ 13-5 B)   2,97 %   2,97 % 

Forventet årlig G- reg. (§ 13-5 D)   2,97 %   2,97 % 

Forventet årlig pensjonsreg. (§ 13-5 D)   2,20 %   2,97 % 

Forholdstallet fra KRD   1,00 %   1,00 % 
Forventet dødelighet og uførhet Som forsikr.tekn. forutsetn. 
Forutsetninger for turn-over: 1)                     1)                       

    under 20 år             20 %   4,5 % 

    20-23 år                     15 %   4,5 % 

    24-29 år                   10 %   4,5 % 

    30-39 år   7,5 %   2 % 

    40-50 år           5 %   2 % 

    51-55 år          2 %   2 % 

    Over 55 år                0 %   1 % 

     1) Gjelder Fellesordningen for ansatte  
 

    Note 6. Fordringer og gjeld til kommunale foretak mv.  
 

Alle poster inngår i regnskapet som kortsiktige fordringer/gjeld 
 
Fordringer  

Kommunal virksomhet 01.01. Endring 31.12. 

Oslo kommune 108 24 132 

Nøtterøy kommune 149 93 242 

Larvik kommune 0 233 233 

Vesar AS 1 935 -1 935 0 

Nes kommune 0 102 102 

Tønsberg kommune 0 115 115 

Færder Nasjonalparksenter IKS 0 480 480 

Vestfold vann IKS 0 121 121 

Vestfold fylkeskommune 0 5 011 5 011 

Sum fordringer 2 192 4 244 6 436 

    Gjeld 
   Kommunal virksomhet 01.01. Endring 31.12. 

Tønsbergfjordens avløpsutvalg 14 -14 0 

Nøtterøy kommune 2 616 -413 2 203 

Stokke kommune 589 69 658 

Larvik kommune 28 34 62 

Tønsberg kommune 428 1 454 1 882    
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Tønsberg Legevakt 345 -30 315 

Vestfold interkommunale vannverk 18 -18 0 

Vestfold fylkeskommune 1 104 4 427 5 531 

Vestfold interkommunale brannvesen 0 384 384 

Sum gjeld 5 142 5 893 11 035 
 

 
Note 7. Aksjer og andeler i varig eie  
 
  Eierandel  2016 2015 

Velle Utvikling AS, 40 aksjer à kr 500,00 2,00 % 20 20 

Vestfold festspillene AS 1,00 % 20 20 

Stiftelsen ungbo   50 50 

Vesar AS, 22 aksjer à kr 250,00 2,20 % 6 6 

Tønsberg Hovedvegfinans AS 4,00 % 20 20 

KLP Egenkapitalinnskudd   8 298 7 413 

Aksjer Gigafib.  10,17 % 5 061 4 947 

Andelskapital vestfold Interk. Brannvesen 4,30 % 594 594 

Brøtsøbruddet AS  33,30 % 12 12 

        

 
Note 8. Garantiansvar.      
 
Institusjon / debitor Start Utløp Pr 01.01. Endring Pr 31.12. 

Kirkeåsen BRL (omsorgsboliger)           

Husbanken (11406708) 1995 2025 2 292   2 292 

VIV - DnB, KLP og Kommunalbanken 
  

  
 

  

Lån og kassekreditt ifm Eikeren-utb. (2,17%)   2048 12 103 957 13 060 

Kommunalbanken   
 

      

Tjøme kirkelig fellesråd (2007419) 100%   2045 367 -11,4 355,6 

KLP Kommunekreditt 
  

  
 

  

IKA Kongsberg - arkiv (1,78%) 2014 2054 1 874 -47 1 827 

Vestfold Interkomm Brannvesen   2030 93 -6 87 

Vestfold Interkomm Brannvesen (3,0% av 10594) 2006 2016 3 -1,8 1,2 

Vestfold Interkomm Brannvesen (3,0% av 47 500 000) 2008 2046 1 599 -50 1 549 

Garantier gitt av NAV (Sosialtjenesten) 
  

  
 

  

Husleiegarantier klienter, 31 st:                     -   854 

SUM     25 131 -4 759 20 026 
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Note 9. Langsiktig gjeld   
 

Lånenr Långiver Type  Bevilget  År  Saldo  Sluttdato 

20050114 Komm.banken Fastrente (2013)        4 860  1996             270  2017 

20000445 Komm.banken Fastrente (2013)      30 173  2000          1 569  2018 

20020617 Komm.banken Flytende (p.t)      16 580  2002          7 514  2028 

20030596 Komm.banken Flytende (p.t.)      13 646  2003          5 636  2026 

20040369 Komm.banken Flytende (p.t.)      11 206  2004          7 159  2040 

20060338 Komm.banken Flytende (p.t.)      15 200  2006        11 141  2043 

20090293 Komm.banken Flytende (p.t.)      34 838  2009        27 909  2047 

20090294 Komm.banken Flytende (p.t.)      15 351  2009          2 649  2019 

20090295 Komm.banken Flytende (p.t.)      10 471  2009          7 853  2041 

20090441 Komm.banken Flytende (Nibor)      53 760  2009        44 352  2049 

20110807 Komm.banken Flytende (p.t.)      22 800  2011        20 067  2049 

20120277 Komm.banken Flytende (p.t.)      68 500  2012        57 438  2048 

20120390 Komm.banken Flytende (p.t.)      56 213  2012        49 570  2050 

030 408341 KLP Kommunekreditt Fastrente (2018)      21 201  2008        16 908  2048 

031 422551 KLP Kommunekreditt Fastrente (2020)      58 294  2010        47 468  2045 

