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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Tønsberg  
 
Dato: 28.02.2017 kl. 16:00 
Sted: Rådhuset, formannskapssalen 
Arkivsak: 16/00208 
  
Tilstede:  Lars Egeland, Gry Aas, Øyvind Olav Oppegård,  

Trond Mathisen, Tove Rise Kværne 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:   
  
Andre: Tønsberg kommune, rådmann Geir Viksand, sak 2/17 

       «             «        , ordfører Petter Berg, 
sak 3/17, 6/17 til og med  9/17  
KPMG, revisor Rune Johansen 
KPMG, IKT-revisor Karl-Petter Aarskog i sak 4/17 
VIKS, rådgiver Heidi Wulff Jacobsen 

  
Møteleder: 
Protokollfører: 

Kontrollutvalgsleder Lars Egeland 
Rådgiver Heidi Wulff Jacobsen 

  
 
Tønsberg kontrollutvalget hadde invitert Re kontrollutvalg på besøk til kl. 16.00 for å 
diskutere kommunesammenslåing, prosessen og oppgaver. Revisor for både 
Tønsberg kommune og Re kommune var invitert til denne delen også. Etter 
diskusjonen begynte Tønsberg kontrollutvalg sitt ordinære kontrollutvalgsmøte. 
 
Innkalling og saksliste ble godkjent. Møtet ble satt kl 16.20. Ingen saker ble lukket.  
I sak 5/17 var revisor Rune Johansen fra KPMG og IKT-revisor Karl-Petter Aarskog 
fra KPMG inhabile. De forlot møtet under behandlingen. 
I sak 2/17 var Tove Rise Kværne inhabil og i sak 7/17 var Øyvind Olav Oppegård 
inhabil. De fratrådte under behandlingen av nevnte saker.    
 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

1/17 16/00208-1 
Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 
23.11.16 

2 
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2/17 17/00013-1 
Orientering fra rådmann om ombygging/bygging av 
Messehall A 

3 

3/17 17/00012-1 
Orientering fra ordfører om beredskapen i Vestfold Vann 
IKS ved et strømbrudd  

3 

4/17 16/00105-8 
Behandling av forvaltningsprosjekt "IKT - system, 
opplæring, ajourhold og hardware" 

4 

5/17 17/00010-1 
Valg av revisor til fellesnemnd for Tønsberg og Re 
kommuner 

9 

6/17 17/00008-1 Årsrapport for kontrollutvalget 2016 9 

7/17 17/00049-1 Henvendelse til kontrollutvalget 22.01.17 10 

8/17 16/00206-1 Referatsaker  11 

9/17 16/00207-1 Eventuelt  11 

    

 
 
 
Saker til behandling 

1/17 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 23.11.16 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Tønsberg  28.02.2017 1/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 23.11.16 godkjennes. 
 
 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 23.11.16 godkjennes 
 
[Lagre]  
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2/17 Orientering fra rådmann om ombygging/bygging av Messehall 
A 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Tønsberg  28.02.2017 2/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Informasjonen fra rådmannen tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgsmedlem Tove Rise Kværne var inhabil og fratrådte saken. 
Rådmannen informerte om ombyggingen/ bygging av Messehallen A. 
Spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
Informasjonen fra rådmannen tas til orientering. 
[Lagre]  
 
 
 

3/17 Orientering fra ordfører om beredskapen i Vestfold Vann IKS 
ved et strømbrudd  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Tønsberg  28.02.2017 3/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Ordførerens informasjon tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Ordføreren er representant fra Tønsberg kommune i representantskapet i Vestfold 
Vann IKS. I den forbindelse orienterte ordfører om beredskapen ved strømbrudd. I 
tillegg informerte ordfører om Tønsberg kommunes beredskap i en slik situasjon.   
Spørsmål ble besvart. 
 
 
Votering 
Enstemmig 
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Vedtak  
Kontrollutvalget er fornøyd med orienteringen, og at det er betryggende rutiner 
vedrørende beredskapen ved strømbrudd i Tønsberg kommune. Videre 
informasjonen som ble gitt om Vestfold Vann IKS sin plan ved strømbrudd, ble tatt til 
orientering.  
 
[Lagre]  
 
 
 

4/17 Behandling av forvaltningsprosjekt "IKT - system, opplæring, 
ajourhold og hardware" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Tønsberg  28.02.2017 4/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget viser til og slutter seg til KPMG's rapport «IKT-systemer, opplæring, 
ajourhold og hardware» med de vurderinger og anbefalinger som er beskrevet. 
 
Basert på at mange rutiner og prosedyrer nå må gjennomgås på nytt pga. 
beslutningen om å delta i et interkommunalt samarbeid om IKT-drift med kommunene 
Nøtterøy, Tjøme, Re, Hof og Holmestrand, legges det frem anbefalinger på de 
områdene som har størst betydning. 
 
Kontrollutvalget anbefaler: 
  

1. Tønsberg kommune bør innføre rutiner som sikrer en god 
kompetansekartlegging innenfor IKT-området. Et tiltak kan være å 
gjennomføre brukerundersøkelser med formål å avklare om ansatte opplever 
tilstrekkelig opplæring i bruk av ulike fagsystemer.  

2. I forbindelse med utvikling av ny IKT-strategi for 2018 og fremover, vil vi 
anbefale at det kartlegges hvor det er størst potensiale for økt digital 
samhandling med innbyggere. Gode løsninger for innbyggere og mulighet for 
svar-ut løsninger på fagsystemer og gode web-sider med mulig integrasjon 
mot fagsystemer.  

3. Virksomhetene innen helse etterlyser bemanning på IKT utenfor normal 
arbeidstid, og at også oppgraderinger i større grad kan skje utenom ordinær 
arbeidstid. Vi anbefaler en vurdering av dette behovet, og at virksomhetene 
sammen med nytt IKT-selskap ser på rutiner for varsling i forbindelse med 
planlagt og ikke-planlagt nedetid.  

4. Det bør kvalitetssikres at systemeier har tilstrekkelige rutiner for driftstesting 
av systemer før brukere slipper på etter oppgraderinger.  

5. Det bør utvikles tydeligere rutiner for hvordan samspillet mellom 
virksomhetene skal være med tanke på å melde inn ønsker om og behov for 
IKT-løsninger.  
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6. Ikke alle virksomheter har muligheter for selv å avsette mye tid til IKT-
ressurser. Det blir viktig med gode faggrupper, og i mange av faggruppene vil 
det være en klar fordel om det nye IKT-selskapet har en eller flere faste 
ressurser som deltar.  

7. Det bør gjennomføres forventningsavklaringer mellom virksomhetene og nytt 
IKT-selskap med tanke på hvilke oppgaver og roller virksomhetene skal ta  

8. Det bør etableres gode rutiner for å rapportere på oppetid. Antall situasjoner 
med nedetid synes å være høyere enn det IKT-seksjonen i Tønsberg 
kommune har oversikt over.  

9. Det bør innføres rutiner for å gjennomføre og rapportere på 
egenkontrollaktiviteter. Det bør også vurderes om dette skal ligge til nytt IKT-
selskap eller om dette er en funksjon som bør holdes adskilt fra de som 
leverer IKT-tjenestene.  

10. Rutiner og system for å holde kontroll på utstyr må gjennomgås, og vurdering 
av faste krav til alder på utstyr bør vurderes. 

 

 
Kontrollutvalget ber om at administrasjonen skriftlig innen _______2017 orienterer 
kontrollutvalget om oppfølgingen av anbefalingene. 
 
Rapporten oversendes bystyret til behandling. 
 
Kontrollutvalget anbefaler bystyret å gjøre følgende vedtak: 
Bystyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og rapporten «IKT-systemer, 
opplæring, ajourhold og hardware» med de vurderinger og anbefalinger som er 
beskrevet. 
 
Basert på at mange rutiner og prosedyrer nå må gjennomgås på nytt pga. 
beslutningen om å delta i et interkommunalt samarbeid om IKT-drift med kommunene 
Nøtterøy, Tjøme, Re, Hof og Holmestrand legges det frem anbefalinger på de 
områdene som har størst betydning. 
 

 
Bystyret anbefaler: 
  

1. Tønsberg kommune bør innføre rutiner som sikrer en god 
kompetansekartlegging innenfor IKT-området. Et tiltak kan være å 
gjennomføre brukerundersøkelser med formål å avklare om ansatte opplever 
tilstrekkelig opplæring i bruk av ulike fagsystemer.  

2. I forbindelse med utvikling av ny IKT-strategi for 2018 og fremover, vil vi 
anbefale at det kartlegges hvor det er størst potensiale for økt digital 
samhandling med innbyggere. Gode løsninger for innbyggere og mulighet for 
svar-ut løsninger på fagsystemer og gode web-sider med mulig integrasjon 
mot fagsystemer.  

3. Virksomhetene innen helse etterlyser bemanning på IKT utenfor normal 
arbeidstid, og at også oppgraderinger i større grad kan skje utenom ordinær 
arbeidstid. Vi anbefaler en vurdering av dette behovet, og at virksomhetene 
sammen med nytt IKT-selskap ser på rutiner for varsling i forbindelse med 
planlagt og ikke-planlagt nedetid.  
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4. Det bør kvalitetssikres at systemeier har tilstrekkelige rutiner for driftstesting 
av systemer før brukere slipper på etter oppgraderinger.  

5. Det bør utvikles tydeligere rutiner for hvordan samspillet mellom 
virksomhetene skal være med tanke på å melde inn ønsker om og behov for 
IKT-løsninger.  

6. Ikke alle virksomheter har muligheter for selv å avsette mye tid til IKT-
ressurser. Det blir viktig med gode faggrupper, og i mange av faggruppene vil 
det være en klar fordel om det nye IKT-selskapet har en eller flere faste 
ressurser som deltar.  

7. Det bør gjennomføres forventningsavklaringer mellom virksomhetene og nytt 
IKT-selskap med tanke på hvilke oppgaver og roller virksomhetene skal ta  

8. Det bør etableres gode rutiner for å rapportere på oppetid. Antall situasjoner 
med nedetid synes å være høyere enn det IKT-seksjonen i Tønsberg 
kommune har oversikt over.  

9. Det bør innføres rutiner for å gjennomføre og rapportere på 
egenkontrollaktiviteter. Det bør også vurderes om dette skal ligge til nytt IKT-
selskap eller om dette er en funksjon som bør holdes adskilt fra de som 
leverer IKT-tjenestene. 

10. Rutiner og system for å holde kontroll på utstyr må gjennomgås, og vurdering 
av faste krav til alder på utstyr bør vurderes.  

 

 
Bystyret ber om at administrasjonen skriftlig innen _______2017 orienterer 
kontrollutvalget om oppfølgingen av anbefalingene. 
 
 
 
 
Møtebehandling 
Revisor Rune Johansen gjennomgikk rapporten og tiltakene som var anbefalt. IKT-
revisor Karl-Petter Aarskog fremla flere detaljerte tilleggsopplysninger. Spørsmål ble 
besvart og rapporten ble diskutert. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget viser til og slutter seg til KPMG's rapport «IKT-systemer, opplæring, 
ajourhold og hardware» med de vurderinger og anbefalinger som er beskrevet. 
 
Basert på at mange rutiner og prosedyrer nå må gjennomgås på nytt pga. 
beslutningen om å delta i et interkommunalt samarbeid om IKT-drift med kommunene 
Nøtterøy, Tjøme, Re, Hof og Holmestrand legges det frem anbefalinger på de 
områdene som har størst betydning. 
 
Kontrollutvalget anbefaler: 
  

1. Tønsberg kommune bør innføre rutiner som sikrer en god 
kompetansekartlegging innenfor IKT-området. Et tiltak kan være å 



10/17 Godkjenning av protokoll 28.02.17 - 16/00208-12 Godkjenning av protokoll 28.02.17 : Protokoll Kontrollutvalget i Tønsberg  28.02

 7  

gjennomføre brukerundersøkelser med formål å avklare om ansatte opplever 
tilstrekkelig opplæring i bruk av ulike fagsystemer.  

2. I forbindelse med utvikling av ny IKT-strategi for 2018 og fremover, vil vi 
anbefale at det kartlegges hvor det er størst potensiale for økt digital 
samhandling med innbyggere. Gode løsninger for innbyggere og mulighet for 
svar-ut løsninger på fagsystemer og gode web-sider med mulig integrasjon 
mot fagsystemer.  

3. Virksomhetene innen helse etterlyser bemanning på IKT utenfor normal 
arbeidstid, og at også oppgraderinger i større grad kan skje utenom ordinær 
arbeidstid. Vi anbefaler en vurdering av dette behovet, og at virksomhetene 
sammen med nytt IKT-selskap ser på rutiner for varsling i forbindelse med 
planlagt og ikke-planlagt nedetid.  

4. Det bør kvalitetssikres at systemeier har tilstrekkelige rutiner for driftstesting 
av systemer før brukere slipper på etter oppgraderinger.  

5. Det bør utvikles tydeligere rutiner for hvordan samspillet mellom 
virksomhetene skal være med tanke på å melde inn ønsker om og behov for 
IKT-løsninger.  

6. Ikke alle virksomheter har muligheter for selv å avsette mye tid til IKT-
ressurser. Det blir viktig med gode faggrupper, og i mange av faggruppene vil 
det være en klar fordel om det nye IKT-selskapet har en eller flere faste 
ressurser som deltar.  

7. Det bør gjennomføres forventningsavklaringer mellom virksomhetene og nytt 
IKT-selskap med tanke på hvilke oppgaver og roller virksomhetene skal ta  

8. Det bør etableres gode rutiner for å rapportere på oppetid. Antall situasjoner 
med nedetid synes å være høyere enn det IKT-seksjonen i Tønsberg 
kommune har oversikt over.  

9. Det bør innføres rutiner for å gjennomføre og rapportere på 
egenkontrollaktiviteter. Det bør også vurderes om dette skal ligge til nytt IKT-
selskap eller om dette er en funksjon som bør holdes adskilt fra de som 
leverer IKT-tjenestene.  

10. Rutiner og system for å holde kontroll på utstyr må gjennomgås, og vurdering 
av faste krav til alder på utstyr bør vurderes. 

 

 
Kontrollutvalget ber om at administrasjonen skriftlig innen utgangen av oktober 2017 
orienterer kontrollutvalget om oppfølgingen av anbefalingene. 
 
Rapporten oversendes bystyret til behandling, og kontrollutvalget ber revisor legge 
frem rapporten for bystyret. 
 
Kontrollutvalget anbefaler bystyret å gjøre følgende vedtak: 
Bystyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og rapporten «IKT-systemer, 
opplæring, ajourhold og hardware» med de vurderinger og anbefalinger som er 
beskrevet. 
 
Basert på at mange rutiner og prosedyrer nå må gjennomgås på nytt pga. 
beslutningen om å delta i et interkommunalt samarbeid om IKT-drift med kommunene 
Nøtterøy, Tjøme, Re, Hof og Holmestrand legges det frem anbefalinger på de 
områdene som har størst betydning. 
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Bystyret anbefaler: 
  

1. Tønsberg kommune bør innføre rutiner som sikrer en god 
kompetansekartlegging innenfor IKT-området. Et tiltak kan være å 
gjennomføre brukerundersøkelser med formål å avklare om ansatte 
opplever tilstrekkelig opplæring i bruk av ulike fagsystemer.  

2. I forbindelse med utvikling av ny IKT-strategi for 2018 og fremover, vil vi 
anbefale at det kartlegges hvor det er størst potensiale for økt digital 
samhandling med innbyggere. Gode løsninger for innbyggere og mulighet 
for svar-ut løsninger på fagsystemer og gode web-sider med mulig 
integrasjon mot fagsystemer.  

3. Virksomhetene innen helse etterlyser bemanning på IKT utenfor normal 
arbeidstid, og at også oppgraderinger i større grad kan skje utenom 
ordinær arbeidstid. Vi anbefaler en vurdering av dette behovet, og at 
virksomhetene sammen med nytt IKT-selskap ser på rutiner for varsling i 
forbindelse med planlagt og ikke-planlagt nedetid.  

4. Det bør kvalitetssikres at systemeier har tilstrekkelige rutiner for 
driftstesting av systemer før brukere slipper på etter oppgraderinger.  

5. Det bør utvikles tydeligere rutiner for hvordan samspillet mellom 
virksomhetene skal være med tanke på å melde inn ønsker om og behov 
for IKT-løsninger.  

6. Ikke alle virksomheter har muligheter for selv å avsette mye tid til IKT-
ressurser. Det blir viktig med gode faggrupper, og i mange av faggruppene 
vil det være en klar fordel om det nye IKT-selskapet har en eller flere faste 
ressurser som deltar.  

7. Det bør gjennomføres forventningsavklaringer mellom virksomhetene og 
nytt IKT-selskap med tanke på hvilke oppgaver og roller virksomhetene 
skal ta  

8. Det bør etableres gode rutiner for å rapportere på oppetid. Antall 
situasjoner med nedetid synes å være høyere enn det IKT-seksjonen i 
Tønsberg kommune har oversikt over.  

9. Det bør innføres rutiner for å gjennomføre og rapportere på 
egenkontrollaktiviteter. Det bør også vurderes om dette skal ligge til nytt 
IKT-selskap eller om dette er en funksjon som bør holdes adskilt fra de 
som leverer IKT-tjenestene. 

10. Rutiner og system for å holde kontroll på utstyr må gjennomgås, og 
vurdering av faste krav til alder på utstyr bør vurderes.  

 

 
Bystyret ber om at administrasjonen skriftlig innen utgangen av oktober 2017 
orienterer kontrollutvalget om oppfølgingen av anbefalingene 
 
[Lagre]  
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5/17 Valg av revisor til fellesnemnd for Tønsberg og Re kommuner 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Tønsberg  28.02.2017 5/17 

 
 

Forslag til innstilling: 
 
Kontrollutvalget innstiller på at regnskapsførende kommunes revisor velges som 
revisor for fellesnemnden. 
 
 
Møtebehandling 
 
Revisor Rune Johansen fra KPMG og IKT-revisor Karl-Petter Aarskog fra KPMG var 
inhabile og forlot møtet under behandlingen. 
 
Det ble informert om revisjon av fellesnemndens virksomhet og revisjonsordninger. 
Kontrollutvalget diskuterte saken. 

 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget innstiller på at regnskapsførende kommunes revisor velges som 
revisor for fellesnemnden. 
 
[Lagre]  
 
 

6/17 Årsrapport for kontrollutvalget 2016 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Tønsberg  28.02.2017 6/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 

1. Utkastet til Årsrapport for kontrollutvalget 2016 i Tønsberg kommune vedtas 
som Årsrapport for kontrollutvalget 2016 i Tønsberg kommune. 

2. Årsrapport for kontrollutvalget 2016 i Tønsberg kommune oversendes 
bystyret 

 
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet. 
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Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  

1. Utkastet til Årsrapport for kontrollutvalget 2016 i Tønsberg kommune vedtas 
som Årsrapport for kontrollutvalget 2016 i Tønsberg kommune. 

2. Årsrapport for kontrollutvalget 2016 i Tønsberg kommune oversendes 
bystyret 

 
 
[Lagre]  
 
 
 

7/17 Henvendelse til kontrollutvalget 22.01.17 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Tønsberg  28.02.2017 7/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Legges frem uten innstilling. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgsmedlem Øyvind Olav Oppegård var inhabil og fratrådte saken. 
Henvendelser fra St. Olav katolske menighet i Tønsberg vedr. offentlig støtte fra 
kommunen til Oslo Katolske Bispedømme ble diskutert. 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget ber rådmannen ta nødvendige skritt for å sørge for å gjøre krav på 
tilbakebetaling av for mye kommunal støtte til St. Olav katolske menighet i perioden 
2010 – 2015. 
 
Kontrollutvalget ber om tilbakemelding fra rådmannen om utvikling i saken. 
 
[Lagre]  
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8/17 Referatsaker  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Tønsberg  28.02.2017 8/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet informerte om at budsjett for tilsyn og kontroll 2017 ble vedtatt. 
 
Mislighetssak «Underslo penger fra pasient» artikkel i Tønsberg Blad 26.11.16 og 
28.01.17 ble diskutert. I forbindelse med saken om underslag av midler skal 
Fylkesmannen ved Randi Askjer utarbeide en tilsynsrapport om saken. 
 
 
Kontrollutvalgsleder orienterte fra styremøte i VIKS 30.01.17 vedrørende situasjonen 
i VIKS i forhold til kommunereformen. 
  
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering. 
Kontrollutvalget ber om å få tilsendt tilsynsrapporten fra Fylkesmannen vedr. 
underslag av midler i 2015/ 2016 på helse og omsorg i Tønsberg kommune. 
[Lagre]  
 
 
 

9/17 Eventuelt  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Tønsberg  28.02.2017 9/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet opplyste at tilsynskalenderen 2017 fra Fylkesmannen vedrørende 
oppvekstsektoren var mottatt. Planen inneholder ingen kontroller i Tønsberg 
kommune i 2017 på denne sektoren. 
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I forbindelse med kommunesammenslåingen av Tønsberg og Re kommuner skal 
kontrollutvalget vurdere revisjonsordning. Jfr politisk plattform for den nye kommunen 
Re – Tønsberg - del 1. 
 
Kontrollutvalgsleder nevnte høring som verktøy for kontrollutvalget. Ved orienterings 
saker fra rådmann og ordfører evt. andre kan det være mulig å legge denne 
informasjonen direkte på nettet.  Utvalget diskuterte mulighetene. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Informasjonen ble tatt til orienteringen. 
 
Det bestilles en utredning for valg av revisjonsordning for nye Tønsberg kommune fra 
VIKS. Kontrollutvalget ber om at utredningen utformes slik at den kan tjene som 
grunnlag for tilsvarende prosess også i kontrollutvalget i Re. Utredningen ferdigstilles 
slik at den kan legges fram for behandling i møtet 13.06.17. 
 
  
 
[Lagre]  
 
Neste møte i kontrollutvalget er 26. april 2017. 
 
Revetal, 01.03.17 
For leder av kontrollutvalget i Tønsberg kommune, Lars Egeland 
 
 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Rådgiver 
VIKS 
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1 
 

Arkivsak-dok. 17/00106-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  26.04.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 11/17 
ORIENTERING OM BEREDSKAPSLEDELSEN ANG. BOMBER PÅ 
VALLØ, 19.03.17 

 

Forslag til vedtak: 
Rådmannens informasjon tas til orientering.  
 
Vedlegg:  
Tønsberg Blad, avisartikkel 20.03.17, dramaet minutt for minutt  

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget ønsker en orientering om beredskapen og viser til Tønsberg Blad 
20.03.17 vedrørende artiklene om «Vallø-bomben». Utvalget ber om en orientering 
fra rådmannen om erfaringene med å takle en skarp situasjon, og om hvordan planer 
i dette tilfellet ble satt ut i praksis. 
 
Rådmannen er invitert. 
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Arkivsak-dok. 17/00096-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  26.04.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 12/17  
HENVENDELSE FRA VESTFOLD KOMMUNEREVISJON  

 

Forslag til vedtak: 
Legges frem uten innstilling. 
 
