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Arkivsak-dok. 16/00208-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  28.02.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 1/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
KONTROLLUTVALGSMØTET 23.11.16 

 

Forslag til vedtak: 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 23.11.16 godkjennes. 
 
Vedlegg:  
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 23.11.16. 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Tønsberg  
 
Dato: 23.11.2016 kl. 16:00 
Sted: Formannskapssalen 
Arkivsak: 15/00014 
  
Tilstede:  Lars Egeland, Gry Aas, Øyvind Olav Oppegård,  

Trond Mathisen 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Svein Konrad Rui 

  
Forfall:  Tove Rise Kværne 
  
Andre: KPMG, revisor Rune Johansen 

KPMG, forvaltningsrevisor Ole Willy Fundingsrud i sak 38 - 43 
VIKS, rådgiver Heidi Wulff Jacobsen 
 

Møteleder: Kontrollutvalgsleder Lars Egeland 
Protokollfører: Rådgiver Heidi Wulff Jacobsen 
  
 
 
Innkalling og saksliste ble godkjent. Møtet ble satt kl 16.00. 
Svein Konrad Rui opplyste at han sitter i styret i Smiløkken A/S. Utvalget diskuterte 
inhabilitet i forhold til sak 45/16, referater. Kontrollutvalget var enstemmig om at dette 
ikke førte til inhabilitet.    
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

38/16 
15/00014-
78 

Godkjenning av protokoll 28.09.16, Tønsberg 2 

39/16 16/00169-1 
Kommunesammenslåing - hva vil det bety for 
kontrollutvalget 

2 

40/16 16/00170-1 Fremdriftsplanen for eiendommen "Løkken" 3 

41/16 16/00104-7 
Behandling av forvaltningsrapporten "Oppfølging av 
kommunale planer, evaluering av måloppnåelse i 
inneværende klimaplan"  

4 

42/16 16/00105-7 Orientering om forvaltningsrevisjonsprosjektet "IKT- 7 
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systemer, opplæring, ajourhold og hardware"  

43/16 
15/00052-
30 

Revisor orienterer, Tønsberg  7 

44/16 
15/00048-
27 

Møteplan 2017, Tønsberg 8 

45/16 16/00058-6 Referatsaker, Tønsberg 9 

46/16 16/00059-8 Eventuelt, Tønsberg 9 

    

 
 
 
Saker til behandling 

38/16 Godkjenning av protokoll 28.09.16, Tønsberg 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Tønsberg  23.11.2016 38/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 28.09.16 godkjennes. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 28.09.16 godkjennes. 
 
 
 
 

39/16 Kommunesammenslåing - hva vil det bety for kontrollutvalget 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Tønsberg  23.11.2016 39/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Saken og rådmannens informasjon tas til orientering. 
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Møtebehandling 
Tønsberg kommune og Re kommune skal slå seg sammen fra 2020 og i den 
forbindelse blir det endringer blant annet i kontrollutvalgets arbeid som ble belyst og 
diskutert. 
 
Sammenslåing av kommuner reguleres gjennom Inndelingsloven av 15. juni 2001 nr. 
70, men mange problemstillinger er ikke direkte avklart i loven. Det er derfor 
utarbeidet egne sjekklister med fokus på områder innen kontroll og tilsyn. 
 
Rådmannen redegjorde for status om sammenslåingen og prosessen videre 
fremover. Rådmannen orienterte blant annet om opprettelsen av en fellesnemnd, 
budsjett og økonomiplan. Rådmannen nevnte blant annet fokusområder som 
forberedelse for sammenslåing av enheter, at prosessen er i samsvar med vedtak, 
rutiner, risikovurderinger og at prosjektleder følger delegasjonen som er vedtatt av 
bystyret.   
 
Sekretariatet gjennomgikk kontrollutvalgets rolle og opplyste at kontrollutvalgene i de 
respektive kommunene fortsetter å fungere inntil ny kommune er etablert.  
 
Kontrollutvalgene har noen sentrale oppgaver i sammenslåingsprosessen som ble 
gjennomgått. 

1. Innstille på valg av revisor til fellesnemnda – den revisor som skal revidere 
aktiviteten i nemnda skal også rapportere til de respektive kontrollutvalgene. 

2. Innstille på valg av revisor til den nye kommunen. 
3. Innstille på valg av kontrollutvalgssekretariat til den nye kommunen. 

 
Sekretariatet gjennomgikk aktuelle forvaltningsrevisjonsområder med tanke på 
hvilken relevans de har i fasen frem til endelig sammenslåing av kommunene er 
gjennomført. 
 
Prosessen og oppgaver ble diskutert og rådmannen og sekretariatet svarte på 
spørsmål. 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Saken og rådmannens informasjon tas til orientering. Tønsberg kontrollutvalg vil 
invitere Re kontrollutvalg til neste kontrollutvalgsmøte 28.02.17 i Tønsberg til en 
samtale vedrørende kommunesammenslåingen. 
 
 
 

 
40/16 Fremdriftsplanen for eiendommen "Løkken" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Tønsberg  23.11.2016 40/16 
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Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens informasjon tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Virksomhetsleder for kultur, idrett og folkehelse orienterte om eiendom Løkken. Det 
ble opplyst at bygningen har begrenset bruk i dag. Det må reguleres fra bolig formål 
til offentlig formål. Søknaden om bruksendring er ikke ferdig behandlet. Det søkes 
om ny 2 års dispensasjons periode. Det er utført vedlikeholdsarbeid på 
hovedboligen, men sidebygningene er ikke prioritert. Parken er til almen bruk.  
Spørsmål ble besvart.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Informasjonen fra virksomhetsleder for kultur, idrett tas til orientering. Kontrollutvalget 
er bekymret for kostnaden ved eiendommen og ber om en avklaring om fremtidens 
bruk av bygget. Kontrollutvalget ber om en ny orientering i november 2017. 
 
 
 
 

41/16 Behandling av forvaltningsrapporten "Oppfølging av 
kommunale planer, evaluering av måloppnåelse i inneværende 
klimaplan"  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Tønsberg  23.11.2016 41/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget viser til KPMG's rapport «Oppfølging av kommunale planer, 
evaluering av måloppnåelse i inneværende klimaplan» med de konklusjoner og 
anbefalinger som er beskrevet. Det tas forbehold om ovennevnte dersom 
rådmannens uttalelse ikke er i tråd med rapporten. 
 
Følgende anbefalinger: 
1. I forbindelse med ny plan for Energi- og klima, etabler og fyll ut en ansvarsmatrise 
over handlingsdelens områder og tiltak. Denne formidles til informasjon i 
organisasjonen.  
2. I ny plan for Energi- og klima, tydeliggjør:  
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Kontrollutvalget henstiller administrasjonen til å følge opp rapporten. 
  

 
Kontrollutvalget ber om at administrasjonen skriftlig innen _________ 2017 orienterer 
kontrollutvalget om oppfølgingen. 
 
Rapporten oversendes bystyret til behandling. 
 
 
Kontrollutvalget anbefaler bystyret å gjøre følgende vedtak: 
Bystyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og rapporten 
«Oppfølging av kommunale planer, evaluering av måloppnåelse i inneværende 
klimaplan» med de konklusjoner og anbefalinger som er beskrevet.  
 
 Følgende anbefalinger: 
1. I forbindelse med ny plan for Energi- og klima, etabler og fyll ut en ansvarsmatrise 
over handlingsdelens områder og tiltak. Denne formidles til informasjon i 
organisasjonen.  
2. I ny plan for Energi- og klima, tydeliggjør:  

 

 

 

 
 
Bystyret henstiller administrasjonen til å følge opp rapporten og orienterer 
kontrollutvalget om oppfølgingen. 

 
 
 
 
 
Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor Ole Willy Fundingsrud gjennomgikk rapporten og tiltakene som 
var anbefalt. Uttalelsen fra rådmannen til forvaltningsrapporten ble ettersendt 
16.11.16.Kontrollutvalget diskuterte saken og spørsmål ble besvart. Følgende 
tilleggsforslag ble fremsatt:  
 
Kontrollutvalget påpeker at utvalget fortsatt ikke vet om kommunen er nærmere eller 
lengre fra å nå de overordnete målene mht til nedgang i klimautslipp og energibruk. 
 
Kontrollutvalget bemerker at mange mål ikke er oppnådd. Det krever mer oppfølging. 
Samtidig er det viktig at målene er realistiske og målbare. 
 
Kontrollutvalget ber om å få oversendt evalueringsrapporten vedrørende klimaplanen 
som skal være ferdig 31.12.16. Kontrollutvalget ber også om å få oversendt den nye 
planen som skal være ferdig utarbeidet sommeren 2017. 
 
Votering 
Enstemmig 
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Vedtak  
Kontrollutvalget viser til KPMG's rapport «Oppfølging av kommunale planer, 
evaluering av måloppnåelse i inneværende klimaplan» med de konklusjoner og 
anbefalinger som er beskrevet.  
 
Kontrollutvalget påpeker at utvalget fortsatt ikke vet om kommunen er nærmere eller 
lengre fra å nå de overordnete målene mht til nedgang i klimautslipp og energibruk. 
 
Kontrollutvalget bemerker at mange mål ikke er oppnådd. Det krever mer oppfølging. 
Samtidig er det viktig at målene er realistiske og målbare. 
 
Følgende anbefalinger: 
1. I forbindelse med ny plan for Energi- og klima, etabler og fyll ut en ansvarsmatrise 
over handlingsdelens områder og tiltak. Denne formidles til informasjon i 
organisasjonen.  
2. I ny plan for Energi- og klima, tydeliggjør:  

 revidering  

 

 

 
 
Kontrollutvalget ber om å få oversendt evalueringsrapporten vedrørende klimaplanen 
som skal være ferdig 31.12.16. Kontrollutvalget ber også om å få oversendt den nye 
planen som skal være ferdig utarbeidet sommeren 2017. 
 
Kontrollutvalget henstiller administrasjonen til å følge opp forvaltningsrapporten. 
  

 
Kontrollutvalget ber om at administrasjonen innen desember 2017 orienterer 
kontrollutvalget om oppfølgingen. 
 
Rapporten oversendes bystyret til behandling. 
 
 
Kontrollutvalget anbefaler bystyret å gjøre følgende vedtak: 
Bystyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og rapporten 
«Oppfølging av kommunale planer, evaluering av måloppnåelse i inneværende 
klimaplan» med de konklusjoner og anbefalinger som er beskrevet.  
 
Bystyret påpeker at kommunen fortsatt ikke vet om kommunen er nærmere eller 
lengre fra å nå de overordnete målene mht til nedgang i klimautslipp og energibruk. 
 
Bystyret bemerker at mange mål ikke er oppnådd. Det krever mer oppfølging. 
Samtidig er det viktig at målene er realistiske og målbare. 
 
 
 Følgende anbefalinger: 
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1. I forbindelse med ny plan for Energi- og klima, etabler og fyll ut en ansvarsmatrise 
over handlingsdelens områder og tiltak. Denne formidles til informasjon i 
organisasjonen.  
2. I ny plan for Energi- og klima, tydeliggjør:  

 revidering  

 

 

 
 
Bystyret ber om at evalueringsrapporten vedrørende klimaplanen som skal være 
ferdig 31.12.16, og at den nye planen som skal være ferdig utarbeidet sommeren 
2017 blir oversendt til kontrollutvalget. 
 
Bystyret henstiller administrasjonen til å følge opp forvaltningsrapporten og orienterer 
kontrollutvalget om oppfølgingen. 
 
 
 

42/16 Orientering om forvaltningsrevisjonsprosjektet "IKT-
systemer, opplæring, ajourhold og hardware"  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Tønsberg  23.11.2016 42/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Revisors orientering tas til informasjon. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor Rune Johansen orienterte om oppstartsmøte, intervjuer og status i arbeidet. 
Problemstillingen ble gjennomgått og forhold som oppgradering, programversjoner, 
plattformer, systematisering, rutiner, virksomhetskartlegging, vedlikehold, 
feilmeldinger, logg og teknisk utstyr  ble kommentert. Spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Revisors orientering tas til informasjon. 
 
 
 
 
 

43/16 Revisor orienterer, Tønsberg  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
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1 Kontrollutvalget i Tønsberg  23.11.2016 43/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Revisors informasjon tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor Rune Johansen gjennomgikk et notat som ble utdelt på møtet vedrørende 
utført revisjonsarbeid angående inntekter, kasser, innkjøp, lønn, fond, mva., 
anskaffelser, minimumsavdrag og budsjettendringer. Det ble bekreftet at ingen 
kritiske funn er fremkommet.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
Revisors informasjon tas til orientering 
 
 
 
 

44/16 Møteplan 2017, Tønsberg 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Tønsberg  23.11.2016 44/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Utkast til møteplan vedtas som: Møteplan 2017 for kontrollutvalget i Tønsberg. 

 tirsdag,  28. februar 2017 

 onsdag, 26. april 2017  

 tirsdag,  13. juni 2017 

 tirsdag,    5. september 2017 

 tirsdag,  28. november 2017 
 Kontrollutvalget ber om at møtedagene legges inn i kommunens møtekalender. 
 
 
Møtebehandling 
Møteplanen til kontrollutvalget ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Utkast til møteplan vedtas som: Møteplan 2017 for kontrollutvalget i Tønsberg. 
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 tirsdag,  28. februar 2017 

 onsdag, 26. april 2017  

 tirsdag,  13. juni 2017 

 tirsdag,    5. september 2017 

 tirsdag,  28. november 2017 
 Kontrollutvalget ber om at møtedagene legges inn i kommunens møtekalender 
 
 
 
 
 

45/16 Referatsaker, Tønsberg 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Tønsberg  23.11.2016 45/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

 Forlengelse av kontrakten om revisjonstjenester er behandlet i bystyret i sak 
146/16 den 12.10.16. Kontrollutvalget behandlet saken og lagde innstilling den 
28.09.16. 

 

 VIKS har sendt et eierskapsbrev datert 26. september 2016 til sine eiere for 
orientering om hvordan kommunereformen påvirker VIKS.  
 

 Smiløkka eies av Tønsberg kommune, Nøtterøy kommune, Stokke kommune 
og Andebu kommune med 25% hver. Orientering om styremøte den 15.09.16 
og den 27.10.16. 

 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering 
 
 
 
 
 

46/16 Eventuelt, Tønsberg 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Tønsberg  23.11.2016 46/16 
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Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Norges kommunerevisor forbund,(NKRF) skal arrangere «Kontrollutvalgskonferansen  
2017» den 1. og 2. februar. Programmet er ikke ferdig ennå, med sekretariatet 
sender dette ut på e-post når det foreligger.  
 
Byggeregnskap for Messehallen A ble etterspurt. Utvalget ønsker en orientering fra 
rådmannen i den forbindelse. 
 
Utvalget diskuterte strømbrudd som var i november 2016. Tønsberg kommune er 
medeier i Vestfold Vann IKS hvor ordfører er representant fra Tønsberg kommune i 
representantskapet.  Utvalget ber ordfører informere om beredskapen ved 
strømbrudd.     
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Norges kommunerevisor forbund,(NKRF) skal arrangere «Kontrollutvalgskonferansen  
2017» den 1. og 2. februar. Kontrollutvalgsmedlemmer som ønsker å delta melder i 
fra til sekretariatet som sørger for påmelding innen fristen 15.12.16. 
 
Rådmannen inviteres for å redegjøre for ombyggingen/ bygging av Messehall A på 
neste kontrollutvalgsmøte 28.02.17. 
 
Ordfører inviteres for å redegjøre for beredskapen ved strømbrudd i forhold til at 
ordfører er Tønsberg kommunes representant i Vestfold Vann IKS representantskap. 
 
 
 
Neste møte i kontrollutvalget er 28. februar 2017. 
 
Revetal, 24.11.16 
For leder av kontrollutvalget i Tønsberg kommune, Lars Egeland 
 
 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Rådgiver 
VIKS 
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1 
 

Arkivsak-dok. 17/00013-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  28.02.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 2/17 ORIENTERING FRA RÅDMANN OM 
OMBYGGING/BYGGING AV MESSEHALL A 

 

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

 
Saksframstilling: 
Byggeregnskap for Messehallen A ble etterspurt i kontrollutvalgsmøtet 23.11.16. 
Utvalget ønsker en orientering fra rådmannen i den forbindelse. 
 
Følgende vedtak ble fattet: 
Rådmannen inviteres for å redegjøre for ombyggingen/ bygging av Messehall A på 
neste kontrollutvalgsmøte 28.02.17. 
 
Rådmannen er invitert 28.11.16. 



3/17 Orientering fra ordfører om beredskapen i Vestfold Vann IKS ved et strømbrudd  - 17/00012-1 Orientering fra ordfører om beredskapen i Vestfold Vann IKS ved et strømbrudd  : Orientering fra ordfører om beredskapen i Vestfold Vann IKS ved et strømbrudd
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Arkivsak-dok. 17/00012-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  28.02.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 3/17 ORIENTERING FRA ORDFØRER OM BEREDSKAPEN I 
VESTFOLD VANN IKS VED ET STRØMBRUDD  

 

Forslag til vedtak: 
Ordførerens informasjon tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
Saksframstilling: 
I kontrollutvalgsmøtet 23.11.16 diskuterte utvalget strømbruddene i november 2016.  
 
Tønsberg kommune er medeier i Vestfold Vann IKS hvor ordfører er representant fra 
Tønsberg kommune i representantskapet.  Utvalget ønsket en orientering fra ordfører 
om beredskapen ved strømbrudd.     
 
Følgende vedtak ble fattet: 
Ordfører inviteres for å redegjøre for beredskapen ved strømbrudd i forhold til at 
ordfører er Tønsberg kommunes representant i Vestfold Vann IKS representantskap. 
 
Ordfører er invitert. 
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Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
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Kontrollutvalget i Tønsberg  28.02.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 4/17 BEHANDLING AV FORVALTNINGSPROSJEKT "IKT - 
SYSTEM, OPPLÆRING, AJOURHOLD OG HARDWARE" 

 

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.  