83175298439 KLP Kommunekreditt Fastrente (2019)      20 000  2013        18 158  2051 

83175298420 KLP Kommunekreditt Fastrente(2021)      19 000  2013 17 250  2051 

11.410566.1 Husbanken Flytende (p.t.)        8 340  1989          3 067  2023 

11.462456.2 Husbanken Fastrente (2018)        2 000  2000             789  2022 

11.470797.9 Husbanken Flytende (p.t)        4 500  2001          1 810  2023 

11.453473.8 Husbanken Flytende (p.t)        1 000  2001             167  2019 

11.478384.8 Husbanken Flytende (p.t)        1 111  2002             612  2027 

11.482945.0 Husbanken Fastrente (2013)        3 000  2002          1 413  2024 

11.491065.6 Husbanken Flytende (p.t.)        2 000  2003          1 250  2028 

11.502178.4 Husbanken Flytende (p.t.)        6 000  2006          3 907  2028 

11.503547.9 Husbanken Flytende (p.t.)        2 000  2007          1 384  2029 

11.506033.7 Husbanken Flytende (p.t.)        2 000  2008          1 503  2030 

11.508839.10 Husbanken Flytende (p.t.)        2 000  2009          1 428  2031 

11.514552 Husbanken Flytende (p.t.)        5 244  2010          4 152  2040 

11.512948 Husbanken Flytende (p.t.)        2 000  2010          1 547  2032 

11.522341 Husbanken Flytende (p.t.)        8 003  2012          5 313  2032 

11.5124438 Husbanken Flytende (p.t.)        2 000  2013          1 704  2033 

11.528755.9 Husbanken Flytende (p.t)        3 000  2014          2 687  2034 

11.531883 Husbanken Flytende (p.t)        3 000  2015          2 810  2035 

11535027 Husbanken Flytende (p.t)        3 000  2016          2 936  2036 

20160562 Kommunalbanken Sertifikatlån      29 600  2016        39 600  2016 

NO0010778715 DnB Sertifikatlån      61 900  2016        61 900  2016 

Totalt     
  

    482 886  
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Kommunens langsiktige låneportefølje utgjør 482,9 mill kr pr 31.12.2016. Låneopptak for 
2016 er gjennomført. I henhold til finansreglementets pkt 6.3 c) skal minst 35% ( maks 70%) 
av kommunens innlån være til fast rente. Ved vurderingen skal lån til VAR-området (vann, 
avløp og renovasjon) holdes utenfor. Lån til VAR-investeringer skal alltid være til flytende 
rente. Av den totale låneporteføljen er cirka 52 %, eller 252,4 mill kr, knyttet til investeringer 
i VAR og finansieres gjennom gebyrene på disse tjenestene. Pr dato utgjør fastrentelån 21,5 
% av den totale porteføljen. Trekker man ut bokført verdi for VAR-investeringene, utgjør 
fastrenteandelen 45 %  slik det framgår av tabellen under. 
 

  
Andel % 

  
Totalt Eks VAR 

Total langsiktig gjeld 482 886 100,00 %   

Andel fastrente 103 824 21,50 % 45,05 % 

Andel flytende rente 379 062 78,50 % 54,95 % 

Bokført verdi VAR 252 445 52,28 %   

Langsiktig gjeld eks VAR 230 441   100,00 % 

 
 
Minimumsavdrag: 
Kommunelovens §50 setter krav til minimumsavdrag. Beregning etter såkalt enkel modell 
viser at Tjøme kommune oppfyller kravet. Bokført verdi av tomter holdes utenfor 
beregningen. 

      

 
2016 2015 2014 2013 2012 

Avskrivninger             20 622  19 897 18 664 17 313 15 812 

Anlegg bokført verdi           543 725  536 947 494 190 470 322 442 046 

Lånegjeld (eks Startlån)           461 918  415 135 400 490 375 561 324 908 

Minimumsavdrag 17 519 15 383 15 125 13 825 11 622 

Betalt avdrag             17 433  15 115 14 955 14 358 11 640 

Sjekk/konklusjon => OK OK OK OK OK 

 
Gjenværende levetid på anleggsmidlene til Tjøme kommune er 29,55år. Ved å regne like 
store avdrag av total lånegjeld i 29,55 år er kommunen godt innen for kravet om 
minimumsavdrag  
 
KMD har kommentert at kommuneloven gir større handlingsrom for kommunene enn 
forenklet modell av minimumsavdrag gir. I en kontroll av om kommunen har oppfylt lovens 
krav til minimumsavdrag, vil det være naturlig å bruke den beregningen som gir det laveste 
kravet (regnearksmodell). Tjøme kommune har derav oppfylt kravet med god margin. 
 
Note 10. Fond: avsetninger og bruk av avsetninger.  
 
Kommunens ulike fonds er en del av egenkapitalen. Fondene er avsatt til og brukes til 
definerte formål etter spesifikke forskrifter. Ved netto bruk (negativ avsetning) tappes 
kommunens egenkapital. Det er 4 ulike typer av fond, fordelt på bundne og ubundne midler 



11/17 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsmelding 2016 - 17/00057-1 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsmelding 2016 : Årsregnskap 2016 end

 

 Tjøme kommune Årsregnskap  
31.12. 2016 

 
 

 
Årsregnskap 2016    Side 28 av 39 
 

for hhv drift og investering. Tabellene under viser saldo pr 01.01 og 31.12 samt avsetning til 
og bruk av fondene. 
 
Avsetninger og bruk av fond 
 

    Avsetninger og bruk av 
fond 

Beholdning 
01.01.2016 Avsetninger 

Bruk av fond i 
driftsregn. 

Bruk av fond i inv. 
Regn. 

Beholdning 
31.12.2016 

Disposisjonsfond 59 802 814 10 728 091 6 098 923 1 886 634 62 545 348 

Bundne driftsfond 17 705 811 1 167 951 5 328 439   13 545 323 

Ubundne investeringsfond 41 534 920     268 653 41 266 267 

Bundne investeringsfond 4 978 612 1 993 000   2 566 014 4 405 598 
Samlede avsetninger og 
bruk av avsetninger 124 022 157 13 889 042 11 427 362 4 721 301 121 762 537 

 
Alle ubundne midler kan disponeres fritt, og nye avsetninger må godkjennes av 
kommunestyret. 
 
Disposisjonsfond 59 802 814 10 728 091 7 985 557 62 545 348 

Opprinnelig budsjett   0 826 000   

Justert budsjett   0 1 526 000   

     
Avsatt til Færder 2018                                                2 000 000      

Premiefond                                                4 985 351      

Avsatt til fond flyktninger                                                1 558 000      

Avsatt til bufferfond                                                2 144 740      

Avsatt til svømmeopplæring                                                       40 000      

Sum disposisjonsfond regnskap 0                                            10 728 091  0   

     Vesentlige avsetninger til ubundet driftsfond 
Formål  Beløp Vedtak sak / dato 

  
Omstillingsmidler Færder 2018 2 000 000 Ekstra midler kommunereform 

  
Disponering av resultat 2015 8 728 091 Ksty 061/16 

  
  10 728 091   

  

     Bundne driftsfond består av midler som er gitt gjennom tilskudd eller gaver, samt VAR-fond, 
hvor det er fastsatte kriterier for bruk av midler og rapportering. For VAR-fondene henvises 
det til note 16.  
 
