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Arkivsak-dok. 16/00208-27 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  13.06.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 19/17 
GODKJENNING AV PROTOKOLL 26.04.17 

 

Forslag til vedtak: 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 26.04.17 godkjennes. 
 
Vedlegg:  
Protokoll kontrollutvalgsmøtet 26.04.17. 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Tønsberg  
 
Dato: 26.04.2017 kl. 16:00 
Sted: Rådhuset, Lodgen  
Arkivsak: 16/00208 
  
Tilstede:  Lars Egeland, Øyvind Olav Oppegård, 

Tove Rise Kværne 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Anne Gro Valen, Svein Konrad Rui  

  
Forfall:  Gry Aas, Trond Mathisen 
  
Andre: Tønsberg kommune, rådmann Geir Viksand, sak 10/17 – 14/17 

       «               «       , ordfører Petter Berg, sak 11/17 – 14/17 
       «               «       , økonomisjef Jørn Erik Borge 
KPMG, revisor Rune Johansen 
VIKS, rådgiver Heidi Wulff Jacobsen 
 

Møteleder: Kontrollutvalgsleder Lars Egeland 
Protokollfører: Rådgiver Heidi Wulff Jacobsen 
  

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

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

10/17 16/00208-
12 Godkjenning av protokoll 28.02.17 2 

11/17 17/00106-1 Orientering om beredskapsledelsen ang. bomber på 
Vallø, 19.03.17 3 

12/17 17/00096-1 Henvendelse fra Vestfold kommunerevisjon  3 

13/17 17/00105-1 Henvendelse vedr. utbyggingssøknad for ny 
politistasjon i Tønsberg 4 

14/17 17/00054-2 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og 
årsberetningen 2016 4 
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15/17 16/00204-1 Bestille prosjektplan til forvaltningsrevisjonsprosjekt, 
Tønsberg 7 

16/17 17/00097-1 Bestille selskapskontroll 8 

17/17 16/00206-6 Referatsaker  9 

18/17 16/00207-4 Eventuelt  9 

    

 
 
  
Saker til behandling 

10/17 Godkjenning av protokoll 28.02.17 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  26.04.2017 10/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 28.02.17 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
Det ble kommentert i sak 07/17 at henvendelsen var fra et medlem av St. Olav 
katolske menighet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 28.02.17 godkjennes med tilføyelse av «et 
medlem» fra St. Olav katolske menighet i  teksten av møtebehandlingen sak 07/17. 
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11/17 Orientering om beredskapsledelsen ang. bomber på Vallø, 
19.03.17 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  26.04.2017 11/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens informasjon tas til orientering.  
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget fikk orientering om beredskapen vedrørende «Vallø-bomben» 
angående kommunens ansvar og organisering. Rådmannen informerte utvalget om  
erfaringene med å takle en skarp situasjon. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget er tilfreds med kommunens håndtering av saken. 
Rådmannens informasjon tas til orientering. 
 
 
 
12/17 Henvendelse fra Vestfold kommunerevisjon  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  26.04.2017 12/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Legges frem uten innstilling. 
 
 
Møtebehandling 
Brev av 18. april 2017 fra Vestfold kommunerevisjon i forbindelse med 
kommunesammenslåingen av Re og Tønsberg kommuner ble drøftet. 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget viser til henvendelsen fra Vestfold kommunerevisjon og sier, «ja» til 
en kort presentasjon på kontrollutvalgsmøtet i juni 2017. 
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13/17 Henvendelse vedr. utbyggingssøknad for ny politistasjon i 
Tønsberg 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  26.04.2017 13/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget diskuterte henvendelsen, mottatt  brev  22.03.17 fra advokatfirma Lie 
& Co. DA på vegne av Sameiet Baglergaten 2 vedrørende behandling av 
utbyggingssøknad for ny politistasjon i Tønsberg. Det ble også vist til Fylkesmannens 
vurdering – omgjøringsbegjæring – klage – gbnr 1002/84 – 1002/235 – 1002/343 – 
1002/537 og 1002/418 - Baglergaten – Tønsberg – rive garasjeanlegg. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget avventer uttalelsen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
og til administrasjonen har behandlet saken. 
 
