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Arkivsak-dok. 16/00232-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tjøme 24.01.2017 
 
 
 

   
 
 

GODKJENNING AV PROTOKOLL AV 01.11.16 

 

Forslag til vedtak: 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 01.11.16 godkjennes. 
 
Vedlegg:  
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 01.11.16. 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Tjøme 
 
Dato: 01.11.2016 kl. 09:00 
Sted: Møterommet på økonomiavdelingen 
Arkivsak: 15/00013 
  
Tilstede:  Dag Erichsrud, Per Ove Width 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Jørn Fuglår 

  
Forfall:  Anne Marie Indseth 
  
Andre: Tjøme kommune, ordfører Bente Bjerke 

Tjøme kommune, økonomisjef Laila Rognaldsen 
KPMG, revisor Rune Johansen 
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 

28/16 
15/00013-
58 

Godkjenning av protokoll 20.09.16, Tjøme 2 

29/16 16/00145-3 
Orientering om forvaltningsprosjekt "Oppfølging av 
kommunale planer/vedtak" 

2 

30/16 
15/00071-
20 

Orientering om status i arbeidet vedrørende 
interimrevisjon  

3 

31/16 16/00156-1 Møteplan 2017 3 

32/16 16/00068-5 Referatsaker, Tjøme  4 

33/16 16/00069-5 Eventuelt, Tjøme 5 
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Saker til behandling 

28/16 Godkjenning av protokoll 20.09.16, Tjøme 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tjøme 01.11.2016 28/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 20.09.16 godkjennes. 
 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 20.09.16 godkjennes. 
 
 
 
 
 

29/16 Orientering om forvaltningsprosjekt "Oppfølging av 
kommunale planer/vedtak" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tjøme 01.11.2016 29/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Revisors informasjon tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor orienterte om oppstartsmøtet, og at intervjuer skal gjennomføres de 
nærmeste ukene. Revisor bekreftet at tidsrammen på prosjektet skal holdes.   
 
Votering 
Enstemmig 
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Vedtak  
Revisors informasjon tas til orientering.  
 
 
 
 
 
 
 

30/16 Orientering om status i arbeidet vedrørende interimrevisjon  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tjøme 01.11.2016 30/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Revisors informasjon tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor orienterte om fremdriften i prosjektet, og at tertialrapporten er gjennomgått. 
Det er ikke noe spesielt som har fremkommet så langt. «V-man» prosjektet ble nevnt. 
Spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Revisors informasjon tas til orientering. 
 
 
 
 
 

31/16 Møteplan 2017 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tjøme 01.11.2016 31/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Utkast til møteplan vedtas som kontrollutvalgets møteplan: Møteplan 2017 for 
kontrollutvalget i Tjøme. 
 
Kontrollutvalget ber om at møtedagene legges inn i kommunens møtekalender. 
 
Møtene begynner kl 09.00. 
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Møtebehandling 
Sekretariatet gjennomgikk møteplanen og arbeidsoppgaver. Spørsmål ble besvart.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Utkast til møteplan vedtas som kontrollutvalgets møteplan: 
Møteplan 2017 for kontrollutvalget i Tjøme. 
 
Tirsdag, 24. januar 2017 
Tirsdag, 02. mai 2017 
Tirsdag, 12. september 2017 
Tirsdag, 14. november 2017 
 
Kontrollutvalget ber om at møtedagene legges inn i kommunens møtekalender. 
 
Møtene begynner kl 09.00. 
 
 
 
 
 

32/16 Referatsaker, Tjøme  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tjøme 01.11.2016 32/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

• VIKS har sendt et eierskapsbrev i september 2016 til sine eiere for orientering 
om hvordan kommunereformen påvirker VIKS.  Kontrollutvalgsleder informerte 
om innholdet. 

• I forbindelse med gjennomføringen av kommunereformen er det utarbeidet en 
sjekkliste for revisor, kontrollutvalg og sekretariat med informasjon om 
områder som trenger ekstra fokus. Det ble referert til materialet og 
fokusområder ble diskutert. Kontrollutvalget har spørsmål rundt hvilke 
forventninger og konkrete mål herunder effektiviseringsmål som er satt ved 
kommunesammenslåingen, og hvordan disse er tenkt målt i ettertid. I den 
forbindelse ble det enighet om å invitere administrasjonen eventuelt 
prosjektleder for Færder kommune til neste kontrollutvalgsmøte.  
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Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering. 
Administrasjonen eventuelt prosjektleder inviteres til kontrollutvalgsmøtet 24.01.17 
for å orientere om forventninger og konkrete mål herunder effektiviseringsmål av 
kommunesammenslåingen mellom Nøtterøy og Tjøme kommuner. Samt hvordan 
målene skal følges opp i ettertid. 
 
 
 
 
 

33/16 Eventuelt, Tjøme 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tjøme 01.11.2016 33/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
Ingen saker. 
 
 
  
 
 
 
 
Neste møte i kontrollutvalget er 24. januar 2017. 
 
Revetal, 01.11.16 
For leder av kontrollutvalget i Tjøme kommune, Dag Erichsrud 
 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Rådgiver 
VIKS   
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Arkivsak-dok. 16/00246-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tjøme 24.01.2017 
 
 
 

   
 
 

ORIENTERING OM KOMMUNESAMMENSLÅINGEN ANGÅENDE 
FORVENTNINGER OG KONKRETE MÅL 

 

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

 
Saksframstilling: 
I kontrollutvalgsmøtet i november under referatet sak 32/16 ble det fremlagt veiledere 
i forbindelse med gjennomføringen av kommunereformen. Det er utarbeidet en 
sjekkliste for revisor, kontrollutvalg og sekretariat med informasjon om områder som 
trenger ekstra fokus ved sammenslåing av kommuner. Det ble referert til materialet 
og fokusområder på møtet.  
 
I den forbindelse hadde kontrollutvalget spørsmål rundt hvilke forventninger og 
konkrete mål, herunder effektiviseringsmål, som er satt ved 
kommunesammenslåingen, og hvordan disse er tenkt målt i ettertid.   
 
Administrasjonen er invitert for å informere om ovennevnte. 
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Arkivsak-dok. 16/00145-5 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tjøme 24.01.2017 
 
 
 

   
 
 

BEHANDLING AV FORVALTNINGSRAPPORT "OPPFØLGING AV 
KOMMUNALE VEDTAK/PLANER"  

 

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  
- 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  
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- 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. 
 
Vedlegg:  
Forvaltningsrapporten «Oppfølging av kommunale vedtak/planer» 

 
 
 
Saksframstilling: 
I kontrollutvalgsmøtet i mai diskuterte utvalget alternative prosjekter ifølge overordnet 
analyse og «Plan for forvaltningsrevisjonsprosjekter 2016 – 2019». 
 
Ordfører viste til møte i kommunestyret 16.03.16, og det ble derfor diskutert en 
prosjektplan til forvaltningsrevisjonsprosjektet «Oppfølging av kommunale 
planer/vedtak» jfr. oppfordring fra kommunestyret i vedtak 24/16. Dette var en 
supplering til «Planen for forvaltningsrevisjonsprosjekter 2016 – 2019». Prosjektet ble 
bestilt.  
 
I septembermøtet 2016 behandlet kontrollutvalget prosjektplan vedrørende 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Oppfølging av kommunale vedtak/planer».  
Følgende vedtak ble fattet: 

«Det bestilles forvaltningsrapport vedrørende «Oppfølging av kommunale 
planer/vedtak» i henhold til fremlagte prosjektplan med problemstillinger. 
Forvaltningsrevisjonsrapporten utarbeides av KPMG og leveres til 
sekretariatet med uttalelse fra rådmannen innen 31.12.16 med bruk av 
budsjettmidler for 2016 inntil 110 timer. Rapporten skal behandles i 
kontrollutvalget 2017. Kostnaden dekkes av de midler som er satt av til 
forvaltningsrevisjon i 2016». 

 
Formålet med forvaltningsrevisjonen er å vurdere om Tjøme kommune har rutiner, 
system og prosedyrer som sikrer at politiske vedtak og planer blir effektuert og fulgt 
opp på en tilstrekkelig måte. 
 
Følgende problemstillinger ble vedtatt: 

1. Er det etablert system for registrering, iverksetting og oppfølging av politiske 
vedtak og planer?  

2. I hvilken grad er det etablert prosessuelle rutiner for effektuering og oppfølging av 
politiske vedtak og planer?  

2.1 I hvilken grad er det satt frister for innspill til forslag til vedtak / planelement?  

2.2. I hvilken grad er det satt frister for effektuering av vedtak og planelement?  

2.3 I hvilken grad er det etablert prosessuelle rutiner/prinsipper for å avklare/ 
tolke politiske vedtak/planer?  
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2.4 Er det rutiner for tilbakemelding til politisk nivå, blant annet når det 
inntreffer uventede forhold som virker inn på effektueringen av 
vedtakene/planene?  

2.5 I hvilken grad blir politiske organ involvert i prosessen med oppfølging av 
vedtak/planer?  

3. I hvilken grad blir kommunestyret og/eller andre politiske organer orientert om 
eventuelle avvik i gjennomføringen av vedtak/planer?  
 
 
Forvaltningsrapporten med rådmannens uttalelse ble levert 06.01.17 til sekretariatet.  
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1 Sammendrag 

Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å vurdere om Tjøme kommune har rutiner, system og 
prosedyrer som sikrer at politiske vedtak og planer blir effektuert og fulgt opp på en tilstrekkelig måte. 
 

Vurderinger 

Vår hovedvurdering er at administrasjonen har et godt system for oppfølging av saker og planer. Internt 
i administrasjonen er roller og ansvar avklart og det er etablert gode, og etter vårt skjønn praktiske, 
kontrollrutiner for å sikre at alle vedtak blir fanget opp, fortolket og iverksatt.  
 
Systemet er kommunisert og forstått på en enhetlig måte og den politiske rapporteringen, og 
grunnlaget for denne, utgjør i praksis en fortløpende evaluering av virksomheten. Dette gir grobunn for 
læring og forbedring. Tilsammen ivaretar dette helt sentrale komponenter for et godt 
internkontrollsystem som etterlever kommunelovens krav etter §23.  
 