Bundne driftsfond Beholdning 01.01.2016 Avsetninger Bruk av fond  Beholdning 31.12.2016 

Bundne driftsfond 17 705 811 1 167 951 5 328 439 13 545 323 

Opprinnelig budsjett     6 186 000   

Justert budsjett     6 186 000   
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I tråd med kommunestyrets vedtak i juni 2012 er alle ubundne investeringsfond slått sammen 
til ett fra og med 2012. Utgående saldo er derfor postert i sin helhet på konto 25399005 
Energifond 
 
 
Ubundne investeringsfond Beholdning 01.01.2016 Avsetninger Bruk av fond  Beholdning 31.12.2016 

Ubundne investeringsfond 41 534 920   268 653 41 266 267 

          

Sum 41 534 920 0 0 41 266 267 

 
 
På samme måte som for bundne driftsfond, består bundne investeringsfond av midler som er 
gitt i form av tilskudd el.lign. og som er øremerket bestemte formål. Den største postene er 
fond for formidlingslån. 
 
 
Bundne investeringsfond Beholdning 01.01.2016 Avsetninger Bruk av fond  Beholdning 31.12.2016 

Bundne investeringsfond 4 978 612 1 993 000 2 566 014 4 405 598 

Opprinnelig budsjett   0 0   

Justert budsjett   0 0   

          

 
 
Note 11. Forpliktelser mv 
 
Rådmannen er kjent med at det foreligger et tap på Formidlingslån som vil påløpe i 2017, 
beløper er ventet å være om lag 100.000 kroner. Tapet dekkes av kommunens tapsfond. 
 
Tjøme kommune ser en økning i behov for sosialhjelp. Det er ventet at dette behovet vil 
fortsette å øke i 2017 og årene fremover.  
 
I 2016 har Tjøme kommune tatt imot 21 flyktninger og i tillegg 7 personer på 
familiegjenforening. I 2016 foreligger vedtak om å ta imot 15 flyktninger i Tjøme kommune. 
Kostnader til integrering samt norsk- og samfunnskunnskapssopplæring dekkes i hovedsak av 
tilskudd fra IMDI og NIR i fem år. Hoveddelen av flyktningene kommunen tok imot i 2016 
ankom i siste del av 2016. Tilskuddene for det første året er mottatt i sin helhet for 2016. 
Tilskudd som ikke er benyttet til kostnadsdekning i 2016 benyttes til kostnader i forbindelse 
med integrering samt norsk- og samfunnskunnskapssopplæring som vil påløpe i årene 
fremover.  
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Note 12. Egenkapital – kapitalkonto og endring regnskapsprinsipper.  
 
 
Kapitalkontoen utgjør sammen med diverse fonds kommunens egenkapital. Endring 
regnskapsprinsipper kommer til fradrag. Følgende transaksjoner er ført mot kapitalkonto i 
2016: 
 

 
 Debet   Kredit  

Saldo 01.01.2016   82 889  

Aktivering investeringsregnskapet               28 852  

Betalte avdrag langsiktige lån   19 652 

Utlån sosiale lån   250  

Utlån etableringslån   4 035 

Aktivering pensjonsmidler   12 333  

Kjøp av aksjer og andeler   886  

Oppskriving av aksjer og andeler     

Mottatte avdrag sosiale lån                  134    

Mottatte avdrag formidlingsutlån               1 197   

Nedskrivning av aksjer og andeler     

Av- og nedskrivning på utlån 62   

Bruk av eksterne lån 31 171   

Endring pensjonsforpliktelser 23 280    

Ordinære avskrivninger anleggsmidler             20 622   

Nedskrivning av fast eiendom og anlegg 1 023  

Salg av fast eiendom og anlegg 18                     

Saldo 31.12.2016 71 390   

Sum  148 897 148 897  

 

 
 
 
 
 

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker arbeidskapital drift

Pr 01.01 Bevegelse Pr 31.12
Merverdiavgiftskompensasjon -263 0 -263
Påløpte renter 1 488 0 1 488
Tilskudd ressurskrevende brukere -998 0 -998
Totalt 227 0 227

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker arbeidskapital investering

Pr 01.01 Bevegelse Pr 31.12
Påløpte feriepenger -4 325 0 -4 325
Totalt -4 325 0 -4 325
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Note 13. Skattetrekk.  
 
Avsatt skattetrekk på ordinær lønn er satt inn på separat konto i Sparebank1 Buskerud-
Vestfold. Beløpet utgjør ved årsskiftet kr 6.119.326,- (inklusive renter). 
 
Note 14. Vesentlige poster 
 
Tabellen under spesifiserer de vesentligste postene i driftsregnskapet.  
 

 
 

Regnskap 
 

 2016 
% 

Rev. 
budsjett 

2016 

Oppr. 
budsjett 

2016 

Regnskap  
 

2015 
% 

Sum driftsutgifter          370 697  100 %        358 866         355 032  342 462 100 % 

- herav lønn og sosiale kostn.          208 463  56,24 %        208 944         205 636  199 475 57,10 % 

Kjøp av varer og tjenester          118 348  31,93 %        112 245         111 772  103 815 30,60 % 

- 13700/13750 Kjøp tjen priv og IKS            58 504             55 493           55 729  54 033   

- 13701 Tjen private (oppg pl)              2 812               2 950             2 950      

- 13500/13501 Kjøp tjen komm            21 911             20 802           20 972  18 669   

- 11800 Strøm              3 250               3 689             3 689  3 504   

- 12300 Byggetj vedlikeh              5 141               2 546             2 546  2 946   

- 11701 Skyss              1 638               1 287             1 287  1 934   

- 11200 Andre driftsutg              1 567  

 

           1 525             1 522  3 648   

- 12000 Inventar og utstyr              2 045               1 973             1 957  2 126   

- 12700 Konsulenttjenester              1 222                  853                853  1 073   

- 14290 Mva              5 456               5 907             5 854  5 368   

- annet            14 802             15 220           10 599  10 514   

Overføringer            23 264  6,28 %          17 449           17 396  19 275 6,70 % 

- 14000 Overf staten                 865                  700                700  695   

- 14700 Overf priv/IKS            10 076               5 572             5 572  12175   

- 14701 Bidrag              6 841               5 250             5 250      

- annet              5 482               5 927             5 874  6 405   

Avskrivninger            20 622  5,56 %          20 228           20 228  19 797 5,60 % 

 
Lønn og sosiale kostnader er den største utgiftsposten for Tjøme kommune, og utgjorde 
56,2 % av kommunens totale driftsutgifter i 2016. 
 