 
 
 
 
14/17 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og 
årsberetningen 2016 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  26.04.2017 14/17 

 
 
Forslag til uttalelse: 
 
Kontrollutvalget har i møte 26. april 2017 behandlet Tønsberg kommunes 
årsregnskap med årsberetning 2016. 
 
Grunnlaget for behandlingen er det avlagte årsregnskapet med årsberetningen, 
oppsummering av revisjon 2016 fra KPMG og revisjonsberetningen datert 06.04.17.   
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Årets regnskapsresultat 2016 viser i driftsregnskapet kr 2.118.652.527,- til fordeling 
drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 61.900.727,-. 
 

Til økonomistyringen – driften  

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

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

Til økonomistyringen – investeringsregnskapet 

• Investeringsregnskapet er avsluttet med udekket beløp kr. 95.540.773,-.  
Udekket finansiering må dekkes inn i 2017. Investeringsregnskapet viser et 
finansieringsbehov på kr 243.417.632,-. I 2016 ble «Ny Fløy Byfogdløkka» det 
største prosjektet. Infrastrukturanlegg Kjelle og Messehall A er også en 
betydelig del av investeringene i 2016. 

 
Til balansen 

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

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

Til den interne kontrollen 
Revisjonen har ikke meldt om vesentlige svakheter i den interne kontrollen i 2016.  
 
Til regnskapstekniske forhold 
Kontrollutvalget støtter seg til revisors løpende informasjon igjennom året og viser til 
revisjonsberetningen.  
 
Til grunnleggende rutiner og system 
Administrasjonen har tilfredsstillende systemer til disposisjon for utførelse av 
økonomioppgavene.  
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Avslutning  
Kontrollutvalget har ikke ytterligere merknader til Tønsberg kommunes årsregnskap 
for 2016. 
 
 
Møtebehandling 
Økonomisjefen fremla årsregnskapet 2016 og svarte på spørsmål. Rådmannen 
supplerte med opplysninger. Revisor gjennomgikk notatet «Oppsummering av 
revisjon 2016». Spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget har i møte 26. april 2017 behandlet Tønsberg kommunes 
årsregnskap med årsberetning 2016. 
 
Grunnlaget for behandlingen er det avlagte årsregnskapet med årsberetningen, 
oppsummering av revisjon 2016 fra KPMG og revisjonsberetningen datert 06.04.17.   
 

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

Til økonomistyringen – driften  

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

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

Til økonomistyringen – investeringsregnskapet 

• Investeringsregnskapet er avsluttet med udekket beløp kr. 95.540.773,-.  
Udekket finansiering må dekkes inn i 2017. Investeringsregnskapet viser et 
finansieringsbehov på kr 243.417.632,-. I 2016 ble «Ny Fløy Byfogdløkka» det 
største prosjektet. Infrastrukturanlegg Kjelle og Messehall A er også en 
betydelig del av investeringene i 2016. 

 
Til balansen 

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

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

Til den interne kontrollen 
Revisjonen har ikke meldt om vesentlige svakheter i den interne kontrollen i 2016.  
 
Til regnskapstekniske forhold 
Kontrollutvalget støtter seg til revisors løpende informasjon igjennom året og viser til 
revisjonsberetningen.  
 
Til grunnleggende rutiner og system 
Administrasjonen har tilfredsstillende systemer til disposisjon for utførelse av 
økonomioppgavene.  
 
Avslutning  
Kontrollutvalget har ikke ytterligere merknader til Tønsberg kommunes årsregnskap 
for 2016. 
 
 
 
 
 
15/17 Bestille prosjektplan til forvaltningsrevisjonsprosjekt, 
Tønsberg 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  26.04.2017 15/17 

 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for forvaltningsprosjektet ” _______" 
med bruk av inntil ______ timer fra budsjettåret 2017. Prosjektplanen leveres til 
sekretariatet innen 01.06.17. for å bli behandlet i kontrollutvalgsmøtet 13.06.17 
Kostnaden dekkes av timene i inngått kontrakt. 
 