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.  
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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.  

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.  



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

  
3 

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. 
 
 
 
Vedlegg:  
Forvaltningsrevisjonsrapport «IKT-systemer, opplæring, ajourhold og hardware» 

 
Saksframstilling: 
I mai møtet 2016 bestilte kontrollutvalget en prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «IKT-systemer, opplæring, ajourhold og hardware» jfr. 
«Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019».   
 
Kontrollutvalget ønsket å ha fokus på hvordan brukerne opplever systemene, 
opplæring av de ansatte slik at de får tilstrekkelig kompetanse, at systemene blir 
oppgradert og at de har tilfredsstillende utstyr. 
 
Følgende problemstilling ble vedtatt: 
Opplæring  
På bakgrunn av formålet oppstilles følgende problemstillinger som gjelder opplæring:  
1. I hvilken grad er det etablert rutiner for vurdering av kompetanse og behov for 
opplæring av den enkelte ansatte?  

2. I hvilken grad utarbeides planer for opplæring på sektorovergripende systemer og 
på fagsystemer?  

3. I hvilken grad etterleves planer og rutiner for opplæring av brukere?  
 
Ajourhold  
På bakgrunn av formålet oppstilles følgende problemstillinger som gjelder ajourhold:  
1. Er det etablert en IKT-strategi som bidrar til å tilfredsstille lovkrav til digital 
kommunikasjon?  
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2. Er det etablert hensiktsmessige sikkerhetsrutiner og systemer for sikre digitale 
tjenester og installasjoner?  

3. Er det etablert hensiktsmessige rutiner, systemer og planer for løpende ajourhold 
av kommunens IKT-systemer?  

4. Leveres IKT-tjenestene i samsvar med rutiner, systemer og etablerte planer?  
 
Hardware  
På bakgrunn av formålet oppstilles følgende problemstillinger som gjelder hardware:  
1. I hvilken grad etterleves etablerte rutiner for anskaffelse, vedlikehold og avhending 
av IKT-utstyr?  
 
Sekretariatet mottok forvaltningsrapporten 16.02.17. Rådmannen har fått anledning 
til å uttalele seg, og det vises til side 28 i rapporten.   
 
 
 



4/17 Behandling av forvaltningsprosjekt "IKT - system, opplæring, ajourhold og hardware" - 16/00105-8 Behandling av forvaltningsprosjekt "IKT - system, opplæring, ajourhold og hardware" : Forvaltningsrevisjon Tønsberg Sentrale administrative IKT-systemer, opplæring, ajourhold og hardware.pdf

 

  

 

 

 

"Sentrale 
administrative IKT-
systemer, opplæring, 
ajourhold og 
hardware" 
 
 
 
 
Forvaltningsrevisjonsrapport 
Tønsberg kommune 

15. februar  2017  
 
 
www.kpmg.no 



4/17 Behandling av forvaltningsprosjekt "IKT - system, opplæring, ajourhold og hardware" - 16/00105-8 Behandling av forvaltningsprosjekt "IKT - system, opplæring, ajourhold og hardware" : Forvaltningsrevisjon Tønsberg Sentrale administrative IKT-systemer, opplæring, ajourhold og hardware.pdf

 Tønsberg kommune, FORVALTNINGSREVISJON    1 
 

Forord 
 

Etter vedtak i kontrollutvalget i Tønsberg kommune 22.6.2016 har KPMG gjennomført en 
forvaltningsrevisjon rettet mot "Sentrale administrative IKT-systemer, opplæring, ajourhold og hardware" 
i kommunen. Denne rapporten er svar på kontrollutvalgets bestilling.  
 
  
 
Oppbygging av rapporten  
 
Våre konklusjoner og anbefalinger fremgår av rapportens sammendrag. Kapittel 1 har en innledning til 
rapporten. Her blir formål, problemstillinger, revisjonskriterier og metode presentert. I kapittel 2 til 5 
presenterer vi revisjonskriterier (utdypet i egne vedlegg) fakta og vurderinger knyttet til de enkelte 
problemstillingene. Våre anbefalinger blir presentert i eget kapittel 5, og i kapittel 6 er rådmannens 
kommentarer til rapporten tatt inn.  
 
Takk til kommunen for god hjelp i vårt arbeidet med forvaltningsrevisjonen.  
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Sammendrag 
 

Formål med forvaltningsrevisjonen er å se nærmere på tre områder innenfor IKT. En del som gjelder 
opplæring, en del som gjelder ajourhold og en del som gjelder hardware. Forvaltnignsrevisjonen 
fokuserer på bruker, og dekker ikke rent tekniske eller IKT-operasjonelle forhold. Formålene ble definert 
slik i vedtatt prosjektplan for forvalningsrevisjonen: 

Opplæring 
Denne delen av forvaltningsrevisjonen har følgende hovedformål: 
 Undersøke om det er etablert systemer for kompetansekartlegging relatert til bruk av IKT-systemer. 
 Undersøke om det er etablert hensiktsmessige planer for opplæring av ansatte i bruk av IKT-

systemer. 
 Undersøke om det gjennomføres tilstrekkelig opplæring av ansatte. 

 
Ajourhold 
Ajourhold av IKT-systemer er viktig for å sikre stabil drift av kommunens tjenester. Med dette som 
utgangspunkt har forvaltningsrevisjonen følgende mål:  
 Undersøke i hvilken grad det er etablert en IKT-strategi som fanger opp og bidrar til oppfyllelse av 

lovkrav når det gjelder digital kommunikasjon. 
 Undersøke i hvilken grad det er etablert rutiner og systemer for å sikre digitale tjenester og 

installasjoner. 
 Undersøke i hvilken grad det er etablert hensiktsmessige systemer, rutiner og planer for løpende 

ajourhold av kommunens IKT-systemer.  
 Undersøke om IT-tjenestene leveres i samsvar med rutiner, systemer og etablerte planer. 
 
Hardware 
For å sikre tilstrekkelig kontroll med IKT-utstyr, er det nødvendig med policy og rutiner på området. 
Med dette som utgangspunkt har forvaltningsrevisjonen et hovedmål:  
 Undersøke i hvilken grad rutiner og policy for anskaffelse, vedlikehold og utfasing av IKT-utstyr 

etterleves.  

 
For å svare på dette er det oppstilt tre hovedproblemstillinger i denne forvaltningsrevisjonen. Under er 
våre konklusjoner og anbefalinger. 

Problemstilling Opplæring 

• I hvilken grad er det etablert rutiner for vurdering av kompetanse og behov for opplæring av 
den enkelte ansatte?  

• I hvilken grad utarbeides planer for opplæring på sektorovergripende systemer og på 
fagsystemer?  

• I hvilken grad etterleves planer og rutiner for opplæring av brukere?  

Forvaltningsrevisjonen viser at det i liten grad er etablert formelle rutiner for vurdering av kompetanse 
og behov for opplæring av den enkelte ansatte. I hvilken grad og på hvilken måte det tilbys opplæring, 
er opp til IKT-seksjonen for fellesapplikasjoner og for systemeier på fagsystemer. Opplæring tilbys i form 
av større kurs, en-til-en opplæring og hjelp via superbrukere. I tillegg sendes det beskjeder pr e-post og 
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det legges ut informasjon på intranett. Vårt hovedinntrykk er at det tilbys tilstrekkelig opplæring. Uten at 
det kan dokumenteres, er vårt inntrykk at det tilsynelatende er en fordel å ha dedikerte stillingsressurser 
på fagsystem som raskt kan bistå med opplæring og avklaringer. 

Problemstilling ajourhold 

• Er det etablert en hensiktsmessig IKT-strategi som bidrar til å tilfredsstille lovkrav til digital 
kommunikasjon? 

• Er det etablert hensiktsmessige sikkerhetsrutiner og systemer for sikre digitale tjenester og 
installasjoner? 

• Er det etablert hensiktsmessige rutiner, systemer og planer for løpende ajourhold av kommunens 
IKT-systemer? 

• Leveres IKT-tjenestene i samsvar med rutiner, systemer og etablerte planer? 

Tønsberg kommune har en IKT-strategi som er administrativt behandlet og som gjelder til og med 2017. 
I forbindelse med at Tønsberg kommune har besluttet å delta i et interkommunalt samarbeid om IKT 
drift med kommunene Nøtterøy, Tjøme, Re, Hof og Holmestrand, vil det være nødvendig å samordne 
planer fremover. I dette arbeidet er det mulig å se nærmere på mulighetene for økt digital samhandling 
med innbyggerene. Det er etablert en ordning med "svar ut" som tilfredsstiller lovkravet til digital 
kommunikasjon, men ikke alle fagsystemer er koblet på ordningen.  

Basert på omfanget av rapporterte større hendelser på IKT-området, kan det se ut til at det er etablert 
hensiktsmessige sikkerhetsrutiner for å sikre digitale tjenester og installasjoner. Imidlertid er det enkelte 
områder hvor kommunen kan forbedre og dokumentere sine egenkontrollaktiviteter på IKT-området.  

Det er etablert rutiner for oppgradering av programvare, og dette skal avklares med IKT-seksjonen. Vår 
vurdering er at IKT-seksjonen har gode rutiner på gjennomføring og varsling i forbindelse med 
oppgraderinger. At det noen ganger kan bli endringer i planene, og at det kan skje ting i forbindelse med 
oppgraderinger som gjør at nedetiden blir noe lenger enn varslet, må virksomhetene kunne være 
forberedt på. I utgangspunktet er det etablert rutiner som tilsier at systemeier skal inn og teste før 
programvare settes i produksjon i forbindelse med oppgraderinger. Vi ser at det kan være 
hensiktsmessig å ta en gjennomgang og klargjøre hva som ligger i dette ansvaret og hvor mye det skal 
testes før en endring godkjennes for produksjonssetting.  

Det synes å være litt forskjellig oppfatning mellom virksomhetene innenfor helse og IKT-seksjonen hva 
gjelder omfang av rapportert reell nedetid. Det rapporteres om nedetid i helger hvor IKT-seksjonen 
normalt ikke har bemanning. Flere rapporterer om økt responstid på brukerstøttehenvendelser til IKT-
seksjonen. Dette er et forhold IKT-seksjonen er klar over og som er kommunisert til virksomhetene via 
rådmannens ledergruppe. Årsaken blir blant annet forklart med prioritering av overgang til ny plattform 
for virksomheten og ressurssituasjonen på IKT-seksjonen.   

Problemstilling Hardware 

• I hvilken grad etterleves etablerte rutiner for anskaffelse, vedlikehold og avhending av IKT-
utstyr? 

Det er etablert rutiner for anskaffelser og avhending av utstyr, men dokumentert kontroll og oversikt over 
IKT-utstyr kan bli bedre. IKT-seksjonen har bedt om at virksomhetene kartlegger utstyret i forbindelse 
med overgang til ny plattform for å sikre at det ikke er for gammelt til å kjøre på ny plattform. 
Kartleggingen viste at det var mye gammelt utstyr, og IKT-seksjonen har i en overgangsperiode 
akseptert utstyr som er opp til 7 år gammelt. IKT-seksjonen satte før gjennomført kartlegging et krav til 
at utstyr ikke måtte være over 5 år gammelt. Det er etablert rutiner for sikker avhending av utstyr. Det 
er for eksempel krav om at autorisert personale håndterer sletting. Med manglende totaloversikt over 
utstyr kan ikke kommunen dokumentere at rutinene følges fullt ut. 
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Anbefalinger 
 
I forbindelse med at Tønsberg kommune har besluttet å delta i et interkommunalt samarbeid om IKT 
drift med kommunene Nøtterøy, Tjøme, Re, Hof og Holmestrand, blir det nødvendig å se på en samkjørt 
plan for utvikling på IKT-området. Dette gjelder valg av teknisk infrastruktur, valg av fagsystemer mv. 
Tønsberg kommune har de senere årene hatt begrenset med muligheter for å styrke budsjettet på IKT-
siden. Det er usikkert hvordan dette bildet vil utvikle seg og hvilke gevinster som kan komme ut av nytt 
samarbeid. Uansett hvilket handlingsrom dette samarbeidet og kommunenes økonomi gir, er det viktig 
at virksomhetene kommer opp med sine behov og ønsker i en koordinert og samkjørt prosess.  
 
Vårt inntrykk er at det synes å være noe mangelfull forankring og diskusjoner med virksomhetene når 
det gjelder utvikling av IKT-området. Dette fremkommer også i forbindelse med de intervjuer vi har 
gjennomført. I saken om E-helse antydes det også at det kan være noe uklare ansvarsforhold mellom 
IKT-seksjonen og Helse.  
 
IKT-strategien beskriver noen av planene innenfor IKT-området. Vi savner en samlet oversikt over hvilke 
planer og aktiviteter som IKT-seksjonen må forholde seg til. IKT-seksjonen har vært tydelige på at de 
har prioritert ny plattform, og dette har vært helt nødvendig. Samtidig har de også levert på en god del 
av de planer som fremkommer av IKT-strategien, og for øvrig også løpende holdt driften i gang uten 
store alvorlig feilsituasjoner. Vi antar imidlertid at økt kapasitet og satsning på IKT vil kunne gi økt kvalitet 
og besparelser i form av mer effektiv tjenesteproduksjon. De situasjonene som er meldt og periodene 
med nedetid, har nødvendigvis medført økt belastning på virksomhetene. 
 
Tilbakemeldingene fra intervjuene er at kapasiteten på IKT-seksjonen har vært opplevd som en 
utfordring. Dette har også IKT-seksjonen vært tydelige på, og de har i enkelte sammenhenger vært nødt 
til å si nei og noen ganger er det også kjøpt inn eksterne ressurser som har avlastet seksjonen.  
 
Mange av de rutiner og prosedyrer Tønsberg kommune har utviklet og blant annet dokumentert i IT-
sikkerhetshåndbok, må nå tilpasses i forhold til det nye samarbeidet. I dette arbeidet blir det viktig å se 
på hvordan samspillet mellom det nye selskapet og de enkelte virksomhetene i kommunene skal være.  
 
Basert på at mange rutiner og prosedyrer nå må gjennomgås på nytt, har vi enkelte anbefalinger som 
vi mener kan være nyttige. Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er noen full opplisting av de funn vi har 
gjort, men er en opplisting av de områdene vi mener er av størst betydning.  
 

• 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.  

• 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. 

• 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. 

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

• 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.  

• 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.  

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

• 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. 

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

1.1 Bakgrunn og formål 
IKT er et av flere områder som er trukket frem i overordnet analyse vedrørende forvaltningsrevisjons-
prosjekter for perioden 2016-2019. I overordnet analyse ble det blant annet trukket frem: 

I økonomiplanen for 2016-2019 går det frem at det er behov for endret programvare og 
kompetanse innen IKT. Dette som følge av endringer i lov og forskrifter, samt teknologiske 
nyvinninger.  Det økende trusselbildet mot digitale tjenester og installasjoner fordrer økte 
sikkerhetsmekanismer hos kommunen, og kommunen må da ha en strategi og bevisstgjøring 
av forandring i arbeidsprosessene. 

I arbeidsmøtet ble utfordringer innenfor IKT-område pekt på som et kritisk risikoområde i 
kommunen. Det ble pekt på at IKT-området ikke fungerer optimalt, blant annet på grunn av at 
det ikke er tilstrekkelig utviklet, og det preges av mye nedetid. Konsekvensen av å ha et IKT-
system som ikke er pålitelig, kan potensielt sett være store. I helse- og omsorgssektoren blir 
velferdsteknologi en stadig større del av hverdagen, og det kan i verste fall stå om liv og helse. 
Negativt omdømme og økonomisk tap er andre konsekvenser.  

Kontrollutvalget i Tønsberg kommune valgte i møte 3.5.2016 å bestille en prosjektplan for forvaltnings 
revisjonsprosjektet "Sentrale administrative IKT-systemer, opplæring, ajourhold og hardware". 
Prosjektplan ble lagt frem for kontrollutvalget i møte 22.6.2016 og vedtok å gjennomføre prosjektet i tråd 
med fremlagt prosjektplan. 

1.2 Problemstillinger 
Forvaltningsrevisjonen gir svar på følgende problemstillinger: 
 

Opplæring  

På bakgrunn av formålet oppstilles følgende problemstillinger for forvaltningsrevisjonens del som 
gjelder opplæring: 

• I hvilken grad er det etablert rutiner for vurdering av kompetanse og behov for opplæring av 
den enkelte ansatte?  

• I hvilken grad utarbeides planer for opplæring på sektorovergripende systemer og på 
fagsystemer?  

• I hvilken grad etterleves planer og rutiner for opplæring av brukere? 

Ajourhold 

På bakgrunn av formålet oppstilles følgende problemstillinger for forvaltningsrevisjonens del som 
gjelder ajourhold: 

• Er det etablert en hensiktsmessig IKT-strategi som bidrar til å tilfredsstille lovkrav til digital 
kommunikasjon? 

• Er det etablert hensiktsmessige sikkerhetsrutiner og systemer for sikre digitale tjenester og 
installasjoner? 

• Er det etablert hensiktsmessige rutiner, systemer og planer for løpende ajourhold av 
kommunens IKT-systemer? 

• Leveres IKT-tjenestene i samsvar med rutiner, systemer og etablerte planer. 
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Hardware 

• I hvilken grad etterleves etablerte rutiner for anskaffelse, vedlikehold og avhending av IKT-
utstyr? 

1.3 Revisjonskriterier 
Revisjonskriterier er de krav og normer som tilstand og/eller praksis i kommunen måles mot. 
Revisjonskriterier må være aktuelle, relevante og gyldige for kommunen.  Kilder for å utlede 
revisjonskriterier har vært: 

 Tønsberg kommune's IKT-strategi for perioden 2014-2017 (administrativt behandlet) 

 Tønsberg kommunes IT-sikkerhetshåndbok 

 Digitaliseringsstrategi 2013-2016 (KS-dokument) 

 Mål, strategi og policy innen informasjonssikkerhet 

 Prosess- og rutinebeskrivelser 
 

Revisjonskriterier som er brukt er redegjort nærmere for i innledningene til kapittel 2,3 og 5. 