Vedlegg:  
Brev av 18.04.17 fra Vestfold kommunerevisjon 

 
Saksframstilling: 
Det er mottatt og registrert et brev av 18. april 2017 fra Vestfold kommunerevisjon 
hvor de presenterer sin drift og virksomhet av selskapet. 
Dette er i forbindelse med kommunesammenslåingen av Re og Tønsberg kommuner. 
 

I forbindelse med valg av revisjonsordning for nye Tønsberg kommune, ønsker 
Vestfold kommunerevisjon å presentere seg i et kontrollutvalgsmøte og svare på 
eventuelle spørsmål om kommunal revisjon. 
 



12/17 Henvendelse fra Vestfold kommunerevisjon  - 17/00096-1 Henvendelse fra Vestfold kommunerevisjon  : brev til KU Tønsberg og Re 18417

                Sted og dato:         Borre, 18.4.2017  

                                   Referanse:               363/2017 

              Saksbehandler:        Linn T. Bekken 

________________________________________________________________________       
 

__________________________________________________________________________________________
Adresse: Gannestadveien 2, 3184 Borre   post@vestfoldkommunerevisjon.no 
Org.nr:   987 582 847 MVA      www.vestfoldkommunerevisjon.no 
Telefon: 33 07 13 00    

 

Til kontrollutvalget i  
Tønsberg og Re kommune 
 
 
 
 
Valg av revisjonsordning for nye Tønsberg kommune 
 
Vi er kjent med at kontrollutvalget er bedt om å innstille på valg av revisor for nye Tønsberg 
kommune, jfr. Inndelingslova § 26. I denne forbindelse ønsker vi å presentere vårt selskap 
som en mulig leverandør av revisjonstjenester for nye Tønsberg kommune. 
 
Revisjonstjenestene består av regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I 
tillegg har revisor en rekke attestasjonsoppgaver/revisjonsoppgaver hovedsaklig knytte til 
statlige tilskuddsordninger og momskomensasjonskrav. Formålet med regnskapsrevisjon er 
primært å få årsregnskapet bekreftet. Forvaltningsrevisjonens formål er å bidra til læring og 
forbedring av kommunal tjenesteyting. Revisjonsformene er likeverdige og skal begge utføres 
for nye Tønsberg kommune.  
 
Som medlem i kontrollutvalget er det viktig å stille krav til en dyktig leverandør av offentlig 
revisjon. 
 
Om Vestfold kommunerevisjon 
Vestfold kommunerevisjon (VKR) er revisor for Vestfold fylkeskommune, samt kommunene 
Sandefjord, Horten, Holmestrand, Re og Hof. I tillegg er vi revisor for en rekke 
interkommunale selskaper, kommunale foretak, kirker og stiftelser i Vestfold. Selskapet er 
lokalisert i Horten kommune. 
 
VKR er et interkommunalt samarbeid og styret er selskapets øverste organ. Styret velges med 
en representant fra hver kommune. Gjennom styret forsøker vi å tilstrebe en løpende dialog 
med eierne for å sikre at selskapet drives i tråd med eiernes forventninger. Selskapets mål er å 
være den foretrukne leverandør på offentlig revisjon i Vestfold. 
 
Kapasitet og tilgjengelighet 
Virksomheten ble opprettet i 2004 for å etablere et sterkt og fleksibelt fagmiljø innenfor 
offentlig revisjon i Vestfold. Dette for å sikre kommunene trygghet gjennom et kompetent 
fagmiljø.  
 
VKR tilbyr fleksibilitet og tilgjengelighet ovenfor våre kommuner og er til stede ved behov 
og etterspørsel. Hos oss vil kommunen alltid være prioritert og det er bare å ta kontakt med 
sin kommunale revisor. 
 



12/17 Henvendelse fra Vestfold kommunerevisjon  - 17/00096-1 Henvendelse fra Vestfold kommunerevisjon  : brev til KU Tønsberg og Re 18417

Vestfold kommunerevisjon                                                                                                 2 av 3 

__________________________________________________________________________________________
Adresse: Gannestadveien 2, 3184 Borre   post@vestfoldkommunerevisjon.no 
Org.nr:   987 582 847 MVA      www.vestfoldkommunerevisjon.no 
Telefon: 33 07 13 00 

Kompetanse / Fagmiljø 
VKR har 11 medarbeidere med bred kompetanse og lang erfaring innenfor offentlig revisjon. 
VKR har statsautoriserte revisorer, siviløkonom og medarbeidere med master og/eller 
bachelor grad innenfor andre aktuelle fagfelt. Våre ansatte har minimum 5 års erfaring med 
revisjon. VKR kan tilby et stabilt revisjonsteam over tid for den enkelte kommune. I tillegg 
har vi engasjerte ansatte som er genuint opptatt av å levere kommunale revisjonstjenester til 
det beste for våre kommuner.  
 
VKR er spesialister på offentlig revisjon. Vi tilbyr et omfattende tjenestespekter og kan gi råd 
og bistand innenfor de områder kommunene erfaringsmessig ofte trenger en rådgiver og 
samarbeidspartner. Vi har også tilknyttet oss et nettverk av spesialister på områder der det er 
nødvendig.  
 
VKR har lokal forankring som gir god kjennskap til kommunen og dens behov. 
 
Som revisor for nye Sandefjord kommune har vi opparbeidet oss god kompetanse og erfaring 
fra kommunesammenslåing. 
 
Selskapet er medlem av Norges kommunerevisors forbund og dette innebærer blant annet at 
oppdragsansvarlig revisor er underlagt forbundsbasert kvalitetskontroll for å sikre kvalitet på 
revisjon.  
 
Tilbakemeldinger som VKR har fått, har vært positive. Kommunene er godt fornøyd med den 
kommunale revisjon. 
 
Økonomi 
VKR har ikke erverv til formål. Selskapet skal altså ikke tjene penger på sin virksomhet. Re 
kommune har i dag 9,2 % eierandel og ansvar i VKR i henhold til selskapets vedtekter. 
 
Selskapet fastsetter kostnadsfordeling mellom kommunene etter budsjetterte timer, basert på 
kontrollutvalgets innstilling og kommunestyrets vedtak om budsjett. Re kommunes 
revisjonsutgift har de siste årene vært slik:  
 
Re kommune 2015 2016 2017 
Honorar regnskapsrevisjon 300 000 300 000 300 000 
Honorar forvaltningsrevisjon 265 200 250 000 237 500 
Andre tjenester 160 000 214 400 212 500 
Sum 725 200 764 400 750 000 
 
VKR har sammenlignet priser knyttet til offentlig revisjon i forhold til kommune/ 
fylkeskommune driftsinntekter de siste 3 årene. Resultatene viser at VKR ligger på et 
gjennomsnittelig nivå når det gjelder kostnader til revisjonstjenester.  
 
VKR tilbyr høy kvalitet på leveransene til konkurransedyktige priser.  
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Avslutning 
Vi ønsker at VKR skal være den beste revisjonsløsning for nye Tønsberg kommune. Vi er 
opptatt av å ha en god dialog med kommunen for å kartlegge hvilke ønsker og behov den nye 
kommunen har til sin revisor. Vi ønsker å tilby skreddersydde løsninger for nye Tønsberg 
kommune, basert på vår kunnskap og erfaring. 
 
I forbindelse med valg av revisjonsordning for nye Tønsberg kommune, ønsker vi å 
presentere oss i et kontrollutvalgsmøte og svarer gjerne på eventuelle spørsmål om kommunal 
revisjon.   
 
 
Borre, 18. april 2017 
Vestfold kommunerevisjon 
 

 
 
Linn Therese Bekken 
Daglig leder 
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Arkivsak-dok. 17/00105-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  26.04.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 13/17 
HENVENDELSE VEDR. UTBYGGINGSSØKNAD FOR NY 
POLITISTASJON I TØNSBERG 

 

Forslag til vedtak: 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
Vedlegg:  
Brev av 22.03.17 fra advokatfirma Lie & Co. DA 
Fylkesmannens vurdering av 30.03.17 – omgjøringsbegjæring – klage – Baglergaten  
– rive garasjeanlegg 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har mottatt et brev datert 22.03.17 fra advokatfirma Lie & Co. DA på 
vegne av Sameiet Baglergaten 2 vedrørende behandling av utbyggingssøknad for ny 
politistasjon i Tønsberg. Videre har sekretariatet mottatt Fylkesmannens vurdering – 
omgjøringsbegjæring – klage – gbnr 1002/84 – 1002/235 – 1002/343 – 1002/537 og 
1002/418 - Baglergaten – Tønsberg – rive garasjeanlegg. 
 
Brevet er mottatt og registrert i VIKS`s postjournal 31.03.17 og Fylkesmannens 
vurdering er mottatt 03.04.17. Fylkesmannens vurdering er også journalført. 
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ADVOKATFIRM A

LIE  &  CO. DA
BEGRENSET ANSVAR LHT DOMSTOLIDV'EN § 232

MEDLEMMER AV  DEN  NORSKE ADV OKATFORENIN G

ADVOKAT ARNE LIE (H)
Tønsberg kommune ADVOKAT/SIV.ØK. RUNE FRANK ANDERSEN

Kontrollutval get ADVOKAT KNUT H. STRØMME
Postboks 2 4  1  0 ADVOKAT HÅKON M, JOHANNESSEN

ADVOKAT SIV ELiSE  KVAMSDAL
3  l 04 TØNSBERG ADvOKAT ANDREAS J. HOFSTAD

ADVOKAT LISE L/ERET GUNNERØD

11  =  MØTERETT FOR HØYESTERETT

Hy «(we )  lxk. \ ØVRE LANGGT. m
POSTBOKS 393, SENTRUM, 310! TØNSBERG

BANKGI'RO  1638.20.26172

l-‘ORETAKSREGISTERET 987598018MVA

TELEFON:  33 34 93 60

TELEFAX:  33 34 93 70

E-POS'r: I1mj@advlic.no

Tønsberg, den 22. mars  2017
Saknr.  6162 HMJ/at

Ansvarlig advokat: Håkon M. Johannessen

ANMODNING OM KONTROLL  AV  TØNSBERG KOMMUNES BEHANDLING AV
UTBYGGINGSSØKNAD  FOR  NY POLITISTASJ ON I TØNSBERG

Undertegnede representerer Sameiet Baglergaten 2, som blir nærmeste nabo til det nye
hovedsetet for politikammeret som er under oppføring i krysset Tollbodgaten/Baglergaten.

Sameiet Baglergaten  2  har en berettiget oppfatning av at Tønsberg kommune på helt sentrale

punkter i behandlingen av denne byggesaken har tilsidesatt grunnleggende
forvaltningsprinsipper, og på flere punkter gitt tiltakshaver, Baglergaten AS  — et selskap i

Micasa-konsernet  — betydelige fordeler både av praktisk og økonomisk art som ingen andre
byggherrer i Tønsberg oppnår.

De fordeler som er gitt til byggherren, er i all hovedsak gitt på Sameiet Baglergaten  2  sin
bekostning, og spesielt på bekostning av de boligseksjonseierne som eier sine boliger på
toppen av dagens politistasjon.

Slik saken har utviklet seg er det åpenbart at både Tønsberg kommune og enkeltpersoner
innen kommunen har hatt et så sterkt ønske om å tilrettelegge for politiets fremtidige

virksomhet at man har satt de helt gruimleggende reglene i plan— og bygningsloven,
forvaltningsloven og naboloven til side for at tiltakshaver skal kunne gjennomføre et
betydelig byggeprosjekt innen svært kort tid, selv om det bygg som nå er under realisering på
en rekke sentrale punkter fraviker fra den reguleringsplan som gjelder for området.

I tillegg har man pr. i dag det faktum at Tønsberg kommunes grunnleggende vedtak som tillot
at det eksisterende parkeringsanlegg som sto på den eiendommen som nå bebygges ble revet,
er opphevet av Fylkesmannen i Vestfold som et ugyldig vedtak.

1
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Tønsberg kommune har valgt ikke å rette seg etter fylkesmannens vedtak, til tross for at dette

vedtaket er endelig og ikke kan påklages videre. Tønsberg kommune har dog, i  et tett

samarbeid med tiltakshaver, anmodet fylkesmannen om å omgjøre sitt vedtak.

Den pågående utbygging bygges på et areal som tidligere tjente som parkeringsareal for

dagens politistasjon i Baglergaten 2, samt boligeierne. Parkeringsdekningen var kommet i

stand som følge av krav fra Tønsberg kommune i forbindelse med etableringen av

politistasjonen på 90-tallet. Eiendommen var således båndlagt til parkering for å oppfylle
Tønsberg kommunes parkeringskrav.

Til tross for dette ble parkeringsplassene fjernet og garasjeanlegget revet.

Dagens bebyggelse i Baglergaten  2  har således en underdekning på 14 parkeringsplasser i

forhold til gjeldende parkeringskrav. Ut fra de reglene som gjaldt på det tidspunktet denne

parkeringsdekningen ble krevet av kommunen, utgjør frikjøpsbeløpet pr. parkeringsplass

kr 70.000,—, hvilket gir en samlet frikjøpsverdi på over kr 1,5 millioner i 1994—kroner.

Utbygger har således fått en betydelig økonomisk kompensasjon som følge av at frikjøpskrav

ikke er fremmet.

I tillegg er den nye politistasjonen nå akseptert etablert uten at utbygger stiller en eneste

parkeringsplass til disposisjon for sin leietaker. Leietaker-en, politiet, har imidlertid krevet et

ikke ubetydelig antall parkeringsplasser for å kunne leie lokalene. Under henvisning til at

bygging av et underjordisk parkeringsanlegg vil bli kostbart for tiltakshaver, har Tønsberg

kommune sagt seg villig til å bygge et underjordisk parkeringsanlegg til bruk for tiltakshavers

leietaker, og kommunen har i brev av 9. november  2016  bevilget kr 12 millioner til bygging

av parkeringskj eller til bruk for tiltakshavers leietaker.

Tønsberg kommune har videre nylig gitt tiltakshaver dispensasjon for å bygge bygget i fem

etasjer i strid med reguleringsplanens begrensninger på fire etasjer. Ønsket om å bygge bygget

i fem etasjer ble også fremsatt i 2005 fra tiltakshaver i forbindelse med reguleringsarbeidet

den gangen. Det ble reist innsigelser fra innsigelsesberettigete myndigheter mot fem etasjer,

og reguleringsplanen ble således vedtatt med et bygg på fire etasjer. Etter amnodning fra

tiltakshaver har Tønsberg kommune nå gitt dispensasjon for å bygge bygget i fem etasjer,

under henvisning til at det vil være kostnadskrevende for tiltakshaver eventuelt å måtte

avvente en reguleringsplan for deretter å bygge den femte etasjen senere.

Samlet sett har Tønsberg kommune gitt tiltakshaver økonomiske goder i form av

kostnadslettelser og dispensasjon og og ved å unnlate å følge vedtaket fra fylkesmannen, som

savner sidestykke i Tønsberg. Tiltakshaver har fått særfordeler et slikt omfang at det strider

mot det likebehandlingsprinsipp kommunen er bundet av. Tønsberg kommunes handlemåte i

denne saken er så grov og alvorlig at det anmodes om at kontrollutvalget gransker Tønsberg

kommunes håndtering av dette, da det er vanskelig å se at Tønsberg kommunes politikere kan

være bekjent av å ha et slikt saksbehandlingsregime. Alene det faktum at parkeringsplasser,

som er nedfelt i tidligere byggesøknader, aksepteres saneit uten konsekvens, medfører at alle

de byggherrer som tidligere har innbetalt frikjøpsbeløp, under henvisning til Tønsberg

kommunes vedtak i denne saken må kunne kreve disse tilbake i medhold av

forvaltningslovens grunnleggende forbud mot forskjellsbehandling.

Med vennlig hilsen

Håkon M. Johannessen

2
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Fylkesmannen i Vestfold 
Telefon: 33 37 10 00 Postadresse: Besøksadresse: 
Telefaks: 33 37 11 35 Postboks 2076 Statens Park - Hus I 
E-post: fmvepostmottak@fylkesmannen.no 3103 Tønsberg Anton Jenssens gate 4 
www.fylkesmannen.no/vestfold Orgnr. 974762501 

 

 
 
  
 
Mottakere i henhold til adresseliste 
 
      
           
            
    
Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 
Bjørn Vegar Norvang   2016/5809 30.03.2017 
33 37 11 30  Arkivnr: 423.1  

   
 
 
Fylkesmannens vurdering - omgjøringsbegjæring - klage - gbnr 
1002/84 - 1002/235 - 1002/343 - 1002/537 og 1002/418 Baglergaten - 
Tønsberg - rive garasjeanlegg 
 
Vi viser til brev fra Tønsberg kommune av 01.03.2017 og Steenstrup Stordrange ved adv 
Christensen på vegne av tiltakshaver Baglergaten AS av 03.03.2017, der både kommunen og 
tiltakshaver ber Fylkesmannen omgjøre sitt vedtak av 17.02.2017, sak 2016/5809. 
 
Videre viser vi til brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 06.03.2017, der 
departementet ber om Fylkesmannens vurdering av omgjøringsspørsmålet innen 01.04.2017.  
 
Fylkesmannens avgjørelse: 
Fylkesmannen finner ikke grunnlag for å omgjøre sitt vedtak av 17.02.2017 i medhold av 
forvaltningsloven (fvl.) § 35 første eller femte ledd. 
 
En avgjørelse om ikke å omgjøre, er ikke et enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages, jf. fvl. § 28 
første ledd. 
 

**** 
 
Sakens bakgrunn: 
Saken gjelder søknad fra Baglergaten AS v/Kristiansen & Bernhard arkitekter AS datert 
09.06.2016 om riving av et garasjeanlegg på gbnr. 1002/84. Søknaden har sammenheng med 
utbygging av ny operasjonssentral for politiet. 
 
Tønsberg kommune tillot riving i sitt vedtak av 06.07.2016. 
 
Vedtaket ble påklaget adv. Håkon M. Johannessen på vegne av en rekke seksjonseiere i 
Baglergaten 2 i brev av 25.07.2016. 
 
Utvalg for bygge- og arealsaker tok ikke klagen til følge i møte den 23.09.2016. Saken ble deretter 
oversendt Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 
 
Fylkesmannen avgjorde klagesaken i vedtak av 17.02.2017, der vi opphevet kommunens vedtak 
og sendte dette tilbake for ny behandling. Bakgrunnen for opphevelsen var at rivingstillatelsen 
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kom i strid med krav til parkering for naboeiendommen Baglergaten 2 i en tidligere gitt 
byggetillatelse av 26.04.1993. Fylkesmannen mente derfor at rivningstillatelsen kom i strid med 
pbl. § 29-11. 
 
Omgjøringsbegjæring: 
Både Tønsberg kommune og tiltakshaver, representert ved advokat Tor Anton Christiansen har 
bedt om omgjøring av Fylkesmannens vedtak etter forvaltningsloven § 35. Vi viser til 
begjæringene i sin helhet. 
 
Omgjøringsadgangen etter fvl. § 35 
Forvaltningsloven § 35 regulerer når et forvaltningsorgan kan omgjøre sitt eget vedtak. Vedtaket 
kan etter første ledd omgjøres uten at det er påklaget dersom: 

a) endringen ikke er til skade for noen som vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser 
eller 

b) underretningen om vedtaket ikke er kommet fram til vedkommende og vedtaket heller ikke 
er offentlig kunngjort, eller 

c) vedtaket må anses ugyldig. 
 
Videre følger det at vedtaket kan omgjøres etter alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper etter 
fvl. § 35 femte ledd.   
 
Det er i loven referert til «omgjøring uten klage». Det betyr ikke at en av partene ikke kan ha 
klaget på vedtaket, men at det finner sted en omgjøring som ikke har hjemmel i klagereglene. 
Det er anført av kommunen og tiltakshaver at Fylkesmannens vedtak er basert på feil 
rettsoppfatning og feil faktum.  
 
Adgangen til å beslutte omgjøring har særlig betydning som et kontrollmiddel og mulighet til å 
gripe inn når loven blir praktisert på en ulovlig, urimelig, uheldig eller uensartet måte, jf. 
Ot.prp.nr.38 (1964-65) s. 109. Dersom det foreligger feil ved rettsanvendelsen mv., har 
forvaltningen en «utvidet omgjøringsadgang og etter tilhøva endog en plikt til å sørge for at 
feilene blir rettet», jf. Ot.prp.nr.38 (1964-65) s. 110. Vi viser i denne sammenheng også til 
Sivilombudsmannens uttalelser i sak 2014/3496.  
 
Om forvaltningens plikt til å omgjøre har Lovavdelingen i Justisdepartementet også uttalt at 
forvaltningen, som et klart utgangspunkt, er forpliktet til å omgjøre ugyldige vedtak når de blir 
oppmerksom på ugyldigheten, «i hvert fall når omgjøring bare er til gunst for private parter» 
(uttalelse 18. juni 1984, 1432/84). Omgjøringsinstituttet supplerer klageordningen, jf. § 28 første 
ledds annet punktum, jf. Ot.prp.nr.38 (1964-65) s. 110, og er særlig aktuelt der saken kommer i en 
annen og ny stilling fordi det er skjedd endringer i det faktiske eller rettslige grunnlag for 
vedtaket, eller det er lagt fram nye faktiske eller rettslige opplysninger om forhold av betydning. 
 
Fylkesmannen vil i det følgende gå inn på om vårt vedtak lider av en saksbehandlingsfeil som må 
medføre ugyldighet. Dersom det foreligger en slik feil, mener Fylkesmannen det vil være 
anledning til, og i visse tilfeller en plikt til, å omgjøre vedtaket med hjemmel i forvaltningsloven § 
35 første ledd litra c) og femte ledd. 
 
Forhåndsvarsel: 
Etter forvaltningsloven § 16 skal part som ikke har hatt anledning til å uttale seg i saken, varsles 
før vedtak treffes og gis høve til å uttale seg innen en nærmere angitt frist. 
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Fylkesmannen viser til at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i sitt brev av 06.03.2017 
ba Fylkesmannen om å vurdere omgjøring. Kopi av dette brevet ble sendt begge parters advokater. 
Vi anser at dette brevet oppfyller vilkårene for forhåndsvarsel i saken. Videre bemerkes at begge 
parter har avgitt uttalelser i saken i etterkant av dette. Fylkesmannen anser etter dette ikke at det er 
behov for ytterligere forhåndsvarsel etter forvaltningsloven § 16.  
 
Rettsanvendelsen 
Fylkesmannen har i sitt vedtak av 17. februar lagt til grunn at tiltaket kommer i strid med en 
tidligere gitt tillatelse, og således er i strid med plan- og bygningsloven § 29-11. Bestemmelsen 
lyder: 
 

«Det kan ikke gis tillatelse til tiltak som medfører at krav til vannforsyning, avløp, atkomst 
og parkering fastsatt i byggetillatelse på annen eiendom ikke lenger oppfylles.» 

 
Tønsberg kommune anfører at ordlyden «krav…på annen eiendom ikke lenger oppfylles» åpner 
for et visst rettsanvendelsesskjønn og fritt skjønn i den enkelte sak. 
 
De viser til lovens forarbeider, som de mener støtter en slik forståelse. 
 