 
Møtebehandling 
Utvalget diskuterte alternative forvaltningsprosjekter ut ifra «Plan for 
forvaltningsrevisjon». Det ble opplyst at finansreglementet skal vurderes en gang i 
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løpet av hver valgperiode, og siste revidering var i  2016. Administrasjonen og revisor 
svarte på spørsmål.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for forvaltningsprosjektet 
«Forvaltningsrevisjon av vikarbruk i kommunen, oppvekst, barnehager» med bruk av 
inntil 150 timer fra budsjettåret 2017. Prosjektplanen leveres til sekretariatet innen 
01.06.17. for å bli behandlet i kontrollutvalgsmøtet 13.06.17 Kostnaden dekkes av 
timene i inngått kontrakt. 
 
 
 
 
16/17 Bestille selskapskontroll 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  26.04.2017 16/17 

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

 
 
 
 
Møtebehandling 
Det ble diskutert eierskapskontroll av forskjellige selskaper. Tønsberg kontrollutvalg 
kom frem til Smiløkka Arena AS og velger å gjennomføre eierskapskontrollen uten 
samarbeid med andre eiere.   
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget ber om tilbud på eierskapskontroll av Smiløkka Arena AS  som er 
25% eid av Tønsberg kommune. Tilbudet og prosjektplan fra KPMG legges frem på 
neste kontrollutvalgsmøte 13.06.17. 
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17/17 Referatsaker  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  26.04.2017 17/17 

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

• Bystyre sak 11/17 av 07.03.17 
• Tilsynsrapport fra Fylkesmannen, klage på helsepersonell 
• Skatteregnskapet, årsrapport 2016 og kontrollrapport 
 
Kontrollutvalgsleder gjennomgikk sakene, og stilte spørsmål vedrørende 
skatteregnskapet som ble besvart av økonomisjefen. 

 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering. 
Ku-sak 8/17 endres fra dato 13.06.17 til etter august 2017 
 
 
 
 
 
18/17 Eventuelt  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  26.04.2017 18/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 

• Kommunens fond ble tatt opp som tema og diskutert.  
• Kontrollutvalgsmedlem Tove Rise Kværne refererte fra kommunestyremøtet 

19.04.17 vedrørende behandlingen av forvaltningsrevisjonsrapporten «IKT – 
system, opplæring, ajourhold og hardware». Bystyret ønsker å bli orientert om 
oppfølgingen av rapporten.    
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• Revisor orienterte om sin fremleggelse og gjennomgang av
forvaltningsrapporten «IKT – system, opplæring, ajourhold og hardware» på
felles gruppemøte den 1 8.04.1 7 på Tønsberg rådhus.

Votering
Enstemmig

Vedtak
• Kontrollutvalget ber administrasjonen gi en oversikt over fond/bundet fond og

bruken av dem de 2 siste årene.
• Kontrollutvalget vil orientere bystyret om oppfølgingen av

forvaltningsrapporten «IKT – system, opplæring, ajourhold og hardware» når
den foreligger.

Neste møte i kontrollutvalget er 1 3. juni 201 7.

Revetal, 27.04.1 7
For leder av kontrollutvalget i Tønsberg kommune, Lars Egeland

Heidi Wulff Jacobsen
Rådgiver
VIKS
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1 
 

Arkivsak-dok. 17/00049-6 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  13.06.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 20/17 
ORIENTERING OM OFFENTLIG STØTTE TIL ST. OLAV KATOLSKE 
MENIGHET    

 

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

 
Saksframstilling: 
I kontrollutvalgsmøtet 28.02.17 ble en henvendelse fra 22.01.17 vedrørende offentlig 
støtte til St. Olav katolske menighet behandlet i kontrollutvalget.  
 
Følgende vedtak ble fattet: 

Kontrollutvalget ber rådmannen ta nødvendige skritt for å sørge for å gjøre 
krav på tilbakebetaling av for mye kommunal støtte til St. Olav katolske 
menighet i perioden 2010 – 2015. 