1.4 Metode 
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i samsvar med kravene i RSK001 Standard for 
forvaltningsrevisjon1. 

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

 Dokumentinnsamling og analyse  

 Intervjuer  

 
Til grunn for rapporten ligger en gjennomgang og analyse av sentrale dokumenter opp mot 
revisjonskriteriene. Liste over mottatt dokumentasjon er inntatt i vedlegg 1. 

I samråd med kontrollutvalget er det i prosjektet plukket ut noen sentrale IKT-systemer som prosjektet 
har sett nærmere på:  
 

• Visma Omsorg Profil 

• Visma Flyt Skole 

• Visma Omsorg HsPro 
• Acos Websak 

• Visma Økonomi/HR 
 
Basert på dette utvalget har vi snakket med systemeier og brukerstøtte for disse systemene. Vi har også 
hatt samtaler med et utvalg virksomhetsledere:  
 

• Rektor ved Eik Skole 
• Rektor ved Kongseik ungdomsskole 

• Virksomhetsleder Helse- og omsorgstjenester i bemannede boliger 

• Enhetsleder ved Træleborg sykehjem 
 
 
                                                           
1 Utgitt av Norges Kommunrevisorforbund. 
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Vi har i tillegg hatt intervju med følgende: 

 
• Leder virksomhet kommunikasjon 
• Driftsansvarlig  
• Sikkerhetsansvarlig  

 
Intervju har vært en sentral informasjonskilde, og utvalget av personer er basert på forventet 
informasjonsverdi, personenes erfaring og formelt ansvar i forhold til forvaltningsrevisjonens formål og 
problemstillinger. Formålet med intervjuene har vært å få utfyllende og supplerende informasjon til 
dokumentasjonen vi har mottatt fra kommunen. Data fra intervjuene er verifisert av respondentene, dvs. 
at respondentene har fått anledning til å gjøre eventuelle korrigeringer på faktadelen av rapporten. 

IKT er et stort og omfattende fagområde som griper langt inn i tjenesteproduksjonen. I arbeidet med 
forvaltningsrevisjonen er det gjennomført intervjuer både med IKT-seksjonen, systemeiere på utvalgte 
fagsystemer og med noen virksomhetsledere. Disse intervjuene sammen med mottatt dokumentasjon 
danner grunnlaget for vår fakta beskrivelse. Forvaltningsrevisjonen har ikke som mål å etterprøve eller 
gjennomgå i detalj de rutiner som kommunen har etablert. I faktakapitlene vil vi gjengi en del informasjon 
innsamlet gjennom de intervjuer vi har gjennomført. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke nødvendigvis har 
verifisert informasjonen utover at vi har bedt intervjuobjektene bekrefte at informasjonen stemmer.  

Datainnsamlinga ble avsluttet 27.01.2016. 
 
Rapport er sendt rådmannen til uttalelse den 01.02.2017 med høringsfrist den 15.02.2017. 
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2. Opplæring 

2.1 Revisjonskriterier  
Tønsberg kommune har utarbeidet dokumentet "Sikkerhetsinstruks bruker". Dokumentet beskriver 
retningslinjer for bruk av IT ved Tønsberg kommune. Instruksen skal være lest og signert, og skal 
oppbevares i den ansattes personalmappe. Et av kravene i instruksen er "Før du får tilgang til de aktuelle 
informasjonssystemene, skal du ha gjennomgått nødvendig opplæring". Prosedyre for brukerstøtte 
definerer hvem som har ansvaret for opplæring og brukerstøtte. Det vises til nærmere orientering av 
revisjonskriteriene i vedlegg 2.  

På denne bakgrunn er følgende revisjonskriterium oppstilt: 

 Ansatte skal gjennomgå opplæring før de får tilgang til aktuelle informasjonssystemer. 
 Daglig behandlingsansvarlig skal sørge for at medarbeidere har kompetanse i bruk av utstyr og 

programvare, og at operativ bruk av utstyr skjer i henhold til planer, rutiner og prosedyrer.  

2.2 Fakta 
Ansvaret for opplæring av nyansatte ligger dels på personalansvarlig og dels på systemeier på aktuell 
programvare. Som en del av standard rutine ved nyansettelse, skal ansatte signere på 
"Sikkerhetsinstruks bruker". Dette dokumentet forutsetter også at den ansatte har lest diverse instrukser 
(herunder blant annet bruk av internett, bruk av e-post, bruk av IKT utstyr og rutine for 
informasjonshåndtering). I tillegg vil den ansatte avhengig av rolle, arbeidsoppgaver og 
virksomhetstilknytning, få tilbud om opplæring i ulike fagprogrammer.  

Fagsystemer som f.eks. Gat og Acos/websak arrangerer jevnlig kurs både for nyansatte og for erfarne 
brukere. Registreringstilgang i HRM (lønn) forutsetter opplæring, og dette avtales individuelt i 
forbindelse med tildeling av tilgang. Overgang til elektronisk løsning av økonomi-, lønns- og nytt HR-
system vil medføre stor grad av opplæring for alle nivåer. 

Det gjøres ingen øvrig systematisk overordnet kartlegging av opplæringsbehov eller oversikt over 
gjennomført kurs for ansatte i virksomhetene. Det er etablert en rutine for å signere på 
"Sikkerhetsinstruks bruker". IKT-seksjonen har mulighet for å fange opp opplæringsbehov gjennom sin 
oversikt over innmeldte feil, og brukerstøtte på det enkelte fagsystem kan også gjennom henvendelser 
fange opp behovet for å gå ut med informasjon eller opplæring. Alle medarbeidere skal svare årlig på 
medarbeiderundersøkelse, og enkelte av spørsmålene har til og med 2016 hatt relevans i forhold til IKT. 
F.eks. "har du utstyr til å få gjort jobben din (for eksempel data, verktøy, hjelpemidler)?" og "har du 
nødvendig kompetanse for å utføre dine arbeidsoppgaver?". I tillegg gjennomføres 
medarbeidersamtaler hvor kompetanse naturlig vil være tema. Denne muligheten for kartlegging 
gjennom medarbeiderundersøkelsen blir endret i forbindelse med overgang til ny undersøkelse i 2017. 
Innføring av nytt økonomi-, lønn- og HR-system vil kreve opplæring for brukere på alle nivåer og 
systematisk opplæringsplan blir utarbeidet i forbindelse med plan for overgang. 

I planperioden for IKT-strategien er det redegjort for opplæring som er tilbudt alle ansatte. Her 
fremkommer det at ansatte har fått tilbud om nanolæring (små enkle kurs innenfor informasjons-
sikkerhet), samt at det er gitt grundig opplæring til ansatte i forbindelse med overgang til ny plattform. 
Tønsberg kommune er også en del av KS læringsarena som er en e-læringsportal hvor kommunene 
deler sin kompetanse i form av e-læring. 

I dette forvaltningsrevisjonsprosjektet har vi sett nærmere på fem ulike fagprogrammer, og vil kort 
oppsummere hvordan opplæring foregår for disse. 
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Visma Profil 

For Visma Profil er det etablert et "Profilforum". Visma Profil brukes til enhver tid av mellom 1000-1500 
ansatte innenfor helse i Tønsberg kommune. Systemet brukes til en rekke oppgaver som blant annet 
elektronisk pasientjournal, saksbehandling tjenestetilbud, samhandling med leger og sykehus, daglige 
arbeidsplaner, rapportering til KOSTRA, fakturering av hjemmetjenester mv. Forumet har som formål å 
se til at Tønsberg kommunes valgte fagsystem Profil brukes på en god måte og utvikles i forhold til 
kommunen og brukergruppenes behov. Forumet består av faste deltakere som alle har ansvar innenfor 
helse. På enkeltområder/enkeltsaker kan forumet trekke inn andre personer som har oppgaver knyttet 
til databehandling og dokumentasjon. Leder for forumet er virksomhetsleder for hjemmetjenesten. I 
tillegg er det en representant fra IKT-seksjonen og representanter fra virksomhetene Sykehjemmene i 
Tønsberg, Hjemmetjenester, Helse- og omsorgstjenester i bemannede boliger, Barn og Unge, Tildeling 
helse- og omsorgstjenester og Helsetjenester.   

Profilforum skal som en del av mandatet som er utarbeidet for forumet, kartlegge behovet for opplæring 
og utarbeide plan for opplæring. Forumet har utarbeidet en strategi for opplæring inntatt i vedlegg 5. I 
vedlegget ligger også kopi av årsplanen for 2016. I strategien som er utarbeidet er ansvaret for 
opplæring delt avhengig av hvilken målgruppe ansatte tilhører. Alle ansatte tilbys basiskurs 2 ganger 
årlig i regi av Profilforum, samt opplæring av nøkkelpersoner i den enkelte virksomhet som har ansvar 
for opplæring av ansatte i egen virksomhet. I tillegg til kurs i regi av Profilforum og opplæring ute i den 
enkelte virksomhet, er det også lagt ut brukerdokumentasjon på fellesområde på server og på intranett. 

Visma Flyt Skole 

Visma Flyt Skole ble tatt i bruk som system for skoleadministrasjon av skolene i Tønsberg kommune 
høsten 2014. Opplæringsansvaret ligger på systemansvarlig som i praksis ligger til egen stillingsressurs/ 
pedagogisk rådgiver med ansvar for opplæring av egne ressurspersoner/skoleadministratorer på den 
enkelte skole (totalt 14 personer). Disse (skolesekretærene/skoleadministratorene) møtes to ganger pr 
halvår. Det er den enkelte rektor som har ansvar for at lærerne på den enkelte skole får nødvendig 
opplæring. Systemet er ikke tatt i bruk fullt ut, og det er gjennomført en gradvis innføring av nye moduler 
og funksjonalitet. Det er etablert rutiner/håndbok som ligger tilgjengelig for alle ansatte på intranett. Det 
jobbes nå innenfor skole med å utarbeide en IKT-plan for skole, herunder kartlegging av utstyr- og 
kompetanse (GAP-analyser) som skal være klart i løpet av første halvår 2017. 

Visma Omsorg HsPro 

Visma Omsorg HsPro er Tønsberg kommunes valgte system for helsestasjonene, og brukes av ca. 65 
brukere. Opplæring skjer gjennom systemansvarlige som lærer opp nye brukere. Det er satt av en 30% 
stillingsressurs for Helsestasjonene til å følge opp drift rundt HsPro. Opplæring er prioritert i 
kompetanseplanen for tjenesten, og opplæring skjer blant annet gjennom halvårlige gruppevise 
samlinger og gjennom løpende oppfølging fra superbruker (finnes på alle helsestasjonene). 
Leverandøren Visma tilbyr opplæring, men dette er i liten grad tilbudt større grupper. Det har vært 
vurdert slik at opplæringen har vært mer matnyttig ved at noen få har fått opplæring ved endringer, og 
deretter lært dette videre til de øvrige brukerne. Det har vært utarbeidet noen manualer/ 
brukerdokumentasjon lokalt i mangel på gode hjelpemidler fra Visma. 

Systemansvarlig deltar i tillegg i fagnettverk i Vestfold. 

ACOS Websak 

ACOS WebSak er Tønsberg kommunens valgte sak- og arkivsystem. Systemansvarlig har ansvar for å 
holde kurs. Opplæring skjer dels som større kurs (blant annet i bystyresalen med inntil 50-60 deltakere), 
og dels som opplæring for enkelte ansatte når dette er mest praktisk. I tillegg skjer mye av opplæringen 
ute i den enkelte virksomhet. Alle kurs som holdes, markedsføres på intranett og holdes etter behov. 
De holdes ofte i forbindelse med større endringer på system ved oppgraderinger. I tillegg legges det ut 
kursdokumentasjon og selvforklarende "videosnutter" på intranett som de ansatte kan ha nytte av.  
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Visma Økonomi og HRM 

Tønsberg kommune bruker Visma økonomi til blant annet regnskap, web-rapportering, budsjettering, 
lønn mv. Det er utpekt systemansvarlige innenfor de ulike modulene, og disse har ansvar for å håndtere 
brukerhenvendelser, utarbeide brukerdokumentasjon og tilby opplæring. Det ble gjennomført stor grad 
av opplæring/kurs da systemet var nytt, men opplæringen skjer nå individuelt.  

Det er de siste årene i liten grad gjennomført opplæring i form av egne kurs. Kurs og opplæring 
gjennomføres for enkelte virksomheter som har spurt spesielt om dette. Mye av opplæringen skjer 
gjennom en-til-en opplæring, gjennom dokumentasjon som legges ut på intranett, og gjennom 
oppfølging ved henvendelser til den enkelte superbruker. 

GatSoft (Gat) turnussystem brukes i alle turnusvirksomheter og også i enkelte virksomheter med 
ordinær arbeidstid. All variabel lønn overføres elektronisk via Gat. Fravær registreres i Gat og overføres 
til Visma HRM. Det gjennomføres jevnlig systemkurs, kurs i arbeidsmiljølovens arbeidstidsregler m.m. 
for å kunne bruke Gat effektivt.  Opplæringen er systematisk, og kursbehov etterspørres og tilbys 
primært gjennom Gat for å sikre at det når fram til alle aktuelle brukere. Dette skyldes at ansatte har 
tilgang til Min Gat også gjennom internett privat, og at det ikke er alle ansatte som har tilgang til intranett 
på jobb. 

Det er få felleskurs i Visma Enterprise økonomi web-rapportering, og dette er en konsekvens av at 
økonomirådgiverne for noen år siden valgte å tilby ferdige rapporter til alle. De som ønsker å lage sine 
egne rapporter, blir gitt opplæring ved behov. Få felleskurs er en konsekvens av en valgt "strategi". 

2.3 Vurderinger 
Vi mener at det i liten grad er etablert formelle rutiner for vurdering av kompetanse og behov for 
opplæring av den enkelte ansatte. Det er i liten grad utarbeidet planer for opplæring. I de tilfeller det 
tilbys og planlegges opplæring, er det vår vurdering at denne gjennomføres på en god måte.  

Vi mener at det tilbys en tilstrekkelig opplæring av ansatte for de systemer vi har sett nærmere på. 
Løsningene er noe forskjellige for de ulike fagsystemene, og opplæring skjer både som en kombinasjon 
av større kurs, en-til-en opplæring, superbrukere ute, informasjon på intranett og informasjon på e-post 
mv.  

Vi kan ikke se at det gjøres noen systematisk kartlegging av kompetansebehov. Temaet er en del av 
medarbeiderundersøkelser og medarbeidersamtaler, men det er ikke noe system for å samle opp og 
vurdere kompetansebehov samlet. Det er i liten grad gjennomført brukerundersøkelser på de ulike 
fagsystemene. Systemeier vil gjennom de spørsmål som kommer fra daglig bruk av systemet, ha en 
viss oversikt over de utfordringer som eksisterer, og har mulighet for å vurdere behov for opplæring eller 
gå ut med informasjon til brukerne.  

Det er i liten grad lagret informasjon om gjennomførte kurs og deltakelse. Ofte vil kurs i bruk av 
fagsystemer være nært knyttet til fagopplæring. F.eks. innenfor skole er vi kjent med at de har hatt fokus 
på personsikkerhet og bruk av frie tekst felt mv. Vi ser at det kan være et ressursspørsmål å etablere 
rutiner og system for lagring av kursdeltakelse, men vi mener dette kan være et bidrag til å sikre en god 
tjenesteproduksjon. Når det f.eks. gjennomføres elektroniske kurs, vil det med enkle hjelpemidler være 
lettere å måle deltakelse og følge opp at alle gjennomfører kursene. I intervju med sikkerhetsansvarlig 
ble det gitt tilbakemelding om at Nanolæring på informasjonssikkerhet hadde varierende grad av 
deltakelse.  
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3. Ajourhold 

3.1 Revisjonskriterier  
Fra 7.2.2014 ble digital kommunikasjon hovedregelen når forvaltningen kommuniserer med andre (ref. 
brev fra KMD 10.2.2014). Forvaltningsloven og eForvaltningsforskriften ble endret i 2014 for å legge til 
rette for dette. Regelverksendringene som ble gjort, gjelder for hele offentlig sektor, både stat, kommune 
og fylkeskommune. Innbyggere har rett til å reservere seg, og i denne forbindelse er det etablert et 
reservasjonsregister. Etter 1.1.2016 trenger ikke kommunene å innhente samtykke for å kommunisere 
digitalt. I kommunens IKT-strategi 2014-2017 er det også forutsatt oppgradering av sak-arkivsystemet 
for å kunne ta i bruk den kommunale felleskomponenten svar-ut.  

Kommunen har administrativt arbeidet med en digital strategi. Denne gir mål for arbeidet med digital 
utvikling, og gir prioriteringer av tiltak som skal gjennomføres i perioden. Vi har mottatt planen for 2014-
2017 oppdatert i mai 2016.  

Kommunen har utarbeidet en IT-sikkerhetshåndbok som beskriver viktige rutiner og retningslinjer for 
IKT-arbeidet.  

På denne bakgrunn er følgende revisjonskriterier oppstilt: 

 eForvaltningsforskriften § 8 og § 9  
 Gjennomgang av informasjonssikkerhetssystemet skal skje minst en gang årlig (IT-

sikkerhetsansvarlig og IT-driftsansvarlig ref prosedyre for ledelsens gjennomgang) 
 Egenkontroll/måling av sikkerhetsnivå ved Tønsberg kommune skal utføres regelmessig i henhold 

til systematiserte rutiner (ref dokumentet sikkerhetsmål og –strategi") 
 Tønsberg kommune skal sikre tilgjengelighet til systemer, tjenester og informasjon til rett tid for de 

personer som er autorisert  

3.2 Fakta 
IKT-strategi - Er det etablert en hensiktsmessig IKT-strategi som bidrar til å tilfredsstille 
lovkrav til digital kommunikasjon? 