Fylkesmannen er ikke enig i denne forståelsen. Vi mener pbl § 29-11 ikke bare oppstiller en 
adgang, men også en plikt til å avslå et tiltak dersom dette kommer i strid med krav til 
vannforsyning, avløp, atkomst og parkering fastsatt i tidligere byggetillatelse på annen eiendom.  
 
Vi viser i denne sammenheng til vårt vedtak, der vi fremholder deler av forarbeidene (Prp. 99 L).  
 
Det fremgår, som kommunen også påpeker, av Prop. 99 L (2013-2014) at bestemmelsen er en 
kodifisering av tidligere praksis i Kommunal- og regionaldepartementet. I den forbindelse viser vi 
til at departementet i to tidligere uttalelser, hhv. saksnr 08/1411og saksnr 10/2567, har uttalt at 
«…det etter vårt skjønn må være klart at byggetillatelse ikke kan gis for tiltak som vil ødelegge 
den lovlige atkomsten til en annen eiendom.» Departementet uttalte videre i sak 08/1411 at «I 
utgangspunktet bør ikke private parter ødelegge de krav som det offentlige har stilt til 
eiendommen ved byggesaken gjennom senere tiltak.». 
 
I brev av 30.05.2012 i sak 12/471, som var departementets svar til Fylkesmannen i 
sivilombudsmannens sak 2011/1412, uttaler departementet videre: 

 
«På bakgrunn av ovennevnte er det departementets oppfatning at bygningsmyndighetene 
ved behandling av søknader om byggetillatelse, både kan og skal legge vekt på om en 
tillatelse vil føre til et ulovlig forhold på annen manns grunn, særlig hvis dette vil føre til at 
ulovligheten vil bli tilnærmet umulig å rette opp i etterkant.» 

 
Fylkesmannen mener de omtalte sakene viser at departementet la til grunn at kommunene ikke 
bare hadde rettslig anledning, men sågar en plikt til å avslå tiltak i strid med tidligere gitte 
tillatelser. 
 
I tillegg til proposisjonen er høringsnotatet til endringene i plan og bygningsloven, datert 28. juni 
2013 interessant for å forstå bakgrunnen for lovforslaget. I pkt. 3.9.4 fremgår at «Hensikten med 
bestemmelsen er å sikre at nye tiltak ikke ødelegger for de krav som det offentlige har stilt i 
tidligere gitte tillatelser, slik at ulovlige forhold etter plan- og bygningsloven oppstår.». 
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Fylkesmannen mener dette underbygger kommunens forpliktelse til å avslå tiltak i strid med 
tidligere tillatelse. 
 
I denne konkrete sak bemerker Fylkesmannen at en innvilgelse av søknaden om riving medfører at 
bebyggelsen i Baglergaten 2 mister 7 av de parkeringsplassene som bebyggelsen skal ha i henhold 
til byggetillatelsen av 26.04.1993. Eventuell ulovlighetsoppfølging i forhold til dette måtte vært 
rettet mot sameiet Bagergaten 2, og ikke mot tiltakshaver Baglergaten 2 AS, fordi det ulovlige 
forholdet oppstår på sameiets eiendom og i forhold til Sameiets tillatelse. I denne sammenheng 
mener Fylkesmannen at en ulovlighetsoppfølging overfor en uskyldig tredjepart, som heller ikke 
har samtykket til tiltaket, ligger i kjerneområdet av det plan- og bygningsloven § 29-11 skal verne. 
 
Fylkesmannen kan etter dette ikke se at vi har lagt til grunn en uriktig forståelse av plan- og 
bygningsloven § 29-11. 
 
Medfører riving brudd på tidligere gitt tillatelse? 
I vårt vedtak av 17.02.2017 la vi til grunn at rivingstillatelsen kom i strid med kravet til 
parkeringsdekning fra tidligere gitt tillatelse for Baglergaten 2, gbnr. 1002/133. I vårt vedtak skrev 
vi: 
 

«Siden byggetillatelsen ikke åpner for at parkeringsdekning kan oppfylles på andre 
eiendommer enn Baglergaten 2 og gbnr. 1002/84, vil det ikke avbøte at nevnte 7 
parkeringsplasser går tapt at tiltakshaver har tinglyst rett for klagerne til parkering i 
Farmannsveien 18. Etter dette vil riving som omsøkt medføre at krav fastsatt i nevnte 
byggetillatelse ikke lenger oppfylles, og da er pbl. § 29-11 er til hinder for at det gis 
tillatelse til riving.» 

 
Både Tønsberg kommune og tiltakshaver anfører at Fylkesmannen har vurdert tillatelsen fra 1993 
feil, og således lagt til grunn feil faktum for sin vurdering. Det fremholdes at tillatelsen til 
bruksendring i 1993 åpner for at parkeringskravet kan ivaretas ved tinglyst erklæring om 
parkering på annen eiendom innenfor sentrumsområdet. Videre anføres det at vedtaksteksten ikke 
stiller krav om parkering på egen grunn, og omtalen av parkeringsløsningen i saksutredningen er 
ikke formulert som et krav eller en klar forutsetning for 
tillatelsen. Til slutt anføres det at Tønsberg kommune har hatt en langvarig praksis der kommunen 
aksepterer at parkeringsdekningen for en eiendom endres uten krav om ny søknad.  
 
Fylkesmannen viser til at pbl. 1985 § 69 nr. 1 oppstilte et krav om at det i nødvendig utstrekning 
skulle sikres areal for parkering av biler. For å tilfredsstille kravet til parkering kunne kommune 
etter bestemmelsen nr. 2 godta at fellesareal avsettes for flere eiendommer. 
 
I begrepet «i nødvendig utstrekning» ligger at de krav til parkering som følger av kommuneplan 
eller reguleringsplan, herunder vedtekt videreført gjennom slike planer, skal oppfylles.  
 
Videre kan det stilles spørsmål ved om begrepet «sikres» i loven oppstiller et krav til tinglysning 
av parkeringsrettigheter. I SOM sak 2011/1412 uttaler Sivilombudsmannen at et eventuelt krav 
om tinglysning for å oppfylle lovens vilkår om at parkeringskravet skal være «sikret» ikke kan 
utledes direkte av loven. Et eventuelt krav om tinglysning for at parkeringskravet skal anses sikret 
må etter Ombudsmannens syn eventuelt følge av reguleringsplan. Ombudsmannen viser i denne 
sammenheng til pbl 1985 § 26, som oppstiller begrensinger i forhold til å pålegge privatpersoner 
eller grupper handlingsplikt av privatrettslig karakter.  
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I angjeldende sak oppstiller ikke reguleringsplanen noe krav til tinglysning. Planen oppstiller kun 
et krav til at parkeringsdekning skal være i samsvar med kravet i kommunens parkeringsvedtekter, 
jf. reguleringsplanen § 1 pkt. 1.7. Fylkesmannen mener således at det ikke kan oppstilles et krav til 
tinglysning for at parkeringskravet skal være ansett sikret.  
 
Hva som videre ligger i kravet til «sikret» i loven har Fylkesmannen funnet lite veiledning om. Vi 
mener at det i det minste er naturlig at det i den enkelte sak synliggjøres/dokumenteres på hvilken 
måte parkeringskravet oppfylles. For parkering på egen grunn mener vi at parkeringskravet er 
«sikret» ved at det synliggjøres at det er tilstrekkelig areal for dekning av parkeringskravet.  
Fylkesmannen kan etter dette ikke se at pbl. 1985 § 69 i seg selv oppstiller noe krav om at det 
eksplisitt angis hvor på egen eiendom parkeringsplassene skal ligge ved søknad/tillatelse etter 
bestemmelsen. Slik plassering kan imidlertid fremgå av kommunens tillatelse, som et vilkår eller 
en forutsetning. Dette kan for eksempel tenkes der en eiendom skal utnyttes maksimalt, og det 
ikke finnes andre plasser å parkere enn anvist i søknaden, eller der kommunen krever en bestemt 
plassering av parkeringen for eksempel for å unngå konkrete naboulemper.  
 
Når det gjelder oppfyllelse av parkeringskravet på annen eiendom heter det i loven at kommunen 
kan «godta» at fellesareal benyttes for å tilfredsstille formål etter nr. 1. Ved å tillate at 
parkeringskravet på en eiendom (herskende eiendom) oppfylles på fellesareal, tillater plan- og 
bygningsmyndighetene dermed også at det legges en offentligrettslig begrensing på den 
eiendommen som skal benyttes til parkering (den tjenende eiendom). Dette prinsippet er nå 
lovfestet i pbl. 2008 § 29-11, men har også fulgt av tidligere praksis fra Kommunal- og 
regionaldepartementet. Eier av den herskende eiendom vil normalt i liten grad ha bestemmende 
rettigheter over den tjenende eiendommen, med mindre slike rettigheter tinglyses. Fordi kravet om 
at parkering er «sikret» normalt ikke krever tinglysning, mener Fylkesmannen at det 
forutsetningsvis i en tillatelse til parkering på fellesareal derfor må innfortolkes at en anvist 
parkering, i mangel av andre holdepunkter (f.eks. krav om tinglysning), må tolkes slik at parkering 
i utgangspunktet ikke kan oppfylles andre steder enn anvist i søknaden/tillatelsen. Alternativet til å 
«sikre» slik parkering på fellesareal er f.eks. å kreve at parkering tinglyses på en tjenende 
eiendom. Dette for å sikre at offentligrettslige krav i en tillatelse som gjelder den herskende 
eiendom ikke tilsidesettes i en ny tillatelse som gjelder den tjenende eiendommen. 
 
Fylkesmannen finner etter dette grunn til å gå inn på hva som fremgår av tillatelsen av 26. april 
1993. Tiltakshaver og kommunen har fremholdt at det i selve tillatelsen pkt. 2 fremgår at 
«Bygningens parkeringsdekning skal opprettholdes. Garasjeplasser som ombygges til annet 
formål må erstattes med nye plasser eller frikjøpes.». Det anføres at kommunens tillatelse således 
bare hadde en forutsetning om at antall plasser (i forhold til tidligere tillatelse fra 1985).  
 
Fylkesmannen er uenig i dette utgangspunktet.  Vi viser for det første til at det i saksutredningen 
til kommunens vedtak er det uttalt at: 
«Ombyggingen består i store trekk av at deler av garasjeanlegget ombygges til celleavdeling og at 
messanin i l. etasje utvides samt nyinnredning av kontorarealene. Tilbygget skal oppføres mot 
Tollbodgt. og skal innholde garasjer til leilighetene i bygget.» (Fylkesmannens understrekninger) 
 
Videre heter det at: 
«De parkeringsplassene som blir borte ved ombyggingen må erstattes slik at bygningens totale 
parkeringsdekning opprettholdes dvs. 64 plasser. Arkitekten har planlagt et garasjetilbygg med 7 
plasser for leilighetene og en utvidelse av parkeringsplassen på hjørne av Tollbodgt og 
Baglergaten med 5 plasser. Utvidelsen av parkeringsplassen vil skje ved at sykkelparkeringen 
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flyttes og at deler av grøntanlegget opparbeides til parkeringsplasser. Dette medfører at 
ombygginge medfører at det blir totalt 61 parkeringsplasser dvs. at det må frikjøpes for 3 
parkeringsplasser.» (Fylkesmannens understrekninger) 
 
Fylkesmannen viser til at søker i 1993 har konkret angitt hvordan parkeringsdekningen skal 
oppfylles for Baglergaten 2. I forhold til garasjebygget er dette omsøkt særskilt i egen søknad. I 
kommunens saksutredning knyttet til tillatelsen fremgår som vist at formålet med oppføringen av 
denne garasjen er å oppfylle parkeringskravet for Baglergaten 2. Fylkesmannen bemerker i denne 
sammenheng at vi ikke mener den offentligrettslige tillatelse fra 1993 samtidig gir privatrettslige 
rettigheter for de 7 leilighetseierne, men kun oppstiller et offentligrettslig krav til hvor 
parkeringskravet for Sameiet Baglergaten 2 skal oppfylles. Om forholdet mellom offentligrettslige 
tillatelser og privatrettslige krav til bestemte angitte plasser viser vi til at dette ikke er et forhold 
offentligrettslige tillatelser skal ivareta, jf. bl.a. Borgarting lagmannsretts dom av 24.04.2007 (LB-
2006-027579). Vår vurdering av de privatrettslige siden av saken etter pbl. 2008 § 21-6 fremgår 
av vårt vedtak. 
 
Videre bemerker Fylkesmannen at kommunens vedtak lyder (utdrag): 
«Søknad om byggetillatelse for tilbygg, ombygging og bruksendring, med vedlegg som 
ovenstående saksinformasjon viser, godkjennes i samsvar med plan- og bygningsloven og 
bestemmelser gitt i medhold av loven på følgende betingelser. 

1. De godkjente tegninger, beskrivelser og situasjonsplan må ikke fravikes uten skriftlig 
samtykke fra byggesaks- og arealplansjefen.  

2. Bygningens parkeringsdekning skal opprettholdes. Garasjeplasser som ombygges til annet 
formål må erstattes med nye plasser eller frikjøpes. Det må frikjøpes for 3 
parkeringsplasser. Frikjøpssummen er kr 70000;- pr. plass. 

(…)» (Fylkesmannens understrekninger) 
 
Fylkesmannen viser til at kommunen for det første i vedtaket fremhever at de godkjente tegninger, 
beskrivelser og situasjonsplan ikke må fravikes uten skriftlig samtykke. I dette må det etter 
Fylkesmannens mening innfortolkes i tillatelsen, at de føringene som er lagt av søker bl.a. i 
forhold til hvordan parkeringsdekningen skal løses ikke kan fravikes uten samtykke fra 
kommunen.  
 
I dette ligger slik Fylkesmannen ser det også et spørsmål om hvem som kan be om endring av 
vilkårene for en tillatelse for den herskende eiendommen. Formålet bak pbl. 2008 § 29-11 er bl.a. 
å forhindre at plan- og bygningsmyndighetene må forfølge en ulovlighet overfor eier av den 
herskende eiendommen for et brudd på vilkårene for den opprinnelige tillatelsen for denne 
eiendommen som følge av en ny tillatelse for den tjenende eiendommen som er i strid med 
vilkårene for den opprinnelige tillatelsen. Som en konsekvens av dette mener Fylkesmannen at 
endringer i vilkårene for en tillatelse for den herskende eiendom må omsøkes av den som har fått 
denne tillatelsen. I vår sak er det Sameiet Baglergaten 2 som har rett til å søke om endring av 
vilkårene for sin tillatelse. 
 
Videre finner Fylkesmannen grunn til å bemerke at punkt 2 om at parkeringsdekningen skal 
opprettholdes må ses i sammenheng med at dette punktet primært omhandler frikjøp av 
parkeringsplasser. Det stilles i punktet krav om frikjøp av tre plasser (senere endret til to). Når det 
står at «Garasjeplasser som ombygges til annet formål må erstattes med nye plasser eller 
frikjøpes», mener Fylkesmannen det ikke i dette ligger en blancofullmakt for Sameiet Baglergaten 
2 i forhold til hvordan man ønsker å oppfylle parkeringskravet, jf. overstående gjennomgang av 
vår forståelse av pbl. 1985 § 69. Fylkesmannen mener selve vedtaket må ses i sammenheng med 
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så vel saksutredningen, som rettsgrunnlaget, og vi er således kommet til at vi mener tillatelsen av 
1993 oppstiller krav om at parkeringsdekningen for sameiet Baglergaten 2 skal oppfylles på 
naboeiendommen Baglergaten 4 B i den omstridte garasjen.  
 
Dette understrekes også av kravet i reguleringsplanen som gjaldt på vedtakstidspunktet § 1, punkt 
1.12. Bestemmelsen lyder: 

«Før det gis byggetillatelse for Bl, må detaljene for endrede atkomst- og 
parkeringsmuligheter for eksisterende leiligheter i B2 løses og vises.» 

 
B2 er sameiets eiendom. Fylkesmannen mener dette understreker vår fortolkning av kommunens 
vedtak, ved at det oppstilles krav både om at detaljene med hensyn til parkeringsmulighetene skal 
løses, og at de skal «vises». I det siste ligger etter Fylkesmannens vurdering noe mer enn et krav 
om å dokumentere at parkeringskravet oppfylles uavhengig av sted. En forståelse slik kommunen 
legger opp til i sin omgjøringsbegjæring og senere brev av 09.03.2017, innebærer etter 
Fylkesmannens vurdering at vedtaket er i strid med reguleringsplanen som gjelder for tiltaket. 
Fylkesmannens fortolkning av vedtaket er imidlertid i strid med reguleringsplanen, og vi 
forutsetter at kommunen i 1993 fattet et vedtak i samsvar med egen plan.  
 
Når det gjelder kommunens og tiltakshavers anførsel om kommunens konsekvente praksis med å 
tillate endring av parkering uten søknad og tillatelse, viser vi for det første til at plan- og 
bygningsloven § 29-11 bare forhindrer at det gis tillatelse i strid med krav fastsatt i byggetillatelse 
på annen eiendom. I dette ligger at endringer for egen eiendoms vedkommende ikke rammes av 
bestemmelsen. Videre viser vi til at vi mener kommunens praksis, i den grad den tillater tillatelse i 
strid med krav fastsatt i byggetillatelse på annen eiendom, ikke er i tråd med loven. En praksis i 
strid med lovverket kan ikke skape presedens. Vi viser bl.a. til Sivilombudsmannens uttalelse i sak 
2006/167. 
 
Avslutningsvis finner Fylkesmannen også grunn til å gjøre oppmerksom på at det til erstatning for 
de 7 garasjeplassene som forsvinner kun er tinglyst 6 plasser i Farmannsveien 18 parkeringshus. 
Dette fremgår av grunnboken for eiendommen, og er også bekreftet av adv. Christensen i hans 
brev til Fylkesmannen av 17.01.2017. Dette er begrunnet med at tiltakshaver mener kommunens 
vedtak av 06.06.2016 må forstås slik at vilkåret om tinglysning av parkeringsrettigheter skal 
knyttets opp mot «eksisterende boliger». Tiltakshaver påpeker i denne sammenheng at seksjonene 
2 og 3 er slått sammen til én bolig, og at det derfor er tilstrekkelig å tinglyse 6 plasser. 
Fylkesmannen finner grunn til å bemerke at en slik forståelse av kommunens vedtak av 
06.06.2016 vil medføre at dette utvilsomt kommer i strid krav om 7 plasser i tidligere gitt tillatelse 
av 1993 for Baglergaten 2, og således er i strid med plan- og bygningsloven § 29-11. Vi bemerker 
i denne sammenheng at det ikke synes omstridt at tillatelsen fra 1993 forutsetter at 
parkeringsdekningen skal opprettholdes, jf. vedtaket pkt.2.  
 
Vi mener etter dette at vårt vedtak av 17.02.2017 ikke er basert på feil faktum eller rettslig 
forståelse, og vi kan ikke se grunnlag for omgjøring av vedtaket. 
 
Med hilsen 
Juridisk avdeling 
 
  
Lars Gustavsen Bjørn Vegar Norvang 
fung. avd.direktør fagsjef 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 

 Postboks 8112 Dep 0032 OSLO 

Advokatfirmaet Steenstrup 
Stordrange AS 

Advokat Tor Anthon 
Christiansen 

Postboks 2 3119 TØNSBERG 

Tønsberg kommune  Postboks 2410 3104 Tønsberg 
 
 
Kopi til: 
Advokatfirma Lie & Co DA Advokat Håkon M 

Johannessen 
Postboks 393 Sentrum 3101 TØNSBERG 

 
 
Vedlegg: 
 

- Brev fra Advokatfirma Lie & Co DA av 08.03.2017 med vedlegg 
- Brev fra Tønsberg kommune til Fylkesmannen av 09.03.2017 med vedlegg 
- Brev fra Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange AS til Fylkesmannen av 13.03.2017 med 

vedlegg 
- Brev fra Advokatfirma Lie & Co DA av 22.03.2017 med vedlegg 
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Arkivsak-dok. 17/00054-2 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  26.04.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 14/17  
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL ÅRSREGNSKAPET OG 
ÅRSBERETNINGEN 2016 

 

Forslag til uttalelse: 
 
Kontrollutvalget har i møte 26. april 2017 behandlet Tønsberg kommunes 
årsregnskap med årsberetning 2016. 

 
Grunnlaget for behandlingen er det avlagte årsregnskapet med årsberetningen, 
oppsummering av revisjon 2016 fra KPMG og revisjonsberetningen datert 06.04.17.   
 

Årets regnskapsresultat 2016 viser i driftsregnskapet kr 2.118.652.527,- til fordeling 
drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 61.900.727,-. 
 
Til økonomistyringen – driften  

 Budsjettdisiplinen har i hovedsak vært tilfredsstillende. Overskridelsene er 
knyttet til tjenesten innenfor helse- og omsorg og sosialhjelp. Det positive 
resultatet skyldes i stor grad god skatteinngang.  

 Netto driftsresultat er kr 91.074.532,- som utgjør 2,92% av sum driftsinntekter. 
For å finansiere nye investeringer som medfører driftsmessige konsekvenser i 
fremtiden er dette over anbefalt normtall på 1,75.  
 

Til økonomistyringen – investeringsregnskapet 

 Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse med kr. 0,-. 
Investeringsregnskapet viser et finansieringsbehov på 147.88 mill. kr. Det er 
dekket inn ved bruk av lånopptak og overføringer. I 2016 ble «Ny Fløy 
Byfogdløkka» det største prosjektet. Infrastrukturanlegg Kjelle og Messehall A 
er også en betydelig del av investeringene i 2016. 

 
Til balansen 

 Gjeldsforhold 
Kontrollutvalget registrerer at lånegjelden fortsatt er høy. Kommunens 
langsiktige gjeld er økt med 128,21 mill. kr til 5.637.967.042,- mill. kr. i 2016.  
Dersom en ser bort fra pensjonsforpliktelsene er sum lån 2.111,82 mill. kr.   
Beregning og betaling av avdrag er endret i forhold til tidligere år da gjeld 
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knyttet til kirkeinvesteringer er med i beregningen av minsteavdrag. Det er ikke 
brukt samme beregningsmodell i regnskapet som budsjett og kr 13.167.277,- 
er avsatt som kortsiktig gjeld og utgiftsført i driftsregnskapet. Betalte avdrag i 
driftsregnskapet er 51.049.448,-. Den 31.12.16 er ubrukte lånemidler redusert 
til 18,69 mill. kr. 
 

 Likviditet 
Tønsberg kommune har ansvar for å sikre at likviditeten til enhver tid er så god 
at de løpende forpliktelsene kan dekkes. Arbeidskapitalen er redusert i 2016 
og det sier noe om likviditeten. I 2016 har driftsinntekter økt med 1,8 %, mens 
driftsutgiftene har økt med 1,99%. Utgiftene har økt mer enn inntektene og 
kontrollutvalget registrerer at administrasjonen bemerker at dette er viktig å 
endre.  
Tønsberg kommune har likviditetsgrad 0,7 og normtallet er satt til 1.  
Kontrollutvalget registrer at likviditeten er redusert i 2016.  
 

Til den interne kontrollen 
Revisjonen har ikke meldt om vesentlige svakheter i den interne kontrollen i 2016.  
 