I kommunen er det ikke utbredt å sette frister for effektuering av vedtak. Det er heller ikke en utbredt 
praksis at politiske organ aktivt blir involvert i prosessen med oppfølging av vedtak og planer. Samtidig 
har Tjøme gode samarbeidsrutiner for samspillet mellom politikk og administrasjon. Det er etablert og 
kommunisert tydelige ansvarfordelinger og det er utviklet klare møteplasser for kommunikasjon og 
gjensidig kvalitetssikring. I samspillet har kommunen knesatt noen særlige viktige prinsipper, herunder 
en profesjonell avstand mellom politikk og administrasjon, administrativ kommunikasjon med politikere 
går via rådmannen og en systematisert dialog mellom rådmann og ordfører. 
 
Ser en så til den mer konkrete oppfølgingen av vedtak og saker i kommunen, så fremstår denne som 
god. I de to konkrete sakene som er undersøkt, er oppfølgingen fra administrativ side i tråd med føringer 
og ønsker.  
 
Når det gjelder rapportering på saker og planer så ivaretas dette i hovedsak gjennom den tertialvise 
driftsrapporten. Denne er omfattende og gir etter vår vurdering mye og relevant informasjon innenfor 
hele den kommunale virksomheten. 
 

Anbefalinger 

Etter vår vurdering 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 Tjømes praktisering av forholdet mellom poltikk og administrasjon tas inn. Dette gjelder 
særlig det vi oppfatter som sentrale prinsipper 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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2 Bakgrunn og formål 

2.1 Bakgrunn  
Kontrollutvalget har i møte valgt å gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjektet "Oppfølging av 
kommunale planer/vedtak".   
 
Temaet for forvaltningsrevisjonen ble foreslått under kommunestyrets behandling av overordnet 
analyse og plan for forvaltningsrevisjon 16.3.2015, sak 24/16. Under behandlingen kom det opp forslag 
fra MDG om at "oppfølging av kommunale planer/vedtak" ble tilføyd innstillingen på prioriterte områder 
for forvaltningsrevisjon. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Formålet med forvaltningsrevisjonen er å vurdere om Tjøme kommune har rutiner, system og 
prosedyrer som sikrer at politiske vedtak og planer blir effektuert og fulgt opp på en tilstrekkelig måte. 
 
Forvaltningsrevisjonen vil være forbedringsorientert, og vil ha som formål å gi anbefalinger om tiltak 
dersom forvaltningsrevisjonen avdekker avvik eller mulige forbedringsområder. Revisjonen vil i 
utformingen av eventuelle anbefalinger ta hensyn til den kommende sammenslåingen av Tjøme og 
Nøtterøy kommuner. 
 

2.1.1 Problemstillinger 

Følgende problemstillinger er undersøkt i forvaltningsrevisjonen: 
 

1. Er det etablert system for registrering, iverksetting og oppfølging av politiske vedtak og planer? 

2. I hvilken grad er det etablert prosessuelle rutiner for effektuering og oppfølging av politiske vedtak 
og planer? 

2.1  I hvilken grad er det satt frister for innspill til forslag til vedtak / planelement 

2.2. I hvilken grad er det satt frister for effektuering av vedtak og planelement? 

2.3  I hvilken grad er det etablert prosessuelle rutiner/prinsipper for å avklare/ tolke politiske 
vedtak/planer? 

2.4  Er det rutiner for tilbakemelding til politisk nivå, blant annet når det inntreffer uventede 
forhold som virker inn på effektueringen av vedtakene/planene? 

2.5  I hvilken grad blir politiske organ involvert i prosessen med oppfølging av vedtak/planer? 

3. I hvilken grad blir kommunestyret og/eller andre politiske organer orientert om eventuelle avvik i 
gjennomføringen av vedtak/planer?  

 

2.2 Avgrensning 
Prosjektet er avgrenset til oppfølging av politiske vedtak. Administrative vedtak som er vedtatt etter 
delegasjonsreglementet er ikke omfattet av dette prosjektet. 

 

2.3 Metode 
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i samsvar med krav i RSK001 Standard for forvaltningsrevisjon.  
 
Følgende teknikker er benyttet for å samle inn data: 
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Dokumentanalyse    

Til grunn for rapporten ligger gjennomgang og analyse av sentrale dokumenter. Mottatt og gjennomgått 
skriftlig dokumentasjon er lister opp i vedlegg 2.  

 

Intervju 

I forbindelse med forvaltningsrevisjon er det gjennomført åtte intervjuer. Vi har intervjuet rådmann, 
personalsjef, økonomisjef, kommunalsjef for helse og velferd, kommunalsjef for oppvekst og kultur, 
kommunalsjef for plan, teknikk og miljø, samt ordfører. Vi har i tillegg hatt samtaler med 2 
saksbehandlere. 
 
Intervjuene har vært en sentral informasjonskilde, og utvalget av personer er basert på forventet 
informasjonsverdi, personers erfaring og formelt ansvar i forhold til definert formål og problemstillinger. 
Data fra intervjuene er verifisert av respondentene, dvs. at respondentene har fått anledning til å lese 
igjennom referatene og gjøre eventuelle korrigeringer. 
  
Datainnsamlingen ble avsluttet 13.12.2016.  
 
Rapporten har vært sendt rådmannen til uttalelse. 

 

Revisjonskriterier 

Til problemstillingene blir det oppstilt revisjonskriterier:   
 

Kommunelovens § 23, 2. og 3. ledd: 

”2. Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges frem for folkevalgte organer 

er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at 

administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at 

den er gjenstand for betryggende kontroll. 

 

3. Administrasjonssjefen har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine 

underordnede, i alle kommunale eller fylkeskommunale folkevalgte organer med unntak 

av kontrollutvalget.” 

 

Revisjonskriteriene er utdypet i vedlegg 1. 
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3 Fakta 

3.1 Politisk organisering 
 
Etter valget i 2015 er den politiske organiseringen i Tjøme slik: 
 

 
  

Kommunestyret 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. 

 

3.2 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. Illustrert er kommunen organisert 
slik: 
 
 
 

 
Kommunestyre 

 
Kontrollutvalg 

Formannskap 
Kommuneplanutvalg
Valgstyre
Klagenemd  
Admin. utvalg 

 
Arbeidsmiljøutvalg 

Hovedutvalg 
Levekår 

Hovedutvalg 
Miljø og teknikk 

Hovedutvalg 
Plansaker 
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3.3 Formalisering av oppgave- og ansvarsdeling 
 
Gjennom delegasjonsreglementet for Tjøme kommune er er utøvelsen av myndighet i kommunen 
fastlagt. Rent praktisk beskriver delegasjonsreglementet kommunestyrets delegeringer: 
 

- Hva som ligger til kommunestyret 
- Delegert myndighet til formannskap 
- Delegert myndighet til hovedutvalg 
- Delegert myndighet til ordfører 
- Delegert myndighet til rådmannen 

 
Delegasjonsreglementet omfatter delegering etter kommuneloven og særlover. I tillegg stadfester også 
delegasjonsreglementet rollen til klagenemnda, kontrollutvalget og valgstyret, slik dette fremgår av 
lovverket, heri kommuneloven, valgloven forvaltningsloven.  

Ordfører opplever å ha har god dialog med de tre hovedutvalgslederne som er ansvarlig for hvert sitt 
område (Oppvekst og kultur, Pleie og velferd, Plan, teknikk og miljø). På dette nivået mener ordfører at  
lederne har en god kommunikasjon og dialog og samarbeid med administrasjonen. Ordfører poengeterer at 
det er "viktig at ordfører har en god dialog med utvalgsledere for å holde seg orientert. Det vil alltid være 
rom for forbedring, men i dag fungerer dette godt."  

Hovedutvalgslederne har som regel formøter med administrasjonen før utvalgsmøter. Innspill fra politisk 
hold går via hovedutvalgsleder og så tas dette inn i formøtene og så tas det opp for bestilling fra utvlaget. 
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3.4 Forholdet politikk og administrasjon 
 
Det fattes mange politiske vedtak i løpet av et år og en valgperiode. Administrasjonen har ansvaret for 
å følge opp alle vedtakene. I tillegg til å iverksette et vedtak, er det ofte og et spørsmål om vedtakets 
intensjon blir iverksatt og effektuert.  
 
Prosessen rundt vedtak er således også av stor betydning. For å kunne iverksette er det vesentlig at 
prosessen i for- og etterkant av vedtak er god. Eksempelvis vil det være svært vanskelig å iverksette 
etter intensjon, der nødvendig utredning og finansiering ikke er gjennomført og klarlagt på fullgod måte. 
Dette vil kunne resultere i urealistiske forventninger. Dette gjenspeiler noe av utfordringene i forholdet 
mellom politikk og administrasjon i en kommune. 
 
For at politiske vedtak skal bli fulgt opp på en god måte, er kommunen avhengig av gode systemer og 
prosesser, som både ivaretar en oversikt og klarhet i ansvar, realisme i forventninger, og ivaretakelse 
av at administrasjonen har tilstrekkelig informasjon rundt prosessen fram til og i selve vedtaket 
 
KS beskriver i boken "Folkevalgt 2011-2015 i kommunen"1 rådmannens rolle, i forhold til å tolke 
bestillinger fra politikerne, beskrives slik2: 

"Når de folkevalgte har politisk kompliserte saker til behandling, kan det være lett å bli 
mindre presise i sine vedtak. Bestillingen kan bli utydelig. Rådmannens oppgave blir så å 
fortolke og omsette vedtaket til en faglig mulig oppgave" 

 
Videre står det: 

"En rådmann må (…) søke intensjonen bak vedtaket – hva de folkevalgte ønsker å oppnå 
med sitt vedtak. Det er denne intensjonen som må formidles i organisasjonen og som 
rådmannen løpende må vurdere for å finne grensesnittet for hva som er administrasjon og 
hva som er politikk" 

 
I boken blir det videre pekt på at hovedregelen er at styringssignal til administrasjonen skjer i formelle 
kanaler: 

"(…) politikk i dag er mer enn vedtak. Vel så viktig er prosessen. Svært mye er allerede 
gjort når en sak kommer som skriftlig fremlegg til politisk behandling. Det kan derfor være 
hensiktsmessig at politikerne i enkelte saker og temaer kommer tidligere inn i prosessen,  
slik at de er med på utformingen av saken i samspillet med brukerne, administrasjonen. 
 