Tønsberg kommune har administrativt arbeidet med en IKT-strategi for perioden 2014-2017. Vi har 
mottatt en oppdatert versjon av dette dokumentet med status i arbeidet pr mai 2016 (jfr. vedlegg 7). 
Strategien er blant annet ment å være et styringsdokument for toppledelsen og et prioriteringsdokument 
for virksomhetsledere, og følgende mål for IKT-strategien er definert i dokumentet: 

IKT-strategien skal: 
• Være et styringsdokument for toppledelse og et prioriteringsdokument for virksomhetsledere. 
• Være et arbeidsdokument for IT-senteret/avdelingen. 
• Være et levende dokument som revideres etter behov.  
• Ha elektroniske tjenester til innbyggere og næringsliv i fokus.  
• Ta utgangspunkt i struktur og tema slik de framkommer i ”eKommune 2012”. 
• Beskrive viktige satsningsområder for planperioden. 
• Gi en oversikt over prioriterte tiltak. 

 
For at IT-strategien skal være et ”levende” dokument, er koblingen mot kommunens øvrige 
planverk forsøkt gjort så sterk som mulig. Det betyr at den skal drøftes og revideres løpende i 
forhold til å møte både interne og eksterne utfordringer. I dette arbeidet, er planen å involvere 
alle virksomheter/seksjoner i kommunen.  
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Når planarbeidet for neste periode starter opp, er målsettingen at IT-strategien skal være et 
grunnlagsdokument som kan hjelpe til i prioriteringen av prosjekter som inneholder IKT. De 
kortsiktige prioriteringene er ment å være innspill til konkrete prosjekt og aktiviteter som bør 
prioriteres i budsjettarbeidet for neste periode. 
 

IKT-strategien beskriver en rekke tiltak med status for arbeidet som er gjennomført fra 2014 og frem til 
mai 2016. Noen eksempler på tiltak som er gjennomført: 

• Nye portalsider er oppe og går. Sikker pålogging ved hjelp av ID porten (MinId, etc.). Kommunen 
digitaliserer skjemaer. 

• Nye nettsider blir lansert i slutten av 2016, og disse tilfredsstiller krav til universell utforming. 

• Oppgradert websak og tatt i bruk den kommunale felleskomponenten "svar ut". 

• Tatt i bruk løsninger basert på nasjonale standarder og felleskomponenter. Blant annet har 
kommunen integrasjoner mot andre offentlige etater (skatt, folkeregister, Brønnøysund etc.), 
helsenett (mot fastleger og helseforetak) og felleskomponenter ("svar ut", geodata, kartverk 
etc.). 

• Skoler og barnehager er fullt ut over på kommunens nye nett.  

Merk at listen ovenfor kun er eksempler og ikke en uttømmende liste over det arbeidet som er utført i 
perioden. En viktig prioritering for IKT-seksjonen har vært å løfte over virksomhetene på nytt nett. I 
perioden har også Tønsberg kommune vært i ROBEK, og har hatt begrensende muligheter og ressurser 
til å prioritere utvikling. 

Tønsberg Bystyre har nylig behandlet sak om E-helse og sak om velferdsteknologi. Sak om opprettelse 
av IKT-selskap ble behandlet i desember 2016 (16/64236). I saken om E-helse nevnes det at grensen 
mellom IKT-seksjonens ansvarsområde og Helse og Omsorgs ansvar ofte kan være utydelig. Det sies 
også at E-helse ikke blir synliggjort i kommunens budsjett eller handlingsplaner, og at IKT-investeringer 
innen helse og omsorg ikke er gjenstand for politiske prioriteringer. 

Når det gjelder selve lovkravet til digital kommunikasjon, har nå Tønsberg kommune etter oppgradering 
av ACOS Websak tilrettelagt for digital kommunikasjon og bruk av svar-ut løsningen. Således er 
lovkravet oppfylt ved at sak- arkivsystemet er tilrettelagt. Det jobbes med å se på muligheter for å koble 
fagsystemer som f.eks. Visma flyt Skole og Visma Profil til svar-ut løsningen, men dette er foreløpig ikke 
på plass. Det er også et kostnadsspørsmål knyttet til dette. 

I saken om opprettelse av IKT-selskap ligger det et forslag til samarbeidsavtale som peker på noen 
viktige forutsetninger omtalt under punkt 3 om styringsprinsipper. Punktene slik de fremkommer i 
utkast til samarbeidsavtale under avsnitt 3 om styringsprinsipper er:  
 

• Eierkommunene må utvikle en forpliktende, felles og klar strategi som basis for selskapets drift 
og investeringer. Selskapet Jarlsberg IKT må ha langsiktige drifts- og investeringsbudsjetter 
som behandles og vedtas i alle kommunene. 

• Kommunene må vedta og forplikte seg til felles standard som gjelder alle. 

• Det må være lik gjennomføringshastighet og enighet om denne. 

• Felles utskiftingstakt på utstyr, samt standardisering, fastsettes i strategien og påfølgende 
planer. 

• Kommunene skal søke etter konsensus i viktige beslutninger. 

• Valg av fagsystemer vurderes av faggrupper der alle kommunene forplikter seg til å delta. 
Faggruppene skal foreslå valg av systemer overfor styret. Hovedprinsippet er at det skal brukes 
felles systemer. Alle deler de samlede kostnadene inklusive eventuelle systemskifter for noen. 
Jarlsberg IKT drifter alt over felles budsjett. 
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• Innkjøp utenfor det som fastsettes av faggrupper må i sin helhet betales av den respektive 
kommune. Disse skal likevel driftes av selskapet, og alle driftskostnadene må dekkes av den 
aktuelle kommunen. 

• Sluttbrukerutstyr og nettverkselektronikk i kommunene bør betales av den enkelte kommune, 
men kjøpes inn av Jarlsberg IKT etter fastlagte standardiserte tekniske krav, og føres som 
betalte oppdrag/prosjekter. 

• IKT-infrastrukturkostnader til og i den enkelte kommunes bygg skal legges inn i 
byggekostnadene, og betales av den aktuelle kommune. 

• Det må utformes klare regler for fordeling av kostnader ned på detaljnivå. 

• Kommunene og selskapet må ha felles håndtering av drifts- og investeringskostnader. 

 

Sikkerhetsrutiner - Er det etablert hensiktsmessige sikkerhetsrutiner og systemer for 
sikre digitale tjenester og installasjoner? 

Dokumentet "Sikkerhetsmål og –strategi" ligger som del av IT-sikkerhetshåndbok, og er Tønsberg 
kommunens overordnet styrende dokument for informasjonssikkerhet.  

I dokumentet er følgende sikkerhetsmål definert:  

1. Tønsberg kommune skal sikre at informasjon behandles i henhold til krav i relevante lover og 
forskrifter. 

2. Sikkerheten ved de respektive virksomheter skal ha forankring i ledelsen ved Tønsberg 
kommune. 

3. Sikkerheten skal ivaretas som en integrert del av hele Tønsberg kommunes organisasjon. 

4. Den fysiske sikkerhet ved Tønsberg kommune skal hindre at uautoriserte får adgang til lokaler 
der beskyttelsesverdig informasjon og sensitive personopplysninger lagres og behandles. 

5. Tilgang til systemer og informasjon gis kun til medarbeidere etter behov (Need to Know). 

6. Tilgang til systemer og informasjon for uvedkommende skal forhindres. 

7. Tønsberg kommune skal sikre at informasjonsbehandling er korrekt og at informasjon ikke 
forandres uten lovlig tilgang. 

8. Tønsberg kommune skal sikre tilgjengelighet til systemer, tjenester og informasjon til rett tid for 
de personer som er autorisert. 

9. Det skal være mulig å spore uønskede hendelser. 

10. Det skal være tatt i bruk rutiner for å håndtere uønskede, inkludert, virksomhetskritiske 
hendelser. 

11. Det skal være tatt i bruk systematiske læreprosesser ved uønskede hendelser slik at 
sannsynlighet for tilsvarende eller gjentatte hendelser reduseres 

12. Forhindre at personer eller systemer hos Tønsberg kommune bevisst eller ubevisst er årsak til 
sikkerhetsmessig uønskede hendelser mot egen eller andre virksomheter eller privatpersoner.  

13. Tønsberg kommune skal sikre at medarbeidere som bruker Tønsberg kommunes 
informasjonssystemer har en tilstrekkelig kompetanse for å ivareta virksomhetens 
sikkerhetsbehov/krav. 
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Videre i dokumentet er det stilt en del krav som gjelder sikkerhet. Eksempler på dette er: 

• Alle formaliteter mellom Tønsberg kommune og leverandører skal være formulert i formelle 
kontrakter (SLA – Service Level Agreement) og skal inkludere relevante sikkerhetskrav. 
Tønsberg kommune skal alltid ha rett til innsyn og måling av hvorvidt sikkerhetskrav etterleves 
av en leverandør. 

• Egenkontroll/måling av sikkerhetsnivå ved Tønsberg kommune skal utføres regelmessig i 
henhold til systematiserte rutiner. Avvik fra sikkerhetsmål og strategi samt vedtatte rutiner og 
styrende dokumenter skal håndteres som en del av avvikshåndteringen.  

• Krav om signatur på taushetserklæring (alle som får tilgang til beskyttelsesverdig opplysninger) 

• Krav om signatur på sikkerhetsinstruks bruker 

• Krav til at ansatte skal gjennomføre opplæring 

• Krav om fysisk sikkerhet og adgangskontroll 

• Krav til konfigurasjonskontroll  

• Krav til endringskontroll 

• Krav til beredskap   

Ut fra de overordnede målene er det definert en rekke prosedyrer og rutiner som ligger dokumentert i 
IT-sikkerhetshåndbok.  

Tønsberg kommune har utpekt en egen rolle som sikkerhetsansvarlig. Den som innehar rollen i dag 
bruker deler av sin stilling til å fylle rollen. En del av oppgavene sikkerhetsansvarlig er tildelt er å 
gjennomføre egenkontroll (ref. vedlegg 3). Sikkerhetsansvarlig har ikke utarbeidet og vedlikeholdt en 
plan for egenkontroll. Det er i liten grad gjennomført dokumentert egenkontroll. Med begrensede 
ressurser og blant annet fokus på overgang til ny plattform, har det vært nødvendig å prioritere de mest 
kritiske oppgavene. Sikkerhetsansvarlig nevner i denne sammenheng kontroll på e-post, spam- og 
viruskontroll, håndtering av meldeplikt til datatilsynet. 

Frem til nå har ikke kommunen, etter egen vurdering, hatt et egnet dokumentasjonssystem hvor 
egenkontroll mv kan dokumenteres. Tønsberg kommune har nå anskaffet Compilo og har også satt i 
gang et eget kvalitetsprosjekt, og vil jobbe videre med å forbedre seg på dette punktet. 

Rutinene i IT-sikkerhetshåndbok sier at sikkerhetsansvarlig skal gjennomføre årlig dokumenterte 
samtaler med virksomhetene - "Gjennomgang med ledelsen". Det er ikke gjennomført årlige samtaler 
med virksomhetene slik rutinen forutsetter. De samtalene som er gjennomført, er på uformelt nivå og 
det er ikke skrevet referat fra møtene.  

Sikkerhetsansvarlig har ingen oppfølging av rutiner knyttet til signatur på sikkerhetsinstruks for den 
enkelte bruker. Dette ansvaret ligger i dag ute på den enkelte virksomhet uten noen sentral oppfølging.  

Sikkerhetsansvarlig har ikke kjennskap til alvorlige sikkerhetsbrudd eller tap av data senere år. I 
forbindelse med oppgradering av HsPro for helsestasjonene, kan tap av data ha forekommet. 
Sikkerhetsansvarlig mener de har god kontroll på back-up, viruskontroll og tilgangsstyring. Det er 
gjennomført gjennomganger med virksomhetene med ujevne mellomrom for å få bekreftet riktighet i 
tilganger for ansatte.  

Ajourhold - Er det etablert hensiktsmessige rutiner, systemer og planer for løpende 
ajourhold av kommunens IKT-systemer?  

Budsjettansvaret for IKT er todelt. Litt forenklet kan det sies at Virksomheten Kommunikasjon ved IKT 
tar ansvar for grunnstrukturen når det gjelder kommunens IKT-verktøy og alle fellestjenestene som 
f.eks. saksbehandlingsverktøy, arkivverktøy, e-post mv. For de spesielle fagsystemene som 
virksomhetene benytter, så er det virksomhetene selv som må sørge å synliggjøre utviklingsbehov og 
behov for budsjettmidler til drift- og investering.  
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IKT-strategien for 2014-2017 beskriver mange av de tiltak kommunen ønsker å gjennomføre i perioden. 
I tillegg er det gjennomført nødvendige oppdateringer i programvare løpende. IKT-seksjonen varsler og 
avklarer oppgraderinger med systemeier og har faste oppgraderingstidspunkter hvor nedetid varsles. 
Det er etablert en egen prosedyre for "oppgradering og vedlikehold i programvare" som skal følges ved 
oppgraderinger. Prosedyren er inntatt kommunens IT-sikkerhetshåndbok. Her stilles det blant annet 
krav til at IT-driftsansvarlig har ansvaret ved oppgraderinger, at det gjøres risikovurderinger i forbindelse 
med oppgraderinger, og at det gjøres driftstesting før programvaren tas i bruk og oppgraderingen 
godkjennes. 

Det er utarbeidet to viktige politiske saker i senere tid som er nært knyttet til IKT-strategien. Den ene 
gjelder sak om velferdsteknologi, og den andre gjelder sak om E-helse. Det er også nylig behandlet en 
sak om opprettelse av IKT-selskap.  

I saken om E-Helse i Tønsberg er forholdet mellom ansvaret til Helse og omsorg og IKT-seksjonen 
beskrevet: 

Helse og omsorg har ansvaret for bruk og utvikling av IKT innen eget område. Grensen mellom 
IKT-seksjonens ansvarsområde og Helse og Omsorgs ansvar kan ofte være utydelig. Denne 
uklarheten er spesielt fremtredende for ansatte i helse og omsorg, og kan ha betydning for 
ivaretakelse av personopplysninger, tilganger og e-helseutviklingen. 

Økonomi og prioriterings- og beslutningsprosesser ved investeringer og oppgraderinger styrer 
rammene og innføring av nye systemer. 

E-helse blir ikke synliggjort i kommunens budsjett eller handlingsplaner, og IKT-investeringer 
innen helse og omsorg er ikke gjenstand for politiske prioriteringer verken i investerings- eller 
driftsbudsjett. 

IKT-seksjonen har prioritert høyt arbeidet med å løfte over virksomhetene på ny plattform. I tillegg til 
dette er løpende drift ivaretatt, nødvendige oppgraderinger foretatt, og en har gjennomført en rekke tiltak 
i henhold til IKT-strategien. I perioder har dette krevd en tøff prioritering av hvilke oppgaver IKT-
seksjonen kan ta på seg. I noen tilfeller har det vært nødvendig å si nei. Rådmannens ledergruppe har 
hatt forståelse for at IKT-bemanningen har vært begrenset, og at leveransemulighetene ikke dekker alle 
behov.  

I noen tilfeller opplever IKT-seksjonen at beskjed om større endringer kommer sent. Det kan være en 
krevende situasjon. Det er heller ikke alle hendelser som er like enkle å planlegge for i forkant. Som 
f.eks. virkningene av sammenslåing med Vear, omorganisering TKE og avvikling av Tønsberg 
parkering.  

Kvalitet - Leveres IKT-tjenestene i samsvar med rutiner, systemer og etablerte planer? 

I forbindelse med intervjuer av systemeiere og virksomhetsledere har vi forespurt om hvordan kvaliteten 
på IKT-tjenestene oppleves. Vi har fått noe blandede tilbakemeldinger hvor noen har opplevd lite 
utfordringer, mens noen har opplevelser av nedetid og andre utfordringer knyttet til leveransene: 

Kommunikasjon ved IKT-seksjonen  

IKT-seksjonen melder om tre situasjoner med vesentlige driftsutfordringer.  

I februar 2015, på gammelt nett, ble kommunen utsatt for et virusangrep via e-post som medførte 
nedetid på fire dager. Sikker sone var begrenset oppe, og det ble satt opp en nødløsning for Helse slik 
at de gradvis fikk tilgang til sine systemer 

Problemer med feil i Citrix-programvare medførte mye ustabilitet for brukere av tynnklienter i perioden 
mai til august 2016. Det tok tid å finne ut av feilen som viste seg å ligge i selve programvaren. Dette 
medførte treghet for brukere, at de ble kastet ut og ikke fikk tilgang til nettverk. 
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Oppgradering av HsPro feilet når Visma skulle gå fra Oracle til MS SQL. Det ble ikke foretatt tilstrekkelig 
testing av programvaren før den ble tatt i bruk. Først fire dager etter endringen ble det oppdaget at ikke 
alt fungerte. Dette medførte mye ekstraarbeid for helsestasjonene. 

Visma Profil 

Systemeier opplever det som positivt at IKT-seksjonen har fast representant som deltar i Profilforum. 
Den største utfordring som meldes, er at IKT-seksjonen ikke har bemanning i helger og etter normal 
arbeidstid. Varsling av nedetid oppleves også som sårbart da dette skjer på SMS til systemeier. 
Virksomhetene har rutiner for å håndtere nedetid. Kapasiteten på systemet oppleves som en utfordring, 
og noen brukere opplever at det går tregt og at en mottar feilmeldinger. Det meldes også at det kan ta 
noe tid å få opprettet tilgang til systemet for ansatte. Når det gjelder utstyrspark er det fortsatt en del 
gamle skjermer og mye tynnklienter2 i bruk. Det synes som om PC fungerer bedre og mer stabilt enn 
tynnklienter.  

Det jobbes med å få til et mer hensiktsmessig oppsett av maler og struktur for selve bruken av 
programmet. Dette arbeidet kan løses med egne ressurser. Brukerne opplever at det er mye "trykking" 
for å komme i gang, men dette forventes løst i ny versjon av programmet.  