Til regnskapstekniske forhold 
Kontrollutvalget støtter seg til revisors løpende informasjon igjennom året og viser til 
revisjonsberetningen.  
 
Til grunnleggende rutiner og system 
Administrasjonen har tilfredsstillende systemer til disposisjon for utførelse av 
økonomioppgavene.  
 
Avslutning  
Kontrollutvalget har ikke ytterligere merknader til Tønsberg kommunes årsregnskap 
for 2016. 
 
Vedlegg:  
 
Oppsummering av revisjon 2016 fra KPMG  
Revisjonsberetning 06.04.17 
Tønsberg kommunes årsregnskap/årsberetning 2016 
Tønsberg kommunes årsmelding 2016 blir ettersendt fra administrasjonen. 

 
Saksframstilling: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse til Tønsberg kommunes årsregnskap med årsberetning for 
2016.  
 
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.  
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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. 
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Innledning
Kontaktpersoner:

Siv Karlsen Moa

Partner

Tel: + 47 4063 9548

siv.karlsen@kpmg.no

Rune Johansen

Senior Manager

Tel: + 47 4063 9498

rune.johansen@kpmg.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.

De forhold som ble medtatt i oppsummeringen etter vår interimsrevisjon høsten 2016, er medtatt her i den 

grad forholdene fortsatt er aktuelle og vil følges opp ved vår revisjon for 2017.

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

• Internkontroll / Kjerneprosesser

• Vesentlige revisjonsområder

Vurderingsskala

Tiltak bør 

vurderes

Tiltak ikke 

nødvendig, men bør 

overvåkes

Tiltak bør 

iverksettes
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Risikovurdering i 
revisjonsplan for 2016Virksomheten har 

flere ulike 

operasjonelle 

risikoer. I revisjonen 

har vi fokus på de 

forhold som 

potensielt kan 

påvirke poster i 

årsregnskapet

Misligheter dukker 

stadig opp i media; 

det viktigste er et 

godt kontrollmiljø.
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Vår revisjon kan i 

hovedsak deles inn 

i tre områder:

1. Gjennomgang av 
kjerneprosesser

2. Revisjon av 
vurderingsposter

3. Revisjon av øvrige 
vesentlige områder

Vår gjennomgang av 

kommunens interne 

kontroll viser at 

kommunen har 

etablert 

tilfredsstillende 

rutiner for 

kjernevirksomheten. 

Kjerneprosess Vurdering Kommentar

Inntekter

 Inntekter

 Kundefordringer



Vår gjennomgang av rutiner tilknyttet inntektsområdet høsten 2016 avdekket at 

det ikke er etablert noen rutine for å be virksomhetene innrapportere innvilgede 

tilskuddsordninger. Dette kan medføre risiko for feilperiodisering av tilskudd og 

tap av inntekter.  Vi er kjent med at administrasjonen arbeider med rutiner for 

innrapportering av innvilgede tilskuddsordninger.

Videre avdekket vår gjennomgang av rutiner for parkeringsinntekter at det ikke er 

innført månedlig avstemming av inntekter fra de to parkeringsautomatsystemene 

mot mottatt innbetalinger fra Teller og NOKAS. Manglende avstemming mellom 

systemene og innbetalinger/bokført inntekt gir opphav til risiko tilknyttet 

manglende fullstendighet/nøyaktighet for parkeringsinntekter. Vi er kjent med at 

administrasjonen arbeider med å innføre avstemminger for inntektene fra Teller 

og vil følge opp dette i 2017 revisjonen.

Kommentar fra administrasjon:

Internkontroll / 
kjerneprosesser



14/17 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen 2016 - 17/00054-2 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen 2016 : Oppsummering revisjon 2016 Tbg

5
© 2017 KPMG AS, a Norwegian limited liability company and member firm of the KPMG network of independent firms affiliated with KPMG International 

Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Vår revisjon kan i 

hovedsak deles inn 

i tre områder:

1. Gjennomgang av 
kjerneprosesser

2. Revisjon av 
vurderingsposter

3. Revisjon av øvrige 
vesentlige områder

Vår gjennomgang av 

kommunens interne 

kontroll viser at 

kommunen har 

etablert 

tilfredsstillende 

rutiner for 

kjernevirksomheten, 

men det er avdekket 

svakheter knyttet til 

arbeidsdelingen i 

økonomisystemet. 

Kjerneprosess Vurdering Kommentar

Innkjøp 

 Kjøp av varer og 

tjenester

 Leverandørgjeld

 Bank



Vår rutinegjennomgang høsten 2016 avdekket at det er flere svakheter i 

arbeidsdelingen på innkjøpsområdet, spesielt knyttet til tilganger i 

økonomisystemet. Dette er et område hvor det dermed kan være risiko for både 

feil og misligheter. Vi mener at administrasjonen bør gjennomgå arbeidsdelingen 

og eventuelt alternative kontroller for å påse at faktisk arbeidsdeling og kontroll er 

tilfredsstillende.

Personen som normalt sett forestår håndteringen av manuelle fakturaer har 

mulighet for å opprette leverandør og foreta posteringer av leverandørfaktura mot 

hovedbok. Videre har en annen person mulighet til å postere manuelle faktura 

mot hovedbok samtidig som personen har bankfullmakt.

Administrasjonen har innført endringslogg tilknyttet faste data som regnskapssjef 

mottar og gjennomgår på stikkprøvebasis ved årsslutt. Vår vurdering er at 

administrasjonen bør vurdere å øke antallet stikkprøver.

Kommentar fra administrasjon:

Det er også innført kontroller i remitteringsrutinen som ikke ble utført tidligere. I 

tillegg er Godkjenner 2 revurdert.

Internkontroll / 
kjerneprosesser
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Vår revisjon kan i 

hovedsak deles inn 

i tre områder:

1. Gjennomgang av 
kjerneprosesser

2. Revisjon av 
vurderingsposter

3. Revisjon av øvrige 
vesentlige områder

Vår gjennomgang av 

kommunens interne 

kontroll viser at 

kommunen har 

etablert 

tilfredsstillende 

rutiner på 

lønnsområdet. 

Kjerneprosess Vurdering Kommentar

Lønn

 Lønnskostnader

 Sykelønns-

refusjoner

 Annen 

godtgjørelse

 Reiseregninger


Vi har gjennomgått rutiner på lønnsområdet herunder rutiner avstemminger og 

oppfølging av sykerefusjon. Vi har ikke avdekket svakheter ved 

rutinegjennomgang.

Det vises til omtale av pensjon og påpekt feil vedrørende betalt arbeidsgiveravgift 

av innbetalt pensjonspremie.

Internkontroll / 
kjerneprosesser
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Vår revisjon kan i 

hovedsak deles inn 

i tre områder:

1. Gjennomgang av 
kjerneprosesser

2. Revisjon av 
vurderingsposter

3. Revisjon av øvrige 
vesentlige områder

Regnskapsposter Vurdering Kommentar

Pensjoner

 Pensjonsmidler

 Pensjons-

forpliktelser

 Pensjonskostnad

 Premieavvik 



I forbindelse med gjennomgang av regnskapsføring av pensjon ble det oppdaget 

at regnskapsført arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse ble postert feil 

vei. Dette er korrigert i endelig regnskap. Det ble også ved analytisk kontroll av 

innrapportert arbeidsgiveravgift mot opplyst innbetalt premie fra aktuar oppdaget 

at innbetalt og kostnadsført arbeidsgiveravgift er ca. 5,3 mill kroner for høy for 

2016. Administrasjonen har valgt å ikke korrigere regnskapet for 2016, og vil rette 

opp dette forholdet i 2017. Vi anbefaler at det gjennomføres etterkontroll av 

posteringer av aktuarberegninger mot pensjonsnote. Vi anbefaler også at det 

innføres arbeidsdeling ved kontroll av innrapportert arbeidsgiveravgift for å sikre 

riktig innrapportering og betaling av arbeidsgiveravgift.

Kommentar fra administrasjon:

Vesentlige 
revisjonsområder -
vurderingsposter
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Vår revisjon kan i 

hovedsak deles inn 

i tre områder:

1. Gjennomgang av 
kjerneprosesser

2. Revisjon av 
vurderingsposter

3. Revisjon av øvrige 
vesentlige områder

Regnskapsposter Vurdering Kommentar

Investering i aksjer 

og andeler

 Finansielle aktiva

 Finansinntekter

 Ingen forhold å rapportere.

Avsetning for 

forpliktelser (og 

inntekter)

 Garanti-

avsetninger

 Ressurskrevende 

brukere



Vi har konferert med kommuneadvokat og 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 av ressurskrevende brukere.

Vesentlige 
revisjonsområder -
vurderingsposter



14/17 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen 2016 - 17/00054-2 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen 2016 : Oppsummering revisjon 2016 Tbg

9
© 2017 KPMG AS, a Norwegian limited liability company and member firm of the KPMG network of independent firms affiliated with KPMG International 

Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Vår revisjon kan i 

hovedsak deles inn 

i tre områder:

1. Gjennomgang av 
kjerneprosesser

2. Revisjon av 
vurderingsposter

3. Revisjon av øvrige 
vesentlige 
områder

Tema Vurdering Kommentar

Øvrige 

periodiseringer

 Inntekter og 

kostnader

 Vi viser til omtale av investeringsregnskapet. For øvrig ingen forhold å rapportere.

Driftsmidler

 Bygninger/tomter

 Maskiner og utstyr

 Inventar

 Av- og 

nedskrivinger


Vi har gjennomgått avslutning av investeringsregnskapet og avstemming av 

anleggskartotek mot regnskap. Ingen forhold å rapportere.

Vesentlige 
revisjonsområder - øvrige 
områder
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Vår revisjon kan i 

hovedsak deles inn 

i tre områder:

1. Gjennomgang av 
kjerneprosesser

2. Revisjon av 
vurderingsposter

3. Revisjon av øvrige 
vesentlige 
områder

Tema Vurdering Kommentar

Finansområdet

 Plasseringer

 Gjeld 



Vi har gjennomgått og kontrollert regnskapsføring mot utvalgte eksterne 

oppgaver. Vi har ikke avdekket avvik ved våre kontroller. 

Kommunens internt lånefondsordning har medført at driftsregnskapet «blåses» 

opp ved at ca. 20 millioner kroner er inntektsført som renteinntekter mot 

tilsvarende beløp i rentekostnader. Disse bør fremover nettes.

Vi anbefaler at kommunen ser nærmere på hvordan bokføring og oppfølging av 

etableringslån håndteres. Etableringslån er lån til videre utlån som bør holdes 

utenfor minimumsavdragsberegningen. Det er en fordel da å ha full oversikt over 

hva som er lånegjeld knyttet til etableringslån og hva som er ubrukte lånemidler til 

etableringslån. Mottatte avdrag på etableringslån kan med fordel gå uavkortet til 

nedbetaling av etableringslån og ikke øvrig lånegjeld. Dette vil lette oppfølgingen 

av beregning av minimumsavdraget.

Kommentar fra administrasjon:

Ikke rutine-

transaksjoner

 Potensielt alle
 Det er ikke identifisert ikke rutine-transaksjoner av betydning for årets regnskap.

Vesentlige 
revisjonsområder - øvrige 
områder
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Vår revisjon kan i 

hovedsak deles inn 

i tre områder:

1. Gjennomgang av 
kjerneprosesser

2. Revisjon av 
vurderingsposter

3. Revisjon av øvrige 
vesentlige 
områder

Tema Vurdering Kommentar

Investerings-

regnskap



I forbindelse med vår revisjon har vi hatt oppfølging med administrasjonen for å 

diskutere skillet drift eller investering. Vi har ikke avdekket vesentlige forhold 

knyttet til pågående investeringsprosjekter.

Investeringsregnskapet er gjort opp med manglende finansiering. Dette skyldes et 

større låneopptak som falt på feil side av årsskiftet, og som dermed ikke kan 

inntektsføres i investeringsregnskapet før i 2017. Ved salg av rådhuset ble det 

avtalt en fleksibel overtakelsesdato. I praksis flyttet administrasjonen ut i 

desember 2016, men av praktiske årsaker ble det holdt overtakelsesforretning rett 

på nyåret i 2017. Etter regnskapsreglene kan det diskuteres om inntektene fra 

salget først burde vært ført i investerings-regnskapet i 2017.  Vi anbefaler at det 

settes økt fokus på oppfølgingen av investeringsregnskapet for å sikre tilstrekkelig 

finansiering og riktig periodisering.

Kommentar fra administrasjon:

Selvkost



Vi har på overordnet nivå gjennomgått rutiner på selvkostområdet, og vi har ved 

gjennomgangen av årsregnskapet for 2016 påsett at administrasjon har 

innarbeidet nødvendige noteopplysninger. Vi ser at kommunen har selvkostfond 

på renovasjon som er over 5 år. Vi er informert om at større investeringer 2016 

ville medført stor økning i gebyrene og at planen fremover er å bruke av fond og 

forsøke å holde et så jevnt gebyrnivå som mulig.

Vesentlige 
revisjonsområder - øvrige 
områder
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Vår revisjon kan i 

hovedsak deles inn 

i tre områder:

1. Gjennomgang av 
kjerneprosesser

2. Revisjon av 
vurderingsposter

3. Revisjon av øvrige 
vesentlige 
områder

Tema Vurdering Kommentar

Minimumsavdrag



Administrasjonen har i 2016 endret beregningen av minimumsavdrag og 

hensyntatt gjeld knyttet til kirkeinvesteringer. Imidlertid er det litt uklart hvordan 

beregningen har hensyntatt lån til videreutlån, og hvorvidt det bør korrigeres for 

ubrukte lånemidler. Beregnet og regnskapsført minimumsavdrag er 64,2 mill og 

budsjettert minimumsavdrag er 61,7. Vår vurdering er at regnskapsført 

minimumsavdrag er uten vesentlig feil, men at administrasjonen bør se nærmere 

på beregningen for 2017, og vurdere hvordan det eventuelt skal korrigeres for lån 

til videreutlån og ubrukte lånemidler i beregningen.

Kommentar fra administrasjon:

Vesentlige 
revisjonsområder - øvrige 
områder
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Vår revisjon kan i 

hovedsak deles inn 

i tre områder:

1. Gjennomgang av 
kjerneprosesser

2. Revisjon av 
vurderingsposter

3. Revisjon av øvrige 
vesentlige 
områder

Tema Vurdering Kommentar

MVA



Administrasjonen har innhentet ekstern vurdering av behandling av merverdiavgift 

for Messehall A. Rådgiver anbefaler at forholdene rundt Messehall A tas opp med 

skattekontoret for endelig avklaring.

Vi har mottatt en liste over boliger som viser fradragsført kompensasjon pr objekt. 

Skattekontoret gjennomfører for tiden ettersyn på dette området. Fokus her er på 

hvordan kommunen vurderer kravet til faktiske tilpasninger av bolig, og om 

kommunen kan dokumentere bruken av disse med vedtak om behov for særskilt 

tilrettelagt bolig. Vi anbefaler en full gjennomgang for å sikre at kommunen 

håndterer dette på en god måte.

Kommentar fra administrasjon:

Vesentlige 
revisjonsområder - øvrige 
områder
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Vår revisjon kan i 

hovedsak deles inn 

i tre områder:

1. Gjennomgang av 
kjerneprosesser

2. Revisjon av 
vurderingsposter

3. Revisjon av øvrige 
vesentlige 
områder

Tema Vurdering Kommentar

Offentlige 

anskaffelser



Vi er kjent med at administrasjonen jobber med utarbeidelse av en politisk sak 

vedrørende anskaffelsesstrategi, og har startet arbeidet med å kartlegge behov 

for rammeavtaler. Vi vil følge opp dette med administrasjonen i forbindelse med 

revisjonen for 2017. 

Budsjett



Vi har tidligere påpekt at administrasjonen må kommentere på vesentlige 

budsjettavvik mot regnskapsskjema 1A, 1B og 2A og 2B. Vi registrerer at det er 

noe forbedring på dette i årsrapporten for 2016. Vi har også kommentert at 

regnskapsskjema 2B ikke er stilt opp i henhold til regnskapsforskriften. Dette 

gjelder også for 2016. Vi ser at det er gjort noe forbedringer for 2016 for å vise 

sammenhengen mellom regnskapsskjema 1A og 1B. Det er viktig at 

administrasjonen legger vekt på at regnskapsskjemaene stilles opp ihht budsjett-

og regnskapsforskriftene. Vi anbefaler at det jobbes videre for å få disse 

utarbeidet i henhold til gjeldende krav. Det bør være sammenheng mellom 

opprinnelig budsjett i forbindelse med budsjettbehandlingen og det opprinnelige 

budsjett som vises i årsregnskapet. 

Kommentar fra administrasjon:

Vesentlige 
revisjonsområder - øvrige 
områder
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Vår revisjon kan i 

hovedsak deles inn 

i tre områder:

1. Gjennomgang av 
kjerneprosesser

2. Revisjon av 
vurderingsposter

3. Revisjon av øvrige 
vesentlige 
områder

Tema Vurdering Kommentar

Disponeringer/  

Egenkapital
 Ingen forhold å rapportere.

Årsregnskap og 

årsberetning


Vår gjennomgang av årsregnskapet og årsberetning har ikke avdekket vesentlige 

mangler. Vi har gitt innspill til administrasjonen på mindre forslag til forbedringer 

og korrigeringer som er innarbeidet. 

Bundne driftsfond



Det er satt økt fokus på ajourhold når det gjelder budne driftsfond. Vi registrerer at 

det fortsatt er noen fond med liten eller ingen bevegelse som en bør se nærmere 

på om skal tilbakebetales eller omklassifiseres fri frie fond.

Vesentlige 
revisjonsområder - øvrige 
områder
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Til kommunestyret i Tønsberg

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Tønsberg kommunes årsregnskap som viser kr  2  118 652 527 til fordeling drift og et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 61 900 727. 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 Tønsberg 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.

I forbindelse 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 rn”

KPMG  AS,  a  Norwegian limited Irobrlity or,-rn; any and member firm of the KPMG network of independent  member firms affiliated Oslo Finnsnes Molde Straume
with KPMG International Cooperative (”KPMG international”),  a  Swiss  sntily Alta Hamar Skien Tromsø

Arendal Haugesund Sandeuord Trondheim

Statsautorisene revisorer medlemmer av Den norske Reus: rforening Bergen Knarvik Sandnessjøen lynsol
Bodø Kristiansand Stavanger Ålesund
Flverum Mo i Rana Stord
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j—j, Revisors  beretning -  2016
Tønsberg 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 (lSAE) 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

www/a
Siv Karlsen Moa
Statsautorisert revisor
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SAK 15/17 
BESTILLE PROSJEKTPLAN TIL 
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT, TØNSBERG 

 

Forslag til vedtak: 
Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for forvaltningsprosjektet ” _______" 
med bruk av inntil ______ timer fra budsjettåret 2017. Prosjektplanen leveres til 
sekretariatet innen 01.06.17. for å bli behandlet i kontrollutvalgsmøtet 13.06.17 
Kostnaden dekkes av timene i inngått kontrakt. 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
Saksframstilling: 
 
Saksopplysninger: 
 

"Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016 – 2019" ble vedtatt i 
kontrollutvalget i sak 5/16 den 17.02.16 og behandlet i bystyret 20.04.16.  
 
Det fremkommer flere forvaltningsrevisjonsprosjekter i planen enn det er 
budsjettrammer til. Følgende forvaltningsrevisjonsprosjekter i uprioritert rekkefølge er 
aktuelle:  

Forvaltningsrevisjonsprosjekter 
Prosjekter som er kategorisert som høy risiko: 
 

 Forvaltningsrevisjon av IKT, helse og omsorg, levert og 
behandlet 28.02.17 

 Forvaltningsrevisjon av tjenestetilbudet, helse og 
omsorgssektoren 

 
   Prosjekter som er kategorisert som middels til høy risiko: 

 Forvaltningsrevisjon av offentlig anskaffelser, alle virksomheter 

 Forvaltningsrevisjon av kommunens tilbud til flyktninger, alle 
virksomheter 

 Forvaltningsrevisjon av investerings- og byggeprosjekter, teknisk 
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 Forvaltningsrevisjon av refusjoner/betalinger, NAV og helse og 
omsorg 

 Forvaltningsrevisjon av ivaretakelse av personopplysninger, alle 
virksomheter, helse og omsorg 

 Forvaltningsrevisjon av rekrutering og kompetanseplanlegging, 
alle virksomheter 

 Forvaltningsrevisjon av økonomistyring, alle virksomheter 

 Forvaltningsrevisjon av rus og psykiatri, helse og omsorg 

 Forvaltningsrevisjon av vikarbruk i kommunen, oppvekst, helse 
og omsorg 

 Forvaltningsrevisjon av vedlikehold av kommunale bygg, alle 
virksomheter, teknisk 
 

Prosjekter som er kategorisert til middels risiko: 

 Forvaltningsrevisjon av post og arkiv, lov om offentlighet samt 
forvaltningslov, alle virksomheter 

 Forvaltningsrevisjon av oppfølging av kommunale planer, alle 
virksomheter, klimaplan, levert og behandlet 23.11.16 

 
 

Det er lagt føringer for å gjennomføre 2 til 4 forvaltningsrevisjonsprosjekter pr år 
avhengig av timeforbruket. 
 
Kontrollutvalget har anledning til å bestille andre forvaltningsprosjekter som ikke er 
ført opp på planen hvis det fremkommer andre områder i Tønsberg kommune som er 
mer aktuelle. Endringer i planen oversendes bystyret til orientering.  Hvis endringene 
i planen fører til økning av den økonomiske rammen som er vedtatt, må dette 
behandles spesielt. 
 
 
Sekretariatet vil for ordens skyld nevne at Tønsbergs kommunes finansreglement 
skal vurderes en gang i løpet av hver periode, jfr. forskrift om kommuners 
finansforvaltning §2 og kommuneloven §76. Til orientering opplyses det om at 
Finansreglementet ble behandlet i bystyret sak 117/12. 
 

Det er budsjettert med 550 timer til forvaltningsrevisjon fra 01.01.17 til 31.12.17. I 
tillegg er det i budsjettet for 2016 ytterligere bevilget kr 100.000,- til 
forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsprosjektet IKT er belastet med 30 timer i 
2017, det vil si at det gjenstår 520 timer. For selskapskontroll er det i budsjettet for 
2017 satt av kr 70.000,-.  
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Arkivsak-dok. 17/00097-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  26.04.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 16/17 
BESTILLE SELSKAPSKONTROLL 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget ber om tilbud på eierskapskontroll av _____________________ som 
er _______% eid av Tønsberg kommune. Tilbudet og prosjektplan fra KPMG legges 
frem på neste kontrollutvalgsmøte 13.06.17. 

 
 
 
Vedlegg:  
Overordnet analyse til plan for selskapskontroll 2015 – 2019  

 
Saksframstilling: 
 
Saksopplysninger: 
På kontrollutvalgsmøtet 3. mai 2016 sak 16/16 bestilte utvalget en overordnet 
analyse og plan for selskapskontroll 2016 – 2019.  som ble behandlet 22.06.2016.  
 