Kjøp av varer og tjenester er den nest største posten med 31,9% i 2016. Konto 13700 Kjøp 
tjenester privat og IKS/13750 Kjøp fra IKS hvor kommunen er deltaker utgjør 58 mill kr i 
2016. Her ligger blant annet kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager, 
driftsutgifter innen VAR-området, samt voksenopplæring, og en del avlastnings- og 
støttetiltak.  
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Under posten ”overføringer” på 23,2 mill. kr ligger blant annet medfinansiering av 
samhandlingsreformen, driftstilskuddet til Tjøme kirkelige fellesråd og utbetalinger til 
sosialhjelp. Overføringen av regnskapet og tilskuddene mottatt til Færder nasjonalparksenter 
ifbm opprettelse av selskapet Færder nasjonalparksenter IKS ligger også i disse 
overføringene.  
 
Note 15.  Selvkost VAR tjenester, slam, feiing, byggesak, oppmåling og 
detaljplaner  
 
Tjøme kommune har utarbeidet etterkalkyle for betalingstjenester i henhold til Retningslinjer 
for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, KMD, feb. 2014). 
Kommunen benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune. 
Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av 
gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger 
på tjenestene. For å kontrollere at dette ikke skjer må kommunen, etter hvert regnskapsår, 
utarbeide en selvkostkalkyle som viser selvkostregnskapet for det enkelte gebyrområdet. 
Elementene i en selvkostkalkyle avviker fra kommunens ordinære driftsregnskap på enkelte 
områder og de to regnskapene vil, som eksemplet under viser, ikke være direkte 
sammenlignbare. 
 

Forskjeller mellom kommunens regnskap og 
selvkostregnskapet 

Regnskapsresultat Selvkostkalkyle 

Gebyrinntekter 8 800 000 8 800 000 
Øvrige driftsinntekter 20 000 20 000 

Driftsinntekter 8 820 000 8 820 000 
Direkte driftsutgifter 5 700 000 5 700 000 
Avskrivningskostnad 1 750 000 1 580 000 
Kalkulatorisk rente 0 1 140 000 
Indirekte driftsutgifter (netto) 0 240 000 

Driftskostnader 7 450 000 8 660 000 
Resultat 1 370 000 160 000 

 
I selvkostkalkylen inngår regnskapsmessige driftsinntekter, driftsutgifter eksklusiv 
regnskapsmessige avskrivninger, kalkulatoriske avskrivninger og rentekostnader, samt 
indirekte driftsutgifter (administrasjonsutgifter). 
Ved beregning av kalkulatoriske avskrivninger skal det i selvkostberegningene gjøres fratrekk 
av fremmedfinansiering. Kalkulatorisk rentekostnad inngår ikke i kommunens driftsregnskap, 
men representerer en alternativ avkastning kommunen går glipp av ved at kapital er bundet i 
anleggsmidler. Den kalkulatoriske rentekostnaden beregnes med utgangspunkt i 
anleggsmidlenes restavskrivningsverdi og en kalkylerente. Kalkylerenten er årsgjennomsnittet 
av 5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng. I 2016 var denne lik 1,684 %. 
Retningslinjene fastsetter regler for henføring av relevante administrasjonsutgifter som kan 
inngå i selvkostgrunnlaget. Videre er det bestemt at eventuelle overskudd skal avsettes til 
bundne selvkostfond. Et overskudd fra et enkelt år skal tilbakeføres til brukerne i form av 
lavere gebyrer i løpet av en femårsperiode. En generasjon brukere skal ikke subsidiere neste 
generasjon, eller omvendt. Kostnadene ved tjenestene som ytes i dag skal dekkes av de 
brukerne som drar nytte av tjenesten. Dette innebærer at dersom kommunen har overskudd 
som er eldre enn fire år, må dette i sin helhet gå til reduksjon av gebyrene det kommende 
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budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2016 i sin helhet være disponert 
innen 2021. 
I tillegg til å utarbeide en etterkalkyle for hver betalingstjeneste må kommunen også utarbeide 
forkalkyler i forkant av budsjettåret for å estimere drifts- og kapitalkostnader for neste 
økonomiplanperiode. Forkalkylene gir grunnlaget for kommunens gebyrsatser. Ved 
budsjettering er det en rekke usikre faktorer, herunder fremtidig kalkylerente, utvikling av 
antall brukere og generell etterspørsel. I tillegg til å overholde generasjonsprinsippet bør 
kommunen ha målsetning om minst mulig svingninger i de kommunale gebyrene. 
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Tabellen under viser utviklingen av fondene de siste 6 år: 
 

Utvikling 
selvkostfond 

Vann Avløp Renovasjon Slam Feiing Sum alle 

 IB 2010 -1 553 -2 134 -436 217 -184 -4 090 

2011 94 3 072 417 85 -38 3 630 

2012 -604 566 2 029 -40 -26 1 925 

2013 317 -1 061 1 889 804 63 2 012 

2014 -1 621 -2 901 -707 345 17 -4 867 

2015 -427 -286 309 -183 -14 -601 

2016 658 -1 573 -1 044 -206 -189 -2 354 

UB 31.12.2016 458 275 3 516 220 -124 4 346 
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Tabellen under viser antall abonnenter for de ulike områdene.  
 