 
Kontrollutvalget ber om tilbakemelding fra rådmannen om utvikling i saken. 

 
 
Rådmannen er invitert for å orientere om saken. 
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1 
 

Arkivsak-dok. 17/00106-5 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  13.06.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 21/17 
ORIENTERING OM FOND/BUNDET FOND OG BRUKEN DE 2 SISTE 
ÅRENE  

 

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

 
Saksframstilling: 
I kontrollutvalgsmøtet 26.04.17 under eventuelt, sak 18/17 ble kommunens fond tatt 
opp som tema og diskutert.  
 
Følgende vedtak ble fattet: 

«Kontrollutvalget ber administrasjonen gi en oversikt over fond/bundet fond og 
bruken av dem de 2 siste årene.» 

 
 
 
Administrasjonen ved økonomisjef Jørn Erik Borge er invitert for å gi en oversikt over 
området fond. 
 
 



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

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 17/00123-2 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  13.06.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 22/17 
BEHANDLING AV PROSJEKTPLAN FOR 
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT "VIKARBRUK I OPPVEKST, 
BARNEHAGER"  

 

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

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

Herunder kartlegge:  

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

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

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

b. Hva er kostnadsdifferansen mellom et gjennomsnittlig årsverk i barnehagen og 
et årsverk for vikar?  
 
4. Hva er vurderte kvalitative/pedagogiske konsekvenser forbundet med 
vikarbruk? 
a. Innebærer konsekvensene risiko i forhold til ivaretakelse av regelverket for 
kvalitativt og pedagogisk innhold?  
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Kontrollutvalget ber om at revisjonen leverer forvaltningsrapporten med rådmannens 
uttalelse innen 06.11.17 til sekretariatet.  
 
 
Vedlegg:  
Forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Vikarbruk i oppvekst, 
barnehager»  

 
Saksframstilling: 
På møtet 26. april 2017, sak 15/17, bestilte kontrollutvalget en prosjektplan til 
forvaltningsrevisjonsprosjektet "Vikarbruk i oppvekst, barnehager".  
 
Planen ble bestilt fra KPMG for levering innen 01.06.2017 til sekretariatet. 
Prosjektplanen ble mottatt innen avtalt tid.   
 
Formålet med forvaltningsrevisjonen er å kartlegge og vurdere omfang, årsaker og 
konsekvenser av vikarbruken i kommunale barnehager i Tønsberg kommune.  
Problemstilling 2 og 4 er avgrenset til en undersøkelse av et utvalg på to barnehager.  
 
Følgende problemstillinger er aktuelle: 

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

Herunder kartlegge:  

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

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

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

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

1.1 Bakgrunn 
Forvaltningsrevisjon av vikarbruken i kommunen er et prioritert område i Plan for forvaltningsrevisjon 2016-
2019.  

Som del av den overordnede analysen som ligger til grunn for planen, ble det i arbeidsmøtet i kommunen stilt 
spørsmål om hvorfor vikarforbruket er så høyt som det er i Tønsberg kommune. Det ble også stilt spørsmål 
om hvordan vikarer ivaretas og læres opp. Det er knyttet risiko til at bruk av mange vikarer kan ha negative 
konsekvenser for kvaliteten på arbeidet, dersom vikarene ikke får tilstrekkelig informasjon/opplæring. Det kan 
også påvirke arbeidsmiljøet og være lite kostnadseffektivt for kommunen. En forvaltningsrevisjon rettet mot 
vikarbruk kan se på omfang, kostnader etc. ved vikarbruken, og se på hvilke rutiner kommunen har for 
oppfølging og opplæring av vikarer.  

Kontrollutvalget i Tønsberg kommune vedtok 26.04.17 i sak 15/17 å bestille en prosjektplan for 
«Forvaltningsrevisjon av vikarbruk i kommunen, oppvekst, barnehager» fra KPMG.  

Planutkastet skal behandles i møtet 13.06.17.  