Forskrift om kontrollutvalg §§ 13 og 14 angir kontrollutvalgets oppgaver vedrørende 
selskapskontroll. Nedenfor er utdrag av forskriften presentert. 

§ 13. Selskapskontroll  

     Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 
fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. ( ) 

     Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på dets vegne skal gjennomføre selskapskontroll.  
 

§ 14. Selskapskontrollens innhold  

       Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av 
eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den 
som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar 
med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll).  

       Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om revisjon i 
kommuner og fylkeskommuner kap. 3.  
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§ 15. Rapportering om selskapskontrollen  

       Kontrollutvalget fastsetter selv hvordan utført selskapskontroll skal rapporteres til utvalget, 
herunder hvilket innhold slik rapport skal ha.  

 
Kontrollutvalget avgjør hvilke selskaper de ønsker å gjennomføre selskapskontroll i 
blant de selskaper som omfattes av slik kontroll, og som Tønsberg kommune har 
eierinteresser i. 
 

Kommuneloven § 77 Kontrollutvalget angir spesielt i punkt 5 påseer-ansvaret til 
kontrollutvalget.   

 

§ 77.  5. Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 
fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.  

 
 
Kommunelovens § 80 angir hvilke selskaper som omfattes av slik kontroll: 
 

§ 80. I interkommunale selskaper etter lov 29. januar 1999 nr. 6 og i aksjeselskaper der en 
kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner eller 
fylkeskommuner eier alle aksjer, og i heleide datterselskaper til slike selskaper, har 
kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor rett til å kreve de opplysninger 
som finnes påkrevd for deres kontroll, så vel fra selskapets daglige leder som fra styret og den 
valgte revisor for selskapet. I den utstrekning det finnes nødvendig, kan kontrollutvalget og 
kommunens revisor selv foreta undersøkelser i selskapet. 

 
 
Revisor kan gjennomføre selskapskontroller på vegne av kontrollutvalget. Tjenesten 
faktureres av budsjetterte midler i 2017 kr 70.000,- til «selskapskontroll, kjøp av 
andre tjenester».  Overordnet analyse og «Planen for selskapskontroll 2016 – 2019» 
er behandlet i bystyret. 
 
Nærmere beskrivelse av selskapskontroll: 
I interkommunale selskaper og i selskaper der kommunen alene eller sammen med 
andre kommuner eller fylkeskommuner eier alle aksjer, og i heleide datterselskaper 
av disse, skal det iht. KL § 80 gjennomføres selskapskontroll.   
Selskapskontrollen slik den er beskrevet i kommuneloven og tilhørende forskrift, 
består av en obligatorisk del som omfatter eierskapskontroll og en valgfri del som 
omfatter forvaltningsrevisjon. 
 
I den obligatoriske eierskapskontrollen inngår de undersøkelser m.m. som den som 
utfører kontrollen anser som nødvendig for å kunne gi en kvalifisert vurdering av 
forvaltningen av eierinteressene.   
Kontrollen vil derfor dreie seg primært om å kontrollere om den som forvalter 
kommunens eierskap utøver myndigheten på den måte som er fastsatt i angjeldende 
virksomhetslov, for eks. aksjeloven.  Den omfatter også en vurdering av om den som 
utøver eierinteressene gjør dette i samsvar med eierens vedtak og forutsetninger for 
forvaltning av eierinteressene. 
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I følge revisor har Tønsberg kommune eierinteresser i følgende selskaper som – iht. 
regelverket – omfattes av selskapskontroll etter § 80 (obligatorisk eierskapskontroll): 

 Tønsberg Renseanlegg IKS 66,1 %,  
bestilt og levert til Tønsberg KU 2011 

 Vestfold Festspillene AS 6 %, 
 bestilt og levert til Vestfold Fylkeskommune KU 2014 

 Vestfold Vann IKS 29,27 %, 
bestilt og levert til Tønsberg KU 2013 

 Interkommunalt Arkiv for Buskerud Vestfold og Telemark IKS 7,42 % 

 Vestfold Avfall og Ressurs AS 17,41 %, 
bestilt og levert til Sandefjord KU 2016 

 Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS 36 %,  
bestilt og levert Tønsberg KU 2016 

 Færder Nasjonalparksenter IKS 33,33 % 

 Vestfold krematorium 25 %, 
bestilt og levert til Larvik KU 2013 

 Vestfoldmuseene 16 % 

 Smiløkka Arena AS 25 % 
    

 lskap Kommunens eierandel 
Andre selskaper som kommunen har eierinteresser i, men som ikke er 
omfattet av kommuneloven § 80: 
Sels Kommunens eierandel 

 Velle Utvikling AS 20 % 

 Tønsberg Hovedvegfinans AS 29 % 

 Gigafib Holding AS 17,52 % 

 Ds Kysten AS 74,42 % 
 

Med utgangspunkt i den overordnede analysen er følgende  
selskapskontroller i perioden 2016-2019 anbefalt fra revisor:  

 Vestfold Avfall og Ressurs AS 

 Tønsberg Renseanlegg IKS 
 
 
Følgende vedtak ble fattet i juni 2016: 
Selskapskontroll 

 Det gjennomføres obligatorisk eierskapskontroll i de selskapene som er 
aktuelle for selskapskontroll i prioritert rekkefølge: 

Vestfold Avfall og Ressurs AS 
Tønsberg Renseanlegg IKS 

 Det gjennomføres forvaltningsrevisjon i de av selskapene der det er behov for 
det i 2016 - 2017, eventuelt i samarbeid med andre eiere.  

 Kontrollutvalget gis fullmakt til å revidere planen. 
Endringer i planen oversendes bystyret til orientering.  Hvis endringene i planen fører 
til økning av den økonomiske rammen som er vedtatt, må dette behandles spesielt. 
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TØNSBERG KOMMUNE, OVERORDNET ANALYSE: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 4 
 

1 Innledning 
 

1.1 Formål 

Kontrollutvalget i Tønsberg har valgt KPMG til å utarbeide overordnet analyse som grunnlag for plan for 
selskapskontroll i kommunen.  
 
Formålet med den overordnede analysen er å gjøre en analyse av risiko - og vesentlighetsvurderinger, 
som grunnlag for å prioritere hvilke selskaper som kan være gjenstand for selskapskontroll i perioden 
2016-2019. Den overordnede analysen utgjør grunnlaget for plan for selskapskontroll og dermed 
grunnlag for kontrollutvalgets vurdering og prioritering av selskap for selskapskontroll i planperioden. 
 

1.2 Lov og forskriftskrav 

Lov og forskriftskrav til selskapskontroll er styrende for selskapskontroller og det er naturlig å ta 
utgangspunkt i disse kravene ved gjennomføring av en overordnet analyse. Lov – og forskriftskrav til 
selskapskontroll er nærmere beskrevet i plan for selskapskontroll 2016-2019. 
 
Krav til selskapskontroll er lovhjemlet i kommuneloven § 77 nr. 5 jf. § 80. Obligatorisk eierskapskontroll 
og/eller frivillig forvaltningsrevisjon gjelder for: 

 Interkommunale selskaper (IKS) 

 Aksjeselskaper (AS) 

 Heleide datterselskap til disse selskapene. 

 
Aksjeselskaper må være heleide av kommuner og/eller fylkeskommuner for at selskapskontroll skal 
være aktuelt. Dersom selskapet har private eiere, vil selskapskontroll etter § 80 ikke være aktuelt. 
 
Kommuneloven gir ikke kommuner tilsvarende tilgang til selskapskontroll for selskaper som har andre 
enn kommune/fylkeskommune som eier, eksempelvis private og staten som eiere i tillegg til 
kommuner. Dette fordi slik tilgang til selskapskontroll ville gi kommunen som eier, en ugrunnet 
særfordel sammenlignet med de andre eierne, som ville være vanskelig å grunngi. Når det gjelder 
eventuelle utfordringer i forbindelse med å koordinere innsyn og kontroll i selskaper med flere eiere, er 
samordningen av dette overlatt til eierkommunene selv.1 Kontroll med selskaper som faller utenfor 
kommuneloven § 80 er dermed noe kommunestyret, som utøver eierskapet, bør ta stilling til. 
 
Forskrift om kontrollutvalg §§ 13, 14 og 15 har utfyllende krav til gjennomføring, innhold og rapportering 
av selskapskontroll. 
  

                                                      
1 Ot.prp.70 (2002-2003). 
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2 Framgangsmåte og 

involvering 
 

2.1 Involvering og innsamling av data 

Den overordnede analysen er fundamentet for de områdene kontrollutvalget og kommunestyret 
prioriterer for selskapskontroll. KPMG innhentet oversikt over aktuelle selskaper for kontroll, og vi har 
gjennomført en risiko- og vesentlighetsvurdering av disse. I tråd med bestilling fra kontrollutvalget med 
sekretariat, er det ikke involvert øvrige aktører i arbeidet. 
 
For gjennomføring av analysen har følgende teknikker vært brukt for å samle inn data: 
 
Dokumentanalyse    
KPMG har innhentet nøkkelinformasjon om selskaper som kommunen har eierdeler i; selskapsform, 
formål med selskapene, status for eierskap og økonomisk situasjon i selskapene. I tillegg er 
kommunen eierskapsmelding gjennomgått. 

 
Nedenfor følger et overblikk over teoretisk fundament og vesentlige hensyn som har vært benyttet i 
risikovurderingen. Dernest følger en opplisting av identifiserte områder for selskapskontroll. 
 

2.2 Teoretisk fundament og metode for overordnet analyse 

KPMG har utviklet en modell for å identifisere de mest relevante områdene for forvaltningsrevisjon, 
som også kan brukes for å identifisere selskaper for kontroll. 
 
Teoretisk er modellen forankret i statsvitenskap, organisasjonsteori og COSO ERM2. Skjematisk vil valg 
av selskapskontrollprosjekt bli et resultat av vurderinger tilknyttet vesentlighet og risiko tilknyttet 
selskapene, vurderinger som "siler" ut prosjekter i fire overordnede steg. Dette kan illustreres slik: 
 

                                                      
2 The Commitee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. ERM – Enterprise Risk Managment. Dette er en internasjonalt 
innarbeid standard for beste praksis innenfor området internkontroll og risikohåndtering i virksomheter. 
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Begrepet vesentlighe t og risiko er sentrale i analysen av selskapene kommunen har eierdele r i:

Vesentlighet handler her om å identifisere de viktige/sentrale selskap er for kommunen. Vesentlighet
er blant annet knytt et til selskapets formål og oppgaver, samt størrel se/verdi av kommunens eie rde l.
For s elskap er som har som mål å i vareta sentr ale samfunnsinteresser (med f. eks. innvirkning for
liv, helse, brukerrettigheter, større materielle verdie r) og selskap er hvo r kommunen har stor
eie r andel målt i kroner, vil det være særli g sentralt at kommunen har (politisk) styring med eierskapet
og kontroll med selskapets virksomhet.

Risiko handler om å identifisere sannsynligheten for at selskapets virksomhet ikke blir utøvd på den
måten den skal bli utført på, samt konsekven s. Med andre ord - risiko for mangelfull virksomhet og
oppgavelø si ng i selskap. Måten selskapets virksomhet skal utføres på, er blant ann et styrt av lovverk ,
vedtekter, for mål , organisering , planverk og strate gie r , og budsjett. Risiko kan f. eks. knyttes t i l krav
til selskapet; vedtak fra kommunen, vedtak i selskapet og eksterne lov - og forskriftskrav.

KPMG har vurdert risiko knytt et til selskapene i forhold til hvor sannsynli g det er at risiko inntreff er og
konsekvense r av risikoen :

Overordnede vurderinger av risiko - og vesentlighet

Risikovurdering av vesentlige områder

Prioritering av
risikoområder

Valg av

prosjekt

Prioriterte selskap for
selskapskontroll
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3 I d e n ti fi s e r te s e l s ka p e r
I delkapittel 3.1 . og 3.2 er det tatt inn tabeller som viser selskap er kommunen har eierskap i. Tabellene
per selskap lister nøk kelinformasjon for hvert selskap når det gjelder:

Organisatoriske forhold; selskapsform, stiftelsesår, formål, antall ansatte

Eierskap; kommunens eierandel

Økonomiske forhold (per 201 4); egenkapital og driftsinntekte r

3.1 Selskap er omfattet av kommuneloven § 80

Her presenteres se lskaper omfattet av selskapsloven § 80 - krav om obligatorisk eie rskapskontroll.

Vestfold krematorium IKS
Selskapsform IKS
Stiftelsesår 2005
Formål Anlegge, eie og drive et krematorium på vegne av

deltakerkommunene.
Kommunens eierandel 25 %
Ansatte 4
E genkapital andel (201 4) Ikke tilgjengelig via purehelp,no / proff.no
Driftsinntekter (201 4 ) Ikke tilgjengelig via purehelp,no / proff.no

Vestfoldmuseene IKS
Selskapsform IKS
Stiftelsesår 2009
Formål Drive og videreutvikle museene i Vestfold samt være kunst - ,

historie - , naturhistorie - og museumsfaglig kompetansesenter for
hele fylket.

Kommunens eierandel 1 6 %
Ansatte 1 1 4
E genkapital (201 4) 1 4,9 MNOK
Driftsresultat (201 4 ) 2,5 MNOK

Smiløkka Arena AS
Selskapsform AS
Stiftelsesår 1 990
Formål Selskapets primære virksomhet er å være tiltaksarrangør for v arig

tilrettelagt arbeid - VTA
Kommunens eierandel 25 %
Ansatte 1 5
E genkapital andel (201 4) 81 , 8 %
Driftsinntekter (201 4 ) 1 6 , 4 MNOK
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Tønsberg Renseanlegg I KS
Selskapsform I KS
Stiftelsesår 2003
Formål Selskapets formål er å anlegge og drive hovedavløpsledninger

med tilhørende pumpestasjoner og renseanlegg på en effektiv
måte.

Kommunens eierandel 66,1 0 %
Ansatte 1 0
Driftsinntekter (201 4 ) 40,6 M NOK
Netto driftsresultat (201 4 ) 5 ,5 M NOK

Vestfold Festspillene AS
Selskapsform AS
Stiftelsesår 1 990
Formål Vestfold Festspillene AS skal gjennom årlig festspill presentere

regional, nasjonal og internasjonal kunst og kultur av høy kvalitet.
Kommunens eierandel 6 %
Ansatte 8
E genkapital andel (201 4) 3 Minus 32,6 %
Driftsinntekter (201 4 ) 8,3 M NOK

Vestfold Vann I KS
Selskapsform I KS
Stiftelsesår 2003
Formål Selskapets formål er på en kostnadseffektiv måte å levere

tilstrekkelige mengder med drikkevann av offentlig godkjent
kvalitet til eierkommunene på like vilkår fra egne vannverk i Farris
og Eikeren

Kommunens eierandel 29,27 %
Ansatte 28
E genkapital and el (201 4) 2,1 %
Driftsinntekter (201 4 ) 81 ,5 M NOK .

Interkommunalt Arkiv for
B uskerud Vestfold og
Telemark I KS
Selskapsform I KS
Stiftelsesår 2002
Formål Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes

rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av
arkivlovens intensjoner og bestemmelser.

Kommunens eierandel 7 , 42 %
Ansatte 31
Netto driftsresultat (201 4) Minus 1 M NOK
Driftsinntekter (201 4 ) 20,7 M NOK

3 Egenkapita landelen bør være minst 10 %. E genkapitalandelen viser andel egenkapital av total kapital i selskapet.
Egenkapitalandelen viser hvor stor del av egen andele ne i selskapet som er finansiert med egenkapital, i motsetning til med
finansiering via lån. Grad av egenkapital er et uttrykk for selskapets soliditet.
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Vestfold Avfall og Ressurs AS
Selskapsform AS
Stiftelsesår 1 997
Formål Ivareta oppgaver innen avfallshåndtering for kommunene i

Vestfold.
Kommunens eierandel 1 7 , 41 %
Ansatte 1 2
E genkapital andel (201 4) 0,3 %
Driftsinntekter (201 4 ) 1 54,8 M NOK .

Vestfo ld Interkommunale
Brannvesen IKS
Selskapsform IKS
Stiftelsesår 2000
Formål Å ivareta deltakerkommunenes forpliktelser etter "Lov om vern

mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om
brannvesenets redningsoppgaver, "Lov om vern mot
for urensinger og om avfall" kap. 6 "Akutt forurensning" samt L ov
om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og
sivilforsvaret § 1 5 pkt 3 og 4.

Kommunens eierandel 36 %
Ansatte 1 93
Egenkapital (201 4) 1 9,7 MNOK
Driftsinntekter (201 4) 1 05 MNOK

Færder Nasjonalparksenter I KS
Selskapsform IKS
Stiftelsesår 201 5
Formål Færder nasjonalparksenter I KS skal ivareta utvikling og drift av

Færder Nasjonalparksenter på Verdens Ende i Tjøme kommune.
Færder nasjonalparksenter I KS skal være et driftsselskap med
ansvar for drift av besøkssenter for publikum, herunder utstilling
og formidling knyttet til naturen og kulturen i nasjonalparken og
den marine fremtiden.

Kommunens eierandel 33,33%
Ansatte -
E genkapital andel Stiftet 201 5
Driftsinntekter Stiftet 201 5

3.2 Selskaper som ikke er omfattet av kommuneloven § 80

Her presenterer vi selskaper som faller utenfor kommuneloven § 80 og dermed også kravet om
obligatorisk eie rskapskontroll. Dette omfatte r:

• Selskapet har eiere som ikke er kommuner eller fylkeskommune r
Selskap Driftsinntekter (201 4) Kommunens eierandel
Velle Utvikling AS Kr. 152 769 000 2 0 %
Tønsberg Hovedvegfinans AS Kr. 153 1 95 000 29 %
Gigafib Holding AS Kr. 13 238 000 17,52 %
Ds Kysten AS Kr. 2 303 000 74,42 %
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4 R i s i ko vu rd e r i n g
4.1 Generell eie rstyring

Tønsberg kommune har en utarbeidet eierskapsmelding fra 201 2. Denne meldingen blir revidert i 201 6.

I eksisterende eierskapsmeldingen er det blant annet redegjort for eierskapsstrategi, krav til godt
eierskap, krav til selskap kommunen har eierskap i, forholdet til kontrollutvalget, kriterier for valg av
styrerepresentanter, krav til kompetanse for styresammensetning, aktuelle eierskapsformer, samt
formål med kommunens ulike eierskap i se lskap .

Etter vår vurdering utgjør eiermeldingen et godt fundament for kommunens generelle eierstyring og
det er en moderat sannsynlighet for feil eller mangler innenfor eierstyringen.

4.2 S elskap omfattet av kommuneloven § 80

Nede nfor er risikoen tilknytte t de identifiserte selskapene vurdert. Det so m er vurdert er
sannsynligheten for manglende oppfølging av eierinteresser i selskapet, samt konsekvens av
manglende oppfølging.

Til grunn for vurderingene ligger:
Formål med eierskapet til selskapet
Tjøme sin eierandel
Konsekvensen av Tønsbergs eventuelle manglende oppfølging
Selskapets formål
Selskapets størrelse
Selskapsform
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Sortert ut ifra score/vurdering, ser tabellen slik ut:

Risiko/hendelse Selskap Sanns. Kons.

1 Manglende oppfølging av
eierinteresser i selskapet

Tønsberg Renseanlegg I KS

2 Manglende oppfølging av
eierinteresser i selskapet

Vestfold Festspillene AS

3 Manglende oppfølging av
eierinteresser i selskapet

Vestfold Vann I KS

4 Manglende oppfølging av
eierinteresser i selskapet

Interkommunalt Arkiv for
Buskerud Vestfold og
Telemark I KS

5 Mangle nde oppfølging av
ei e rinteresser i selskapet

Vestfold Avfall og Ressurs
AS

6 Mangle nde oppfølging av
ei e rinteresser i selskapet

Vestfold Interkommunale
Brannvesen I KS

7 Mangle nde oppfølging av
ei e rinteresser i selskapet

Færder Nasjonalparksenter
I KS

8 Manglende oppfølging av
eierinteresser i selskapet

Vestfold krematorium I KS

9 Manglende oppfølging av
eierinteresser i selskapet

Vestfolsmuseene I KS

10 Manglende oppfølging av
eierinteresser i selskapet

Smiløkka Arena AS
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Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  26.04.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 17/17 
REFERATSAKER  

 

Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
Ku-sak 8/17 endres fra dato 13.06.17 til etter august 2017. 
 
Vedlegg:  

 Bystyre sak 11/17 av 07.03.17 

 Tilsynsrapport fra Fylkesmannen, klage på helsepersonell 

 Skatteregnskapet, årsrapport 2016 og kontrollrapport 

 
Saksframstilling: 
Bystyremøte 07.03.17 sak 11/17; hvor politisk plattform vedrørende sammenslåingen 
av Re og Tønsberg kommuner formelt ble behandlet. Stortingets behandling og 
Kgl.res blir gitt i juni 2017.  
 
Tidligere ku-sak 8/17 hvor mislighetssak «Underslo penger fra pasient» ble diskutert 
på bakgrunn av avisartikler i Tønsberg Blad 26.11.16 og 28.01.17. Utvalget vedtok å 
innhente rapporten fra Fylkesmannen.  
 
Skatteregnskapet 2016 for Tønsberg kommune med årsrapport 2016 er fremlagt. 
Kontrollrapport fra skatteetaten av 15.02.17 er mottatt. 
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Tønsberg kommune 

  

 JournalpostID 17/13169 

 
 
Saksbehandler: 
Geir Viksand, telefon: 33 34 80 55 
Rådmannen 

 
  

 

Politisk plattform for den nye kommunen Re og Tønsberg – del 1. 
 
 

Utvalg Møteddato Saksnummer 

Bystyret 07.03.2017 011/17 

 
 

1. Rådmannens innstilling 
Forslag til del I (dvs. kapittel 2, 3, 6 og 10) av politisk plattform for den nye kommunen Re 
og Tønsberg godkjennes i tråd med vedlagte forslag fra arbeidsutvalget datert 14.02.17.  

 

Dette innebærer bl.a. at: 

a. likeverdighet, åpenhet, respekt og raushet er verdier som skal legges til grunn for 
sammenslåingsprosessen 

b. den nye kommunen etableres med virkning fra 01.01.2020 
c. den nye kommunen skal hete Tønsberg 
d. eget utvalg nedsettes for å utarbeide forslag til nytt kommunevåpen.  
e. kommunens øverste organ skal benevnes kommunestyret 
f. kommunen skal organiseres etter formannskapsmodellen med faste utvalg med 

beslutningsmyndighet (hovedutvalg) 
g. kommunestyret skal ha 49 medlemmer 
h. formannskapet og hovedutvalgene skal ha 11 medlemmer 
i. eget utvalg nedsettes for å utrede ulike alternativer for nærdemokratiordninger i den nye 

kommunen 
j. partssammensatt utvalg for sammenslåingsprosessen skal ha 22 medlemmer, hvorav 6 fra 

arbeidstakerorganisasjonene fordelt med 3 fra hver kommune. 