Antall abonnementer 2016 2015 2014 2013 2012 

Vann              3 937  3 878 3 946 3 771 3 690 

-Helår                2 583  2 520 2 620 2 555 2 517 

-Fritid                1 354  1 358 1 326 1 216 1 173 

Forbruk i m³          794 142  828 119 878 635 854 971 787 111 

Avløp              3 291  3 258 3 223 3 075 2 956 

- Helår                2 225  2 190 2 187 2 143 2 092 

- Fritid                1 066  1 068 1 036 932 864 

Renovasjon              4 222  4 192 4 134 4 074 4 041 

- Helår                2 123  2 093* 2 062 2 022 1 995 

- Fritid                2 099  2 099* 2 072 2 052 2 046 

Slam                  903  945 953 1 020 1 030 

- Helår                   373  390 398 410 412 

- Fritid                   530  555 555 610 618 

Feiing              2 204  2 178 2 162 2 146 2 089 

- Helår                2 190  2 164 2 148 2 132 2 074 

- Fritid                     14  14 14 14 15 

 
 
*Tabellen viser generelt abonnementer. For renovasjon viser tabellen antall abonnenter. I tilfeller som f. eks 
borettslag er en abonnent sammensatt av flere abonnementer. Tabellen under viser antall abonnementer innen 
renovasjon i 2016: 
 

Renovasjon 4 628 

- Helår 2 528 

- Fritid 2 100 
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Note 16. Energifond og plasseringer.  
 
Tjøme kommune realiserte i 2000 og 2001 sine aksjer i hhv Nøtterøy-Tjøme Energi AS og 
Skagerak Energi AS.  Salgssum kr 135,3 mill minus skatt kr 14,1 mill = kr 121,2 mill 
utgjorde startverdien på det såkalte Energifondet. Fondet består av 2 deler i henhold til 
forskrift av 15.12.00 nr 1424, et investeringsfond (Energifondet) og et disposisjonsfond 
(Bufferfondet). Poenget med et disposisjonsfond er at det også kan bevilges til drift og til å 
dekke evt underskudd.  Disse midlene er plassert i ulike aktivaklasser i markedet som vist i 
tabellen under. Porteføljens verdi ved årsslutt var kr 86,18 mill og hadde en avkastning på kr 
3,8 mill eller 4,5% i 2016. Oversikten viser forvaltningen av plassert portefølje og 
avkastningen de siste 4 år.  
 
Status pr 31.12.2016 
 

FORVALTNING 2013 2014 2015 2016 

Portefølje totalt:   Avkastn   Avkastn   Avkastn   Avkastn 

Inngående balanse         95 645            97 230            91 405            84 376    

Innskudd (+)  
 

  
 

  
 

  
 

  

Uttak (-)         -5 800          -12 000            -8 900            -2 000    

Årets avkastning          7 385  7,7 %          6 175  6,4 %          1 871  2,0 %          3 807  4,5 % 

Verdi pr 31/12 = utgående balanse       97 230          91 405          84 376          86 183    

         
DnB 

        
Norske aksjefond          4 701  21,9 %          3 974  3,8 %          3 980  0,1 %          4 664  17,2 % 

Internasjonale aksjefond          9 496  42,8 %          8 903  22,1 %          8 223  17,2 %          8 817  6,1 % 

Norske obligasjoner         68 003  4,2 %         63 096  6,2 %         65 341  0,2 %         67 774  3,5 % 

Pengemarked (sertifikater mv)               -                    -                    -                    -      

Bankinnskudd               16                  18                  18                  18    

Sum DnB       82 216  8,8 %       75 991  7,9 %       77 562  2,1 %       81 273  4,8 % 

Bankinnskudd                 

Inngående balanse         14 536            15 014            15 414             6 815    

Innskudd (+) / Uttak (-) 
 

                -              -8 900            -2 000    

Avkastning             478  3,3 %             400  2,7 %             301  1,9 %               95  1,4 % 

Bankinnskudd       15 014          15 414            6 815            4 910    

Sum Portefølje       97 230          91 405          84 376          86 183    

 
 
Porteføljen forvaltes ihht retningslinjer fastsatt i kommunens finansreglement som ble vedtatt 
av kommunestyret den 08.12.2010 og revidert og vedtatt i kommunestyret 18.06.2015. Status 
pr 31. desember 2016 viser følgende fordeling i % - tillatt mot faktisk: 
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Ifølge Tjøme kommunes finansreglement skal målsettingen med forvaltningen bl.a. være å 
opprettholde realverdien av kapitalen. (dvs saldo, på Energi- og Bufferfond + inflasjon)  
Prisstigning fra januar 2016 til desember 2016 er beregnet til 2,80 % (j.f SSB KPI). 
Plasseringen av 84,4 mill (inngående saldo 2016) har en verdi på 86,8 mill ved årets slutt.  
Disponeringer av fond gjøres først ved årets slutt og korrigerer saldo på Energi og bufferfond. 
  
Store uttak vil bli gjennomført i 2017 etter vedtak nr. 117/16 i Tjøme kommunestyre om 
finansiering av ny barnehage på Tjøme. 
 
Analysen viser et avvik mot allokeringsrammene for bankinnskudd på 4 %, 
minimumsrammen skal være 10 %. Korrigeringer vil bli gjennomført. 
 
 

Aktivaklasse Min Normal Maks 

Bank/pengemarked 10,0 % 15,0 % 20,0 % 

Norske obligasjoner 50,0 % 72,0 % 80,0 % 

Aksjefond - globale og norske 0,0 % 13,0 % 20,0 % 

 
 

      

  
Plassert 

% faktisk 
fordeling 

Ramme kr 
(maks) Avvik kr 

Sum portefølje pr 31.12.2016   86 183 
   - herav plassert kortsiktig (9a)   0 
   Sum plassert langsiktig pr 31.12.2016   86 183 100 % 82 578 3 605 

Norske obligasjoner   67 774 79 % 68 946 -1 172 

Aksjefond - globale og norske   13 481 16 % 17 237 -3 756 

Bank/pengemarked   4 928 6 % 17 237 -12 309 

 
 
 
NOTE 17. Selvkost SFO og Krüge leirskole  
 
Drift av Krüge leirskole på Hvasser er basert på selvkostprinsippet. Kostnadene for å drifte 
leirskolen skal dekkes av refusjoner fra kommunene som benytter leirskolen. I 2016 hadde 
skolen marginalt flere grupper enn budsjett. 
 