Visma Flyt Skole 

Visma flyt skole ble tatt i bruk høsten 2014, og kommunen er fortsatt i innføringsmodus i den forstand 
at det er moduler som fortsatt ikke er tatt i bruk. I første omgang slapp administrativt personale på, og 
lærere fikk tilgang fra begynnelsen av 2015. Det er ikke gjennomført noen evaluering med 
brukerundersøkelse, men generelt opplyser respondenter om at brukerne er fornøyd. Det er ikke 
registrert nedetid av betydning eller tekniske problemer som har hatt vesentlig påvirkning på drift. 
Erfaringene med brukerstøtten hos Visma er bra med raske tilbakemeldinger. Når det gjelder IKT-
seksjonen i Tønsberg kommune er opplevelsen at tar noe lang tid å få svar. På utstyrssiden meldes det 
om at det fortsatt er noen lærere med gammelt utstyr. 

Visma Omsorg HsPro 

Helsestasjonstjenesten har opplevd flere utfordringer knyttet til HsPro. Brukerne har i perioder opplevd 
at programmet jobber svært tregt og er ustabilt. Dette har skapt utfordringer for ansatte som ikke får 
registrert informasjon løpende. Spesielt vanskelig er dette for leger som kun jobber noen få timer i uken, 
og er avhengig at systemet fungerer når de er på jobb. Det er også rapportert gjentagende problemer 
med å få til utskrifter, og det er rapportert om utfordringer med filoverføringer via Helsenett vedrørende 
nasjonalt register for vaksineregistrering. Helsestasjonstjenesten opplever at det har tatt lenger tid å få 
svar på henvendelser til IKT-seksjonen enn tidligere: 

Mange saker som meldes inn til brukerstøtte kan ta lang tid før de blir løst. De blir tildelt, men 
de følges ikke alltid opp. Det kan virke som tilfeldig, at det ikke skjer prioritering om hva som er 
viktig og ikke, manglende forståelse for vårt fagområde og behov.  

Helsestasjonene beskriver konsekvensen av ustabiliteten slik: 

• Stor fare for at det skjer feil; gravide, barn og unge får ikke riktig helsehjelp 
• Journalnotater blir borte, kan gi juridiske konsekvenser i tillegg 
• Mye frustrasjon og økt arbeidspress på alle ansatte  

 

Helsestasjonene foreslår selv noen tiltak/ønsker: 

• Ajourhold: En fast person på IT som har ansvar for og kjenner HsPro og dets 
funksjoner. Denne personen må kunne bistå oss praktisk, ha ansvar for å oppdatere 
programmet når det kommer nye versjoner og ha jevnlige møter med systemansvarlig 
for HsPro. Andre kommuner har slik ordninger.                                    

                                                           
2 En tynnklient er ingen fullverdig pc. Innretningen har lite eller ingen applikasjonslogikk, så den er avhengig av at en sentral 
tjener (terminalserver) for å behandle aktivitetene. 
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• Brukerstøtte må ha bedre kommunikasjon med rådgiverne og for eksempel vite om 
når HsPro er nede.  

• Prioritere saker, ha bedre forståelse for vårt behov for dataverktøy som fungerer til 
enhver tid.  

• Innspill fra tjenesten må besvares. Det finnes eksempel på at ledelsen ikke har 
besvart ”klagebrev” f eks. 

• IT-avd påminner årlig tjenesten om  å melde inn oppgraderingsbehov/ innkjøpsbehov. 
Det er bra. 

IKT-seksjonen bemerker til første punktet at de har og har hatt ganske lenge egne kontaktpersoner for 
alle store fagsystemer inkludert HsPro som bistår ved oppgraderinger, henvendelser til leverandør etc. 

Acos Websak 

Systemeier melder om få problemer med Acos Websak. Det er ikke registrert episoder med uanmeldt 
nedetid eller større feil. Løsninger som for eksempel "svar ut" har blitt forsinket fordi oppgradering av 
Acos Websak måtte gjøres først. Acos Websak driftes av Nøtterøy kommune. Feilrapportering og 
behandling har fungert godt, og erfaringene med Nøtterøy kommune og IKT-seksjonen er gode. Det 
generelle inntrykket er at brukerne er fornøyd.  

Visma Økonomi 

For Visma Økonomi er tilbakemeldingene på driftsstabilitet mv. generelt gode. Opplevelsen er at IKT-
seksjonen har brukt noe lenger tid på å svare i perioden med overgangen til ny plattform, men ingen 
store hendelser eller problemer er registrert. Det nevnes at prosess med å gi brukere tilgang har tatt 
noe tid, men at det oppleves at dette har blitt bedre. For HR/lønn gis det tilbakemeldinger på at det 
fortsatt er en del manuell jobbing som kunne vært automatisert. Det er lyst ut felles anbud på nytt 
økonomisystem/HR/lønn, og beslutning om valg av løsning er tatt høsten 2016. Det forventes at en god 
del av utfordringene med manuell jobbing vil bli løst når nytt system tas i bruk.  

Virksomhetene 

Eik skole  

Virksomhetsleder ved Eik skole opplever at driftsstabiliteten er mye bedre enn for noen år siden. 
Utrulling av ny plattform fungerte bra. De opplever nå at systemer er stabile og at det er lite nedetid. Når 
det gjelder brukerstøttehenvendelser til IKT-seksjonen, oppleves det at det tar lang tid å få svar på 
henvendelser. Et eksempel som nevnes er hjelp til å få på plass skrivere. Det samme gjelder også ved 
henvendelser til systemeier/brukerstøtte for Visma Flyt skole. Virksomheten venter på investering i 
trådløs nett og er prioritert som "sist" på denne listen.  

I forbindelse med kjøp av utstyr til skolene (f.eks. elektronisk tavler) registreres det at skolene velger 
ulike løsninger. Dette gjelder også programvare i form av f.eks. SMS-varsling. Den tidligere valgte linux-
løsningen med tynnklienter ga tekniske utfordringer når mange av læremidlene og ressursene etter 
hvert ble digitale. Det er nå opprettet en ny løsning basert på Windows 7. Den fungerer godt. De føler 
ikke alltid at IKT-seksjonen viser veien fremover med fremtidsrettet tenkning på utstyr og digitale 
løsninger. Skolen har mange stasjonære og bærbare maskiner. Det er en kommunal rutine at sensitiv 
informasjon ikke skal lagres lokalt på maskinene. 

IKT-ansvarlig på virksomheten er inspektør og en del av ledergruppen. Dette er opplevd som en stor 
fordel og styrke, samtidig som det gir økt fleksibilitet til å løse oppgaver raskt i motsetning til om IKT-
ansvarlig hadde vært en ansatt i normal lærerstilling. 

Når det gjelder opplæring og Visma flyt skole så oppleves dette som bra med fine brukerveiledninger. 
Det varierende IKT-kompetanse blant lærerne. Det er kjørt intern opplæring ad hoc for de som trenger 
det. Det er ikke gjennomført noen systematisk kompetansekartlegging.  
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Virksomhet Helse og omsorgstjenester i bemannede boliger (HOB) 

Virksomhetsleder som ble ansatt i august 2016, forteller at de har opplevd mye nedetid (både varslet 
og ikke varslet), og opplever det som uholdbart at systemer kan være nede i 2-3 dager for oppgradering. 
Varsling om nedetid går til virksomhetsleder, men boligene får ikke meldingen. Dette betyr i praksis at 
det er virksomhetsleder som gjøres ansvarlig for å melde videre. 

De ansatte har ikke egen mail. Det er kun lederne og de som har minst 3 års videreutdannelse som har 
mail. Virksomheten forteller at dersom noen skal ha tilgang til e-post, må de stå på venteliste for at det 
skal bli en tilgjengelig lisens. 

Ny virksomhetsleder har ikke fått gjennomført mye opplæring. Hun har fått noe internt og funnet ut av 
det meste hun trenger selv. Innen Acos Websak har man periodisk opplæring selv om mange av 
eksemplene er mer byggesaksorientert. Det er ønskelig at disse er mer rettet inn i forhold til helse. For 
Gat er det en del kursing. Det er et ønske om kortere og mer fokuserte kurs som gjør det lettere å delta. 
Virksomheten har ikke noen systematisk kompetansekartlegging for de enkelte ansatte, ei heller på 
kompetansebehov pr stillingskategori. 
 
De har en oversikt over alt utstyr som brukes i virksomheten i form av et regneark, men er litt usikker på 
om det er helt fullstendig og om det inneholder alder. De mangler fortsatt trådløs tilgang.  
 
Ved innkjøp av utstyr tar det lang tid å få satt opp systemet i en ny bolig. Det kan ta opptil 1-2 år. Som 
eksempel er nevnt en bolig hvor det til nå har gått to måneder uten nettilgang i forbindelse med overgang  
fra TDC til Telenor. Da må ansatte manuelt føre journal og føre inn dette senere når tilgang er 
gjenopprettet. Kommunelegen har reagert på manglende elektronisk dokumentasjon. Det har ikke fått 
alvorlige konsekvenser, men det kan være en tilfeldighet etter kommunelegens vurdering. 
 
Når tynnklient slutter å virke prøves en del enkle handlinger først, men når den er for gammel tar det 
lang til å få den oppgradert, gjerne over 14 dager. Det er utfordring i forhold til hvem som kan kontakte 
brukerstøtte, og det virker personavhengig i forhold til hvem som spør.  
 
En del utstyr mangler mulighet for lyd, og således kan ikke pålagte kurs gjennomføres hvor det er video 
eller lydfiler. Et eksempel fra en bolig nevnes hvor de ikke har fått satt opp skriver mot Profil. Dette har 
tatt 5 år og den virker fortsatt ikke. Det nevnes også et eksempel hvor de har bedt om tilgang til sikker 
sone for en ansatt med legitimt behov, og to måneder etter har de ikke fått svar fra brukerstøtte og heller 
ikke fått tilgang. 
 
De reagerer på at det er brukerstøtte som er ansvarlig for å sette prioritet på sakene, og at de lokalt ikke 
har mulighet til å påvirke prioriteten. Det er et klart ønske å få til periodisk oppfølging fra IKT med fokus 
på utfordringer de står ovenfor slik at det kan drøftes problemstillinger og gradvis få på plass 
forbedringer. 
 

Træleborg sykehjem 

Virksomhetsleder ved Træleborg sykehjem har lang erfaring fra andre kommuner, og opplever generelt 
at det er manglende samkjøring og fokus på felles løsninger på tvers av sektorene. Innenfor 
sykehjemmene er det en fragmentert innkjøpsordning. Det finnes f.eks. et sykehjem som har to 
forskjellige systemer for sykesengsanlegg. Det at det ikke er sentralisert styring på innkjøp vurderes 
som et problem, og det etterspørres om ikke utstyrsinnkjøpet burde vært sentralisert og styrt. Registrerer 
også at det er kjøpt inn utstyr uten at det er inngått serviceavtaler. De har en oversikt over utstyr med 
alder. De mangler fortsatt trådløst nett, og mange pasienter etterspør dette.  

Det oppleves ustabilitet hvor systemet henger, og det antydes at kapasiteten på servere er for lav, særlig 
i kjernetid for registrering av pasientopplysninger mellom 13-16. 

Virksomheten har nødjournalsystemer for planlagt nedetid (nødløsning med papirjournaler fra 
sykehuset de torsdagene det er planlagt nedetid på systemene). Virksomheten har opplevd Ikke planlagt 
nedetid 10-15 helger, med kortere eller lengre perioder med nedetid. De har også nedetid når de legger 
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inn fikser (små programvareoppdateringer for å rette feil). Disse varer fra 1 time til over natten. Dette 
skaper utfordringer med etterregistrering av manuelle journalføringer etc. I tillegg vil ikke fellestjenester 
ta imot de manuelle journalene for skanning heller. Dette ønsker de helst å gjøre selv på sykehjemmene 
for å få det korrekt, men mangler utstyr og tilganger. Omfanget av uannonsert nedetid er minst en gang 
i måneden. Virksomheten opplever at tidspunkt på dagtid med planlagt nedetid er en utfordring 
(virksomheten minst sårbar på natt). Ved nedetid får virksomheten utfordringer med 
informasjonsoverføring (avvik i forhold til samarbeidsavtalen mellom SiV og Tønsberg kommune, samt 
avvik på kvalitet) i forbindelse med at virksomheten skal ta imot eller sende pasienter til sykehus. Hvis 
det ikke foreligger utskrifter av oppdatert informasjon, må det oversendes manuelle overføringsrapporter 
og legemiddellister. Hvis ikke virksomheten får tilstrekkelig informasjon fra sykehuset, må pasienten i 
ytterste konsekvens bli liggende på sykehuset. Dette vil utløse overliggerdøgn.  
 
Virksomheten har vurdert risiko, sannsynlighet og konsekvens i forbindelse med nedetid og hvilken 
effekt dette har på tjenesteproduksjonen. Vurderingen er gjort både før iverksatte tiltak og etter tiltak 
som virksomheten har etablert. Virksomheten vurderer at det ved nedetid fortsatt er en betydelig risiko 
knyttet til fare for manglende relevante helseopplysninger for å yte helsehjelp, fare for feilbehandling og 
feilmedisinering ved manglende tilgang til PLO-meldinger fra fastleger og spesialisthelsetjenesten, fare 
for brudd på samarbeidsavtalen med spesialisthelsetjenesten mv. Nærmere detaljer ligger som vedlegg 
6 til rapporten. 
 
Ikke alle ansatte har e-post. Dette er en utfordring når type fellesinformasjon skal ut, og en utfordring 
når mange jobber i turnus. Her er foreløpig løsningen bruk av oppslagstavler etc. 
 
For verken Profil og Gat er det kjøpt inn alle tilgjengelige moduler som tilbys. Det medfører ekstra arbeid 
og manuelle prosesser ved siden av for å løse arbeidsoppgavene. Det er også et ønske om en annen 
struktur i Visma Profil, utarbeidelse av skriveregler for å øke søkbarhet og mer fokus på fag i Profilforum.  
De har ingen styring på mappestruktur på server, og dette betyr forskjellig løsning fra virksomhet til 
virksomhet, fra person til person. Dette gjelder møtereferater, kvalitetsdokumenter og annen generisk 
informasjon. De har kjørt opplæring på de ansatte i forhold til registrering i Profil. De bruker superbrukere 
til å lære opp de nye. 
 
Virksomheten ønsker at Profilforum jobber videre med struktur og det faglige fremtidsrettede langt mer 
enn den rollen de fyller i dag. Det mangler også struktur på hvordan informasjonen skal lagres i Profil, 
og også hvordan tilgangen til informasjonen skal være for den enkelte ansattgruppe. Pr i dag har 
kontordamen tilgang til samme informasjon som sykepleierne.  

Kongseik ungdomsskole 

Virksomheten har prioritert utstyr høyt, og har oppdatert oversikt over eget utstyr. De har trådløst nett 
og høy oppetid. Det hender noen melder om feil, men det viser seg oftest å være brukerrelatert/ 
manglende kompetanse og ikke reelle feil. De har blant annet 90 nettbrett, tre datalabber hver med 30 
pc'er, elektroniske tavler i klasserom og på spesialrom. De mener selv at de har kommet langt på 
infrastruktur og bruk, men det er forskjell på kompetanse hos lærere i forhold til bruk. De jobber med 
lærernes læring slik at de kan lære bort mer effektivt og mer fremtidsrettet. De ønsker å se lærerne i 
større grad trigge lysten til å eksperimentere og utvikle bedre og mer effektiv læring. 
 
Det er til dels store forskjeller på teknisk standard på de ulike skolene innen kommunen. Det er flere 
årsaker til det, men hovedsakelig er det mangel på krav til minstestandard på utstyr etc. 
 
På fagsystemene fungerer ting greit (Acos Websak, Visma flyt skole og Visma økonomi). De benytter 
også SMS fra Visma flyt skole som fungerer bra. De bruker skoleplattformen Fronter. Her vil det skje 
endringer. Behovet for skolene er et enkelt system for å ivareta funksjonene de i dag benytter.  
 
De er opptatt av at elvene skal ha tilgang til et god nett og kunne forholde seg til ulike systemer. Elevene 
bør så langt som mulig bli gode brukere av ulike verktøy/applikasjoner, og fokus bør være på muligheter/ 
produkter og ikke system.  
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3.3 Vurderinger 
Er det etablert en hensiktsmessig IKT-strategi som bidrar til å tilfredsstille lovkrav til 
digital kommunikasjon? 

Kommunen har gjennomført mange av de tiltak og planer som ligger i IKT-strategien, herunder har 
Tønsberg kommune fått på plass løsning med "svar ut" som inkluderer oppslag mot reservasjonsregister 
slik at de tilfredsstiller lovkravet til digital kommunikasjon. Mulighet for å benytte "svar ut"-løsningen 
ligger som et av flere tverrgående satsningsområder. IKT-strategien sier lite om hvordan fagsystemene 
skal utnytte løsningen. Det gjenstår å få utnyttet mulighetene som ligger i svar-ut, slik at også 
fagsystemer som Visma flyt skole og Visma profil kan kobles til løsningen.   
 
I forbindelse med våre intervjuer har det fremkommet at det er ulik mulighet for og ulik prioritering av 
budsjettmidler til IKT-investeringer. Det har også kommet signaler om at noen ønsker klarere 
retningslinjer for innkjøp og større grad av standardisering.  
 
IKT-strategien, som har vært administrativt behandlet, løper til og med 2017. Som forutsetning for 
opprettelse av nytt IKT-selskap ligger det til grunn at eierkommunene må utvikle en forpliktende, felles 
og klar strategi som basis for selskapets drift og investeringer.  
 
Vi vurderer at arbeidet med IKT-strategi og arbeid med utvikling av IKT med fordel kunne vært koordinert 
og samordnet mer. Med vedtak om å samarbeide med andre kommuner og opprettelse av et eget IKT-
selskap øker behovet for planlegging og koordinerte utviklingsprosesser på IKT-området.  
 

Er det etablert hensiktsmessige sikkerhetsrutiner og systemer for sikre digitale 
tjenester og installasjoner? 