 

2. Det oppnevnes en fellesnemnd i medhold av inndelingsloven § 26. Fellesnemnda skal bestå av 
16 medlemmer, 8 medlemmer fra hver kommune og alle partiene i kommunestyret og bystyre skal 
være representert.  

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

Ordføreren i Tønsberg skal være leder av fellesnemnda og har dobbeltstemme ved 
stemmelikhet i nemnda. Ordføreren i Re skal være nestleder. 
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Fellesnemnda trer i kraft etter at sammenslåingen er vedtatt av Stortinget. 

 

3. Fellesnemnda gis følgende mandat: 
· Fellesnemnda ansetter prosjektleder/rådmann så raskt som mulig etter at sammenslåingen er 

godkjent i Kgl. resolusjon. Prosjektleder organiserer og tilrettelegger omstillingsprosessen både 
administrativt og politisk. 

 

· Fellesnemnda skal se til at regler og avtaler om ansattes og tillitsvalgtes medvirkning/-
bestemmelse i forhold som gjelder sammenslåing av kommunene blir ivaretatt.  

 

· Fellesnemndas medlemmer skal også utgjøre arbeidsgivers representanter i partssammensatt 
utvalg for sammenslåingsprosessen.  

 

· Fellesnemnda tar stilling til revisjonsordning for den nye kommunen etter innstilling fra 
kontrollutvalgene i de to kommunene.  

 

· Fellesnemnda skal etterspørre og avklare alle prinsipielle forhold vedrørende 
sammenslåingsprosessen.  

 

· Hver av kommunene har i perioden frem til og med 31. desember 2019 ansvar for sin ordinære 
drift, men spørsmål som kan ha betydning for den nye kommunen, bør først drøftes i 
Fellesnemnda.  

 

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

 

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

 

· Fellesnemnda kan nedsette arbeidsutvalg for å utarbeide forslag til ulike temaer. 
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· Fellesnemnda disponerer engangstilskudd og reformstøtte fra staten i forbindelse med 
kommunesammenslåingen. 

 

4. Arbeidsutvalgets forslag til tidsplan for det videre arbeidet med den politiske plattformen 
godkjennes: 

 

Hva: Tidspunkt: Merknad 

Re kommunestyre, 
Tønsberg bystyre og 
felles kommunestyremøte 
vedtar del 1 av 
plattformen 

07.03.17 Navn, prinsipper for 
sammenslåingen, prosess 
for kommunevåpen, antall 
medlemmer i nytt 
kommunestyre, organisering 
av 
sammenslåingsprosessen, 
tidspunkt for 
sammenslåingen 

Involvering av innbyggere 
gjennom åpne møter og 
egne temamøter 

mars – april 2017 2 åpne møter, 4 temamøter 

Re kommunestyre og 
Tønsberg bystyre vedtar 
en helhetlig politisk 
plattform for den nye 
kommunen 

Juni 2017 Ev. også et fellesmøte 

Stortinget behandler 
kommunereformen 

Juni 2017  

Kgl. res. behandles  Sammenslåingen 
godkjennes formelt 

Arbeid med å rigge den 
nye kommunen 

Aug. 2017 – 
31.12.2019 

 

Konstituerende møte for 
kommunestyret i den nye 
kommunen 

Okt. 2019  

Ny kommune er etablert 01.01.2020  

 

5. Rådmennene bes fremme forslag til samarbeidsløsninger eller vertskommuneløsninger på de 
områder hvor det er hensiktsmessig i tiden fram til sammenslåingstidspunktet. 

6. Kommunene søker deltakelse i; Kommunal- og moderniseringsdepartementets prosjekt: 
Fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet i kommuner med vedtak om sammenslåing. Formålet 
er å etablere gode nærdemokratiske ordninger mellom innbyggere og folkevalgte i den nye 
kommunen. 

7. Kommunene gjennomfører KS lokaldemokratiundersøkelse i 2017. 

 
 
 
07.03.2017 Bystyret: 
 
Møtebehandling: 

Rettelse i innstillingens pkt. 3 - første kulepunkt. 
Punktet skal lyde: 
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Fellesnemnda ansetter prosjektleder/rådmann så raskt som mulig.  Prosjektleder organiserer og 
tilrettelegger omstillingsprosessen både administrativt og politisk. 

Rådmennenes innstilling med rettelse enstemmig vedtatt. 
Etter dette har Bystyret fattet slikt vedtak: 
 
 

 

 
BY- 011/17 Vedtak: 

1. Forslag til del I (dvs. kapittel 2, 3, 6 og 10) av politisk plattform for den nye kommunen Re 
og Tønsberg godkjennes i tråd med vedlagte forslag fra arbeidsutvalget datert 14.02.17.  

 

Dette innebærer bl.a. at: 

a. likeverdighet, åpenhet, respekt og raushet er verdier som skal legges til grunn for 
sammenslåingsprosessen 

b. den nye kommunen etableres med virkning fra 01.01.2020 
c. den nye kommunen skal hete Tønsberg 
d. eget utvalg nedsettes for å utarbeide forslag til nytt kommunevåpen.  
e. kommunens øverste organ skal benevnes kommunestyret 
f. kommunen skal organiseres etter formannskapsmodellen med faste utvalg med 

beslutningsmyndighet (hovedutvalg) 
g. kommunestyret skal ha 49 medlemmer 
h. formannskapet og hovedutvalgene skal ha 11 medlemmer 
i. eget utvalg nedsettes for å utrede ulike alternativer for nærdemokratiordninger i den nye 

kommunen 
j. partssammensatt utvalg for sammenslåingsprosessen skal ha 22 medlemmer, hvorav 6 fra 

arbeidstakerorganisasjonene fordelt med 3 fra hver kommune. 

 

2. Det oppnevnes en fellesnemnd i medhold av inndelingsloven § 26. Fellesnemnda skal bestå av 
16 medlemmer, 8 medlemmer fra hver kommune og alle partiene i kommunestyret og bystyre skal 
være representert.  

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

Ordføreren i Tønsberg skal være leder av fellesnemnda og har dobbeltstemme ved stemmelikhet i 
nemnda. Ordføreren i Re skal være nestleder. 

 

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

 

3. Fellesnemnda gis følgende mandat: 
· Fellesnemnda ansetter prosjektleder/rådmann så raskt som mulig.  Prosjektleder organiserer og 

tilrettelegger omstillingsprosessen både administrativt og politisk. 
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· Fellesnemnda skal se til at regler og avtaler om ansattes og tillitsvalgtes medvirkning/-
bestemmelse i forhold som gjelder sammenslåing av kommunene blir ivaretatt.  

 

· Fellesnemndas medlemmer skal også utgjøre arbeidsgivers representanter i partssammensatt 
utvalg for sammenslåingsprosessen.  

 

· Fellesnemnda tar stilling til revisjonsordning for den nye kommunen etter innstilling fra 
kontrollutvalgene i de to kommunene.  

 

· Fellesnemnda skal etterspørre og avklare alle prinsipielle forhold vedrørende 
sammenslåingsprosessen.  

 

· Hver av kommunene har i perioden frem til og med 31. desember 2019 ansvar for sin ordinære 
drift, men spørsmål som kan ha betydning for den nye kommunen, bør først drøftes i 
Fellesnemnda.  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

4. Arbeidsutvalgets forslag til tidsplan for det videre arbeidet med den politiske plattformen 
godkjennes: 
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Hva: Tidspunkt: Merknad 

Re kommunestyre, 
Tønsberg bystyre og 
felles kommunestyremøte 
vedtar del 1 av 
plattformen 

07.03.17 Navn, prinsipper for 
sammenslåingen, prosess 
for kommunevåpen, antall 
medlemmer i nytt 
kommunestyre, organisering 
av 
sammenslåingsprosessen, 
tidspunkt for 
sammenslåingen 

Involvering av innbyggere 
gjennom åpne møter og 
egne temamøter 

mars – april 2017 2 åpne møter, 4 temamøter 

Re kommunestyre og 
Tønsberg bystyre vedtar 
en helhetlig politisk 
plattform for den nye 
kommunen 

Juni 2017 Ev. også et fellesmøte 

Stortinget behandler 
kommunereformen 

Juni 2017  

Kgl. res. behandles  Sammenslåingen 
godkjennes formelt 

Arbeid med å rigge den 
nye kommunen 

Aug. 2017 – 
31.12.2019 

 

Konstituerende møte for 
kommunestyret i den nye 
kommunen 

Okt. 2019  

Ny kommune er etablert 01.01.2020  

 

5. Rådmennene bes fremme forslag til samarbeidsløsninger eller vertskommuneløsninger på de 
områder hvor det er hensiktsmessig i tiden fram til sammenslåingstidspunktet. 

6. Kommunene søker deltakelse i; Kommunal- og moderniseringsdepartementets prosjekt: 
Fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet i kommuner med vedtak om sammenslåing. Formålet 
er å etablere gode nærdemokratiske ordninger mellom innbyggere og folkevalgte i den nye 
kommunen. 

7. Kommunene gjennomfører KS lokaldemokratiundersøkelse i 2017. 
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Sammendrag: 

Arbeidsutvalget, bestående av ordfører, varaordfører og opposisjonsleder i Re og Tønsberg 
kommuner utarbeider forslag til politisk plattform for den nye kommunen. Den politiske 
behandlingen deles i 2 deler. Del 1 som behandles i denne saken omfatter kommunenavn og 
symboler, prinsipper for sammenslåingen, organisering av sammenslåingsprosessen, herunder 
antall medlemmer av fellesnemnda, mandat for fellesnemnda, partssammensatt utvalg og 
tidspunkt for sammenslåingen samt et avsnitt om kommunen som demokratisk utviklingsaktør, 
herunder organisering og antall medlemmer i folkevalgte organer. 

 
 
 
Vedlegg: 

Arbeidsutvalgets utkast til politisk plattform Re og Tønsberg pr 140217 
Fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet i kommuner med vedtak om sammenslåing.  
Invitasjon til å delta i prosjektet 
Invitasjon KS lokaldemokratiundersøkelse 2017 
 
Innledning – hva saken gjelder: 
 

Re og Tønsberg har vedtatt å gjennomføre en sammenslåing, og arbeidet med å utarbeide en 
politisk plattform for den nye kommunen ble påbegynt i slutten av 2016. Arbeidsutvalget som ble 
nedsatt i de to kommunene har nå levert et omforent forslag til del 1 av plattformen som de 
anbefaler blir behandlet i et felles møte 07.03.17, med påfølgende formell behandling av saken i 
Re kommunestyre og Tønsberg bystyre samme kveld. 

 
Faktagrunnlag: 
 
Re kommunestyre og Tønsberg bystyre fattet hhv. 21. september og 26 september 2016 vedtak 
om å gjennomføre en sammenslåing av de to kommunene.  

I den forbindelse ble det i begge kommunene nedsatt et arbeidsutvalg bestående av ordfører, 
varaordfører og opposisjonsleder som fikk i mandat å utarbeide et forslag til politisk plattform for 
den nye kommunen. Rådmennene har tiltrådt arbeidsutvalget administrativt, og har fungert som 
sekretærer for utvalget. 

Begge kommunene har også opprettet en egen styringsgruppe som arbeidsutvalget har rapportert 
til. Styringsgruppene har bestått av formannskapene samt en repr. fra hvert av partiene i 
kommunestyret/bystyret som ikke sitter i formannskapet.  

Arbeidsutvalget har til nå avholdt 6 møter. 

Styringsgruppa i Re har avholdt 3 møter. I tillegg ble det arrangert et politisk verksted for 
kommunestyret mfl. 05.10.16 for å tydeliggjøre viktige forhold for Re å ta med seg inn i samtalene 
med Tønsberg. 

Styringsgruppa i Tønsberg har avholdt 3 møter. I tillegg har Tønsbergs vedtatte prinsipper for 
kommunesammenslåing og grensejusteringer, jfr. sak 48/15 ligget til grunn for arbeidet. 

Arbeidsutvalget samt en representant fra de ansattes organisasjoner i begge kommunene har 
også deltatt på til nå to seminarer som Kommunal- og regionaldepartementet, KS og 
forhandlingssammenslutningene arrangerer for kommuner som skal slå seg sammen med andre. 

Arbeidsutvalget foreslår en todelt behandling av den politiske plattformen; 

Del 1 legges fram som felles sak i et fellesmøte 07.03.17 og omhandler følgende kapitler: 

· Kommunenavn og symboler. 
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· Prinsipper for sammenslåingen. 
· Organisering av sammenslåingsprosessen, herunder antall medlemmer av fellesnemnda, mandat 

for fellesnemnda, partssammensatt utvalg og tidspunkt for sammenslåingen. 
· Nærmere om kommunen som demokratisk utviklingsaktør, herunder organisering og antall 

medlemmer i folkevalgte organer. 

 
Etter inndelingsloven skal det opprettes en fellesnemnd til å samordne og forberede 
sammenslåingen. Arbeidsoppgavene til nemnda er i liten grad konkretisert i loven, utover at 
arbeidsoppgaver og fullmakter må fastsettes i et reglement som må vedtas av kommunestyrene. 
Loven sier at fellesnemnda minst skal ha 3 medlemmer fra hver kommune, og bør gjenspeile 
innbyggertallet i kommunene. 
 
Arbeidsutvalget foreslår at fellesnemnda skal bestå av like mange representanter fra hver 
kommune og at alle partiene i kommunestyret/bystyret i hver kommune skal være representert. Da 
de to kommunene har de samme partiene i kommunestyre og bystyre innebærer det at alle 
politiske partiene vil ha like mange representanter i fellesnemnda uavhengig av antall mandater i 
dagens kommunestyre/bystyre. Det foreslås at ordføreren i Tønsberg skal være leder av nemnda 
med ordføreren i Re som nestleder. 
 
Fram til sammenslåingstidspunktet er det den enkelte kommune som har ansvaret for sin ordinære 
drift, men spørsmål som kan ha betydning for den nye kommunen, bør først drøftes i 
Fellesnemnda.  
 
Arbeidsutvalget har også gjennomført et eget møte med de ansattes organisasjoner 14.02.17 for å 
drøfte og få innspill på innholdet i den politiske plattformen. Dette gjelder generelt men spesielt de 
kapitler og formuleringer som berører forholdet arbeidsgiver – arbeidstaker, for eksempel føringer 
for kommunen som arbeidsgiver. 
 
Arbeidsutvalget foreslår en tidsplan for det videre arbeidet som innebærer en bred involvering av 
innbyggere, lag og foreninger i utformingen av de øvrige kapitlene i den politiske plattformen. Disse 
kapitlene inneholder i stor grad målsettinger, satsingsområder og føringer for den nye kommunen. 
 
Arbeidsutvalgets foreslår at del 2 legges fram for kommunestyret/bystyret i juni 2017, hvor det 
foreslås at den politiske plattformen vedtas som helhet. 
 
Arbeidsutvalgets forslag til politisk plattform datert 14.02.17 følger vedlagt. 
 
Arbeidsutvalget har også vært opptatt av at de to kommunene allerede nå bør etablere 
samarbeids/fellesløsninger eller vertskommunesamarbeid på områder der det oppfattes som 
hensiktsmessig og vil gi en effektiviseringsgevinst. Dette følges opp ved at det tas inn et eget punkt 
i innstillingen. 
 
Kommunene har mottatt to tilbud knyttet til utvikling av lokaldemokratiet. Kommunal og 
moderniseringsdepartementet om å søke deltakelse i et to-årig prosjekt om fornyelse og utvikling 
av lokaldemokratiet og fra KS om å delta i deres lokaldemokratiundersøkelse for 2017. Brevene fra 
h.h.v. KMD og KS følger som vedlegg til saken. 
 
Arbeidsutvalget har i sitt utkast til politisk plattform foreslått at den nye kommunen skal involvere 
innbyggerne aktivt som en ressurs i utviklingen av kommunen. Dette skal skje gjennom stor grad 
av innbyggermedvirkning med gode nærdemokratiske ordninger hvor formålet er tillit og tett dialog 
mellom innbyggerne og folkevalgte, styrking av lokaldemokratiet og som skal bidra til å øke 
valgdeltakelsen. Det foreslås at det nedsettes et eget utvalg for å utrede ulike alternativer for 
hvordan dette skal løses og organiseres i den nye kommunen. Arbeidsutvalget ser på tilbudene fra 
h.h.v. KMD og KS som meget relevante for dette arbeidet, og anbefaler at kommunen søker 
deltakelse både i prosjektet fra KMD og gjennomfører lokaldemokratiundersøkelsen fra KS.  
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Deltakelse medfører også muligheter for økonomiske tilskudd til å arbeide lokalt. I tillegg dekkes 
inntil halvparten av utgiftene til å gjennomføre lokaldemokratiundersøkelsen. 
 
 
Rettslig grunnlag: 

Inndelingslova 
Kommuneloven 
 
Forholdet til kommuneplanen: 
 
Vurderinger: 
 

Arbeidet med den politiske plattformen har vært konstruktivt og blitt ført i en god tone noe. Det 
tegner godt for det videre arbeidet. 

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

Arbeidsutvalget har foreslått at alle politiske partier skal være representert i fellesnemnda og at 
kommunene skal ha like mange representanter i nemnda. Dette framstår som klare signaler på at 
arbeidsutvalget ønsker en god politisk forankring og en likeverdighet i arbeidet med å bygge den 
nye kommunen.  

Erfaringer fra andre sammenslåinger viser at godplanlegging, informasjonsformidling, forankring og 
bygging av god administrativ og politisk organisasjonskultur er avgjørende faktorer for en vellykket 
sammenslåing. Etter rådmennenes oppfatning er arbeidsutvalgets forslag et godt grunnlag for å få 
dette til. Re og Tønsberg vil også kunne nyte godt av de erfaringer andre kommuner i Vestfold 
sitter med etter sine sammenslåinger. Sandefjord 01.01.2017, Færder, Larvik og Holmestrand 
01.01.18. 

De to kommunenes administrasjoner er allerede i gang med å drøfte aktuelle områder å 
samarbeide tettere om, jfr. pkt. 5 i innstillingen. Det er allerede vedtatt å etablere et felles 
skatteoppkreverkontor på Revetal. 

Dersom de to kommunene i forbindelse med den politiske plattformen har gjort vedtak som 
oppfyller inndelingslovens §25 er det ikke nødvendig med et felles kommunestyremøte etter 
Stortingets behandling av reformen i juni 2017. Det betyr at det kan legges fram en Kgl. resolusjon 
rett etter Stortingets behandling, og da er sammenslåingen offentlig godkjent. I forhold til 
inndelingslovens §25 er det kun valg av revisor for fellesnemnda som nå ikke er avklart. Dette 
legges fram i saken i juni. Dersom kommunene allikevel ønsker et felles kommunestyremøte i juni 
2017 er det ingen ting i veien for det. 

Utvikling av lokaldemokratiet er et av hovedmålene med reformen. Det foreligger nå to tilbud som 
vil bidra til å strukturere dette arbeidet. Undersøkelsen fra KS vil gi et godt bilde av tilstanden og 
kunne si noe om hvor det kan være behov for endring og utvikling. KMDs prosjekt vil gi kommunen 
mulighet til å få gode ideer, drøfte erfaringer med andre i samme situasjon og gi inspirasjon til å 
utvikle noe nytt i den nye kommunen. Deltakelse vil være gunstig med tanke på det arbeidet et 
eget arbeidsutvalg skal utføre. 

 
Alternative løsninger: 
 
Økonomiske konsekvenser: 
 
Konsekvenser for næringsutvikling: 
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Helse- og miljøkonsekvenser: 
 
Konsekvenser for folkehelse: 
 
Konsekvenser for barn og unge: 
 
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg: 
 
Konklusjon: 
 

Arbeidsutvalgets forslag til del 1 av den politiske plattformen og tidsplan for det videre arbeidet 
anbefales vedtatt. Videre anbefales det at kommunene deltar i de mottatte tilbudene med fokus på 
lokaldemokrati. 

 
 
Videre behandling 
Vedtas i bystyret 
 
 

 Tønsberg, 15. februar 
2017 

 

   

   

  
Geir Martin Viksand 

rådmann 

 

   
 

 

 
 



17/17 Referatsaker  - 16/00206-6 Referatsaker  : 0443_001.pdf

 

Fylkesmannen i Vestfold

Tønsberg kommune

Postboks  2410

3104  Tønsberg
Unntatt offentlighet, offl.  §  13, jf. fvl. § 13

Vår saksbehandler  /  telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato:
Randi Askjer 15/66792 2016/6408 30.01.2017
33 37 23 96 Arkivnr: 731 .1

Avgjørelse av tilsynssak — klage på helsepersonell

Vi  Viser  til klage av 6. november 2016 vedrørende og hennes rolle ovenfor
pasient . Det fremgikk av klagen at hadde underslått penger
hos pasienten i en periode hun var ansatt i Tønsberg kommune. Det er opprettet egen tilsynssak

mot hvor det er konkludert med brudd på helsepersonelloven  §  4, om
forsvarlighet. Denne avgjørelsen gjelder vurdering av hvordan kommunen har fulgt opp sitt ansvar
som virksomhet.

Avgjørelse
Fylkesmannen finner grunnlag for  å  konkludere med at Tønsberg kommune ikke fulgte opp

pasientens behov for hjelp med  å  håndtere egen økonomi på en forsvarlig måte. Dette er brudd på

helse— og omsorgstjenestelovens bestemmelse i  §  4-1 om forsvarlighet, og brudd på
Internkontrollforskritten  §  40 om  kommunens  plikt til å sikre nødvendig kunnskap hos ansatte.

Kommunen har også brukt tittel helsefagarbeider på en ansatt som ikke har autorisasjon. Dette er

brudd på helsepersonelloven  §  16 om forsvarlig organisering av virksomheter, jf.  §  48 om
bestemmelser for autorisasjon av helsefagarbeidere, og §  74 om bruk av beskyttet tittel.

Sakens dokumenter
1. Klage fra verge datert 6. november  2016

2. Innhenting av opplysninger og varsel om tilsynssak til
datert 8.november. 2016

3. Innhenting av opplysninger fra Tønsberg kommune, datert 7. november 2016
4. Referat fra møte med hos Fylkesmannen, datert 28. november 2016
5. Mottatt opplysninger fra Tønsberg kommune, datert 29. november 2016

6. Oversendt uttalelse til verge, datert 22. desember 2016

7. Uttalelse fra verge, mottatt 25. januar 2017

Saksfremstilling
Det opplyses fra Tønsberg kommune at tidligerejobbet som hjemmehjelp for

(heretter kalt pasient), og at hun høsten 2015 var midlertidig ansatt som
tilkallingsvikar i hjemmetjenesten som helsefagarbeider. Pasienten fikk problemer med å håndtere
egen økonomi. Pasienten hadde tillit til , og ønsket at hun kunne hjelpe han med

økonomiske forhold. Hun tilbød seg å hjelpe han med dette, og de inngikk en avtale. Daværende
leder av hjemmetjenesten var kjent med avtalen som var inngått.