(…) Politiske styringssignaler gis til rådmannen i formelle folkevalgte organer. Videre kan 
arbeidsordre til administrasjonen bare gis av kommunestyret eller folkevalgte organer 
som kommunestyret har gitt slik fullmakt. 
 
(…) Når den politiske meningsutvekslingen er over, bør lederen for utvalget/ordføreren 
oppsummere diskusjonen og trekke ut essensen. Da unngår man at dette overlates til rådmannen 
uten at det er klargjort hva flertallet mener om saken. " 

 
 

3.4.1 Tjøme kommunes skille på politikk og administrasjon 
 
Ordfører opplever at det i kommunen er en veldig god rolleforståelse i møtet mellom politikk og 
administrasjon. I dette møtet er det ordfører og rådmann som samspiller, ellers har en "hvert sitt 

                                                           
1 Kommuneforlaget 2011 
2 Side 77 - 79 
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område" (politikk og administrasjon). Kommunikasjon og henvendelser går alltid via rådmann og 
ordfører 
 
Ordfører har også en ombudsrolle og ordfører får henvendelser fra innbyggere. Denne rollen opplever 
ordfører at administrasjonen utviser full forståelse for; når ordfører videreformidler henvendelser til 
administrasjonen, så følges dette opp av rådmannen, sammen med saksbehandlere og 
kommunalsjefer. 
 

Dialog mellom politikere og administrasjonen i kommunen skjer fra administrasjonen gjennom 
rådmannen og rådmannen opplever at en i kommunen har en profesjonell forståelse av dette. 
Rådmannen opplever videre at ordfører og rådmannen har et veldig profesjonelt og godt forhold.  
 

Rådmannen har fast møte med ordfører og ledergruppen (i den rekkefølgen) hver mandag. Det betyr 
også at ordfører tar opp saker som kommer fra "hennes hold" – dette fungerer godt etter rådmannens 
vurdering. Ordfører opplever at hun og rådmannen har et systematisert samarbeid. Ordfører uttrykker: 
 

"Dette er viktig, da systematikk "smitter" videre inn i organisasjonen. Rådmann og ordfører har 

ukentlige møter, omfatter saker til/fra utvalg og kommunestyret og saker rundt den generelle 

forvaltningen, samt saker knyttet til eierskap av interkommunale selskaper. Opplever å ha 

gode rutiner. Samspillet fungerer godt, begge er strukturerte og det brukes tilstrekkelig tid på 

dette møtet." 

 

I kommunen er det tydelighet rundt at det er rådmannen som har innstillingsrett og 
tolkningskompetansen i forhold til vedtak. Politikerne har vedtaksrett. Rådmannen opplyser at hun 
også bruker ledergruppen for fortolkning. Ordfører opplyser at rådmannen har ukentlige møter med 
sin ledergruppe. Her gjennomgås saker, til/fra politiske fora. Ordfører er trygg på at rådmannen har 
gode rutiner og struktur på sine møter og oppfølging, ordfører føler ikke behov for å ettergå dette. 
Ordfører har egne sjekklister som dobbelsjekker at man ikke glemmer saker til/fra poltiske fora. 
 

Det opplyses å ha vært tidligere tilfeller der ansatte har gått direkte til politikere, men det er 
rådmannens vurdering at i det "store bildet" opptrer administrasjonen profesjonelt. Rådmannen 
opplever at relasjonen fungerer veldig bra, både fra politisk og administrativt hold. Samtidig er den 
profesjonelle avstanden mellom politikk og administrasjon en utfordring i en liten kommune, blant 
annet i forhold til hvordan saker fremmes. I en større kommune vil den profesjonelle avstanden øke, 
noe som vurderes som korrekt og viktig.  
 
Det opplyses i intervju at det kommer direktehenvendelser fra politikere, eksempelvis ønske om 
informasjon. Dette går gjerne også direkte på saksbehandlere. Dette er noe utfordrende, kan bety 
mye arbeid for administrasjonen. Dersom det kommer mange av disse, binder det opp mye ressurser 
og skaper forventningsgap.  
 
I kommunen er det ikke tradisjon for, eller utbredt, at politikere trekkes inn i saksbehandling og 
saksoppfølging. Kommunen har ikke politiske tilsetningsutvalg. En har hatt noen arbeidsgrupper hvor 
politikere deltar, eksempelvis for Tjøme 2020 og nå for Mågerø. For Mågerø er det kun rådmannen 
som deltar fra administrasjonen. Dette har, ifølge rådmannen, vært et bevisst valg. 
 
Kommunen gjennomfører folkevalgt opplæring gjennom folkevalgtprogrammet. Det har vært en del 
frafall fra opplæringsprogrammet.   
 
I intervju opplyser kommunalsjef for plan, teknikk og miljø at en har opplevd forskjellige politiske 
sammensetninger, men at han generelt har hatt et ryddig og greit forhold til politikere. Det har vært en 
grei rollefortåelse og en grei rolleavklaring. Kommunalsjefen forholder seg først og fremst til 
hovedutvalget for miljø og teknikk. I noen perioder har det vært formøter med leder av utvalget med 
fokus på gjennomgang av sakslister. I inneværende periode er det ikke formøter med utvalgsleder. 
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Samspillet fungerer greit uten formøter, og der det dukker opp forhold som krever avklaring, tas dette 
pr. e-post. 
 
Det opplyses fra kommunalsjefen at det er rådmannen som fronter administrasjonen i formannskap 
og kommunestyre, noe som oppleves å fungere godt. Det oppleves og at kommunen har en tydelig 
leder i rådmannen, noe som er med på å gi klare "kjøreregler". 
 
For Hovedutvalg Levevilkår har komunalsjefene formøter med utvalgsleder. Her er det fokus på saker 
som skal opp og saker som er kommet ut, herunder informasjon fra administrasjonen. I møtene tas 
også eventuelle avklaringer til sakene. Møtene oppleves som nyttige.  
 
I intervju opplyser økonomisjef at hun oppfatter at rådmannen har satt klare regler for hvordan en 
samspillet med politikere skal være. Økonomisjefen praktiserer også en tydelig linje, både for 
kommunikasjon og samhandling; informasjon og avklaringer gis til det aktuelle politiske fora som 
helhet. Der hvor ansatte innefor økonomi direkte kontaktes, så skal dette formidles til og håndteres av 
økonomisjefen, som igjen informerer hele det politiske forumet. Denne praksis gjelder hele 
administrasjonen. 
 
Det hender at politiske vedtak kan være vanskelig å fortolke og/eller at de gir liten føring for hvordan 
gjennomføringen skal skje. Dette kan avklares av rådmannen i dialog med ordfører, men det hender 
og at det lages en ny politisk sak som tydeliggjør gjenomføringen. Eksempel var vedtak på ny 
utredning for ruspolitisk handlingsplan. 
 
 

3.5 System og rutiner for oppfølging av vedtak og planer 

3.5.1 Rutiner for oppfølging av vedtak og planer 
 
Alle politiske saker skrives og registreres i arkivsystemet Websak, herunder også  møtebehandlingen 
og vedtak. All dokumentasjon ligger i Websak. Sakslister oppstår på administrativt plan og på bakgrunn 
av forepørsler fra politisk ledelse.  

 
Kommunalsjefene har ansvar for saker innen eget område og saksbehander er ansvarlig for egne saker. 
Hvem som er ansvarlig følger av Websak.  
 
Økonomisjefen poengterer at hun praktiserer prinsippet om at administrasjonen har innstillingsrett, 
ikke vedtaksrett. Opplever at hele ledergruppen er tydelig på dette.  

 
Innenfor alle områder gjennomgås saker til/fra politiske fora i avdelingsmøter. Her gjennomgås sakene 
i forkant og i etterkant av politiske møter.    
 
Rådmannen opplyser at det kan være tvil i forhold til oppfølging av saker og da konfererer rådmann og 
kommunalsjef og rådmann sammen. Rådmannen bruker også ledergruppen i saker hvor det er naturlig 
å innhente flere syn, vinklinger og vurderinger. 
 
I kommunen oppleves en tydelighet på at det er rådmannen som innstiller i politiske saker. 

 
Etter politisk vedtak er rutinen at saksbehandler følger sakene opp. Rådmannen føler seg trygg på at 
oppfølgingen fungerer.  
 
Der hvor det er tvil knyttet til saksoppfølgingen, tas saken inn i ledergruppen. Kommunen har en svært 
erfaren lederguppe, noe som oppleves å lette arbeidet med forberedlese og oppfølging av saker.  

 
Det foreligger saksbehandlingsrutiner, eksemplevis for byggesak. Ellers opplyses at det er prinsippet 
for fullført saksbehandling som gjelder, dvs at den som har forberedt saken også avslutter den. 
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Rådmannen gjennomgår også alle vedtak fra kommunestyret for å dobbeltsjekke at vedtak fanges og 
følges opp.  
 
Kommunalsjef for plan, teknikk og miljø opplever at kommunen har gode rutiner for oppfølging av vedtak 
og planer; saksbehandler holder i saken gjennom hele saksforløpet. På alle områder har en egne 
ledermøter som blant annet brukes der det eventuelt er behov for å fortolke vedtak, samt oppfølging. 
Det forekommer også at en løfter saken til rådmannens ledergruppe, og eventuelt også - unntaksvis - 
løftes saken tilbake til politisk behandling. Denne praksisen vurderes som god. 
 
I kommunen er det sjelden det blir satt frister i de politiske vedtakene. I intervju opplyses at frister 
overholdes der det blir satt frister. Det opplyses videre at det forekommer at saker skal tilbake til 
utvalget og da gjerne innenfor en angitt tidsfrist.  
 
Økonomisjefen utdyper i intervju: 
 

"Ved innstilling på vedtak i politiske saker, skisseres ofte et gjennomføringstidspunkt. Der hvor 
endelig vedtak fraviker innstilling, så fremmes ofte en ny sak med revurdert 
gjennomføringstidspunkt. Dette følger kommunal praksis; siste vedtak er gjeldende. Denne 
praksisen er et bevisst valg fra kommunen sin side. Eksempel på dette er bla. saken for 10 nye 
omsorgsboliger og ny gang og sykkelvei på østveien. 
 