Med bakgrunn i rapporterte hendelser nevnt av IKT-seksjon og våre intervjuer med systemeiere og 
virksomheter, er det vår vurdering at Tønsberg kommune synes å ha etablert hensiktsmessige rutiner 
for å sikre digitale tjenester og installasjoner.  
 
IKT-seksjonen har nevnt noen forhold som har hatt større betydning for driften i senere tid; et 
virusangrep med nedetid på fire dager og en lengre periode med ustabilitet knyttet til feil i citrix 
programvare. I tillegg har det vært et tilfelle med Helsestasjonene hvor en oppgradering feilet som 
medførte en god del ekstraarbeid i ettertid. Utover dette synes rutiner for planlagt nedetid å fungere selv 
om noen virksomheter ønsker at dette skjer på andre tidspunkt. Det er en utfordring at IKT-seksjonen 
ikke er bemannet til enhver tid. 
 
Vår vurdering er at virksomhetene har rutiner for å takle nedetid. Imidlertid skaper all nedetid 
ekstraarbeid for virksomhetene, og det kan også gå utover økonomi og i ytterste konsekvens liv- og 
helse. Gjennom revisjonen har vi ikke registrert alvorlige sikkerhetsbrudd og/eller store tap av data, med 
unntak av de utfordringene som oppstod i forbindelse med oppgradering av HsPro.  
 
Det er ikke implementert et hensiktsmessig fungerende system eller plan for egenkontrollaktiviteter. Vi 
registrerer at det er utarbeidet en rekke rutiner og prosedyrer, men ikke alle disse følges eller 
dokumenteres. I utkast til plan for egenkontroll, som ligger som en del av kommunens IT-
sikkerhetshåndbok, er det flere gode eksempler på kontroll av sikkerhetstiltak som vi mener kommunen 
bør gjennomføre (ref. vedlegg 3).  
 

Er det etablert hensiktsmessige rutiner, systemer og planer for løpende ajourhold av 
kommunens IKT-systemer? 

Dokumentert kontroll og oversikt over IKT-utstyr er ikke fullgod. IKT-seksjonen har bedt om at 
virksomhetene kartlegger utstyret i forbindelse med overgang til ny plattform for å sikre at det ikke er for 
gammelt til å kjøre på ny plattform. Det er etablert rutiner for sikker avhending av utstyr. Det er for 
eksempel krav om at autorisert personale håndterer sletting. Med manglende totaloversikt over utstyr 
kan ikke kommunen dokumentere at rutinene følges. Det vises til ytterligere utdypning i kapittel fire. 
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Vår vurdering er at IKT-seksjonen har gode rutiner på å gjennomføre og varsle oppgraderinger. At det 
noen ganger kan bli endringer i planene og at det kan skje ting i forbindelse med oppgraderinger som 
gjør at nedetid blir noe lenger enn varslet, må virksomhetene kunne være forberedt på.  
 
I utgangspunktet er det etablert rutiner som tilsier at systemeier skal inn å teste før programvare settes 
i produksjon etter oppgraderinger. På bakgrunn av de intervjuer vi har gjennomført er det vår vurdering 
at rutinene her følges, men oppgraderingen av HsPro som feilet, indikerer at omfanget av testingen ikke 
har vært god nok.  
 
IKT-seksjonen har hatt begrensede ressurser tilgjengelig til å jobbe systematisk med planer fremover. 
Ressursene har gått til å løfte virksomhetene over på ny plattform og løpende planlagte drift- og 
utviklingsoppgaver.  
 
Videre arbeid på IKT-området vil nå i stor grad bli påvirket av hvordan arbeidet med nytt IKT-selskap 
utvikler seg. Det er gjort vedtak om felles løsning på økonomi/HR-system, og for å hente ut ytterligere 
gevinster av samarbeidet er det nødvendig at kommunene i samarbeidet også på andre områder velger 
samme løsninger. Vi opplever at dette arbeidet er i startfase selv om det allerede skal ha vært gjort en 
god kartlegging av hvilke systemer som er i bruk. 
 

Leveres IKT-tjenestene i samsvar med rutiner, systemer og etablerte planer? 

Vår vurdering er at det innenfor helse rapporteres om mer nedetid enn innenfor skole, og at det ofte 
skjer i helger. Det synes noe uklart hva som er reell nedetid. IKT-seksjonen og virksomhetene gir litt 
ulike tilbakemeldinger på dette. Bemanning på IKT-seksjonen er i utgangspunktet i henhold til etablert 
plan, men virksomhetene innenfor helse synes å ha etablert driftsrutiner som gjør at dette kan være en 
utfordring.  
 
IKT-seksjonen registrerer feilmeldinger i et eget system (TMS brukerstøttesystem). Vi har fått tilgang til 
et utvalg saker (det som ligger på ny plattform). Vi registrerer at de fleste saker ender opp i kategorien 
middels alvorlig. Det kan være at dette er riktig, men det er da noe usikkert hvordan IKT-seksjonen 
prioriterer mellom alle åpne saker. Vår vurdering er at systemet for brukerstøtte i utgangspunktet 
fungerer etter de rutiner som er etablert. Imidlertid melder flere om økt behandlingstid. Dette har IKT-
seksjonen vært klar over blant annet ut fra bemanningssituasjonen og pågående arbeid med å løfte 
virksomhetene over på ny plattform. 
 
Ansvaret for brukerstøtteoppfølging ligger også på systemeier. Basert på samtaler med de virksomheter 
vi har intervjuet, er det vår vurdering at oppfølgingen av henvendelser til systemeier fungerer 
tilfredsstillende.  
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4. Hardware 

4.1 Revisjonskriterier  
IKT-seksjonens  ansvar for å holde oversikt over utstyr fremkommer av dokumentet "Sikkerhetsmål og 
–strategi".  

Tønsberg kommune har i dokumentet "prosedyre for oppgradering og vedlikehold av IKT utstyr" fastsatt 
prosedyrer for oppgradering og vedlikehold av IKT-utstyr. Formålet med prosedyren sies i dokumentet  
å blant annet være kvalifisert gjennomføring av oppgraderinger og planlagt periodisk ettersyn og 
vedlikehold av IT-utstyr. 

Tønsberg kommune har etablert rutinen "rutine for gjenbruk og avhending av IKT utstyr". Her fastslås 
at alle datalagringsmedier skal håndteres og destrueres på en sikker måte (herunder harddisker, 
CD/DVD plater, USB lagringspenner, backup-taper og disketter). Harddisker skal demonteres fra PC og 
leveres brukerstøtte. I rutinen "prosedyre for sletting"  er det bestemt at det kun er autorisert medarbeider 
som  kan utføre sletting. 

I dokumentet "Sikkerhetsmål og –strategi" er det et krav blant annet til at alle pc'er som er tilknyttet 
Tønsberg kommunens nettverk, skal være innkjøpt, forvaltet og konfigurert av IKT-seksjonen. 
Dokumentet sier ikke noe om annet type utstyr som kjøpes inn av virksomhetene.  

Det vises til nærmere detaljer om revisjonskriterier i vedlegg 4. 

På denne bakgrunn er følgende revisjonskriterier oppstilt: 

 IKT-seksjonen har ansvaret for å utarbeide og vedlikeholde oversikt over utstyr.  

 Alle PC'er tilknyttet Tønsberg kommunes nettverk skal være innkjøpt, forvaltet og konfigurert av IKT 
Seksjonen. 

 Alle datalagringsmedier skal håndteres og destrueres på sikker måte. Harddisker skal demonteres 
fra PC og leveres på brukerstøtte.  

4.2 Fakta 
IKT-seksjonen har ansvar for sentralt IKT-utstyr og levering frem til virksomhetene. Det vil si åpne linjer 
slik at bruker får opp pålogging. Dette inkluderer ansvar for sentrale servere, utstyr for backup etc. 
Virksomhetene har ansvar for det som er i eget bygg. Det vil si kabling i bygg, switcher, pc'er, AV-utstyr, 
nettbrett, tynnklienter skjermer, skrivere mv. Virksomheten Tønsberg kommunale Eiendom tar ansvar 
for kabling ved oppføring av nybygg. Selv om virksomhetene har budsjettansvaret for hardware i eget 
hus, viser gjennomgang av innmeldte saker til IKT-seksjonen at det meldes mange saker som vedrører 
utstyrskjøp (alt fra pc'er, tynnklienter, skrivere, switcher mv). 

IKT-seksjonen har jobbet aktivt med å få virksomhetene over på nytt nett. Virksomheter har i forkant av 
overgang til nytt nett kartlagt hva de har av utstyr for å være sikre på at utstyret ikke blir for gammelt til 
å kjøre på nytt nett. De virksomhetene vi har intervjuet har ikke oppdatert oversiktene sine. Det vil 
antakelig være litt varierende hvor mye anskaffelser/avhending av utstyr den enkelte virksomhet har 
hatt etter kartleggingen.  
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IKT-seksjonen erfarte ved overgangen til nytt nett at det var til dels store forskjeller mellom 
virksomhetene når det gjaldt alder på utstyr. Leder for virksomhet kommunikasjon har selv oppsummert 
dette slik: 

Når vi la over oppvekst området som det første området, støtte vi fort på noen utfordringer. 
Blant annet avdekket kartleggingen vi foretok ganske store skiller mellom virksomhetene, 
både i bruk av digitale medier og alder på maskinparken. Dette ble løst ved at vi midlertidig 
godtok noen eldre maskiner med sikte på at de ble byttet ut over tid. 
 
Det samme er gjeldende for helse området. Vi ser og godtar at det i dag er en del eldre 
klienter som må fases ut, og at dette har en økonomisk kostnad. Konsekvensene av en eldre 
maskinpark kan innvirke på hastighet, økt feilrate og større frustrasjon blant medarbeiderne. 
Infrastrukturen til en del av lokasjonene helse har tilhold i bør oppgraderes. Med nytt nett så 
øker også hastigheten på datatrafikken, og da må infrastrukturen være av en slik karakter at 
den takler større datamengder og høyere hastighet. 
 
På teknisk er ikke gammel maskinpark den største utfordringen. De har relativt nytt, men 
derimot kjører de en del lokale løsninger og ønsker å gjøre ting på sin egen måte som på sikt 
kan være risikoutsatt. Det virker som teknisk har et større økonomisk handlingsrom og dermed 
kan bruke mer til tekniske løsninger og nyere systemer. 

4.3 Vurderinger 
Dokumentert kontroll og oversikt over IKT-utstyr er ikke fullgod. Det er etablert rutiner for anskaffelse, 
vedlikehold og avhending, men kommunen kan ikke dokumentere at rutinene følges.  

Vi mener at kommunen nå må få laget rutiner som sikrer en samlet oppdatert oversikt over utstyr. 
Rutinene må sikre at utstyrsoversikten løpende oppdateres. Dette er viktig både med tanke på 
behandling av sensitive opplysninger/informasjonssikkerhet (ved avhending) og for å være sikre på at 
virksomhetene har det nødvendige utstyret på plass når oppgradering av programvare skal 
gjennomføres.  

Kommunen har ikke noen fullstendig plan for utskiftning av utstyr. Det fremstår som noe uklart om IKT-
seksjonen har et sentralt ansvar for å holde kontroll på utstyr som virksomhetene har budsjettansvar 
for. Rutinen "prosedyre for oppgradering og vedlikehold av IKT utstyr" er ikke helt klar på dette punktet. 
Slik det har fungert senere år har ikke IKT-seksjonen hatt full oversikt over utstyr som er kjøpt inn av 
den enkelte virksomhet. 

Budsjettansvaret for lokalt utstyr er lagt til virksomhetene. Uten fastsatte regler til standard og alder på 
utstyr, vil dette medføre at virksomhetene prioriterer budsjettmidler til utstyr på ulik måte. Opplevd ytelse 
på IKT-tjenestene vil påvirkes av alder på utstyr. Gammelt utstyr og manglende oversikt over utstyr kan 
også medføre merarbeid for IKT-personalet og utfordringer når programvare skal oppdateres. En del 
gammelt utstyr er skiftet ut i forbindelse med overgang til ny plattform. Vi kan ikke gi en samlet 
tilbakemelding på alder på den utstyrsparken som kommunen disponerer, uten at virksomhetene 
oppdaterer sin kartlegging. 
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5. Oppsummering og anbefalinger 

Oppsummerende vurdering 
 
Vår vurdering er at det synes å være noe mangelfull forankring og diskusjoner med virksomhetene når 
det gjelder utvikling av IKT-området. Dette fremkommer også i forbindelse med de intervjuer vi har 
gjennomført. I saken om E-helse antydes det også at det kan være noe uklare ansvarsforhold mellom 
IKT-seksjonen og Helse.  
 
IKT-strategien beskriver noen av planene innenfor IKT-området. Vi savner en samlet oversikt over hvilke 
planer og aktiviteter som IKT-seksjonen må forholde seg til. IKT-seksjonen har vært tydelige på at de 
har prioritert ny plattform, og dette har vært helt nødvendig. De har også levert på en god del av de 
planer som fremkommer av IKT-strategien, og for øvrig også løpende holdt driften i gang uten store 
alvorlig feilsituasjoner. Vi antar imidlertid at økt kapasitet og satsning på IKT vil kunne gi økt kvalitet og 
besparelser i form av mer effektiv tjenesteproduksjon. De situasjonene som er meldt og periodene med 
nedetid, har nødvendigvis medført økt belastning på virksomhetene.  
 
Tilbakemeldingene fra intervjuene er at kapasiteten på IKT-seksjonen har vært opplevd som en 
utfordring. Dette har også IKT-seksjonen vært tydelige på, og de har i enkelte sammenhenger vært nødt 
til å si nei, og noen ganger er det også kjøpt inn eksterne ressurser som har avlastet seksjonen.  
 
I forbindelse med at Tønsberg kommune har besluttet å delta i et interkommunalt samarbeid om IKT 
drift med kommunene Nøtterøy, Tjøme, Re, Hof og Holmestrand, blir det nødvendig å se på en samkjørt 
plan for utvikling på IKT-området. Dette gjelder valg av teknisk infrastruktur, valg av fagsystemer mv. 
Tønsberg kommune har de senere årene hatt begrenset med muligheter for å styrke budsjettet på IKT-
siden. Det er usikkert hvordan dette bildet vil utvikle seg og hvilke gevinster som kan komme ut av nytt 
samarbeid. Uansett hvilket handlingsrom dette samarbeidet og kommunenes økonomi gir, er det viktig 
at virksomhetene kommer opp med sine behov og ønsker i en koordinert og samkjørt prosess. 
 
Mange av de rutiner og prosedyrer Tønsberg kommune har utviklet, blant annet dokumentert i IT-
sikkerhetshåndbok, må nå tilpasses i forhold til det nye samarbeidet om felles IKT drift mellom flere 
kommuner. I dette arbeidet blir det viktig å se på hvordan samspillet mellom det nye selskapet og de 
enkelte virksomhetene i kommunene skal være. 
 
Anbefalinger 
 
Basert på at mange rutiner og prosedyrer nå må gjennomgås på nytt, har vi enkelte anbefalinger som 
vi mener kan være nyttige. Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er noen full opplisting av de funn vi har 
gjort, men er en opplisting av de områdene vi mener er av størst betydning.  
 

• 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.  

• 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. 

• 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. 

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

• 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.  

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

• 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.  

• 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. 

• Rutiner og system for å holde kontroll på utstyr må gjennomgås, og vurdering av faste krav til 
alder på utstyr bør vurderes.  
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6. Uttalelse fra rådmannen 

Rapporten ble sendt på høring til rådmannen den 1.2.17.  Høringsfristen var 15.2.17. Det er ikke kommet 
noen formelle høringsuttalelser til rapporten. Det er mottatt en presisiering til faktadelen av rapporten som 
er inntatt på side 19 i rapporten. 
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Vedlegg 1 Dokumentliste 

Nedenfor listes opp de mest sentrale dokumenter revisjonen har hatt tilgang til i forbindelse med 
gjennomføring av revisjonen: 

 

• Tønsberg kommune’s IKT-strategi for perioden 2014-2017 (oppdatert pr mai) 

• Medarbeiderundersøkelse for IKT-seksjonen 2016 

• Statistikk fra TMS – Brukerstøttesystem (saker fra ny plattform oktober 2015 til september 
2016) 

• Internt notat skrevet av leder for virksomhet kommunikasjon " Notat om IKT Tønsberg 
kommune nåtid og fremtid". 

• Oversikt over systemer 2016 (brukt til utvalg av fagsystemer) 

• Oversikt over virksomhetsledere 

• IT-sikkerhetshåndbok 

• Politisk sak "Opprettelse av interkommunalt IKT samarbeid – 6 kommunesamarbeid" 

• Politisk sak "Strategi og handlingsplan for velferdsteknologi i Tønsberg kommune 2016-2020" 
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Vedlegg 2 Revisjonskriterier Opplæring  

Problemstilling: 
 

• I hvilken grad er det etablert rutiner for vurdering av kompetanse og behov for opplæring av 
den enkelte ansatte?  

• I hvilken grad utarbeides planer for opplæring på sektorovergripende systemer og på 
fagsystemer?  

• I hvilken grad etterleves planer og rutiner for opplæring av brukere? 

Revisjonskriterier: 
 

 Ansatte skal gjennomgå opplæring før de får tilgang til aktuelle informasjonssystemer. 
 Daglig behandlingsansvarlig skal sørge for at medarbeidere har kompetanse i bruk av utstyr og 

programvare og at operativ bruk av utstyr skjer ihht. Planer, rutiner og prosedyrer.  

Kilder til revisjonskriterier: 

I følge IT-sikkerhetshåndbok og rutinen "Sikkerhetsinstruks bruker" skal alle ansatte ha opplæring før de gis 
tilgang til systemer kommunen benytter: 

 

Ansvaret for opplæring er fordelt på ulike roller i Tønsberg kommune. Ansvarsfordelingen fremkommer i 
rutinen "Prosedyre for brukerstøtte". Denne inngår som den del av IT-sikkerhetshåndbok og gjengis på 
neste side. 
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Vedlegg 3 Revisjonskriterier Ajourhold  

Problemstilling: 

• Er det etablert en hensiktsmessig IKT-strategi som bidrar til å tilfredsstille lovkrav til digital 
kommunikasjon? 