Drift av Lindhøy skoles SFO har hatt sviktende inntekter fra brukere grunnet lavere 
barneantall høsten 2016. Driften av SFO før beregning av andel kapitalkostnad og drift og 
vedlikehold av bygget SFO disponerer viser et merforbruk på om lag 0,5 mill kroner mot 
budsjett. 
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Note 18. Investeringer pr prosjekt, avslutning av prosjekter og status 
finansiering.   
 

Nr Prosjektbetegnelse 
Bevilget 
ramme 

Brukt 
tidligere 

år 
Budsjett 

2016 
Regnskap 
31.12.2016 

Forbruk 
totalt 

40 Saneringsplan overvann Solvang 265 305 0 51 356 

41 Klimarisikovurdering Tjøme, tiltak avløp 530   530 32 32 

42 Sanering VA-Medø 8 500 8 542 8 000 4 024 12 566 

43 Sanering sundene avløpssone 420 150 0 278 428 

46 Ny barnehage Tjøme forprosj 40 256 40 302 17 000 1 456 41 758 

49 Toppdomene  600   600 625 625 

54 VA Tjøme syd Moveien 3 000 3 054 5 500 8 535 11 589 

55 VA Ferjeodden 6 350 6 405 5 750 1 408 7 813 

56 Digitalisering av trygghetsalarmer 350 0 350 0 0 

57 Nye Lindholmveien 27   0 0 589 589 

60 Energisentral Lindhøyområdet  11 100 0 11 100 336 336 

110 Salg av eiendommer   0 -3 500 0 0 

116 Rus/psykiatri - leiligheter 20 556 5 247 2 500 801 6 048 

158 GS Feierskauen-Holtane 13 275 7 490 0 6 223 13 713 

159 Verdens Ende - forprosjekt 30 500 30 659 0 8 30 667 

161 Servicebygg Verdens Ende 7 500 7 661 0 182 7 843 

162 Nye verdens ende vei og VA 4 500 4 662 0 9 4 671 

163 Nye Verdens ende toalettanlegg 2 500 0 1 700 53 53 

166 GS Brøtsø 1 250 0 1 250 0 0 

167 Vindfang NP senter VE  100 0 100 20 20 

168 Ny fiberkabel sykehjemmet 150 0 150 119 119 

169 Tjøme ungdomsskole modernisering og leskur 2 000 0 2 000 1 416 1 416 

170 Bod til lagring og ladning av rullestoler 250 0 250 14 14 

171 Bekkevika RA luktfjerning 1 200 72 1 200 1 572 1 644 

200 Nye kontorer helse og velferd 2015 220 283 0 17 300 

301 VA Grimestad syd (2013) 10 600 10 901 3 000 183 11 084 

303 VA Grimestad syd (2016)       5 113 5 113 

330 Dusjanlegg idrettshallen 1 428 24 1 400 758 782 

453 Salg av festetomter       -18   

607 Egenkapitalinnskudd KLP   0 800 886 886 

732  Rehab Putten/Motellveien/Kvieveien 302  18 100 18 832 0 51 18 883 

733 Sanering avløp Ormelet syd 17 600 18 333 0 199 18 532 

999 Formidlingslån Husbanken      3 000 4 035 4 035 

    Sum  203 100 162 922 62 680 38 975 201 915 
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Finansiering investeringer 2016 

     

       

 
Investeringsutgifter 38 975 

    

 
- kjøp aksjer  886 

    

 
Investeringsutgifter 38 089 

    

 
Inntekter prosjekter 5 010 

    

 
Avsetning til fond    

    

 
Avsetning til fond    

    

 
Finansutgifter prosjekter 2 219 

    

 
Finansieringsbehov 35 298 

    

 
Finansiering:   

    

 
Mva-kompensasjon 1 088 

    

 
Bruk av bundne fond 2 566 

    

 
Overført fra driftsfond 1 000 

    

 
Bruk av ubundne fond 269 

    

 
Avdrag Startlån 1 197 

    

 
Rest - lånefinansieres 29 178 

    

 
Sum finansiering 35 298 

    

        
Startlån og egenkapitalinnskudd føres via investeringsregnskapet, men vises ikke i oversikten 
over.  
 
Note 19. Vertskommunesamarbeid 
 
Tjøme kommune har avtale om leveringen av tjenestene barnevern og helsestasjon fra 
Nøtterøy kommune. Vertskommunesamarbeidet på Helsestasjon viser et mindre forbruk på 
3,8 % mot driftsbudsjett i 2016. Drift av barnevernstjenesten viser et mindreforbruk på 0,4 % 
målt mot budsjett 2016. Avviket er i kroner 22 000. 
 
Tjøme kommune drifter Skatteoppkrever for Tjøme og Nøtterøy i ett vertskapssamarbeid. 
Driftsregnskap for avdelingen viser et mindreforbruk på 13 % mot driftsbudsjett i 2016. 
 
Tjenestemessige vurderinger vil omtales nærmere i årsberetning for Tjøme kommune 2016. 
 
 
 
 
5 REVISJONSBERETNING 
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_  Innlednm
Kontaktpersoner:

Siv Karlsen Moa

Partner

Tel:  +  47 4063 9548

saka-risengälsnms. rm

Flune Johansen

Senior Manager

Tel:  +  47 4063 9498

Ium: iQ,IJ3,n,,s:e—;:1i:s:l< pma no

 

Vi har nå gjennomført vår revisjon for  2016,  og ønsker  i  den anledning å gi enkelte innspill og

kommentarer til administrasjonen og kontrollutvalget.  I  tillegg til våre kommentarer som følger i vår

rapport er det løpende kommunisert forhold som vi vurderer er av mindre vesentlig art. Disse
forbedringsområdene er kommentert overordnet i denne oppsummeringen, mens detaljer er tatt
direkte med administrasjonen.

Vi gjør oppmerksom på at  hovedhensikten  med vår revisjon er å gi oss muligheten til på en forsvarlig
måte å uttale oss om regnskapet. Våre kontroller er utført på testbasis og må ikke oppfattes som tester
for å avdekke feil eller uregelmessigheter som er uvesentlige for regnskapet. Det må også
understrekes at svakheter i regnskapssystemet og den interne kontrollen kan medføre misligheter som

våre normale tester ikke nødvendigvis vil avdekke.