Fylkesmannen i Vestfold
Telefon: 33 37 10 00 Postadresse: Besøksadresse:
Telefaks: 33 37 11 35 Postboks 2076 Statens Park -Hus 1
E—post: fmvepost@fylkesmannen.no 3103 Tønsberg Anton Jenssens gate  4
www.fylkesmannen.no/vestfold Orgnr. 974762501
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I  desember 2015 ble pasienten alvorlig syk og ble innlagt på sykehus, hvorpå han fikk
korttidsopphold på Nes bo og behandlingssenter, og han fikk fast sykehjemsplass på Maribu

sykehjem i februar 2016. fortsatte å besøke pasienten på sykehjemmet, og hadde
fortsatt tilgang til hans konto. Hun hjalp også til med å avvikle hjemmet, da hans søster ga uttrykk

for at hun ikke klarte dette.

Pasientens søster, lurte på hvor en del av inventaret fra leiligheten var blitt av.
Det ble avholdt et møte med leder av hjemmetjenesten søster .
bekjent av familien og ,  I referat fra møtet den 31. mars
2016 går det frem at søster hadde spørsmål omkring pasientens eiendeler, og en nøkkel som
manglet til leiligheten. [ uttalelse fra klager datert 23. januar 2017 går det frem at spørsmålene var
mange om hva og hvor pasientens klær og eiendeler var blitt av. Det går også frem av referatet at

ville bidra med rydding av leilighet, siden søster ikke kunne ta ansvar for dette.

Søster reagerte på at det var overført 52.962 kroner fra pasientens konto og til sin

konto, uten at hun kunne forstå hva pengene var brukt til. Ved hjelp av sin bekjent

gikk de igjennom pasientens eiendeler og de økonomiske forholdene, og mente at
en del av pasientens penger måtte ha blitt underslått.

Den 9. mai 2016 var det et nytt møte hvor kommunen ble gjort kjent med søsters mistanke om
økonomisk mislighold, og at hun ønsket å anmelde hvis bilag ikke kunne
fremskaffes. Saken ble anmeldt til politiet av søster den 31. mai 2016.

I august 2016 orienterte enhetsleder på hjemmetj enestesonen, virksomhetsleder for

hjemmetjenesten om at en ansatt var anmeldt for underslag, og at politiet hadde saken under

etterforskning. Det ble ikke foretatt noe i forhold til den ansatte.

Den 12. september 2016 ble ilagt et forelegg med bot på 10.000 kr til
statskassen, samt pålagt å betale tolvtusen kroner i skadeserstatning til pasienten. Dette for

overtredelse av straffeloven (2005)

« §  324 for med forsett 0m en uberettiget vinning for seg selv eller andre rettsstridig å ha
0) Solgt, forbrukt eller på annen måte tilegnet seg en løsøregjenstand eller pengefordring

som han hadde besittelsen av, men som tilhørte en annen,

b) F  orføyet over penger han hadde innfordret for en annen, eller som på annen måte var
betrodd ham.

Grunnlag: i perioden 1 7. juni 2015 til 23. mars 2016 i Tønsberg og/eller på annet sted underslo
hun minst kr. 12. OOOfra ved å overføre penger-fra Johansens konto til sin

egen. »

I klagen av 6. november 2015 fremgår det at klager mener det må være mer av pengene enn hva
retten har definert til 12.000 kroner hun har brukt til eget formål, og at dette har vært en stor
belastning både for pasienten og hans søster.

Opplysninger fra vergemålsavdelingen hos Fylkesmannen:
Den 6. juni 2016 mottok vergemålsavdelingen hos Fylkesmannen melding fra
og '  om behov for oppnevnelse av verge. Den 14.juni 2016 ble

oppnevnt som pasientens verge. I erklæring om begjæring om Vergemål fra lege

ved Maribu sykehjem, datert 6. juni 2016, går det frem at pasienten ikke forstår hva et
samtykke til vergemål innebærer. Dette begrunnes i pasientens diagnoser som oppgis å være
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schizofreni, ADHD  og tourette. Saksbehandler på vergemål oppgir at pasienten samtyld<et til

oppnevnelse av verge.

Uttalelse fra
I  møte med Fylkesmannen den 28. november 2016 bekreftet det omtalte

forholdet, og beklaget det som har skjedd. Hun bekreftet at hun hjalp pasienten med økonomi,

flytting, rydding, innkjøp og diverse på sin fritid, og at det ikke skjedde mens hun var på jobb.

Hun bekrefter imidlertid at det var i forbindelse med sin stilling i hjemmetjenesten hun kjente

pasienten. Hun opplyser at hun fortsatte i vikarjobben i Tønsberg kommune frem til det ble
opprettet tilsynssak mot kommunen i forbindelse med dette forholdet. Den 26. november 2016

fikk hun beskjed fra kommunen om at de ikke vil benytte henne som vikar videre. Hun opplyser

videre at hun tok utdanning som helsefagarbeider på Tønsberg ressurs, og bestod fagprøve og fikk
fagbrev for to år siden. Hun har ikke søkt om autorisasjon som helsefagarbeider, og har ikke hatt

noe bevisst forhold til autorisasjon. Arbeidsgiver har ikke etterspurt hennes autorisasjon som

helsefagarbeider.

Uttalelse fra kommunen v/ Virksomhetsleder datert 29. november 2016:

Kommunen har vedlagt prosedyre om «Forvaltning av brukers midler». Her går det frem at det

skal stå i den enkelte brukers vedtak, om vedkommende trenger hjelp til bistand ved innkjøp,

betaling av regninger og uttak av bank. Kommunen kan bistå med å søke om verge, og innkjøp

kan ikke overstige kr 1000,-. Det skal da inngås skriftlig avtale, og gjenpart av eventuelle
kvitteringer skal oppbevares i brukerens mappe hos utfører, det vil si i sonen der pasienten

ivaretas.

Kommunen uttaler selv at virksomhet hjemmetjenester skulle satt i gang prosess med å bistå

med å søke om vergemål for ivaretakelse av økonomi da de ble kjent med at
hadde inngått en slik avtale med pasienten.

Oppdraget med rydding av leilighet var ikke gitt av kommunen, men etter avtale med pasientens
søster. På dette tidspunktet var ikke kommunen kjent med at det var mistanke om økonomisk
mislighold.

Kommunen uttaler at de ble orientert om mistanken på møtet den 31. mai, og at de da burde ha tatt

mistanken alvorlig. Videre at de burde vurdert midlertidig stopp i engasjementet av
og hatt en tettere oppfølging av den ansatte.

Da kommunen fikk varsel om tilsynssak fra Fylkesmannen den 17. november 2016. ble den
ansatte innkalt til drøftingsmøte med forhåndsvarsel om avskjed, og hun ble avskjediget fra sin
vikarstilling i Tønsberg kommune den 23. november 2016.

Fylkesmannens rolle i tilsynssaken

Etter lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2, skal Fylkesmannen
blant annet føre tilsyn med alt helsepersonell og alt helsevesen i fylket. Som tilsynsmyndighet

behandler Fylkesmannen også anmodninger om vurderinger etter lov om pasient- og

brukerrettigheter av 2. juli 1999 nr. 63, § 7-4. Vedrørende klager på helsepersonell, er det
Fylkesmannens oppgave å undersøke og avgjøre om helsepersonellet har overtrådt

helselovgivningen, og om dette i tilfelle gir grunnlag for oversendelse av saken til Statens

helsetilsyn for vurdering av administrative reaksjoner. Oversendelse til Statens helsetilsyn er bare

aktuelt for helsepersonell med autorisasjon.
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Regelverk
Pasientbehandlingen  skal  vurderes opp mot gjeldende helselovgivning.
Fra lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr 30 siteres det:
§  4-1 Forsvarlighet
Helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes etter loven her skal være forsvarlige. Kommunen

skal tilrettelegge tjenestene slik at:
a. den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig og koordinert helse- og

omsorgstjenestelilbud
b. den enkelte pasient eller bruker gis et verdig tjenestetilbud
c.  helse- og omsorgstjenesten og personell som utfører tjenestene blir istand til  å  overholde

sine lovpålagte plikter og
d. tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenestene.

Fra lov om helsepersonell m.v. av 2.  juli 1999  nr 64, siteres det:

§  48. Autorisasjon

Autorisasjonsordningen etter denne lov omfatter følgende grupper helsepersonell .'

fl  helsefagarbeider

§  74. Bruk av beskyttet tittel

Bare den som har autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning har rett til  å  benytte slik
yrkesbetegnelse som kjennetegner vedkommende gruppe helsepersonell.

Fra lov om vergemål av 26.09.2010 siteres det:

§  57.1Meldeplikt for institusjoner og andre
M'å det antas at det er behovfor vergemålfbr en person som er innlagt i institusjon. skal institusjonen

melde fra til jjl'lkesmannen. iVIeldep/ikten gjelder også ansvarlig for kommunens sosialtjeneste og

kommunens helse- og omsorgstjeneste utenfor institusjon. Meldingen skal begrunnes.

Fra forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten av 2002 siteres: (på tidspunktet for den

aktuelle hendelsen var denne forskriften gjeldende)

§  4  c) Internkontroll innebærer at de ansvarlige for virksomheten skal sorgefor at arbeidstakerne har

tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle fagfeltet samt om virksomhetens

internkontroll

Fylkesmannens vurdering
Fylkesmannen legger til grunn at Tønsberg kommune hadde ansatt som

helsefagarbeider i perioden høsten 2015 og frem til 23. november 2016. Hun var vikar hos den

aktuelle pasienten, og det kom frem at han hadde behov for hjelp med  å  håndtere egen økonomi.
Kommunen var kjent med dette, og vurderingstema i saken er hvorvidt kommunen ivaretok sitt

ansvar for  å  sikre pasienten forsvarlige tjenester. Fylkesmannen har ikke vurdert om det er
sannsynlig at har underslått mer penger enn det hun ble dømt for, men legger til grunn at

hun er dømt for underslag.

Forsvarlige tjenester til pasienten:
Helse og omsorgstjenestelovens krav til forsvarlighet innbefatter at kommunen sikrer pasienter
forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Høsten 2015 ble kommunen kjent med at pasienten hadde

behov for hjelp med  å  betale regninger og forvalte sin økonomi. Pasienten ønsket at vikar i
hjemmetjenesten hjalp han med dette, og enhetsleder i hjemmetjenesten kjente til at det ble inngått

en privat avtale om dette. Hjelp med praktiske oppgaver som hente post, åpne post og eventuelt

praktisk hjelp med betaling av regninger kan falle innenfor helse- og omsorgstjenestens ansvar jf.
helse- og omsorgstjenesteloven  §  3-2 nr.  6  b om praktisk bistand, dersom tjenestemottaker er
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samtykkekompetent og selv kan styre egen økonomi. Der det viser seg at pasienten selv har
problemer med å styre og forvalte egen økonomi, kan kommunen henvise til NAV som har en
veiledningsplikt på økonomisk rådgivning. Dersom det ikke er aktuelt eller tilstrekkelig, har
kommunen plikt til å vurdere om det er behov for oppnevnelse av verge, for å ivareta pasientens

økonomiske interesser.

Dersom kommunen selv bistår pasienter med praktisk hjelp til betaling av regninger, skal det

fattes vedtak om hjelp etter  §  3-2 nr.6 b, og dokumentasjon om hjelpen, og eventuelle økonomiske
transaksjoner skal gå frem av pasientens journal, slik at dette er etterprøvbart for tilsyn og
revisjon.

[ denne saken ble det ikke gjort en vurdering av om pasienten skulle hatt vedtak om denne

tjenesten. Det ble heller ikke vurdert å varsle Fylkesmannen om oppnevnelse av verge. Siden

kommunen kjente til pasientens behov, vurderer Fylkesmannen at det både var en forsømmelse fra

kommunens side å ikke gjøre denne vurderingen, samt at det var uryddig å la en ansatt i

virksomheten ha dette som en slags privat oppgave.

Kommunens internkontroll, herunder oppfølging av ansatte:
I  henhold til kommunens krav om internkontroll, skal kommunen sikre at arbeidstakere har

tilstrekkelig kunnskap innfor aktuelle fagfelt, slik at virksomheten drives forsvarlig, og at
helsepersonell blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter.  I  denne saken skulle leder i
hjemmetjenesten informert om kommunens retningslinjer for forvaltning av

brukers midler, og gitt nødvendig veiledning om hvordan pasientens behov skulle vært ivaretatt.
Vi kan ikke se at kommunen ivaretok sitt ansvar for dette.

Allerede i mai 2016 ble det antydet fra pårørende at det kunne være noe mislighold i måten

ivaretok pasienten og hans økonomiske interesser. I august ble virksomhetsleder
informert om at en ansatt var politianmeldt. Fylkesmannen ser alvorlig på at kommunen ikke
foretok seg noe verken i forhold til pasienten eller den ansatte før Fylkesmannen opprettet

tilsynssak i november 2016.

Bruk av autorisasjon og beskyttet tittel:
Autorisasjonsordningen er et styringsmiddel for helsemyndighetene, og omfatter enkelte grupper

helsepersonell, herunder helsefagarbeider. Formålet med ordningen er å beskytte pasienter ved å

sikre at helsepersonell med selvstendig yrkesutøvelse innehar bestemte kvalifikasjoner.

Autorisasjonen innebærer beskyttelse av tittel. Man kan derfor ikke bruke tittelen helsefagarbeider

om man ikke har autorisasjon. Dette reguleres i helsepersonelloven § 48 om autorisasjon.

opplyste at hun ikke var klar over sammenhengen mellom autorisasjon og bruk av

tittelen helsefagarbeider ettersom hun hadde bestått fagbrev. Hun bestod fagbrev for to år siden,

men hadde ikke søkt autorisasjon, og arbeidsgiver hadde ikke etterspurt dette.

Autorisasjon er ingen betingelse for å arbeide i helse- og omsorgstjenesten. Det er da arbeidsgiver
som via sin styringsrett, må vurdere personens kvalifikasjoner og skikkethet opp mot
helsepersonellovens krav til forsvarlighet. Fylkesmannen finner at Tønsberg kommune har brukt
tittelen helsefagarbeider på , noe som er i strid med reglene om autorisasjon.

Konklusjon:

Fylkesmannen finner grunnlag for å konkludere med at Tønsberg kommune ikke fulgte opp

pasientens behov for hjelp med å håndtere egen økonomi på en forsvarlig måte. Dette er brudd på
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helse- og omsorgstjenestelovens bestemmelse i  §  4-1 om forsvarlighet, og brudd på

Internkontrollforskrilten  §  4c om kommunens plikt til å sikre nødvendig kunnskap hos ansatte.

Kommunen har også brukt tittel helsefagarbeider på en ansatt som ikke har autorisasjon. Dette er

brudd på helsepersonelloven  §  16 om forsvarlig organisering av virksomheter, jf.  §  48 om

bestemmelser for autorisasjon av helsefagarbeidere, og § 74 om bruk av beskyttet tittel.

Avsluttende bemerkninger

Fylkesmannens avgjørelse er ikke et enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages etter

forvaltningslovens bestemmelser.

I sin uttalelse av 29. november 2016 til Fylkesmannen har kommunen erkjent forsømmelser i

saken, og bekreftet at virksomheten har hatt en gjennomgang av sakens prinsipper i ledermøte og

kvalitetsutvalg. Vi ber kommunen gjøre en ny gjennomgang av saken på bakgrunn av vår

konklusjon. Tønsberg kommune må sikre at ansatte er kjent med regler for håndtering av

pasienters økonomi og behov for hjelp med dette, og regler om når det er aktuelt å oppnevne

verge. Kommunen må også gjøre en ny gjennomgang av egne rutiner for oppfølging av ansatte

hvor det er mistanke om at ansatte ikke fungerer i samsvar med gjeldene regler.

Videre ber vi kommunen å gjennomgå egne rutiner for etterspørsel av autorisasjon for de

gruppene av helsepersonell som omfattes av dette, jf. helsepersonelloven §§ 48 og 74.

I klagers uttalelse av 23. januar 2017 kommer det etter vår vurdering ikke frem nye opplysninger

som har betydning for avgjørelsen i saken. Det går imidlertid frem at klager etterlyser initiativ fra

kommunens side til kontakt med klager og pasienten selv. Vi legger derfor ved kopi av brevet, og

oppfordrer kommunen til å vurdere hvordan dette bør følges opp.

Fylkesmannen forutsetter at kommunen følger opp saken i tråd med føringene som er gitt, og

saken avsluttes med dette fra Fylkesmannens side.

Med hilsen
Avdelingen for helse og sosial

Henning Mørland Randi Askjer

fylkeslege seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Kopi til:

Vedlegg: Brev til Fylkesmannen fra verge
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1.  Generelt  om skatteoppkreverens virksomhet
Bystyret i Tønsberg vedtok 9. november 2016 at Skatteoppkreverkontoret fra 01.04.2017 skal inngå i en

vertskommuneløsning hos Re kommune i forkant av den vedtatte kommunesammenslåing mellom de to
kommunene.

1.1 Skatteoppkreverkontoret

1.1.1 Ressurser

Ressursfordeling Årsverk %-andel
fordelt

Antall årsverk ved  skatteoppkreverkontoret  som kun er benyttet  10,5 100 %
til  skatteo kreverfunks'onen  i  re  nska  såret

Ressursbruk ved skatteo kreverkontoret, fordelin av årsverk ——-———-—- -------

Skattere nska 1,0 10  %

Innfordrin av  skatt o arbeids iverav  ift 5.2 50  %

Arbeids iverkontroll 3,1 30  %

Informasjon og veiledning overfor skatte- og avgiftspliktige 0,3 3  %
o re nska sførere/revisorer

Skatteutval 0,1 1 %

Administras'on 0,8 8 %

Andel fordelt skal  være 100 % Sum 100  %

1.1.2 Organisering

Kontoret var pr. 31.12. organisert med skatteoppkrever, tre personer på kontrollvirksomhet, en person på

skatteregnskap og seks personer på innfordring av skatt og avgift. På innfordring jobber en person med
upersonlige skattytere. For personlige skattytere fordeles arbeidsoppgavene etter fødselsdato, og for upersonlige

etter organisasjonsnummer. To personer som jobber med personlig skatt har også ansvar for utleggspant både for

personlige og upersonlige.

I  2016  har tre personer, som til daglig jobber med innfordring, bistått kontrollgruppa med å foreta

forrnalkontroller (FLK-kontroller og kontroll av skattetrekkskonto).

1.1.3 Ressurser og kompetanse

Samlet sett har saksbehandlerne lang erfaring, og betydelig kompetanse på sine arbeidsfelt. For regnskap og

innfordring er intern organisering og god utnyttelse av det administrative saksbehandlingssystemet ”Sofie”
avgjørende. For disse områdene anses ressursene tilfredsstillende til å gjennomføre en kvalitativ saksbehandling,

og tilstrekkelig for å nå de kvantitative mål.

Kontoret hadde i 1. halvår ikke tilstrekkelig med ressurser på kontrollområdet. En ansatt som arbeidet med

innfordring sluttet i første halvår, og stillingen ble erstattet med en regnskapskontrollør.

I 2016 har kontoret deltatt på interne kurs i Skatt Sør. En ansatt har avlagt eksamen etter gjennomført studie i
rettslære ved Høgskolen i Hedemark.

Årsrapport 2016/dato: 20.01 . 17 Skatteoppkreveren i Tønsberg
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1.2  Internkontroll

Kontoret følger standard rutiner og prosedyrer i Sofie ved periodeavslutning, for inn- og utbetaling og annen
saksbehandling.

Rutinebeskrivelser og virksomhetsplan er utarbeidet med sikte på å gjøre kontoret mer robust i forhold til nye

ansatte, evt. sykdom og ferieavvikling. Arbeidet med ajourføring av rutinebeskrivelser skjer løpende. Kontoret har

faste møter for å gjennomgå endringer i rutiner, forskrifter og regelverk, samt sikre at oppgaver løses innenfor

fastsatte frister og med god kvalitet.

1.3 Vurdering av Skatteinngangen

1.3.1  Total  skatte- og avgiftsinngang i regnskapsåret

Den totale skatte- og avgiftsinngangen i 2016 var på kr 5 626 235 020, en økning på ca. 73 mill (4,1 %) fra 2016.

Den totale Skatteinngangen fordeler seg med 67,3 % fra forskuddspliktige skatteytere, 4,4 % fra

etterskuddspliktige og 28,3 % fra arbeidsgiveravgift.

Sett i forhold til Skatteinngangen for 2015, økte Skatteinngangen fra de forskuddspliktige med ca. 98 mill. (+ 2,7

%), mens det var nedgang i innbetalinger fra de etterskuddspliktige og arbeidsgiveravgiit. Skatteinngang fra de

etterskuddsplikti ge og arbeidsgiveravgift overføres i sin helhet til staten.

1.3.2 Kommunens  andel av Skatteinngangen i regnskapsåret

Kommunens andel ble kr 1 169 718 401, som er en økning på ca 100 mill. (9,4 %) i forhold til skatteinngang for

2015. Det utgjør kr 27 669 pr innbygger, og 96,3 % av landsgjennomsnittet pr innbygger. Tønsberg har en større

skatteinngang pr innbygger, enn de andre byene i Vestfold fylke.

Samlet for hele landet økte kommunenes skatteinngang med 9,7 %.

Det meste av veksten skyldes at personlige skattytere foretok en tilpasning til skattereformen i 2016 ved å ta ut

store utbytter i 2015, samt at det var generell rentenedgang i 2015. Disse to forhold førte til at flere mottok

Skatteoppgjøret for inntektsåret 2015 i 2016 med avregnet restskatt. Marginoppgjør fra inntektsåret 2015 ble

avregnet i 2016. Beløpet var høyere enn tidligere år.

Det er viktig å være klar over at merskatteveksten i 2016 bare ga ekstra inntekt for året 2016, og i liten grad vil

påvirke nivået på forventede skatteinntekter i 2017 og fremover.

1.4 Skatteutvalg

Det har ikke vært saker til Skatteutvalget fra vårt kontor i 2016.

2. Skatteregns kapet

2.  1 Avleggelse  av  skatteregnskapet

Skatteoppkreveren i Tønsberg kommune bekrefter at skatteregnskapet for 2016 er ført, avstemt og avlagt i

samsvar med gieldende forskrifter og retningslinjer, jf. Instruks for skatteoppkrevere av 8. april 2014 § 3  — 3 nr 2.

Det er ikke mottatt pålegg om intern kontroll av regnskapsføring, rapportering eller avleggelse av skatteregnskapet
fra regional kontrollenhet i 2016.

Årsregnskapet for 2016 følger som vedlegg til årsrapporten, og er signert av skatteoppkreveren.

Årsrapport 2016/dato: 20.01.17 Skatteoppkreveren i Tønsberg
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Ved hvert månedsoppgjør i inntektsåret skal det holdes tilbake en bestemt prosent av innbetalt forskuddstrekk og
forskuddsskatt som margin. Slik margin er innestående på bankkonto for skatt. Marginen skal helt eller delvis
nyttes til oppgjør med skattytere som får overskytende forskudd ved avregning. Deretter fordeles gjenstående
margin til skattekreditorene, staten, kommunen og fylket.

Marginprosenten fastsettes av kommunestyret etter forslag fra skatteoppkrever. Prosenten skal være minimum 8
prosent og bør ikke overstige 12 prosent. Grunnlaget for beregningen skal være forholdet mellom overskytende
forskudd og totalt utlignet beløp for personlige skattytere i kommunen for de tre foregående skatteoppgjørene.