• Er det etablert hensiktsmessige sikkerhetsrutiner og systemer for sikre digitale tjenester og 
installasjoner? 

• Er det etablert hensiktsmessige rutiner, systemer og planer for løpende ajourhold av kommunens 
IKT-systemer? 

• Leveres IKT-tjenestene i samsvar med rutiner, systemer og etablerte planer? 

Revisjonskriterier: 

 eForvaltningsforskriften § 8 og § 9  
 Gjennomgang av informasjonssikkerhetssystemet skal skje minst en gang årlig (IT-

sikkerhetsansvarlig og IT-driftsansvarlig ref prosedyre for ledelsens gjennomgang) 
 Egenkontroll/måling av sikkerhetsnivå ved Tønsberg kommune skal utføres regelmessig i henhold 

til systematiserte rutiner (ref dokumentet sikkerhetsmål og –strategi") 
 Tønsberg kommune skal sikre tilgjengelighet til systemer, tjenester og informasjon til rett tid for de 

personer som er autorisert  
 

Kilder til revisjonskriterier: 

IKT-strategi, digital kommunikasjon: 

Fra 7. februar 2014 ble digital kommunikasjon hovedregelen når forvaltningen kommuniserer med andre 
(ref. brev fra KMD av 10.2.2014). Forvaltningsloven § 15 a 1. ledd ble endret til å lyde: 

 

Forvaltningsloven og eForvaltningsforskriften ble endret i 2014 for å legge til rette for dette. 
Regelverksendringene som ble gjort, gjelder for hele offentlig sektor, både stat, kommune og 
fylkeskommune. Innbyggere har rett til å reservere seg og i denne forbindelse er det etablert et 
reservasjonsregister og etter 1.januar 2016 trenger ikke kommunene å innhente samtykke for å 
kommunisere digitalt.  

Formålet med regelverksendringene er i følge brevet til KMD: 
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I kommunens IKT-strategi 2014-2017 er det også forutsatt oppgradering av sak-arkivsystemet for å 
kunne ta i bruk den kommunale felleskomponenten svar-ut. Kommunen har administrativt arbeidet med 
en digital strategi. Denne gir mål for arbeidet med digital utvikling og gir prioriteringer av tiltak som skal 
gjennomføres i perioden. Vi har mottatt planen for 2014-2017 oppdatert mai 2016.  

Sikkerhetsrutiner: 

Dokumentet "Sikkerhetsmål og –strategi" ligger som del av IT-sikkerhetshåndbok og er Tønsberg 
kommunens overordnet styrende dokument for informasjonssikkerhet.  

I dokumentet er følgende sikkerhetsmål definert: 

 

 

 

 

For å følge opp sikkerhetsmålene er det i dokumentet definert noen sikkerhetsstrategier/aktiviteter. 
Eksempler på dette er: 
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Det er utarbeidet egen rutine for "Avvikshåndtering og egenkontroll". Det er her definert at det er 
sikkerhetsansvarlig som er ansvarlig for at det opprettes og vedlikeholdes en plan over 
egenkontrollaktiviteter.  

Eksempel på plan er inntatt i rutinen: 
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Dokumentet "Ledelsens gjennomgang" ligger som del av IT-sikkerhetshåndbok sammen med rutinen 
"Prosedyre for ledelsens gjennomgang". Dokumentene beskriver virksomhetenes og IKT-seksjonens 
ansvar for at det gjøres årlig gjennomgang av informasjonssikkerhetssystemet.  

I følge dokumentet "prosedyre" for ledelsens gjennomgang skal gjennomgang av 
informasjonssikkerhetssystemet skje minst en gang årlig. Ved gjennomgangen deltar representanter 
fra Tønsberg kommunes øverste ledelse sammen med IT-sikkerhetsansvarlig og IT-driftsansvarlig. I 
forbindelsen med gjennomgangen skal følgende aktiviteter gjennomføres:  

 

Praktisk organisering av gjennomgangen, utarbeidelse av rapport og iverksetting av eventuelle tiltak 
gjøres av IT-sikkerhetsansvarlig. 

Dokumentet "Ledelsens gjennomgang" fastsetter at det er ledelsen ved virksomheten som har ansvar 
for å gjennomføre ledelsens gjennomgang. Sikkerhetsansvarlig har ansvar for å tilrettelegge 
gjennomgangen. Ledelsens gjennomgang gjøres normalt en gang pr. år. Hensikten med 
gjennomgangen er i følge dokumentet: 

 

 

Det er utarbeidet en "prosedyre for sikkerhetsrevisjon" som definerer arbeidet med sikkerhetsrevisjon: 
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Ajourhold: 

I følge dokumentet "Sikkerhetsmål og –strategi" har IKT-seksjonen ansvar å holde oversikt over 
programvare: 

 

Oppgradering og vedlikehold skal gjennomføres i henhold til rutinen "prosedyre for oppgradering og 
vedlikehold av programvare": 
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Som det fremgår ovenfor har IKT-seksjonen ansvar for å holde oversikt over programvare og IT-
driftsansvarlig ansvar for oppgradering av vedlikehold av programvare. Målet er blant annet kvalifisert 
gjennomføring, planlagte og samordnede oppgraderinger.  

Den enkelte systemeier må bidra med innspill og ønsker til IKT-seksjonen for at de skal kunne 
planlegge. Det vises for øvrig også til vedlegg 7 med kopi av IKT-strategi som inneholder planer og 
tiltak for perioden 2014-2017.  

 

Leveranse IKT-tjenester 

Leveranse av IKT-tjenestene avhenger av en rekke rutiner og prosedyrer som må være på plass. I 
prosjektplanen for dette forvaltningsrevisjonsprosjektet er det presisert at fokuset skal være på bruker, 
og ikke dekke tekniske eller rent IKT-operasjonelle forhold. IT-sikkerhetshåndboken dekker en rekke 
prosedyrer og rutiner. Med tanke på bruker er det følgende forhold vi har valgt å fokusere på: 
 

• Driftsstabilitet, oppetid 
• System for brukerstøtteoppfølging 
• Håndtering av nedetid, meldt og uanmeldt 

 
I dokumentet "Sikkerhetsmål og –strategi" i IT-sikkerhetshåndboken fremkommer en rekke 
sikkerhetsmål vi har presentert tidligere. De fleste av disse er en forutsetning for å kunne drifte stabilt. 
Mål nr. 8 uttrykker en forventing i forhold til driftsstabilitet/oppetid: 
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"Tønsberg kommune skal sikre tilgjengelighet til systemer, tjenester og informasjon til rett tid 
for de personer som er autorisert" 

I dokumentet stilles krav om at det skal etableres en beredskapsplan som blant annet skal dekke 
varslingsrutiner og drift og kontinuitetsplan for å gjenopprette normaldrift. 

I dokumentet "Overordnet IT beredskapsplan" er det orientert om generelle tekniske beredskapstiltak. 
Her fremkommer det blant annet at drift og brukerstøtte skal være tilgjengelig mandag-fredag fra kl 
08.00-16.00 (sommertid til 15.00).  

Ansvar for brukerstøttefunksjon er fordelt på ulike roller og fremkommer i rutinen "prosedyre for 
brukerstøtte": 
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Vedlegg 4 Revisjonskriterier Hardware  

Problemstilling: 

• I hvilken grad etterleves etablerte rutiner for anskaffelse, vedlikehold og avhending av IKT-
utstyr? 

Revisjonskriterier: 

 IKT-seksjonen har ansvaret for å utarbeide og vedlikeholde oversikt over utstyr.  
 Alle PC'er tilknyttet Tønsberg kommunes nettverk skal være innkjøpt, forvaltet og konfigurert av IKT 

Seksjonen. 
 Alle datalagringsmedier skal håndteres og destrueres på sikker måte. Harddisker skal demonteres 

fra PC og leveres på brukerstøtte.  

 
Kilder til revisjonskriterier: 

Som et overordnet styrende dokument er det i IT-sikkerhetshåndboken inntattet et dokument for 
"Sikkerhetsmål og –strategi". Her defineres det at det er IKT-seksjonen som har ansvar for å holde oversikt 
over ustyr: 

 

Videre sies det at i samme dokument at alle PC'er skal være innkjøpt av IKT-seksjonen: 

 

Det er etablert en egen rutine for "gjenbruk og avhending av IKT ustyr": 

 

Når det gjelder sletting av data er det etablert rutine rfor dette også. Det fremgår av rutinen "prosedyre for 
sletting" at dette bare kan gjøres av autorisert medarbeider. Disse må være godkjent av IT-driftsansvarlig.  

Det er etablert en rutine for oppgradering og vedlikehold av IKT utstyr: 
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Vedlegg 5 Profilforum  
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Vedlegg 6 Risikovurdering Træleborg sykehjem  
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Vedlegg 7 IKT-strategi 
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Arkivsak-dok. 17/00010-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  28.02.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 5/17 VALG AV REVISOR TIL FELLESNEMND FOR TØNSBERG 
OG RE KOMMUNER  

 

Forslag til innstilling: 
Kontrollutvalget innstiller på at regnskapsførende kommunes revisor velges som 
revisor for fellesnemnden. 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
Saksframstilling: 
I forbindelse med sammenslåing av Tønsberg og Re kommuner skal det etableres en 
fellesnemnd, og ihht inndelingslova § 25 c må kommunestyrene i Tønsberg og Re 
velge en revisor for virksomheten i fellesnemnda.  
 
Tønsberg og Re kommuner skal ha felles kommunestyremøte den 07.03.17. I 
etterkant av dette møtet skal de to kommunestyrene, hver for seg, fatte vedtak om 
fellesnemnd og andre sentrale spørsmål knyttet til prosessen. Det skal også fattes 
vedtak om revisor for fellesnemnden. I følge en e-post 8. januar 2017 fra rådmannen 
i Tønsberg ble det henstilt om at prosessen med valg av revisor startes.  
 
Det er KPMG som reviderer Tønsberg kommuneregnskap og Vestfold 
Kommunerevisjon  som reviderer Re kommuneregnskap.   
 
Prosjektgruppen anbefaler å følge vanlig prosedyre ved valg av revisor i 
kommunene, dvs. at valg foretas av kommunestyrene etter innstilling fra de 
sammenslående kommunenes kontrollutvalg. Dette vil også styrke legitimiteten til det 
valget som gjøres.     
  
I anbefalingene fra Norges kommunerevisorforbund, NKRF, «Kommunereformen – 
sjekkliste for revisor, kontrollutvalg og sekretariat» er det under punkt 4.2 anbefalt at: 
«Normalt føres fellesnemndas regnskap i en av de berørte kommunene. Den 
praktiske løsningen vil da være at regnskapsførende kommunes revisor også velges 
som revisor for fellesnemnda»  
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Arkivsak-dok. 17/00008-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  28.02.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 6/17 ÅRSRAPPORT FOR KONTROLLUTVALGET 2016 

 

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 

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

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

F O R 
 

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

INNLEDNING - KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL, FORMÅL, 
OPPGAVER OG SAMMENSETNING 

 
Hjemmel 
 
Kommunene er pålagt å ha kontrollutvalg i henhold til  
kommuneloven kapittel 12 og 13 ”Internt tilsyn og kontroll”. I medhold 
av loven har kommunaldepartementet fastsatt  ”Forskrift om 
kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner” som nærmere definerer 
utvalgets oppgaver. 

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

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

 avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret 

 påse at revisjonsmerknader blir fulgt opp 

 påse at det årlig blir gjennomført forvaltningsrevisjon 

 utarbeide plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon 

 rapportere til kommunestyret om gjennomført forvaltningsrevisjon 

 påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til 
forvaltningsrevisjonsprosjekter blir fulgt opp 

 påse at det gjennomføres selskapskontroll 

 utarbeide plan for gjennomføring av selskapskontroll 

 rapportere til kommunestyret om gjennomført selskapskontroll 

 innstille overfor kommunestyret om valg av revisjonsordning 

 utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 
kommunen  

 vurdere henvendelser fra innbyggerne  

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

Kontrollutvalget i Tønsberg kommune består i denne valgperioden fra 
oktober 2015 – 2019 av følgende medlemmer: 
Lars Egeland, leder 
Gry Aas, nestleder 
Tove Rise Kværne, medlem, 
midlertidig fritak i november og desember 2016 

Øyvind Oppegård, medlem 
Trond Mathisen, medlem 
 
Nils Petter Buer, varamedlem 
Anne Marie Johannessen, varamedlem 
Svein Konrad Rui, varamedlem 
Torstein F. Lunde, varamedlem, september 2016 

Sissel Roseng, varamedlem 
Karen Anne Kjendlie, varamedlem 
Thorild Lothe, varamedlem 
Arve Hovlid, varamedlem 
Anne Gro Valen, varamedlem 
Nils Erik Dahle, varamedlem 

  Ove Roar Buan, varamedlem, oktober 2016 
 
 

KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET I 2016 
 
I 2016 har kontrollutvalget hatt totalt 5 møter. Det ble behandlet 46 
saker.  
 
 
Regnskapsrelaterte saker 
Lovpålagt revisjon for regnskapsåret 2015 i Tønsberg kommune er 
utført av revisjonsfirmaet KPMG. 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Tønsberg kommunes regnskap og 
årsmelding for 2015 
Kontrollutvalget avla uttalelse til regnskapet 2015 i maimøtet 2016. 
Driftsregnskapet var avsluttet med kr 1.915.935.549,- til fordeling drift 
og investeringsregnskapet var avsluttet i balanse med kr 0,-. 
Kontrollutvalget registrerte at lånegjelden fortsatt var stor. Utvalget  
registrerte at likviditetsgrad hadde økt.  
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Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet skal være formannskapet i 
hende slik at denne kan tas hensyn til før formannskapet avgir 
innstilling til bystyret.  
 
Revisjonsplan 
I junimøtet 2016 orienterte revisjon om utført regnskapsrettet revisjon 
for 2015. På septembermøtet 2016 ble utvalget orientert om 
revisjonsplanen 2016. Plan for revisjonsarbeidet 2016 ble gjennomgått 
og tatt til orientering 
 

  Revisjonsbrev 
For kommuneregnskapet 2016 er det ikke mottatt revisjonsbrev.  
 
 
Forvaltningsprosjekter,  
behandling, oppfølging og bestilling 
Behandling av overordnet analyse til "Plan for forvaltningsrevisjon 2016 
– 2019 og "Plan for selskapskontroll 2016 – 2019" 
Planen bygger på en overordnetanalyse med en risiko- og 
vesentlighetsvurdering. Forslag til plan 2016 – 2019 for 
forvaltningsrevisjon ble fremlagt og behandlet i februarmøtet 2016. 
Planen var delt opp i kategorier som høy, middels høy og lav risiko. 
Kontrollutvalget har fullmakt til å revidere planen og evt. omprioritere 
eller tilføye nye prosjekter. Planene ble sendt til bystyret. 
 
Oppfølging av forvaltningsrapport "Vedtaksoppfølging" 
Forvaltningsrevisjonsrapporten "Vedtaksoppfølging" ble behandlet i 
oktober 2014 og fulgt opp i februar 2016. Ny veileder ble fremlagt og 
tiltakene gjennomgått. Spørsmål ble besvart. Tilbakemeldingen fra 
administrasjonen på rapporten tok kontrollutvalget til orientering. 

 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Institusjonstjenester for 
eldre og øvrige tilbud for eldre" 
På oktobermøtet 2015 ble rapporten behandlet, og revisor bekreftet at 
det var godt leverte tjenester, men at det var et forbedrings potensiale 
for bedre samspill vedrørende bruken av systemet "Profil, 
korttidsplasser, avvikssystem, kompetanse, evaluering av vedtak og 
avviksmeldinger.  Administrasjonen ga i juni 2016 en tilbakemelding på 
oppfølgingene av anbefalingene, og det videre arbeidet i kommunen. 
Kontrollutvalget påpekte behovet for å sikre at pårørendeerfaring tas 
med i utviklingen av tjenesten.  

 
  Oppfølging av forvaltningsprosjektet " Næringsutvikling "  

Rapporten ble behandlet i november 2015. Kontrollutvalget ble 
informert i juni 2016 om de tiltak som var igangsatt. Det ble orientert om 
fokusområder, og det videre arbeidet i 2016. 

 



6/17 Årsrapport for kontrollutvalget 2016 - 17/00008-1 Årsrapport for kontrollutvalget 2016 : Årsrapport 2016, Tønsberg januar 12.01.16

 

 

 
 

  Side  4 av  8 

Bestilling av forvaltningsrevisjonsrapport «Forvaltningsrevisjon av IKT, 
sentrale administrative IKT-systemer, opplæring, ajourhold og 
hardware» 
I maimøtet bestilte kontrollutvalget en rapport angående IKT i Tønsberg 
kommune og prosjektplanen ble behandlet i junimøtet 2016. Revisor ga 
en orientering om prosjektet i september og i november 2016. 
Forvaltningsrapporten vil bli behandlet i 2017. 
 
Bestilt og behandlet forvaltningsrevisjonsrapport «Forvaltningsrevisjon 
av oppfølging av kommunale planer, evaluering av måloppnåelse i 
inneværende klimaplan» 
I mai møtet ble rapporten bestilt og prosjektplanen ble behandlet i 
junimøtet 2016. Revisor ga en orientering om prosjektet i 
septembermøtet. I novembermøtet ble rapporten behandlet. Følgende 
vedtak ble fattet: 
«Kontrollutvalget viser til KPMG's rapport «Oppfølging av kommunale 
planer, evaluering av måloppnåelse i inneværende klimaplan» med de 
konklusjoner og anbefalinger som er beskrevet.  
 
Kontrollutvalget påpeker at utvalget fortsatt ikke vet om kommunen er 
nærmere eller lengre fra å nå de overordnete målene mht til nedgang i 
klimautslipp og energibruk. 
 