Innholdet er strukturert som følger:

-  Risikovurderinger

lnternkontroll/ Kjerneprosesser

'  Vesentlige revisjonsområder

Vurderingsskala

. &

Tiltak bør Tiltak bør Tiltak ikke

iverksettes vurderes nødvendig, men

bør overvåkes

 

etc pga.-. :rl. oi magre—agn:  w  is:

w
u
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Virksomheten  har flere

ulike operasjonelle

risikoer.  l  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.

mama

 

Risikovuraering ~Timafl§1iegflgkanet
Høy

 

  
,7 ,,. ', i”.

(' innkjøp ») -  " .
, " '  , 7, Pensioner '

Inntekter  )  ., ,, ,,,  _

' »  « - "Finansiering! Andre r99'5"”
inVesteringr ,!)

Konsekvens for kommunen

  

 

( V  Lønns- '  ) ,, 77
området” .,, (» nudsiert/ '
" ", ' ' ' ' - , -, disponeringen ,”

(  Driftsmidler =  _ ' ' Endringeri
'  , ,, , , Øvrige ”\ lover og

,, , , ,,  f  ,perlodlserlngerg' regler

(" Kundelordringar .)

Lav Sannsynlighet for at risikoen inntreffer HØV

ifm—TLF,!M wired. u" må .; 'F1'>E"xt nm" Efit-51543» av Wu: —.- —
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+  Internkontroll
Vår revisjon kan i

hovedsak deles inn

i tre områder:

1.

2.

3.

Gjennomgang av
kjerneprosesser

Revisjon av
vurderingsposter

Revisjon av øvrige
vesentlige
omrader

Vår gjennomgang av

kommunens interne

kontroll viser at

kommunen har

etablert

tilfredsstillende

rutiner innenfor

kjerneprosessene.

35%]

Inntekter

"  Inntekter
E' Kundefordringer

Innkjøp

"  Kjøp avvarerog
tjenester

" Leverandørgjeld

I“ Bank

Lønn

'  Lønnskostnader

"  Syke-lønns—
refusjoner

Annen

godtgjørelse
H  Reiseregninger

 

kl mennsesser
.

Vi har gjennomgått utvalgte rutiner på inntektsområdet og har ingen forhol
å  rapportere. Som ledd i vår revisjon har foretatt analytiske
kontrollhandlinger hvor vi har analysert og vurdert endringer mellom årene

Vi har gjennomgått rutiner for innkjøpsområdet, og har ikke avdekket
svakheter av betydning. Som ledd i vår revisjon har foretatt analytiske
kontrollhandlinger hvor vi har analysert og vurdert endringer mellom årene

Videre har vi også testet den operasjonelle effektiviteten til attestasjons- og

anvisningskontrollen.

Vi har gjennomgått rutinertor lønnssområdet og gjennomført kontroller av
lønnsinnberetningen for  2016 herunder sjekket  avstemming av

arbeidsgiveravgift og sykepengerefusjon. Vi har ikke avdekket svakheter av
betydning. Som ledd i vår revisjon har foretatt analytiske kontrollhandlinge

for  å  underbygge oppførte lønnskostnader.

  

 

4
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VBSaQerev
Vår  revision  kan i

hovedsak  deles  inn

i tre områder:

1. Gjennomgang av
kjerneprosesser

2.  Revision  av
vurderingsposter

3. Revisjon av øvrige
vesentlige
områder

Pensjoner

=  Pensjonsmidler

a  Pensjons—
forpliktelser

"  Pensjonskostnad

"  Premieavvik

Investering i  aksjer
og andeler

"  Finansielle aktiva

"  Finansinntekter

Avsetning for

forpliktelser (og
inntekter)

=  Garanti-

avsetninger

=  Ressurskrevende

brukere

 

—.-
Vår gjennomgang av pensjoner i forbindelse med årsoppgjørsrevisjonen
avdekket ingen forhold av betydning. Vi har etterprøvd at pensjonsnote er i

overenstemmelse med aktuarberegninger og regnskapsføring og kontroller

at premieavvik til amortisering er avstemt.

lngen forhold å rapportere.

Vi har konferert med rådmann når det gjelder avsetning for forpliktelser i
regnskapet for  2016, og er ikke kjent med at det foreligger forpliktelser av

betydning som ikke er hensyntatt i regnskapet for 2016.

Vi har fått tilfredsstillende dokumentasjon for ressurskrevende brukere.

' 'ur Vl jji MMQ s».,—. ' til, m wir—j. r inn l m .um'dru‘ai riFlciJ: lziifrnizimzhet[ 5
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VBSBHUIQB
Vår revisjon kan i

hovedsak deles inn

i tre områder:

1.  Gjennomgang av
kjerneprosesser

2.  Revisjon  av
vurderingsposter

3.  Revisjon  av øvrige
vesentlige
områder

BEES

Øvrige
periodiseringer

E' Inntekter og

kostnader

Driftsmidler

" Bygninger/tomter

”  Maskiner og
utstyr

'  Inventar

Av- og

nedskrivinger

Finansområdet

=  Plasseringer

'" Gjeld

Ikke rutine-
transaksjoner

" Potensielt alle

 

IBVISI

"n, Ilvnrnrnimr Inni

OHSUWUBIiIZJVIIQBUWäUGI
Ingen forhold  å  rapportere. Rutinen for periodisering synes å fungere

tilfredsstillende.

Gjennomgått avslutningen av investeringsregnskapet og dokumentasjon ax

anleggsregister. Tilfredsstillende dokumentasjon. Ingen forhold å

rapportere.

Gjennomgått dokumentasjon og kontrollert regnskapsføring mot et utvalg

eksterne oppgaver. Vi har kontrollert lånenote mot regnskap. Vi har

gjennomgått hvordan minimumsavdrag er beregnet for  2016  og har ikke

funnet avvik av betydning ved vår etterkontroll.

Det er ikke identifisert ikke rutine-transaksjoner av betydning for årets

regnskap.