1.2 Forarbeid 
Det er et mål å etablere en god prosjektplan som oppstiller relevante og vesentlige problemstillinger for 
forvaltningsrevisjonen. KPMG har gjennomført en prosess for å konkretisere formål og problemstillinger. I 
prosessen har vi kartlagt barnehagevirksomheten i kommunen og gjennomgått Tønsberg kommunes budsjett 
2017 og handlings- og økonomiplan 2017-2020 og kommuneplanens handlingsdel 2017-2020. Vi har i tillegg 
gjennomgått øvrige revisjoner og analyser i øvrige kommuner knyttet til vikarbruk i barnehagesektoren. 
 
I den følgende delen presenterer vi kort resultatet av den forberedende analysen, vår tolking av informasjonen 
og anbefaling til fokus i revisjonen.  

1.2.1 Oversikt over barnehagevirksomheten i Tønsberg kommune 

Tønsberg kommune er organisert i totalt 36 virksomheter og 7 fagenheter i rådmannens stab. 
Barnehagevirksomheter, hvorav hver enkelt er ledet av en virksomhetsleder, er:  

 Vestre Tønsberg barnehager (fire stk.) 

 Eik barnehager (tre stk.)  

 Sentrum barnehager (tre stk.) 

 Søndre Slagen barnehager (tre stk.),  

 Østre Slagen barnehager (fire stk.)  

 Sandeåsen og Presterød barnehager (to stk)  

 Sandeåsen barnehage  

Kommunen har til sammen 21 kommunale barnehager (inkl. Klokkeråsen fra 01.08.16 og Enely fra 01.01.17) 
og 22 private barnehager (inkl. Sigridløkka fra 01.01.17). 63,2 % av alle barn i barnehager i kommunen går i 
de kommunale barnehagene. 

Når det gjelder indikatorer på barnehageområdet vekter kommunebarometeret blant annet høyt indikatoren 
antall barn per årsverk til basisvirksomhet (styrere og grunnbemanning). I 2013 ble det kuttet noe i 
grunnbemanningen i barnehagene i Tønsberg kommune. Ifølge indikatoren hadde Tønsberg kommune i 2014 
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og 2015 likevel en bedre bemanningssituasjon enn sammenligningskommunene sine, med 6 b arn per
grunnbemanning, der de andre kommunene ligger marginalt ove r med 6,21.

1.2.2 Utfordringer på barnehageområdet og foreslått fokus for forvaltningsrevisjon

I kommuneplanens handlingsdel 2017 - 2020 står følgende om utfordringer på barnehageområdet:

I budsjett og økonomiplanen 2017 - 2020 står følgende :

Det går fram av dokumentene at kutt i barnehagebudsjettet har medført :

• K utt i åtte årsverk i grunnbemanningen
• F ærre ressurser til vikarutgifter, noe som igjen gir

o utfordringer ved sykefravær
o mangel på planleggingstid
o utfordringer for kvalitetsutvikling og kompetansehevingstiltak i arbeidstiden

Utfordringene reiser spørsmålstegn ved om fanget av vikarbruken , om hvor stor denne egentlig er p e r i dag
når det gjelder barnehagene (jf. s pørsmål stilt i overor dnet analyse) , sett i forhold til barnehagenes behov ,
eksempelvis når det er fravær i grunnbemanningen .

Vi foreslår at en forvaltningsrevisjon rettet mot vikarbruk i kommunens barnehager ta r utgangspunkt i å få
oversikt over omfanget av vikarbruk i dag. D eretter vil det være interessant å se på hvilke årsaker som ligger
til grunn for vikarbruk en, og herunder i hvilken grad vikar bruken er knyttet til eksempelvis sykefravær, høy
gra d av utskiftning av personell, vakante stillinger o.a.

Årsaken til vikarbru k spiller en rolle hva angår muligheter for refusjon/ inntekter til kommunen. Ved en stram
økonomi er det et mål å drive tjenestene mest mulig kostnadseffektiv, uten at det går utover tjeneste kvalitet en .
Vi foreslår videre at f orvaltningsrevisjonen undersøke r hva som er de reelle vikar kostnadene når man tar
hensyn til refusjon er som kommunen mottar ved sykefrav ær og annet refusjonsberettiget fravær.