2.2.1  Margin  for inntektsåret  2015
Innestående margin for inntektsåret 2015, pr. 31.10.2016
For mye avsatt margin for inntektsåret 2015

2.2.2 Margin  for inntektsåret  2016
Marginavsetning for inntektsåret 2016, pr. 31.12. 2016

Gjeldende prosentsats er 10 %, slik den har vært de seneste årene.

2.2.3 Kommentarer til marginavsetningen

kr 326 533 090

kr 66 252 300

kr 331719 606

Den foretatte marginavsetning har de seneste årene vært avregnet med et overskudd. Selv om innestående margin
som ble fordelt etter avregning for skatteåret 2015 var høyere enn for 2014, bør den vedtatte marginprosent
videreføres i 2017.

3. Innfordring av krav

3. 1 Restanseutviklingen

3.1.1  Totale restanser o berostilte krav

Skatteart

Sum restanse

r. Skatteart

Arbeids iverav ift

Artistskatt

Forsinkelsesrenter

Forskuddsskatt

Forskuddsskatt

erson

Forskuddstrekk

Geb r

Innfordrin sinntekter

Inntekt av  summarisk

felleso  "ør

Kildeskatt

Restskatt

Restskatt erson

Sum restanse

diverse krav

Diverse krav

Sum restanse

pr. Skatteart

inkl. diverse krav

Årsrapport 2016/dato:

Restanse

31.12.2016

104 848 002

7  176 625

0

6 250 217

335 723

7  321 922

5  408 150

5  576

1 080 084

0

0

10 145 791

67 123 915

29 417

29 417

104 877 419

20.01.17

Herav

berostilt

restanse

31  .12.2016

2 978 333

3  283

0

29 768

0

169 736

0

2 320

8 479

0

0

0

2 764 747

0

2 978 333

Restanse

31.12.2015

96 629 392

6 189 148

0

5 422 362

287 108

6 543 009

6 957 541

5 576

1 045 162

0

0

8 051 591

62 127 896

0

96 629 392

Herav

berostilt

restanse

31.12.2015

3 229 395

3 283

0

29 768

0

169 736

0

2320

8  479

0

0
0

3  015 809

0

3 229 395

Skatteoppkreveren i Tønsberg

Endring i
restanse

Reduksjon (-)

Øknin  +
8 218 610

987 477

0

827 855

48 615

778 913

1 549 391

0

34 922

D

0

2 094 200

4 996 019

29 417

29 417

8 248 027

Endring i
berostilt

restanse

Reduksjon (-)

Øknin (+

-  251 062
00000

-  251 062

0

-  251 062
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3.1.2  Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser

Sammenlignet med  2015  er de  samlede restanser  pr  31.12.2016  økt med 8,5 %.

Med unntak av  forskuddstrekk  er det økning i samtlige skattearter fra  2015  til  2016.

Størst er økningen i restskatt person med ca.  5  mill. Restanser etter skatteavregningen for inntektsåret  2015  er pr.

31.12.2016  noe større enn restanser var etter hva skatteavregningen for  2014  pr.  31.12.2015. I  tillegg har det i
2016  blitt foretatt endringsavregninger for inntektsårene  2012  og 2013  på tre skattytere med store restanser, og
disse viser seg vanskelig å  inndrive.

Flere selskaper innenfor bygg- og anleggsbransjen er i  2016  begjært konkurs. Konkursboene er under behandling,

og inngår derfor i restansemassen. Ett av  disse  selskapene skylder ca 3,4 mill. i restskatt, arbeidsgiveravgiit og

forskuddstrekk.

Det er i  2016  avskrevet til sammen ca  11,4  mill. Sum avskrevet i avsluttede konkursboer utgjør ca 9,5 mill.,

hvorav ett konkursbo utgjør 3,2 mill. De øvrige avskrivningene gjelder døde personer der det ikke er noe til skifte,

avsluttede gjeldsordninger, og foreldede krav.

3.1.3 Restanser  eldre  år

Inntektsår Sum restanse Herav skatteart
debet ”Restskatt  —  erson"

2014 7788  931 5241913

2013 10213038 9158169

2012 9247  531 8  152  294

2011  —  1990 46 025 264 32 732 249

3.1.4  Kommentarer til restanser og restanseoppfølgingen for eldre år

Kontoret har gode rutiner for å følge opp eldre krav. For personlige skattytere tas det ut restanselister to ganger

årlig. Eksisterende innfordringstiltak vurderes for alle skattytere. Når våre ”grunnlagsdata” med opplysninger om

enkeltpersoners formuesforhold oppdateres, blir nye innfordringstiltak omgående vurdert. De seneste årene har det
vært en økning i utenlandske skattytere som får restskatt. Disse inndrives ved å sende bistandsbegjæring gjennom
Skatt vest. Fra enkelte land, f.eks. Polen, tar det svært lang tid før vi mottar svar, og det er ofte vanskelig å komme

i dialog med skyldnerne. For mindre krav sendes det ikke bistandsbegjæring.

Den samlede restansen for eldre år  (1990  — 2011) er redusert. Det har i stor grad sammenheng med avskrevne

krav, jfr. kommentar ovenfor. Det er ilagt mange og store skjønnsligninger i enkelte inntektsåret, og disse viser
seg å være vanskelig å inndrive.

Kontoret har gjennomgått rapporten ”Restanseliste  — forelda krav” t.o.m.  31.12.2016.

Antall krav som var foreldet pr.  31.12.2016: 6

Samlet beløp på krav som var foreldet pr. 31  .12.2016  var kr 56 293
Samtlige var sendt til skattekontoret for godkjenning av avskrivning i  2016, og er ferdig avskrevet pr  06.01.2017

3.2 Innfordringens effektivitet

3.2.1 Vurdering av kontorets resultat pr.  31.12.2016

Kontoret klarte i  2016  i alt  5  av  7  fastsatte målkrav. Våre fastsatte mål var i  2016  høyere enn de fastsatte mål for

region sør, og høyere enn landet som helhet.

Kontoret har svært gode resultater for innkreving av restskatt og forskuddsskatt person. For skattearten restskatter

for personlige skattytere for skatteåret  2014  (lignet i  2015), er ca.  128,6 mill.  eller  96,0 %  innbetalt pr.  31.12.2016.

Årsrapport 2016/dato:  20.01.17 Skatteoppkreveren i Tønsberg
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Målsatt  krav  var 95,0 %. Personer som ikke sender selvangivelse blir skjønnslignet. Av ubetalte krav er ca 48 %
skj ønnsfastsettelser med tilleggsskatt.

Av utskrevet forskuddsskatt for personer for skatteåret 2015, er hele 99,73 % innbetalt pr. 31.12.2016. Dersom vi
sammenligner resultatet med andre byer i vår region (innbyggertall over 40 000), er det ingen andre som
oppnådde et tilsvarende resultat i 2016.

Det er også gode innfordringsresultater på skatteartene forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og andre upersonlige
skatter. Når vi tar hensyn til de enkeltsaker som er under konkursbehandling, er antall saker lavt, og skyldig beløp
er ikke vesentlig.

3.2.2 Vurdering av sammenheng mellom aktivitet og resultat

Vi erfarer at enkelttiltak har stor virkning på resultatet av innfordringsarbeidet. Det er av stor betydning at
aktivitetene iverksettes uten ugrunnet opphold. Innfordringsstatistikken viser at vi mottar skyldige restskatter
tidligere.

Vihar i 2016 vært aktive for å komme i dialog med skyldnere pr telefon. Hensikten er å veilede skyldnere, samt
oppnå raskere innbetaling. Denne kontakten registreres som en ”henvendelse” i vårt fagsystem, og gir ikke

tellende resultat som telefoninkasso. Vi har også i større grad hatt skyldner i møte på kontoret for å oppnå en
tydeligere dialog og en større forpliktelse for skyldner til å betale. Disse møtene har resultert i at vi har klart å
gjennomføre innfordringstiltak også i de tilfeller der det kun er mindre beløp til kreditordekning.

Ved siste års avregning er det en liten nedgang av antall skattytere som ble skjønnslignet, hvorav de fleste ikke
hadde levert selvangivelse. Erfaringsmessi g er det vanskelig å inndrive disse restansene. Rutinen for oppfølging
av personer som ikke leverer selvangivelse er endret i løpet av de siste årene, og skattekontoret har overtatt
oppgaven. Det er grunn til å anta at dersom vårt kontors nærhet til skattyteme var benyttet, gjennom oppsøkende
virksomhet og innhenting av selvangivelser, ville antallet som ble skjønnslignet blitt enda mindre.

3.2.3  Omtale  av spesielle forhold

Etter innføring av A-ordningen er det usikkerhet i forhold til om enkelte arbeidsgivere unnlater å sende oppgaver,
og om de har blitt tilstrekkelig varslet. Oppgaven med utsending av purringer mv. ivaretas av Etatenes
Fellesforvaltning. Vårt kontor kontakter virksomheter hvor det er awik mellom informasjon fra innsendt
a-melding og reberegning (bokføring) i Sofie. A—ordningen har også gitt nye muligheter med å få til raskere
tilgang på innrapporterte lønnsdata.

3.2.4  Kontorets eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen

De enkelte tiltak som gjennomføres har fokus på debitortilpasset innfordring (DTI). DTI innebærer at alle kunder
scores på basis av en rekke innsamlede data. Scoringen angir sannsynligheten for om kunden vil gjøre opp
restansen innen 30.06 det påfølgende året. Scorin gen blir videre retningsgivende for hvilke innfordringsstrategi
den enkelte kunden blir eksponert overfor. Vi har et stort fokus på innfordring av siste års restskatter, og
prioriterer skyldnere med store restanser.

Etter avregningen for 2013 (i 2015) ble det endret en rutine. I det ordinære løpet vil utleggstrekk (trekk i lønn)
være et velegnet tiltak. Endring i arbeidsmetode går ut på at før utleggstrekk nedlegges, sjekkes det ut om
skyldnere har formuesgoder eller om siste inntekt gir grunnlag for å anta at skyldneren kan betale hele kravet
omgående.  I  disse tilfeller velger vi at sakene sendes til ordinært utlegg. På den måten vil vi på et tidligere
tidspunkt motta betaling, vurdert tvangssalg av skyldnerens forrnuesgjenstander, eller vurdert å varsle skyldnere
om konkurs.

Kontoret har, som for tidligere år, prioritert at alle gis anledning til å delta på relevante kurs i regi av Skatt sør.

Også i 2016 ble det sendt ut masseprodusert informasjonsbrev til personlige skattytere med forskuddsskatt.
Tiltaket gir gode resultater, og vil bli videreført i 2017.

Videreutvikling av rutiner for god samhandling med Skattekontoret er en løpende prosess.

Årsrapport 20 16/dato: 20.01 . 17 Skatteoppkreveren i Tønsberg
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3.3 Særnamskompetanse

Det er ikke foretatt anmeldelse til påtalemyndigheten.

Det er utarbeidet  8  betalingsavtaler. Tilsvarende tall for 2015 var det samme.

Det er gitt 22 fritak for solidaransvar.

Det er begjært 5 konkurser, hvorav 1 ble åpnet i 2016. Tilsvarende tall for 2015 var 8 begjært, og 3 ble åpnet.

Det er ikke behandlet søknader om billighet.

Det er foretatt 208 utleggsforretninger, noe flere enn i 20 l 5.

Det er sendt ut 440 varsler om tvangsinnfordring, omtrent samme antall som i 2015.

Dagens ordning med å utøve særnamskompetanse fungerer tilfredsstillende, og uten denne ville resultatet opplagt

vært dårligere.

4. Arbeidsgiverkontroll

4.  1  Organisering av arbeidsgiverkontrollen

Kontoret har egen arbeidsgiverkontroll. Over flere år, og fram til 31.07.2016 har det vært det to kontrollører. En

kontrollør ble ansatt fra 01.08.2016. Kontrollavdelingen er dermed organisert slik at det nå er realistisk å oppnå

fastsatt målkrav.

4.2 Planlagte og gjennomførte kontroller

Antall planlagte kontroller for 2016: 11 1

Som utgjør: 5 % av totalt antall leverandører av LTO i kommunen.

Antall gjennomførte kontroller 2016: 81

Som utgjør: 3,7 % av totalt antall leverandører av LTO i kommunen.

Antall gjennomførte kontroller i 2015: 73 (9 avdekkingskontoller, 60 formalkontroller og 4

undersøkelseskontroller)

Kontoret har i løpet at 2016 benyttet dagsverk på avdekkingskontroller som blir tellende i 2017. Det har også vært

avgitt ressurser til Skatt sør i forbindelse med planlegging og gjennomføring av en rettssak.

4.3 Resultater fra arbeidsgiverkontrollen

Det er gjennomført 31 formalkontroller, 33 undersøkelseskontroller og 17 avdekkingskontroller. Resultatet er

forbedret i forhold til 2015, men ut fra fastlagte planer og målkrav er resultatet ikke tilfredsstillende.

Det var ingen endringsforslag på formalkontrollene og undersøkelseskontrollene. Det er for 16 av 17

avdekkingskontroller utarbeidet endring av inntektsgrunnlaget, med et gjennomsnitt på ca. kr 527 000 pr kontroll.

Personallistekontrollene er ikke er tellende kontroller i 2016. På det tidspunktet vi ble kjent med endrede

styringssignaler og målkrav, var omfattende avdekkingskontroller iverksatt.

4.4 Vurdering av arbeidsgiverkontrollen

Tønsberg kommune har over flere år ikke hatt ressurser til å foreta ansettelse av regnskapskontrollør.

Skatteoppkreverkontoret har nå større muligheter til å forebygge og avdekke svart arbeid og skatteunndragelse i

Tønsberg kommune. Etter A-ordningen ble innført i 2015 er det viktig at arbeidsgiverkontrollen er bemannet for å

følge opp de virksomhetene som ikke leverer oppgaver, eller hvor innrapporteringen er mangelfull.

Ansatte som til dagligjobber med innfordring har gjennomført 15 personallistekontroller og l0 forrnalkontroller.

Det har mange positive gevinster for kontoret, men bidrar i liten grad til større skatteinntekter.

Årsrapport 20 1 6/ dato: 20.01 .17 Skatteoppkreveren i Tønsberg
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4.5  Samarbeid  med  andre  kontrollaktører

Det er etablert et tverretatlig samarbeid mellom Skatteoppkrevere, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, NAV kontroll og
Politiet for å bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet. Vårt kontor deltar i styringsgruppe og i linj eaktiviteter.
Samarbeidet oppleves som konstruktivt, og vil på sikt gi tellende resultater.

Fylkesmannen i Vestfold, har et eget prosjekt som heter ”Arbeidslivskriminalitet i Vestfold”. I samarbeidet
mellom offentlig sektor og næringslivet i Vestfold, skal det gjennomføres tiltak for bekjemping av
arbeidslivskriminalitet i byggebransjen  — det skal lønne seg å være seriøs. Vårt kontor deltar i arbeidsgruppe
sammen med Arbeidstilsynet, Skattekontoret, Politiet, Byggennæringen for bygg og anlegg og Fellesforbundet.

Vårt kontor har deltatt i samarbeidskontroll i regi av Statens Vegvesen, der kontrollen rettet seg mot
bilpleiebransjen. Vi har deltatt i ”Audit-Random” kontroller i regi av Skatt sør.

Den løpende dialogen med AGK—teamet er god. Vi får også god faglig støtte fra andre enheter i Skatt sør.

4.6 Gjennomførte informasjonstiltak

Det er sendt informasjonsbrev til 198 av i alt 341 nye virksomheter, med svarbrev og innhenting av relevante
opplysninger. Det har ikke vært et formalisert samarbeid med Skattekontoret vedr informasj on til nye eller
etablerte arbeidsgivere.

Det er sendt informasjonsbrev til alle skattytere med utskrevet forskuddsskatt om rutiner for endring av utskrevet
forskuddsskatt, og vår oppfølging av ubetalte krav.

Tønsb rg,20.januar2 17

”ji Wil” GQ/
Kje Am Kjær/s aneoppkrever

Vedlegg: Årsregnskapet for 2016.

Årsrapport 2016/dat0: 20.01.17 Skatteoppkreveren i Tønsberg
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Sum

Sum

Sum

Sum totalt

3/

Årsregnskap - kommune - sammendrag

Likvider

Skyldig skattekreditorene

Skyldig andre

innestående margin

Udisponert resultat

Arbeidsgiveravgift

Kildeskatt mv -100% stat

Personlige skatteytere

Tvangsmulkt

Upersonlige skatteytere

Renter

Innfordring

Fordelt til Folketrygden  -  arbeidsgiveravgift

Fordelt til Folketrygden  -  medlemsavgift

Fordelt til Fylkeskommunen

Fordelt til kommunen

Fordelt til Staten

Krav som er ufordelt

Videresending plassering mellom kommuner

ram «lo ,q ozon
?ft')

Dato: 05.01.2017 - 16.49

!!!/4/

Valgt år

379 278 832

-48 138 469

-98 119

-331 042 242

-2

0

-1 588 870 643

-400 530

-3 783 005 447

-36 077

-249 068 210

—5 440 171

586 058

-5 626 235 020

1 588 870 646

1 051 338 747

248 654 087

1 169 718 400

1 567 684 580

-3

-31 437

5 626 235 020

0

Arsregnskap -  kommune  -  sammendrag

Forrige år

395 174 715

-64 261 082

-420 550

-330 493 079

-5

0

-1 597 717 550

—609 584

-3 683 998 169

-261  139 983

-9 930 845

288 174

-5 553 107 958

1 597 717 550

1 039 293 396

233 047 808

1 069 347 734

1 614 336 021

0

-634 551

5 553 107 958

0

Side 1
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Else Laila Sæterdal 15.02.2017

Telefon Deres referanse Vår referanse
970 44 569 2017/384

Postadresse Besøksadresse: Sentralbord

Postboks 2412 Se www.skatteetaten.no 800 80 000

3104 Tønsberg Org.nr: 991733078 Telefaks

skatteetaten.no/sendepost 33 74 12 00

Kommunestyret i Tønsberg kommune

Postboks 2410

3104  TØNSBERG

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for 
Tønsberg kommune

1.       Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av "Instruks for skatteoppkrevere" av 8. april 2014.

Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne i saker som vedrører 
skatteoppkreverfunksjonen, og plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål. Skattekontoret søker 
gjennom mål- og resultatstyring å legge til rette for best mulig resultater for skatteoppkreverfunksjonen. 
Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverfunksjonen er "Instruks for skattekontorenes 
styring og oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. 

Grunnlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksjonen er "Instruks for skattekontorenes 
kontroll av skatteoppkreverne" av 1. februar 2011. 

Skattekontoret har ansvaret for å avklare at skatteoppkreverfunksjonen utøves tilfredsstillende i henhold til 
gjeldende regelverk på følgende områder:
 Intern kontroll
 Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet
 Skatte- og avgiftsinnkreving
 Arbeidsgiverkontroll

Riksrevisjonen har ansvaret for revisjon av skatteoppkreverfunksjonen. Skatteetaten utfører oppgavene med 
kontroll av skatteoppkreverfunksjonen. 

2. Om skatteoppkreverkontoret 

2.1     Bemanning

Sum årsverk til skatteoppkreverfunksjonen iht. skatteoppkreverens årsrapporter:
Antall årsverk 2016 Antall årsverk 2015 Antall årsverk 2014

10,5 12,5 12,0

Skatteoppkrever skriver i sin årsrapport at det ikke var tilstrekkelig med ressurser på arbeidsgiverkontroll-
området 1. halvår 2016.
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3. Måloppnåelse

3.1 Skatte- og avgiftsinngang

Skatteregnskapet for Tønsberg kommune viser per 31. desember 2016 en skatte- og avgiftsinngang1 til 
fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 5 626 235 020 og utestående 
restanser2 på kr 104 877 419, herav berostilte krav på kr 2 978 333. Skatteregnskapet er avlagt av 
kommunens skatteoppkrever 20. januar 2017.

3.2 Innkrevingsresultater

Vi har gjennomgått innkrevingsresultatene per 31. desember 2016 for Tønsberg kommune.

Resultatene viser følgende:
Totalt 
innbetalt 
i MNOK

Innbetalt 
av 
sum krav 
(i %)

Resultat-
krav 
(i %)

Innbetalt av 
sum krav (i %) 
forrige år

Innbetalt av 
sum krav (i %) 
regionen

Restskatt personlige skattytere 2014 128,61 95,97 95,00 94,64 94,46
Arbeidsgiveravgift 2015 1 516,15 99,77 99,85 99,92 99,83
Forskuddsskatt personlige skattytere 2015 246,88 99,73 99,60 99,75 99,01
Forskuddstrekk 2015 3 149,92 99,91 99,93 99,94 99,93
Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2015 206,17 99,84 99,90 99,93 99,91
Restskatt upersonlige skattytere 2014 95,67 98,81 99,20 99,15 98,81

3.3 Arbeidsgiverkontroll

Resultater for kommunen per 31. desember 2016 viser følgende iht. skatteoppkreverens resultatrapportering:
Antall 
arbeidsgivere

Minstekrav 
antall kontroller
(5 %)

Antall utførte
kontroller i 
2016

Utført 
kontroll
2016 (i %)

Utført 
kontroll 
2015 (i %)

Utført 
kontroll
2014 (i %)

Utført kontroll
2016 region (i %)

2210 111 81 3,7 3,3 3,8 4,7

Skatteoppkreverkontoret har i tillegg utført 15 personallistekontroller.

4. Kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

Skattekontoret har i 2016 gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreverkontoret for områdene intern 
kontroll og innfordring.

Skattekontoret har i 2016 i tillegg gjennomført kontorkontroll av skatteoppkreverkontoret for områdene 
skatteregnskap og arbeidsgiverkontroll.  

                                                
1

Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene
2

Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav
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5. Resultat av utført kontroll

 Intern kontroll

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at skatteoppkreverens overordnede 
interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk. 

 Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskap

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at regnskapsføringen, rapporteringen 
og avleggelsen av skatteregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig 
uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret.

 Skatte- og avgiftsinnkreving

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at utførelsen av innkrevingsarbeidet 
og oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.

 Arbeidsgiverkontroll

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at utførelsen av 
arbeidsgiverkontrollen i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk. Arbeidsgiverkontrollen 
utføres imidlertid ikke i et tilstrekkelig omfang da det er utført 3,8 % kontroller mot et krav på 5 %.

Skatteoppkreveren har fått gjentatt pålegg om å utføre arbeidsgiverkontroller i det omfang som er fastsatt av 
Skattedirektoratet.

6. Ytterligere informasjon

Skattekontoret har gjennom sine kontrollhandlinger for 2016 gitt pålegg som er meddelt skatteoppkreveren i 
rapport av 18. januar 2017.

Skatteoppkreverkontoret har gitt tilbakemelding på pålegg som er gitt. 
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Med hilsen

Ingvill Helstad

avdelingsdirektør

Avdeling for innkreving

Skatt sør

Else-Gunn P. Halvorsen

Kopi til:
Kontrollutvalget for Tønsberg kommune

Skatteoppkreveren for Tønsberg kommune

Riksrevisjonen

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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