Det er utarbeidet eget regnskap for fellesnemda som regnskapsmessig
inngår i kommunens sitt regnskap (avklart av Nøtterøy kommune med
fylkesmannen).

'Hl. MF,—'.”L-wl; ;liw! '.,I ”,.—j.” '.l.l—.;i.lvl'.'u:..I.j 6
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,Vesemmge[ew
Vår revisjon kan i

hovedsak deles inn

i tre områder:

1.  Gjennomgang av
kjerneprosesser

2.  Revisjon  av
vurderingsposter

3. Revisjon av øvrige
vesentlige
omrader

Investerings-

regnskap

Selvkost

MVA

SJUHSOWQUBWVHQB UWQUBT
Vurdering

 

Vår gjennomgang av investeringsregnskapet har ikke avdekket noen forhol-

Vi har på overordnet nivå gjennomgått rutiner på selvkostområdet, og vi ha
ved gjennomgangen av årsregnskapet for  2016  påsett at administrasjon hal

innarbeidet nødvendige noteopplysninger.

Skattekontoret har for tiden et ettersyn på kommunens håndtering av
merverdiavgift på boliger. Det etterspørres informasjon om hvordan

kommunen har vurdert kravet til taktisk tilrettelegging av boliger og kravet

om at det må foreligge dokumentasjon på at bruker har vedtak om krav på
tilrettelagt bolig. Korrekt avgiftsmessig håndtering av boliger utgjør et

risikoomrade og vi anbefaler at administrasjonen vurderer mulighetene for

samordne en eventuell fullstendig gjennomgang av området inn mot

kommunesammenslåingen.

 

' r  :i tw tik?  ;  net—., 3' , r»? map: i'm. frir "i'wii'frft (' *LF'LIU  m  ~:r::1'c;":2
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Egentlige lBVlSJGllSOmläUBl; ØVHQB OmläUBl
.

Vår 'eViSion kani Offentlige Vi vil  i  forbindelsen med 2017 revisjonen gjennomgå rutinene og
hovedsak deles inn anskaffelser . administrasjonens arbeid innenfor offentlige anskaffelser.

i tre områder:

1. Gjennomgang av BUdsjett
kjerneprosesser . Det er tilfredsstillende rutiner for håndtering av budsjettendringer.

2. Revisjon av
vurderingsposter Disponeringer/

_  _ _ Egenkapital Vi har kontrollert avslutningen av drift og investeringsregnskapet og sett på

3' 5:33:52" øvrige . regnskapsføring av fond. Ubrukte midler for fellesnemda er avsatt på budni
områder driftsfond pr 31.12.2016.

Årsregnskap og
årsberetning Vår gjennomgang av årsregnskapet og årsberetning har ikke avdekket

. vesentlige mangler. Vi har gitt noen mindre innspill til noter som har blitt

innarbeidet  i  endelig årsregnskap.
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1 
 

Arkivsak-dok. 16/00231-5 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tjøme 02.05.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 12/17 
REFERATSAKER  

 

Forslag til vedtak: 
Referatsaken tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Tilsynskalender fra Fylkesmannen 2017 
Protokoll fra styremøte i VIKS 30.01.17 
Protokoll fra styremøte i VIKS 06.03.17 
 

 
Saksframstilling: 
Tilsynskalender fra Fylkesmannen 2017 er mottatt. 
 
Det er avholdt et styremøte i VIKS 30.01.17 og 
et styremøte 06.03.17. 
 
Invitasjon til Nøtterøy kommune kontrollutvalg 12.09.17 vedrørende informasjon fra 
prosjektleder for sammenslåingen av kommunene Nøtterøy og Tjøme er positivt 
mottatt, og utvalget ønsker å delta på orienteringen. 
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1 
 

MØTEPROTOKOLL  
 

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

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

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:  Dag L. Erichsrud 

Aleksander Leet 
Olav Bjørnli 

  
Andre: Magnus T. Østli, kontrollutvalgsleder Re 

Heidi Wulff Jacobsen, observatør fra de ansatte 
Orrvar Dalby 

  
Møteleder: 
 
Protokollfører: 

Jan Nærsnes 
 
Orrvar Dalby 

  
 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

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

3 

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

3/17 
16/00166-
11 

Forslag til endring av vedtektene for Vestfold 
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat. 

4 
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 2  

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

5/17 16/00122-5 Referater. 5 

    

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

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

1 Styret for VIKS 30.01.2017 1/17 

 
 

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

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

1 Styret for VIKS 30.01.2017 2/17 

 
 

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

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

1 Styret for VIKS 30.01.2017 3/17 

 
 

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

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

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

 6.mars 

 29.mai (ved behov) 

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

5/17 Referater. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 30.01.2017 5/17 

 
 

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

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

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

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:  Ivar Dillan 

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

Orrvar Dalby, daglig leder 
  

Møteleder: 
 
         

Jan Nærsnes 

  
 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

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

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

8/17 16/00120-3 VIKS - strategi. 4 
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9/17 17/00078-1 Tilsetting av ny daglig leder fra 1.1.2018. 5 

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

11/17 16/00122-7 Eventuelt. 6 

    

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

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

1 Styret for VIKS 06.03.2017 6/17 

 
 

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

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

1 Styret for VIKS 06.03.2017 7/17 

 
 

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

8/17 VIKS - strategi. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 06.03.2017 8/17 

 
 

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

1 Styret for VIKS 06.03.2017 9/17 

 
 

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

10/17 VIKS orienterer. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 06.03.2017 10/17 

 
 

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

11/17 Eventuelt. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 06.03.2017 11/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Det ble orientert om at kontrollutvalget i Tønsberg har behandlet en sak om   
tilbakebetaling av for mye kommunal støtte til St. Olav katolske kirke i perioden 
2010 – 2015. Styremedlemmene vurderer behovet for eventuelt å følge opp i egen 
kommune. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Tas til orientering. 
 
 
 
Møtet slutt kl.20.15. 
 
 
Revetal 7.mars 2017. 
 
 
For leder i styret Jan Nærsnes 
 
 
Orrvar Dalby 
Daglig leder/sekretær  
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Arkivsak-dok. 16/00247-3 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tjøme 02.05.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 13/17 
EVENTUELT  

 

Forslag til vedtak: 
. 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
Saksframstilling: 
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