 
Ved fristoversitelser i saker der dette medfører økominske avvik foretas rebudsjetteringer. Ved 
skasbehandlingen får en ofte spørsmål rundt avvik og administrasjonen gir da svar. Årsaksbildet er 
forskjellig. Kan være knyttet til kapasitet, føringer/avklaringer utenfor kommunen, uforutsette 
hendelser blant annet." 

 
I intervju påpekes at det ikke oppleves at politikere går inn i detaljene i personrettede vedtak.  

 
. 

Planverk 

Tjøme kommune har per i dag drøyt 20 planer som kan sies å være del av kommunens planverk. Ser 
en til når planene er vedtatt, spenner dette fra 1999 og frem til 2015. Samlet kan planverket listes slik: 
 
 
Plan  Siste Vedtaksår  
Kommuneplan  
- Arealdel  
- Samfunnsdel  

 
2015  
1999  

Økonomiplan 2015 
Pleie og omsorgsplan  2012  
Kultur- og friluftsanlegg  2014 Er under rullering.  
Tjøme Sentrum  2008 Er under utarbeidelse/Regulering  
Klima-Energiplan  2011  
Trafikksikkerhetsplan  2011  
Kulturplan  2013  
Strategisk Næringsplan  2011  
Hovedplan Avløp  2014  
Kystsoneplan  2001  
Forvaltningsplan Ormø_Færder  2012 Erstattes av forvaltningsplan for 

Færder  
Nasjonalpark i 2016  

Beredskapsplan  2012  
Ruspolitisk handlingsplan  2015  
Pandemi- og smittevernplan  2009  
Psykiatriplan  2007  
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IKT-plan  2011  
Forvaltningsplan for friluftsområder  2010  
Opplæringsplan  Rulleres årlig  
Plan for seniorpolitikk  2011  
Helsemessig og sosial beredskapsplan  2013  
Atomberedskapsplan  2012  
 
 
Alle planer ligger i kommunens planprogram som i tabellarisk form lister rulleringstidspunkter. Denne 
oppleves å gi en god oversikt. 
 
Kommunalsjef for oppvekst og kultur opplyser at "Tjøme er en kommune som ikke har så mange planer. 
Ikke alltid nødvendig at det skal foreligge mange planer, men vedtatte planer er et gode i form av 
politiske styringssignal til administrasjonen. Dette er ikke etterspurt politisk i kommunen. Opplever at 
dette etterspørres i større grad i andre kommuner. Dette kan nok bli annerledes i Færder kommune."  
 
 

3.5.2 Rapportering på vedtak og planer 
 
Det rapporteres politisk gjennom driftsrapportene. Driftrsrapportene følger egen rutine. Ledergruppen 
går igjennom alle områder månedlig og det utformes driftsrapporter tertialsvis. Alle avvik blir kvittert ut 
av kommunalsjefene og dette er  gjenstand for behandling i ledergruppen.  
 
Rådmannen opplever nok at noen folkevalgte leser driftsrapportene grundig, mens andre har et noe 
mer overordnet fokus. Det rapporters ikke på oppfølging av kommunale planer i driftsrapportene. 

 
Ordfører opplyser at "fra politisk hold kan det av og til føles at det kan gå lang tid før en får tilbakemelding 
på vedtak, men slik vil det ofte være i forhold til "utålmodige politikere". Men dette er del av samspillet 
mellom ordfører og rådmann. Rådmannen er flink til å gi tilbakemeldinger til politikere, og tidsfrister 
oppleves å bli overholdt i stor grad. Det er dessuten også viktig at en er ansvarlig fra poltisk hold." 
 
Innenfor helse og velferd, i hovedutvalget for Levevilkår, er en times innledning hvor det gjennomgås 
status på hvor en står og hva en ønsker. Dette er og praksis i kommunestyret, men da i noe mindre 
grad/skala. 
 
Kommunalsjef for helse og velferd har formøter med hovedvalgsleder og kommunalsjefen uttrykker: 
 

"Dette fungerer veldig bra. En årsak er at dette gir en mulighet for å gjennomgå kompliserte 
saker og håndtere eventuelle uklarheter. 
 
Svært uvanlig at poltiske vedtak er uklare. Dersom det er tilfelle, innhentes avklaringer i møte – 
men dette er ikke noe problem i hovedutvalget. 
 
Som en liten kommune, kan en oppleve at en i større og større grad må en inngå avtaler med 
eksterne om utføring av oppgaver og tjenester. Her er en avhengig av rapportering fra utfører. 
Stort sett går dette greit, men det er ikke sikkert at en "vet alt" som foregår. Dette kan bli bedre 
etter sammenslåingen – blir da en større kommune og mindre behov for å innhente tjenester 
eksternt." 

 
Kommunalsjef for oppvekst og kultur opplyser at rapportering tilbake til politiske fora skjer gjennom  
driftsrapporteringen 3 ganger i året (2 tertial og årsrapportering). Dette er en fyldig rapportering. 
Driftsrapporter har erstattet en hyppigere rapportering som en hadde før og i store trekk opplever en at 
nåværende form for rapportering har vært positiv. Der det er avvik mellom vedtak og oppfølging, ser 
kommunalsjefen ikke "faste gjengagere" i årsaksbildet til avvik. 
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Tertialrapporteringen omfatter enhetenes utfordringer i perioden, økonomiske og øvrige utfordringer. 
En har og egne økonomirapporter internt i administrasjonen, dette behandles i ledergruppen og det 
fungerer som et ledelsesverktøy. 

 
Kommunalsjef for plan, teknikk og miljø har inntrykk av at kommunestyret er fornøyd med måten en 
rapporterer på. De opplever også at en fra politisk hold er flinke til å etterspørre rapportering på områder 
en ønsker ytterligere informasjon om. 
 
Økonomisjefen viser til at den økonomiske rapporteringern er relativt gjennomregulert. Driftsrapportene 
har et format som er bevisst valgt og administrasjonen opplever at disse blir lest, merker det blant annet 
på respons og spørsmål fra politisk hold. Rapportene er tilgjengelige for alle på kommunens nettside.  
 

Planer 

Administrasjonen opplever å ha god oversikt over de kommunale planene. Det forekommer at planer 
blir for gamle før de blir rapportert på og revideret. Normal saksgang er at en først rapporteres på 
eksistrende plan, så lages ny plan. Der hvor en har rapportert på planene, oppleves god mottakelse av 
rapporteringen.  Varierer i hvilken grad en rapporterer i tide på planer 

Kommunalsjef for helse og velferd opplyser at en ikke rapporterer systematisk på kommunale planer; 
plan for plan, men kommunen rapporterer på prosjekter i driftsrapportene blant annet. I budsjett- og 
økonomiplan sammenheng vises det til kommunale planer og beskriver hva status er på disse. 

Økonimisjef presiserer at når det gjelder rapportering på kommunale planer, fremgår dette også av 
driftsrapportene indirekte ved at planene er førende for driften i kommunen og rapportering på driften 
vil da også gjenspeile oppfølgingen av planene.  
 
For langsiktige handlingsplaner, poengterer kommunalsjef for plan, teknikk og miljø at en rapporterer 
eventuelle tiltak i årsrapporten. I den grad planene har tiltak som medfører kostnader så rapporteres det 
i driftsrapportene. Videre opplyses at det "hender også at en har planer hvor tiltak ikke er gjennomført 
– rapporteres i årsrapporten i form av orientering om at tiltak ikke er gjennomført."  

 
Innenfor kultur og oppvekst rapporteres det på kvalitetsplan skole, faglige resultater og læringsmiljø i 
tilstandsrapporten. Denne legges frem til fagutvalget og kommunestyret på våren.  
 

 
 

 

3.6 Faktisk oppfølging av vedtak og planer 
Ovenfor er kommunens system for oppfølging av vedtak og planer beskrevet. Nedenfor beskrives 
faktisk oppfølging: 
 
- Oppfølging av vedtak i planutvalget om igangsetting av kommuneplanens samfunnsdel 
- Oppfølging av prosess i forbindelse med budsjett og økonomiplan 2017 

 

Oppfølging av vedtak i planutvalget – kommuneplanens samfunnsdel 
 
 
Planutvalget vedtok på sitt møte 27. januar 2016, sak 002/16, å igangsette arbeid med 
kommuneplanens samfunnsdel. Administrasjonen ble bedt om å legge fram en plan for prosess for 
dette arbeidet. Planen skulle fremlegges på møte 17. mars 2016. Administrasjonen ble også bedt om 
å se dette i sammenheng med det arbeid Nøtterøy kommune igangsetter for sitt overordnede planverk.  
 
Vedtaket i sak 002/16 lød slik: 
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1. Arbeidet m/samfunnsdelen av kommuneplanen igangsettes. Første etappe består i å finne 
utviklingstrender som kan gi fremtidige utfordringer for tjømesamfunnet. Det må også legges 
vekt på Tjøme kommunes tradisjoner, fortrinn og sterke sider.  
 
2. Adm. bes fremlegge til møte 24.02.16 en oversikt over hvilke av kommunens delplaner som 
vil stå i et gjensidig forhold til k-planens samfunnsdel, samt hvilke tema til delplanene som har 
betydning for samfunnsdelen.  
 
3. Forslag til planstrategi og planprosess for Tjøme kommune for perioden 2016-2017 legges 
frem til 17.03.16. Så vidt mulig fremlegges tilsvarende strategi og prosess for Nøtterøy 
kommune.  

 
 
 

Faktisk oppfølging fra administrasjonen 

Til møte i planutvalget 24.2.16 la administrasjonen frem saksutredning og forslag til vedtak for punkt 2 
og 3 i vedtaket fra januarmøtet. Fra saksutredningen heter det:  
 

"Administrasjonen ønsker å forsere dette arbeidet, og vil gjennom denne saksutredningen 
fremme forslag for to mulige prosesser fram mot et dokument med anbefalte mål og tiltak for 
samfunnsutviklingen for Tjøme som del av fremtidige Færder kommune.  
 
Det har vært kontakt med Nøtterøy kommune. De har ingen planer om å rullere sin 
kommuneplan. Nøtterøys samfunnsdel ble vedtatt i 2014, og de regner den for å være 
tilstrekkelig oppdatert fram til Færder kommune igangsetter arbeid med sin første 
kommuneplan. Dermed ligger det ikke til rette for samarbeid om felles planverk før etablering 
av Færder kommune, slik kommunal og moderniseringsdepartementet anbefaler." 