Kontrollutvalget bemerker at mange mål ikke er oppnådd. Det krever 
mer oppfølging. Samtidig er det viktig at målene er realistiske og 
målbare. 
 
Følgende anbefalinger: 
1. I forbindelse med ny plan for Energi- og klima, etabler og fyll ut en 
ansvarsmatrise over handlingsdelens områder og tiltak. Denne 
formidles til informasjon i organisasjonen.  
2. I ny plan for Energi- og klima, tydeliggjør:  

 

 

 

 
 
Kontrollutvalget ber om å få oversendt evalueringsrapporten 
vedrørende klimaplanen som skal være ferdig 31.12.16. 
Kontrollutvalget ber også om å få oversendt den nye planen som skal 
være ferdig utarbeidet sommeren 2017. 
 
Kontrollutvalget henstiller administrasjonen til å følge opp 
forvaltningsrapporten. 
Kontrollutvalget ber om at administrasjonen innen desember 2017 
orienterer kontrollutvalget om oppfølgingen. 
Rapporten oversendes bystyret til behandling.» 
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Undersøkelser: 
Barnevernstjenesten 
Fylkesmannens rapport om barnevernstjenesten ble fremlagt i 
kontrollutvalget november 2014. Kommunaldirektør Pål Thalmann 
redegjorde for situasjonen, grep og prosedyrer som skulle endres. 
Kontrollutvalget ville følge saken videre, og på junimøtet  2015 
orienterte kommunaldirektøren om et barnevern som skulle sees på 
som en "Hjelper". Det skulle være fokus på kvalitet, forebyggingsarbeid 
og tidlig innsats. I februarmøtet i 2016 orienterte kommunaldirektøren 
om organiseringen av barnevernet, rutiner og tilbakerapportering. 
Informasjonen ble tatt til orientering. Kontrollutvalget registrerer at det 
har skjedd en betydelig forbedring mht færre akuttovertakelser, redusert 
sykefravær, forbedret arbeid med nettverksplasseringer og familieråd. 
Kontrollutvalget slutter seg til opplysningene om at tverrfaglig 
samarbeid og betryggende internkontroll er etablert.   
 

 
 

Selskapskontroll  
Med selskapskontroll forstås kontroll med forvaltningen av kommunens 
interesser i selskaper m.v. Kontrollen beskrives i forskriften som to 
hovedaktiviteter som er vesensforskjellige: 
 

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

 Forvaltningsrevisjon i selskapet 
 

Kontrollutvalget er positiv til at det legges opp til samarbeide om 
selskapskontroll i de interkommunale selskapene Tønsberg kommune 
er medeier i.  
 
Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2016 – 2019.  
I maimøtet bestilte kontrollutvalget overordnet analyse og plan for 
selskapskontroll 2016 – 2019. På junimøtet ble planen behandlet og 
følgende vedtak ble fattet: 
«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. 
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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.» 

 
Selskapskontroll Vestfold interkommunale Brannvesen 
I aprilmøtet 2015 ble en selskapskontroll vedrørende brannvesenet 
bestilt. Tønsberg kommune har en eierandel på 36% i Vestfold 
interkommunale Brannvesen. Rapporten ble behandlet i februarmøtet 
2016 og anbefalingene for eier, Tønsberg kommune var som følger: 

 Kommunen bør utarbeide og behandle eierskapsmeldingen årlig. 

 Kommunen bør vurderer risikoprofil for selskaper kommunen har 
eierinteresser i, det bør være et område som det settes 
krav/føringer til i eierskapsmelding. 

Rapporten ble oversendt til bystyret. 
 

Utviklingsoppgaver 
Forventninger og samarbeid med politisk- og administrativ ledelse 
Kontrollutvalget har fått informasjon fra ordfører og rådmannen om 
forventninger og samarbeid med kontrollutvalget. Rådmannen nevnte 
fokusområder som internkontroll, avviksrapportering og god dialog. 
Ordføreren mener det er betryggende kontroll kontrollutvalget utfører og 
understreket viktigheten av utvalgets rolle/rolleforståelse, god dialog, 
delegasjonsreglementet, oppfølging og etikk.  

        
Rådmannen og representanter fra administrasjonen har gitt flere 
orienteringer m.v. i kontrollutvalgsmøtene blant annet om flyktninger, 
kommunesammenslåing med Re kommune, eiendommen «Løkken», 
kortsiktig gjeld og garantiansvar.  

 
 Folkevalgtopplæring 

I september 2016 ble det avholdt orientering om kontrollutvalgets 
oppgaver og på-seer ansvar. KPMG holdt foredragene om regnskap, 
analyser, forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og arbeidsmåter. 
Opplæringen ble holdt sammen med kontrollutvalgene i Tjøme og 
Nøtterøy kommuner. Rådmenn og ordførere i respektive kommuner var 
også invitert. 
 
Fellesmøte med Asker kontrollutvalg 
Etter en henvendelse fra Asker kontrollutvalg bestemte kontrollutvalget i 
maimøtet å invitere Asker kontrollutvalg på besøk til Tønsberg i juni. På 
fellesmøtet ble det utvekslet erfaringer med kontrollarbeid. 
 
Høringsuttalelse til ny kommunelov 
Orientering om forslag til ny kommunelov og høringsuttalelse fra 
kontrollutvalgssekretariatene ble fremlagt. Kontrollutvalget diskuterte  
uttalelsen og tok informasjonen  til orientering.  
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Andre saker relatert til kontroll og tilsyn  
Uavhengighetserklæring 
En av kontrollutvalgets oppgaver er å påse at kommunen har en 
forsvarlig revisjonsordning. Revisor er etter revisjonsforskriften § 15 
forpliktet til årlig å avgi en erklæring om sin uavhengighet. Erklæringen 
er en vurdering av oppdragsansvarlig revisors forhold til Tønsberg 
kommune. Revisor la frem uavhengighetserklæring for kontrollutvalget i 
september 2016.  
 
Kontrakt, opsjon med KPMG 
 Kontrakten/avtalen om levering av revisjonstjenester mellom Tønsberg 
kommune og KPMG ble forlenget med 1 år. 
 

 Henvendelser til kontrollutvalget 
Henvendelsen til kontrollutvalget  av 28.05.16 ble besvart av 
kontrollutvalgsleder 29.05.16. 

 
 Byggeregnskap: 

Det ble behandlet  2  byggeregnskap/prosjektregnskap i kontrollutvalget 
2016. Sluttregnskapene ble sendt bystyret for endelig godkjenning.  
 

  Prosjektregnskap, Severin Kjærs vei 10, A 1676 
  Prosjektregnskap Severin Kjærs vei 10, A 1676 

ble behandlet. Merforbruket ble dekket av Husbanktilskudd. 
  

Prosjektregnskap, Kongseikveien 40, A 1674 
Prosjektregnskap Kongseikveien 40, A 1674   
ble behandlet. Merforbruket ble dekket av Fellesfinansieringen. 
 
 

 Kontrollutvalgets sekretariat: 
Tønsberg kommune er deltaker i VIKS, 
Vestfold Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat. 

 For perioden 2015 – 2019 er kontrollutvalgsleder Lars Egeland og 
nestleder i kontrollutvalget Gry Aas valgt henholdsvis som representant 
og vararepresentant til VIKS - styret for perioden 2015-2019. 

 
Sekretariatet har tre ansatte i 100 % stillinger. De ansatte er daglig 
leder Orrvar Dalby, rådgiver Gaute Hesjedal og rådgiver Heidi Wulff 
Jacobsen. Kontorlokalene ligger på Revetal. 

 
 

Budsjett: 
Til tilsyn og kontroll 2016 ble det bevilget kr. 1.979.000,- og for 2017 
foreslo kontrollutvalget en bevilgning på kr 2.057.000,- som   
bystyret vedtok i desember 2016. 
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Kontrollutvalget foreslo følgende beløp til "Budsjettet for tilsyn og 
kontroll" i 2017 og 2016 fordelt på følgende poster: 
 
 
       2017  2016 
Revisjonstjenester,    
regnskapsrevisjon/forvaltningsrevisjon, 
selskapskontroll    kr 2.057.000  kr 1.979.000        
      
Sekretariatstjenster fra VIKS  kr     485.000  kr     458.000 
 
Til kontrollutvalgets disposisjon 
 inkl. møtegodtgj.    kr     250.000  kr     235.000  
 

     
Kontakt med administrasjonen: 
Representanter fra administrasjonen og revisjonen har gitt orienteringer 
og informasjon i flere saker kontrollutvalget har behandlet i sine møter i 
2016. Det har vært et godt samarbeid mellom kontrollutvalget og 
kommunens administrasjon i 2016. 

 
 
 

Re, 9. januar 2017 
for leder av kontrollutvalget i Tønsberg kommune, Lars Egeland 

 
 

Heidi Wulff Jacobsen 
rådgiver 

 



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

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 17/00049-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  28.02.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 7/17 HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET 22.01.17 

 

Forslag til vedtak: 
Legges frem uten innstilling. 
 
Vedlegg:  
E-post av 22.01.17 fra Øyvind Olav Oppegård 

 
Saksframstilling: 
Den 22. januar 2017 mottok kontrollutvalgsleder en e-post fra kontrollutvalgsmedlem 
Øyvind Olav Oppegård som har mottatt muntlige henvendelser fra St. Olav katolske 
menighet i Tønsberg vedr. offentlig støtte fra kommunen til Oslo Katolske 
Bispedømme. 
 
Kontrollutvalget bes avklare om og i tilfelle på hvilken måte, det skal følge opp 
henvendelsen. 
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Heidi Wulff Jacobsen

Fra: Øyvind Olav Oppegård <oppegard@hotmail.no>

Sendt: 24. januar 2017 20:30

Til: Heidi Wulff Jacobsen

Emne: Fwd: Sak under Eventuelt i Kontrollutalget

Hei! 
 
Videresender en sak fra meg til eventuelt på neste møte i Kontrollutvalget. Se vedlagte mailutveksling 
mellom Lars og meg.  
 
Mvh Øyvind 
 
Videresendt melding: 

Fra: Lars Egeland <lars.egeland@hioa.no> 
Dato: 21:32:48 CET 22. januar 2017 
Til: Øyvind Olav Oppegård <oppegard@hotmail.no> 
Emne: Re: Sak under Eventuelt i Kontrollutalget 

Dette bør absolutt være en sak for utvalget! Hilsen Lars 
 
Sendt fra min iPhone 
 
 

Den 22. jan. 2017 kl. 16.50 skrev Øyvind Olav Oppegård 
<oppegard@hotmail.no>: 

 

Hei! 

 

Viser til oppslag i media. Oslo Katolske Bispedømme tapte nylig et søksmål 
mot staten om feilaktig oppgitt medlemstall I forbindelse med tildeling av 
offentlig støtte til trossamfunn. 

 

Staten har krevd tilbakebetalt urettmessig støtte til Oslo Katolske 
Bispedømme tilsvarende 40 millioner kroner. Kommunene kan sende et 
tilsvarende krav på samlet 40 millioner kroner. Oslo kommune har varslet i 
media at de nå vil sende trossamfunnet et krav på flere millioner kroner.  

 

Jeg har mottatt muntlige henvendelser i saken som medlem av 
Kontrollutvalget i Tønsberg kommune. St Olav katolske menighet i Tønsberg 
dekker flere kommuner i Vestfold. Sognet omfatter Tønsberg, Nøtterøy, 
Tjøme, Horten, Re, Holmestrand og Hof. Menigheten har vokst fra ca. 1.200 
medlemmer til 3.100 siden 2010. Hovedtyngden er nok fra Tønsberg 
kommune. All kommunal og offentlig støtte til menigheten er utbetalt til Oslo 
Katolske Bispedømme. 
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Her kan det være berettiget å kreve tilbake et større beløp i offentlig støtte fra 
kommunen vår. Uten å kjenne de nøyaktige tallene, så kan man tenke seg at 
hvis man har fått uberettiget støtte for 500 medlemmer over tre år, med 450 
kroner pr medlem, så tilsvarer dette 675.000,- kroner. Dette kun for å angi 
størrelsen på en sum for Tønsberg alene. Det kan være mer eller mindre. 

 

Jeg vil be om at Kontrollutvalget vurderer om man vil foreta seg noe i sakens 
anledning. 

 

Antar det vil være mulig å foreta en forvaltningsrevisjon i egen kommune i 
denne saken. Alternativt kan man foreta en henvendelse til fylkesmannen i 
Vestfold. Så kan fylkesmannen foreta en koordinert henvendelse til Oslo 
Katolske Bispedømme på vegne av alle kommuner. 

 

Jeg vil understreke at jeg selv er medlem av St Olav katolske menighet i 
Tønsberg. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Øyvind Olav Oppegård 

Tønsberg Kontrollutvalg 
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Arkivsak-dok. 16/00206-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  28.02.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 8/17 REFERATSAKER  

 

Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Artikkel fra 26.11.16 og 28.01.17 i Tønsberg Blad 
Protokoll fra styremøtet 30.01.17 i VIKS 

 
Saksframstilling: 
Budsjett for tilsyn og kontroll 2017: 
I bystyret i desember 2016 behandlet bystyret budsjettet for 2017, og 
kontrollutvalgets innstilling til budsjett for tilsyn og kontroll 2017 ble vedtatt. 
 
Mislighetssak «Underslo penger fra pasient» artikkel i Tønsberg Blad 26.11.16 og 
28.01.17. 
 
Avholdt styremøte i VIKS 30.01.17. 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Styret for VIKS 
 
Dato: 30.01.2017 kl. 18:00 
Sted: Fylkeshuset, Tønsberg, møterom Gokstad. 
Arkivsak: 15/00164 
  
Tilstede:  Jan Nærsnes, leder 

Terje Fuglevik, nestleder 
Heidi Ørnlo, medlem 
Stig Atle Vange, medlem 
Lars Egeland, medlem 
Gjert Gjertsen, medlem 
Ivar Dillan, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:  Dag L. Erichsrud 

Aleksander Leet 
Olav Bjørnli 

  
Andre: Magnus T. Østli, kontrollutvalgsleder Re 

Heidi Wulff Jacobsen, observatør fra de ansatte 
Orrvar Dalby 

  
Møteleder: 
 
Protokollfører: 

Jan Nærsnes 
 
Orrvar Dalby 

  
 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

1/17 17/00026-4 
Godkjenning av protokoll fra styremøte 5.september 
2016. 

3 

2/17 17/00036-1 Bemanning/rekruttering VIKS. 3 

3/17 
16/00166-
11 

Forslag til endring av vedtektene for Vestfold 
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat. 

4 
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4/17 16/00187-4 Forslag til møteplan 2017 for styret i VIKS. 4 

5/17 16/00122-5 Referater. 5 

    

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

1/17 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5.september 2016. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 30.01.2017 1/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra styremøte 5.september 2016 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Protokoll fra styremøte 5.september 2016 godkjennes. 
 
 
 
 
 

2/17 Bemanning/rekruttering VIKS. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 30.01.2017 2/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
1.Styret gir arbeidsutvalget fullmakt til å ansette i ledig stilling som rådgiver i VIKS 
etter Gaute Hesjedal som slutter 17.april 2017. 
 
2.Styret gir arbeidsutvalget fullmakt til å ansette ny daglig leder for VIKS fra 1.1.2018, 
da daglig leder Orrvar Dalby pensjonerer seg. 
 
 
Møtebehandling 
Heidi Wulff Jacobsen og Orrvar Dalby fratrådte under behandlingen av denne saken. 
 
Leder orienterte om bakgrunnen for saken og arbeidsutvalgets vedtak. 
Styret drøftet og er positive til at rådgiver Heidi Wulff Jacobsen har stilt seg til 
disposisjon for selskapet til å overta som daglig leder etter Orrvar Dalby. 
 



8/17 Referatsaker  - 16/00206-1 Referatsaker  : Protokoll Styret for VIKS 30.01

 4  

Votering 
Enstemmig. 
 
 
Vedtak  
1.Styret gir arbeidsutvalget fullmakt til å ansette i ledig stilling som rådgiver i VIKS 
etter Gaute Hesjedal som slutter 17.april 2017. 
 
 
 
 
 
 

3/17 Forslag til endring av vedtektene for Vestfold Interkommunale 
Kontrollutvalgssekretariat. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 30.01.2017 3/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Styret godkjenner det framlagte forslag til endring av § 4 i vedtektene for Vestfold 
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat. Saken sendes kommunestyrene i 
eierkommunene til godkjenning. 
 
 
Møtebehandling 
Leder redegjorde kort om bakgrunnen for saken. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Styret godkjenner det framlagte forslag til endring av § 4 i vedtektene for Vestfold 
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat. Saken sendes kommunestyrene i 
eierkommunene til godkjenning. 
 
 
 
 
 

 
 
 
4/17 Forslag til møteplan 2017 for styret i VIKS. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 30.01.2017 4/17 
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Forslag til vedtak: 
 
Styret vedtar følgende møteplan for 2017: 
 

 6.mars 

 29.mai (ved behov) 

 28.august 
 
 
Møtebehandling 
Møteplanen ble drøftet.  
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Styret vedtar følgende møteplan for 2017: 
 
• 6.mars 
• 29.mai (ved behov) 
• 28.august 
 
Møtet 6.mars ønskes holdt på Fylkeshuset, mens møtet 29.mai søkes lagt til Tjøme 
eller Nøtterøy. 
 
 
 
 
 

5/17 Referater. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 30.01.2017 5/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Leder kommenterte referatene. 
 
I tillegg rapporterte Terje Fuglevik fra representantskapsmøte i Vestfold Vann IKS 
8.desember 2016. 
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Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 
Møtet slutt kl. 19.00. 
 
 
Revetal 31.januar 2017. 
 
For leder i styret Jan Nærsnes 
 
 
Orrvar Dalby 
Daglig leder/sekretær 
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1 
 

Arkivsak-dok. 16/00207-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  28.02.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 9/17 EVENTUELT  

 

Forslag til vedtak: 
. 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
Saksframstilling: 
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