 
 
Vedtaket i sak 4/16, 24.2.16 lød slik: 
"Følgende prosess skal lede fram til en forenklet samfunnsdel der formålet er å tydeliggjøre ønsket 
utvikling for at gamle Tjøme kommune skal forbli en vital og viktig del av nye Færder kommune: 

 

 

 

Oppfølging av prosess i forbindelse med budsjett og økonomiplan, 2017. 
 
I arbeidet med budsjett- og økonomiplan for 20017 ble det lagt opp til en prosess som innebar et 
betydelig samspill mellom politikere og administrasjon. Prosessen var som følger: 
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Måned Aktivitet Ansvarlig (a),  
utførende (u) og  
Deltakere (d) 

Behandling Frist 

April Økonomiplanseminar Rådmannen (a) 
Ledergruppen (u) 
Formannskap og  
gruppeledere HPS 
(d) 
 

Politisk 
behandling vår 
2016 

Seminar 1.4.16 
 
Frist for innspill: 
1.7.16 

April Forberedende arbeid og oppstart Økonomisjef (a) 
Ledergruppen (u) 

18.4 og 25.4  

Mai RNB og kom.prob 2017 Regjeringen 
fremlegger RNB, 
nytt 
inntektssystem 
og kom. Prop. 
2017 

 11.5.16 

Juni Produksjon av modeller Økonomisjef (a)  Uke 26 
Juli Frist innspill til budsjett 2017 og 

økonomiplan 2017-2020 
Politisk ledelse og 
politiske 
gruppeledere (U) 

 1.7.16 

August «Kick off» for arbeidet i områdene. 
Modeller og grunnlagsinformasjon 
legges ut på fellesområdet K: 

Økonomisjef (A) 
Kommunalsjefer 
og Enhetsleder 
(U)  
Økonomisjef (A) 

Enhetsledermøtet 
17. august 
 
Arbeid ute i 
områdene fra uke 
31. 

Uke 31 

September Frist for innspill til budsjett 2017 
og økonomiplan 2017-2020. 

  20.9.16 

Oktober Statsbudsjettet 2017  
 
Stasbudsjettkonferanse hos 
Fylkesmannen 
 
 
 
 
Informasjonsmøte tillitsvalgte 
 
 
 
Behandling av budsjett og 
økonomiplan 
 
Døftingsmøte tillitsvalgte 
 
 
 
 
Behandling av budsjett og 
økonomiplansaldering 

Regjeringen 
 
Fylkesmannen (A) 
Rådmann (D) 
Ordfører (D) 
Økonomisjef (D) 
 
 
Rådmannen (A) 
Tillitsvalgte (D) 
Ledergruppen (D) 
 
Ledergruppen 
 
 
Rådmannen (A) 
Tillitsvalgte (D) 
Ledergruppen (D) 
 
 
Ledergruppen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utvidet 
ledermøte 
 
 
 
 
 
 
Utvidet 
ledermøte 

6.10.16 
 
 
14.10.16 
 
 
 
 
11.10.16 
 
 
 
24.10.16 
 
 
25.10.16 
 
 
 
 
31.10.16 

November Ferdigstille sak til politisk 
behandling 
 
Innstilling til partssammensatt 
utvalg i Færder Innstilling i 
Fellesnemda for Færder kommune 

Økonomisjef (a) 
Kommunalsjefer 
(u) 
 
Rådmann Færder 
(a) 

 
 
 
 
Fellesnemnda 

15.11.16 
 
 
 
24.11.16 

Desember Vedtak i formannskapet 
Vedtak i komunestyret 

Ordfører (a) 
Ordfører (a) 

 7.12.16 
21.12.16 
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Som det går frem ble prosessen innledet med økonomisk planseminar 1. april. Her var det fokus på 
rammer og forventninger, heri at kommunalsjefene presenterte sine forventninger. Rammene og 
forventningsbildet ble ikke formelt vedtatt. 
 
Frist for innspill til budsjett og plan ble satt til 1 juni, men utsatt til til 1. juli. Det ble ikke mottatt noen 
innspill eller tilbakemeldinger fra politisk hold innenfor frist. Imidelrtid kom det innspill og 
tilbakemelding fra poltisk hold mot slutten av spetember. 
 
Tilbakemeldinger fra politisk hold kom i september. Sett fra økonomisjefens ståsted, innebar dette 
utfordringer i forhold til å kunne rokkere såvidt sent i prosessen. Gjennomføringsprosessen til da har 
og vært tatt opp med alle politiske gruppeledere, herunder avvikene fra lagt løp. 
 
I formannskapets behandling av budsjett og økonomiplan, 7.12.16, kom det benkeforslag på 
investering til rundt 15 millioner. Forslaget har ikke vært konsekvensutredet, noe som bryter med 
intensjonen ved prosessen. Intensjonen om at innspill, ønsker og prioriteringer i budsjettet skal kunne 
være konsekvensanalysert. 
 
Økonomisjefen opplyser at en så langt har lært av årets prosess. I nye Færder kommune har en 
allerde lagt opp en budsjett- og økonomiplanprosess hvor læring fra de to kommiunene er tatt inn. I 
forespeilet prosess ligger at økonomiplanseminar vil bli gjennomført, samt at det der vil bli vedtatt et 
utfordringsdokument før juni. Det som ikke ligger i utfordringsdokumentet, vil i utgangspunktet ikke 
bli videreført i prosessen.   

I intervju opplyses at prosessen for Tjøme i 2016 oppleves som god, men at lydigheten til prosessen 
ikke har vært optimal. 
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4 Vurderinger 

Som det går frem av kapittel 3, har Tjøme kommune et system for hvordan administrasjonen følger opp 
politiske vedtak og planer. Rent teknisk så registreres saker og oppfølgingsansvarlige i Websak, mens 
de styringsmessige prosedyrer og rutiner bygger på skriftlige rutiner og nedfelt praksis.  
 
Etter vår vurdering har administrasjonen et godt system for oppfølging av saker og planer. Internt i 
administrasjonen er roller og ansvar avklart og det er etablert gode, og etter vårt skjønn praktiske, 
kontrollrutiner for å sikre at alle vedtak blir fanget opp, fortolket og iverksatt. I så henseende utgjør 
ledermøtet og innrettingen av driftsrapporteringen viktige funksjoner. Vi har og merket oss at 
administrasjonen er svært samstemt og konsistente i hvordan de oppfatter systematikken for 
oppfølging av saker og planer. Etter vår vurdering understøtter dette at systemet er kommunisert og 
forstått på en enhetlig måte. Det er og å bemerke at driftsrapporteringen, og arbeidsprosessgrunnlaget 
for denne, i praksis utgjør en fortløpende evaluering av virksomheten. Dette gir grobunn for læring og 
forbedring. 
 
Til sammen ivaretar det nevnte helt sentrale komponenter for et godt internkontrollsystem som 
etterlever kommunelovens krav etter §23. Etter samme bestemmelse er det ikke et eksplisitt krav at 
internkontrollsystem skal være skriftliggjort, men skriftlig etterprøvbarhet kan utledes av prinsippet om 
god forvaltningsskikk. Det er vår vurdering at det aller viktigste ved internkontroll er velfungerende 
systematikk. Det er ivaretatt for det undersøkte området. I tillegg har kommunen en svært erfaren 
ledergruppe, noe som reduserer behovet for at absolutt alle prosedyrer og rutiner skal være nedtegnet. 
Det er videre vår vurdering at den nærliggende sammenslåingen med Nøtterøy kommune medfører at 
et eventuelt arbeid med å nedtegne alle rutiner ikke bør prioriteres. I Færder kommune må nye rutiner 
kodifiseres og etableres. 
 
En sentralt område for iverksetting av vedtak og planer, er samspillet mellom administrasjonen og 
politikere. Etter KPMGs erfaring, tilordnes dette samspillet på noe ulikt vis i de enkelte kommuner. De 
samarbeidsrutiner og prinsipp som er nedfelt i Tjøme, er etter vår vurdering gode. Det er etablert og 
kommunisert tydelige ansvarfordelinger og det er utviklet klare møteplasser for kommunikasjon og 
gjensidig kvalitetssikring. Etter vår vurdering har kommunen knesatt noen særlige viktige prinsipper, 
herunder: 
 
- Profesjonell avstand mellom politikk og administrasjon 
- Kommunikasjon med politikere går via rådmannen 
- Systematisert dialog mellom rådmann og ordfører 
- Ledergruppens koordinerende rolle og gjensidige kvalitetssikring 

 
Alle de intervjuede er svært samstemte i at samspillet mellom administrasjon og politikk fungerer godt 
og de gir uttrykk for en felles forståelse av hvordan samarbeidet skal fungere i kommunen. Etter vår 
vurdering er det svært positivt.  
 
Ser en så til den mer konkrete oppfølgingen av vedtak og saker i kommunen, så fremstår denne som 
god. I de to konkrete sakene som er undersøkt, er oppfølgingen fra administrativ side i tråd med føringer 
og ønsker. Saken for budsjett og økonomiplan 2017, er etter vår vurdering interessant da den belyser 
samspillet mellom politikk og administrasjon, og en ser viktigheten av å være lojal mot vedtatte prinsipp 
og prosessmilepæler.   
 
Når det gjelder rapportering på saker og planer så ivaretas dette i hovedsak gjennom den tertialvise 
driftsrapporten. Denne er omfattende og gir etter vår vurdering mye og relevant informasjon innenfor 
hele den kommunale virksomheten. Rapporteringen er hensiktsmessig bygd opp rundt noen 
hovedpunkter; generelt, personal, fellesposter, investering og særskilt status pr. hovedområde og 
administrasjonen.   
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Det er videre vår vurdering at kommunen har en ryddig praksis mht. å fremme ny sak der endelig vedtak 
fraviker innstillingen og der dette påvirker opprinnelig skissert gjennomføringstidspunkt  
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5 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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6 Uttale fra rådmannen 

 
 
Forvaltningsrevisjon er et positivt virkemiddel til korreksjoner og oppfølging. Rådmannen tar til 
etterretning at det ikke er funnet vesentlige mangler ved dagens praksis for oppfølging av kommunale 
vedtak/planer. Det er også slik at det tas på alvor og vil bli formidlet i organisasjonen at KPMG 
konkluderer med å anbefale at dagens praktisering av forholdet mellom politikk og administrasjon tas 
med inn i Færder kommune. Det er videre slik at rådmannen vil fremdeles ha løpende fokus på de fire 
sentrale prinsipper som trekkes frem i rapporten: 
 

1. Profesjonell avstand mellom politikk og administrasjon 
2. Administrasjonens kommunikasjon med politikere går via rådmannen 
3. Systematisert dialog mellom rådmann og ordfører 
4. Ledergruppens koordinerende rolle og gjensidige kvalitetssikring. 
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Vedlegg 1 - Revisjonskriterier 

 
 
Kommuneloven  
 
Kommuneloven § 23 andre ledd, andre punkt: 
 

 ”Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, 
forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.” 

 
I lovforarbeidene3 går det fram at det er i tråd med allment aksepterte lederprinsipp at en leder av en 
viksomhet etablerer rutiner og system som skal bidra til å sikre at organisasjonen når de mål som er 
satt, og at formuesforvaltningen er ordnet på forsvarlig måte. Rådmannen har et selvstendig ansvar for 
å føre kontroll med kommunen sin virksomhet. Det er ledelsen i en organisasjon som har ansvaret for 
å etablere et tilfredsstillande internkontrollsystem.  
 
Internkontroll blir definert i videste forstand som en prosess, satt i verk og gjennomført av virksomheten 
sine ledere og ansatte med formål å gi rimeleg sikkerhet for måloppnåing på følgende områder: Målretta 
og effektiv drift, pålitelig ekstern rapportering og  i tråd med gjeldane lover og regler. 

Internkontrollen består grovt sett av fem komponenter som heng sammen med hverandre4: 

 Internt kontrollmiljø - Deistandarder, prosesser og strukturer som gir grunnlaget for internkontroll, 
frå "tonen frå toppen" og etiske retningslinjer, til fordeling av mynde og ansvar, krav og incentiv. 

 Risikovurdering - Identifisering og vurdering av risiko knyttet til de ulike mål virksomheten ønsker å 
nå. Tydelige målsettinger er en forutsetning. 

 Kontrollaktiviteter - Handlinger etablert gjennom retningslinjer, prosedyrer og rutiner som reduserer 
risiko, gjennomført på alle nivå. 

 Informasjon og kommunikasjon - Innhenting og bruk av relevant informasjon/ rapportering av høy 
kvalitet, og god kommunikasjonsflyt oppover, nedover og på tvers av virksomheten, samt eksternt. 

 Oppfølgingsaktiviteter - Løpende eller frittstående evalueringer av om alle komponentene er til stede 
og fungerer, som kommuniseres til ledelsen og gir grunnlag for forbedring av komponentene. 

 
Fra et strategisk perspektiv handler internkontroll om de etablerte, felles styringssystem og verktøy 
som ledelsen har innført for å nå virksomhetens mål. Fra et mer operasjonelt perspektiv dreier det seg 
om de faste prosessene og praktiske aktivitetetene i tjenesteproduksjonen og støtteprosessene. 
Internkontroll er et ansvar som hviler  på rådmannen i enhver kommune. Det å sørge for tilstrekkelige 
og gode system, rutiner og prosedyrer blir som oftest i stor grad delegert ut i organisasjonen. 
Støtteenheter er ofte sentrale i dette arbeidet. 
 

Kommuneloven § 39. Reglement. Arkiv.  

1. Kommunestyret 1 og fylkestinget 1 fastsetter selv ved reglement nærmere regler for saksbehandlingen i folkevalgte 
organer.  

                                                           
3 Fra Ot.prp.nr.70 (2002-2003) kap. 4.3 
4 Frå COSO rammeverket for internkontroll. COSO er ei forkorting for The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission, ei arbeidsgruppe av fem organisasjoner (American Institute of Certified Public Accountants, American 
Accounting Association, The Institute of Internal Auditors, Institute of Management Accountants og Financial Executives 
Institute) som har engasjert seg i å strukturere korleis organisasjonar kan etablere egna effektive styrings- og kontrollstrukturar. 
I 1992 publiserte COSO rammeverket Intern kontroll – et integrert rammeverk. Rammeverket er oppdatert av 2013 og er i dag 
truleg fortsatt det mest internasjonalt aksepterte utgangspunktet for utvikling av intern styring og kontroll. 
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2. Kommunestyret og fylkestinget skal selv vedta reglement for delegasjon av avgjørelsesmyndighet og for innstillingsrett 
innen 31. desember året etter at kommunestyret og fylkestinget ble konstituert. Sist vedtatte reglement og eventuelle andre 
vedtak gjelder inntil nytt reglement er vedtatt.  
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  Vedlegg 2 Gjennomgått dokumentasjon 
 
 

• Økonomiplan 2016-2019. 
• Driftsrapport regnskap pr. 31.08.2015 / kommunestyresak 72/15 
• Internt dokument: Økonomiplanprosess 2016-2019 og budsjett 2016. Prosess og frister 
• Budsjett 2016, Tjøme kommune 
• Delegasjonsreglement for Tjøme kommune 
• Sak 2/16 – Hovedutvalg for plansaker: Kommunal planstrategi 2016 
• Sak 4/16 - Hovedutvalg for plansaker: Kommuneplanens samfunnsdel, planstrategi og planprosess 
• Justis- og beredskapsdepartementet: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker 

(forvaltningsloven), LOV-1967-02-10. Sist endra: LOV-2009-06-19-90 fra 2011-11-01. 
• Kommunal- og regionaldepartementet: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), 

LOV-1992-09-25-107. Sist endra: LOV-2012-05-25-28 fra 2012-07-01. 
• Kommunenes Sentralforbund (KS): Folkevalgt 2011-2015 i kommunen, Kommuneforlaget 2011 
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Arkivsak-dok. 16/00229-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tjøme 24.01.2017 
 
 
 

   
 
 

BESTILLE PROSJEKTPLAN FOR 
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 

 

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. 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
Saksframstilling: 
I sak 5/16 ble plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019 vedtatt i kontrollutvalget. 
Kommunestyret behandlet plan for forvaltningsrevisjon og endret prioriteringen av 
forvaltningsrevisjonsprosjekter.  Kontrollutvalget bestilte derfor i tråd med 
kommunestyrets vedtak «Oppfølging av kommunale planer/vedtak». Rapporten ble  
behandlet i møtet 24.01.17. 
 
Kontrollutvalget har følgende forvaltningsrevisjonsprosjekter som er aktuelle:  
 

 Utfordringer knyttet til ny 
kommunestruktur/kommunesammenslåing, utgår 

 IKT-systemene, investeringer, vedlikehold og planer  

 Opplæringsloven/spesialundervisning organisering og 
samarbeid 

 Post- og arkivfunksjonen, organisering, system og lagring  

 Refusjon/betalinger til kommunen, rutiner, krav og 
innkreving  

 Rus- og psykiatritjenestene, samsvar mellom kvalitet, 
tjenestetilbud og behov  

 Offentlige anskaffelser, innkjøpsordning og rammeavtaler 
Tema 

 
Kontrollutvalget har anledning til å bestille andre forvaltningsprosjekter som ikke er 
ført opp på planen hvis det fremkommer andre områder i Tjøme kommune som er 
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mer aktuelle. Dersom andre alternativer velges må kommunestyret informeres om 
endringen og hvilket forvaltningsprosjekt som er valgt. 
 

I kontrakten med KPMG er det kontrahert 110 timer til forvaltningsrevisjon fra 
01.01.17 til 31.12.17. Til kjøp av andre tjenester og selskapskontroll er det budsjettert 
med kr 30.000,-.  
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Arkivsak-dok. 16/00192-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tjøme 24.01.2017 
 
 
 

   
 
 

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2016 

 

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. 
 
 
Vedlegg:  
Utkast til Årsrapport for kontrollutvalget 2016 i Tjøme kommune 

 
Saksframstilling: 
 
 
Kontrollutvalget skal jf. kommuneloven §77 pkt. 6, informere kommunestyret om sitt 
arbeid. Årsrapporten oppsummerer utvalgets viktigste aktiviteter gjennom 2016. 
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Å R S R A P P O R T  2 0 1 6 
 

F O R 
 

K O N T R O L L U T V A L G E T  I  T J Ø M E  K O M M U N E 
 
 

1. INNLEDNING - KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL, FORMÅL, 
OPPGAVER OG SAMMENSETNING 
 
Hjemmel 
Kommunene er pålagt å ha kontrollutvalg i henhold til  
kommuneloven kapittel 12 og 13  ”Internt tilsyn og kontroll”. I medhold 
av loven har kommunaldepartementet fastsatt;  ”Forskrift om 
kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner” som nærmere definerer 
utvalgets oppgaver. 
 

 
Formål og oppgaver 
Kontrollutvalget skal, på vegne av kommunestyret, føre løpende tilsyn 
med forvaltningen, herunder påse at kommunen har en forsvarlig 
revisjonsordning. 
 
Blant de viktigste oppgavene til kontrollutvalget er: 

 påse at kommunens årsregnskap og kommunale foretaks 
årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder å holde 
seg løpende orientert om revisjonsarbeidet 

 avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret 

 påse at revisjonsmerknader blir fulgt opp 

 påse at det årlig blir gjennomført forvaltningsrevisjon 

 utarbeide plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon 

 rapportere til kommunestyret om gjennomført forvaltningsrevisjon 

 påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til 
forvaltningsrevisjonsprosjekter blir fulgt opp 

 påse at det gjennomføres selskapskontroll 

 utarbeide plan for gjennomføring av selskapskontroll 

 rapportere til kommunestyret om gjennomført selskapskontroll 

 innstille overfor kommunestyret om valg av revisjonsordning 

 utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 
kommunen 

 vurdere henvendelser fra innbyggerne  

 stille krav til kommunens etiske nivå i dagligvirke i den totale 
virksomhet og i miljømessig sammenheng. 
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Sammensetning 
Kontrollutvalget skal ha minst 3 medlemmer og minst ett av 
medlemmene skal være medlem av kommunestyret, jf. kommuneloven 
§ 77 nr. 1. 
 

 
Kontrollutvalget i Tjøme kommune består i valgperioden fra og med 
oktober 2015 - 2019 av følgende medlemmer: 
Dag Erichsrud (H), leder  
Anne Marie Indseth (Ap), nestleder 
Per Ove Width, (Frp), medlem 
John Marthiniussen (H) varamedlem 
Jørn Fuglår (Ap), varamedlem 
Einar Hagelund (Frp), varamedlem 
 
 
 

2. KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET I 2016  
 
I 2016 har kontrollutvalget hatt 4 møter og 33 saker.  
 
Lovpålagt revisjon i 2016 av kommuneregnskapet i Tjøme kommune er 
utført av KPMG. 
 
 
Regnskapsrelaterte saker 
Kontrollutvalgets uttalelse om Tjøme kommunes regnskap og 
årsmelding for 2015: 
 
Kontrollutvalget behandlet Tjøme kommuneregnskap i maimøtet. 
Driftsregnskapet hadde et mindreforbruk i 2015. Investeringsregnskapet 
var avsluttet i balanse med kr.0,- som året før. Kontrollutvalget har 
registrert økningen på lånegjelden. Økt gjeld reduserer handlefriheten til 
kommunen.  
 
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet skal være formannskapet i 
hende slik at denne kan tas hensyn til før formannskapet avgir 
innstilling til kommunestyret.  
 
Revisjonsplan 
Revisjonsplanen for 2016 ble gjennomgått av revisor i september 2016 
og utvalget tok informasjonen til orientering. I november 2016 ble 
kontrollutvalget orientert om status i arbeidet. 
 
Nummererte revisorbrev   
Det er ikke mottatt noen nummererte revisjonsbrev i 2016.  
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Forvaltningsrevisjonsplan og forvaltningsprosjekter m.v.  
 
Behandling av overordnet analyse og  
plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019 
Overordnet analyse var bestilt i 2015 fra KPMG og ble behandlet i 
marsmøtet 2016. Kontrollutvalgsleder innledet saken og sekretariatet 
gjennomgikk prosessen. Temaer som arbeidsgiveransvar, 
tjenesteproduksjon, omstillingskompetanse, vedtakskompetanse, 
strategier og prosesser ble diskutert og kontrollutvalget vedtok at alle 
valgte forvaltningsrevisjonsprosjekter skal sees i lys av omstillingsfasen 
vedrørende kommunesammenslåingsprosessen med fokus på 
arbeidsgiveransvar og tjenesteproduksjon.  
 
Planen for forvaltningsrevisjon 2016 - 2019 i Tjøme kommune ble 
vedtatt i følgende rekkefølge: 

 Utfordringer spesielt knyttet til ny 
kommunestruktur/kommunesammenslåing 

 IKT-systemene, investeringer, vedlikehold og 
planer  

 Opplæringsloven/spesialundervisning organisering 
og samarbeid 

 Post- og arkivfunksjonen, organisering, system og 
lagring  

 Refusjon/betalinger til kommunen, rutiner, krav og 
innkreving  

 Rus- og psykiatritjenestene, samsvar mellom 
kvalitet, tjenestetilbud og behov  

 Offentlige anskaffelser, innkjøpsordning og 
rammeavtaler 
nsprosjekt Tema 

Kontrollutvalget har fullmakt til å revidere planen og tilføye nye 
prosjekter. 
Ved endringer i planen orienteres kommunestyret.  Dersom endringene 
i planen fører til økning av den økonomiske rammen som er  vedtatt, 
må dette behandles spesielt. 
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Bestilling av forvaltningsprosjekt «Kommunesammenslåing»  
Prosjektplan med problemstilling for forvaltningsprosjektet «Utfordringer 
spesielt knyttet til ny kommunestruktur/kommunesammenslåing» ble 
bestilt i mars 2016. Prosjektplanen ble behandlet i kontrollutvalgsmøte 
10. mai 2016.   Kontrollutvalget ønsket som tidligere nevnt blant annet å 
ha fokus på arbeidsgiveransvaret og tjenesteproduksjon i 
forvaltningsprosjektet. 
Prosjektplanen for forvaltningsprosjektet ble grundig diskutert, mange 
kommentarer og spørsmål ble stilt. Utvalget mente at 
forvaltningsprosjektet ikke ble hensiktsmessig og bestemte at prosjektet 
måtte utgå.  

 
Bestilling av forvaltningsprosjekt «Oppfølging av kommunale 
planer/vedtak» 
I kontrollutvalgsmøtet i mai ble alternative prosjekter ifølge «Overordnet 
analyse» og «Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019» fra revisor 
diskutert. 

 
Ordfører viste til kommunestyret 16.03.16, og det ble derfor diskutert et 
forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekt «Oppfølging av kommunale 
planer/vedtak» jfr. oppfordring fra kommunestyret i vedtak 24/16. Dette 
var en supplering til «Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019». 

 
   Kontrollutvalgets vedtak ble som følger: 

«Det bestilles en prosjektplan til forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Oppfølging av kommunale planer/vedtak». Prosjektplanen leveres til 
sekretariatet innen 05.09.16 for behandling i kontrollutvalget 20.09.16» 
 
I septembermøtet 2016 ble prosjektplanen behandlet og i november ble 
kontrollutvalget orientert om status i arbeidet. Rapporten skal behandles 
i 2017. 
 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet av "Forvaltningsrevisjon 
av organisering, samhandling og saksbehandling innen helse og 
velferdstjenestene" 
Forvaltningsprosjektet ble behandlet i desember 2015.  
Kontrollutvalgets vedtak inneholdt blant annet: " Forutsatt at bestiller-
utfører-modellen videreføres, må det legges til rette for at prinsippene i 
modellen kan etterleves". I september 2016 ga administrasjonen 
tilbakemelding om oppfølgingen. Kontrollutvalget ba administrasjonen 
legge fremlagte oppfølging frem for kommunestyret. 
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Selskapskontroll  
Med selskapskontroll forstås kontroll med forvaltningen av kommunens 
interesser i selskaper m.v. Kontrollen beskrives i forskriften som to 
hovedaktiviteter som er vesensforskjellige: 
 

 Eierskapskontroll (kontroll med hvordan kommunen utøver 
eierstyringen i selskapet) 

 Forvaltningsrevisjon i selskapet 
 

Kontrollutvalget er positiv til at det legges opp til samarbeid om 
selskapskontroll i de interkommunale selskapene Tjøme kommune er 
medeier i.  
 
Behandling av overordnet analyse og  
plan for selskapskontroll 2016 - 2017, Tjøme 
I marsmøtet 2016 bestilte kontrollutvalget «Overordnet analyse for 
selskapskontroll og forslag til plan for selskapskontroll for 2016-2017» 
fra KPMG. Planen ble behandlet i mai 2016, og følgende vedtak ble 
fattet for de aktuelle selskapene: 

 «Tønsberg Renseanlegg IKS, 0,9%  

 Vestfold interkommunale Brannvesen IKS, 4,3% 

 Vestfold Vann IKS, 2,17%  

 Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR AS), 2,2% 

 Vestfold Festspillene AS, 1,0% 

 Færder Nasjonalparksenter IKS, 33,33% 

 Interkommunalt Arkiv IKA, Kongsberg, 1,83%  
 

Gjennomføring av selskapskontroll i 2016-2017: 
 
Obligatorisk eierskapskontroll;  
Den obligatoriske eierskapskontrollen gjennomføres av revisjonsfirmaet 
KPMG eller annen oppdragsgiver for de selskapene som – iht. 
regelverket – er aktuelle for selskapskontroll. 

 
Forvaltningsrevisjon; 
Det gjennomføres forvaltningsrevisjon av de selskapene hvor det er 
behov for det i perioden 2016-2017» 
 

Det er ikke gjennomført selskapskontroll i 2016. 
 
 Utviklingsoppgaver 

Forventninger og samarbeid med politisk- og administrativ ledelse 
Kontrollutvalget har fått informasjon fra ordfører og rådmannen om 
forventninger og samarbeid med kontrollutvalget. Rådmannen nevnte 
fokusområder vedrørende kommunesammenslåing med Nøtterøy.  Det 
er blant annet fokus på intern / ekstern oppfølging, fokus på etikk / 
korrupsjon og levering av tjenester selv om kommunene er i en 
prosess. Rådmannen forventer at kontrollutvalget følger 
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sammenslåingsprosessen nøye og bemerket at rapporteringen fra 
kontrollutvalget skal gi grunnlag for læring og forbedringer i kommunen.   
 
Ordføreren mener det er betryggende kontroll kontrollutvalget utfører og 
understreket viktigheten av utvalgets uhildede og uavhengige rolle. 
Sammenslåingsprosessen av kommunene Nøtterøy og Tjøme er 
krevende, og det er viktig å holde fokus på mål, rutiner og internkontroll.   

        
Rådmannen og representanter fra administrasjonen har gitt flere 
orienteringer m.v. i kontrollutvalgsmøtene. Det har vært et godt 
samarbeid mellom kontrollutvalget og kommunens administrasjon i 
2016. 

 
 Folkevalgtopplæring 

I september 2016 ble det avholdt orientering om kontrollutvalgets 
oppgaver og på-seer ansvar. KPMG holdt foredragene om regnskap, 
analyser, forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og arbeidsmåter. 
Opplæringen ble holdt sammen med kontrollutvalgene i Tønsberg og 
Nøtterøy kommuner. Rådmenn og ordførere i respektive kommuner var 
også invitert. 
 
Høringsuttalelse til ny kommunelov 
Orientering om forslag til ny kommunelov og høringsuttalelse fra 
kontrollutvalgssekretariatene ble fremlagt. Kontrollutvalget diskuterte 
uttalelsen og tok informasjonen til orientering.  
 
Andre saker relatert til kontroll og tilsyn  
Henvendelser 
Sekretariatet mottok en henvendelse i januar 2016. Brevet med vedlegg 
ble diskutert i marsmøtet 2016.  

   

  Kontrakt, opsjon med KPMG 
 Kontrakten/avtalen om levering av revisjonstjenester mellom Tjøme 
kommune og KPMG ble forlenget med 1 år. 
 
Kontrollutvalgets reglement for Færder 
Tjøme kontrollutvalg hadde ingen merknader til fremlagt reglement for 
kontrollutvalget for Færder kommune. 
 
 
 
 Uavhengighetserklæring 
En av kontrollutvalgets oppgaver er å påse at kommunen har en 
forsvarlig revisjonsordning. Revisor er etter revisjonsforskriften § 15 
forpliktet til årlig å avgi en erklæring om sin uavhengighet. Erklæringen 
er en vurdering av oppdragsansvarlig revisors forhold til Tjøme 
kommune. Revisor la frem uavhengighetserklæring for kontrollutvalget i 
september 2016.  
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Skatteregnskapet 2015 
Årsrapporten og kontrollrapporten ble diskutert og tatt til orientering i 
marsmøtet 2016. Skatteoppkreverens virksomhetsplan og aktivitetsplan 
2016 ble fremlagt på maimøtet 2016. 
 
Møteplan 2017 
Møteplanen for 2017 ble behandlet i november. Kontrollutvalgsmøtene 
er på dagtid og begynner normalt kl 09.00. 
 

 Kontrollutvalgets sekretariat: 
Sekretariatstjenesten utføres av Vestfold Interkommunale 
KontrollutvalgsSekretariat (VIKS).  

 I perioden 2015 – 2019 ble kontrollutvalgsleder Dag Erichsrud og 
nestleder Anne Marie Indseth valgt til henholdsvis representant og vara 
representant i VIKS-styret.  
 
Sekretariatet har tre ansatte i 100 % stillinger. Daglig leder er Orrvar 
Dalby, rådgiver Gaute Hesjedal og rådgiver Heidi Wulff Jacobsen.  
 
Budsjett: 
Budsjett for "Til tilsyn og kontroll» i 2016 til kontrollutvalgets oppgaver 
ble det bevilget kr. 574.000,-.   
 
For 2017 ble det foreslått kr. 442.000,- til området "Til tilsyn og kontroll".  
Kommunestyret behandlet budsjettet for tilsyn og kontroll i desember 
2016 og vedtok foreslått budsjettet for 2017. 
 

 
 

Re, 9. januar 2017 
for leder av kontrollutvalget på Tjøme kommune, Dag Erichsrud  

     
 
  Heidi Wulff Jacobsen  

rådgiver i VIKS 
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Arkivsak-dok. 16/00202-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tjøme 24.01.2017 
 
 
 

   
 
 

HENVENDELSE 21.11.16 

 

Forslag til vedtak: 
Legges frem uten innstilling.  
 
Vedlegg:  
Brev av 21.11.16 med vedlegg 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har 07.12.16 mottatt et brev datert 21.11.16 fra Reidun Fadum 
Skajaa. Henvendelsen ble registrert på sekretariatet. 
 
Brevet omhandler Tjøme kommune og Vestfold Fylkesmannens 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?»  

 
Det vises forøvrig til innholdet i brevet dater 21.11.16 og vedleggene.  
 
Kontrollutvalget vurderer selv om de ønsker å ta opp henvendelsen som egen sak for 
behandling i utvalget. I utgangspunktet skal kontrollutvalget ikke behandle 
enkeltsaker. 
 



6/17 Henvendelse 21.11.16 - 16/00202-1 Henvendelse 21.11.16 : Henvendelse , brev av 21.11.16 mottatt 07.12.16



6/17 Henvendelse 21.11.16 - 16/00202-1 Henvendelse 21.11.16 : Henvendelse , brev av 21.11.16 mottatt 07.12.16



6/17 Henvendelse 21.11.16 - 16/00202-1 Henvendelse 21.11.16 : Henvendelse , brev av 21.11.16 vedlegg Fylkesmannen



6/17 Henvendelse 21.11.16 - 16/00202-1 Henvendelse 21.11.16 : Henvendelse , brev av 21.11.16 vedlegg Fylkesmannen



6/17 Henvendelse 21.11.16 - 16/00202-1 Henvendelse 21.11.16 : Henvendelse , brev av 21.11.16 vedlegg Fylkesmannen



6/17 Henvendelse 21.11.16 - 16/00202-1 Henvendelse 21.11.16 : Henvendelse , brev av 21.11.16 vedlegg Fylkesmannen



6/17 Henvendelse 21.11.16 - 16/00202-1 Henvendelse 21.11.16 : Henvendelse , brev av 21.11.16 vedlegg Fylkesmannen



6/17 Henvendelse 21.11.16 - 16/00202-1 Henvendelse 21.11.16 : Henvendelse , brev av 21.11.16 vedlegg Fylkesmannen



6/17 Henvendelse 21.11.16 - 16/00202-1 Henvendelse 21.11.16 : Henvendelse , brev av 21.11.16 vedlegg Fylkesmannen



6/17 Henvendelse 21.11.16 - 16/00202-1 Henvendelse 21.11.16 : Henvendelse , brev av 21.11.16 vedlegg Fylkesmannen



6/17 Henvendelse 21.11.16 - 16/00202-1 Henvendelse 21.11.16 : Henvendelse , brev av 21.11.16 vedlegg Fylkesmannen



6/17 Henvendelse 21.11.16 - 16/00202-1 Henvendelse 21.11.16 : Henvendelse , brev av 21.11.16 vedlegg Fylkesmannen



6/17 Henvendelse 21.11.16 - 16/00202-1 Henvendelse 21.11.16 : Henvendelse , brev av 21.11.16 vedlegg Fylkesmannen



6/17 Henvendelse 21.11.16 - 16/00202-1 Henvendelse 21.11.16 : Henvendelse , brev av 21.11.16 vedlegg Fylkesmannen



6/17 Henvendelse 21.11.16 - 16/00202-1 Henvendelse 21.11.16 : Henvendelse , brev av 21.11.16 vedlegg Fylkesmannen



6/17 Henvendelse 21.11.16 - 16/00202-1 Henvendelse 21.11.16 : Henvendelse , brev av 21.11.16 vedlegg Fylkesmannen



6/17 Henvendelse 21.11.16 - 16/00202-1 Henvendelse 21.11.16 : Henvendelse , brev av 21.11.16 vedlegg Fylkesmannen



6/17 Henvendelse 21.11.16 - 16/00202-1 Henvendelse 21.11.16 : Henvendelse , brev av 21.11.16 vedlegg Fylkesmannen



6/17 Henvendelse 21.11.16 - 16/00202-1 Henvendelse 21.11.16 : Henvendelse , brev av 21.11.16 vedlegg Fylkesmannen



6/17 Henvendelse 21.11.16 - 16/00202-1 Henvendelse 21.11.16 : Henvendelse , brev av 21.11.16 vedlegg Fylkesmannen



6/17 Henvendelse 21.11.16 - 16/00202-1 Henvendelse 21.11.16 : Henvendelse , brev av 21.11.16 vedlegg Fylkesmannen



6/17 Henvendelse 21.11.16 - 16/00202-1 Henvendelse 21.11.16 : Henvendelse , brev av 21.11.16 vedlegg Fylkesmannen
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6/17 Henvendelse 21.11.16 - 16/00202-1 Henvendelse 21.11.16 : Henvendelse , brev av 21.11.16 vedlegg Fylkesmannen



6/17 Henvendelse 21.11.16 - 16/00202-1 Henvendelse 21.11.16 : Henvendelse , brev av 21.11.16 vedlegg Fylkesmannen



6/17 Henvendelse 21.11.16 - 16/00202-1 Henvendelse 21.11.16 : Henvendelse , brev av 21.11.16 vedlegg Fylkesmannen



6/17 Henvendelse 21.11.16 - 16/00202-1 Henvendelse 21.11.16 : Henvendelse , brev av 21.11.16 vedlegg Fylkesmannen



6/17 Henvendelse 21.11.16 - 16/00202-1 Henvendelse 21.11.16 : Henvendelse , brev av 21.11.16 vedlegg Fylkesmannen



6/17 Henvendelse 21.11.16 - 16/00202-1 Henvendelse 21.11.16 : Henvendelse , brev av 21.11.16 vedlegg Fylkesmannen
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6/17 Henvendelse 21.11.16 - 16/00202-1 Henvendelse 21.11.16 : Henvendelse , brev av 21.11.16 vedlegg Fylkesmannen



6/17 Henvendelse 21.11.16 - 16/00202-1 Henvendelse 21.11.16 : Henvendelse , brev av 21.11.16 vedlegg Fylkesmannen



6/17 Henvendelse 21.11.16 - 16/00202-1 Henvendelse 21.11.16 : Henvendelse , brev av 21.11.16 vedlegg Fylkesmannen
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6/17 Henvendelse 21.11.16 - 16/00202-1 Henvendelse 21.11.16 : Henvendelse , brev av 21.11.16, vedlegg klage på avvisningsvedtak
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6/17 Henvendelse 21.11.16 - 16/00202-1 Henvendelse 21.11.16 : Henvendelse , brev av 21.11.16, vedlegg klage på avvisningsvedtak



6/17 Henvendelse 21.11.16 - 16/00202-1 Henvendelse 21.11.16 : Brev henvendelse 21.11.16, Tjøme

 
 
 
                                           Vestfold Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat 
 

Post/besøksadresse: Telefon: 45  22 22 28    E-post: post@viksre.no 
Revetalgata 10  Telefaks: 33 06 17 61 Org.nr.: 987 665 483 
3174 Revetal 

 

 
                                                                                           
Reidun Fadum Skajaa 
Grevlingåsen 38 
 
1362 Hosle 
 
Tjøme 
 
 
 
Deres ref.:    Vår ref.: hwj   Dato: 08.12.16 

 
 
 

Henvendelse til Tjøme kontrollutvalg desember 2016 
 
Viser til ditt brev av 21.11.16, sekretariatet mottok brevet den 07.12.16 med vedlegg.  
 
Henvendelsen er registrert og vil legges frem for Tjøme kontrollutvalg på neste 
kontrollutvalgsmøte den 24.01.17.  
 
 
 
 
 

Revetal, 3. mars 2016 
for leder av kontrollutvalget i Tjøme kommune, Dag Erichsrud 
 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen  
rådgiver 
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Arkivsak-dok. 16/00231-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tjøme 24.01.2017 
 
 
 

   
 
 

REFERATSAKER  

 

Forslag til vedtak: 
Referatsaken tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
Saksframstilling: 
Budsjettet for tilsyn og kontroll i 2017: 
Kommunestyret vedtok fremlagt innstilling fra kontrollutvalget i kommunestyret 
21.12.16. 
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Arkivsak-dok. 16/00247-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tjøme 24.01.2017 
 
 
 

   
 
 

EVENTUELT  

 

Forslag til vedtak: 
. 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
Saksframstilling: 
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