God drift av barnehager har ikke bare kostnadsaspekter ved seg. Forvaltningsrevisjonen bør derfor også
framskaffe et bilde over kvalitetsmessige konsekvenser av vikarbruken i dag, som både kan knyttes til
omfanget av vikarbruken , og til eventuelle utfordringer knyttet til vikarbruk i seg selv, eksempelvis ved innleie
fra vikarbyråer (d ette avhen gig av hvilket bilde som tegner seg i forvaltningsrevisjonen ) .

Lov om barnehager (barnehageloven) gir ingen klar definisjon av hva bemanningen i barnehagen generelt
skal være. Regelverket gir føring på at "bemanningen være tilstrekkelig til at personalet kan drive en
tilfredsstillende pedagogisk virksomhet". I forskrift om pedagogisk bemanning, §1, står det: " Det skal være
minimum én pedagogisk leder per 14 - 18 barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder per 7 - 9 barn

1 Kilde: Tønsberg kommunes handlings - og økonomiplan 2017 - 2020 og budsjett 2017
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når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid er over seks timer. I barnehager der barna har kortere 
oppholdstid per dag, kan barnetallet økes noe per pedagogisk leder." 

I revisjonen vil vi innhente faglige vurderinger på hva som er vurdert å være tilstrekkelig bemanning i Tønsberg 
kommune. En konsekvensanalyse bør inkludere spørsmålet om hvordan omfanget av vikarbruk i dag 
innvirker på det å sikre tilfredsstillende bemanning i barnehagene til enhver tid. 
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2. Formål, problemstillinger og kriterier  

2.1 Formål og avgrensning 
Formålet med forvaltningsrevisjonen er å kartlegge og vurdere omfang, årsaker og konsekvenser av 
vikarbruken i kommunale barnehager i Tønsberg kommune.  
 
Forvaltningsrevisjonen skal omfatte kommunale barnehager innenfor oppvekstsektoren.  
 
Problemstilling 2 og 4 er avgrenset til en undersøkelse av et utvalg på to barnehager.  
 
Forvaltningsrevisjonen vil være forbedringsorientert, og vil ha som formål å gi anbefalinger om tiltak dersom 
forvaltningsrevisjonen avdekker mulige forbedringsområder.  

 

2.2 Problemstillinger 
På bakgrunn av formålet blir følgende problemstillinger foreslått: 

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

a. Totale vikarkostnader i 2016 og sammenlignet med tidligere år 

b. Vikarkostnaders andel av totale lønnskostnader per barnehage 

2. Hva er årsakene til vikarbruken?   

3. Hva er de reelle vikarkostnadene hensyntatt refusjoner? Herunder kartlegge/vurdere:  

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

b. Hva er kostnadsdifferansen mellom et gjennomsnittlig årsverk i barnehagen og et årsverk 
for vikar?  

4. Hva er vurderte kvalitative/pedagogiske konsekvenser forbundet med vikarbruk?  

a. Innebærer konsekvensene risiko i forhold til ivaretakelse av regelverket for kvalitativt og 
pedagogisk innhold? 

 

2.3 Revisjonskriterier 
Til problemstillingene oppstilles det 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. Sentrale kilder til å utlede revisjonskriterier vil være: 

• Kommunelovens § 23 om administrasjonssjefens internkontroll 
• Lov om barnehager 
• Forskrift om pedagogisk bemanning 
• Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver  
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3. Tilnærming , team og honorar
3.1 M etode
F or å svare på problemstilling 1 vil vi samle inn og analysere regnskapsdata fr a kommunen knyttet til
vikarbruk, herunder både omfang av innleie fra vikarbyråer og bruk av egne ansatte.

For å svare på problemstilling 2 vil vi først velge ut to barnehager som gjennomgås som kvalitative case.
Valg av barnehager baseres på 1) barnehage n med de nominelt største vikarutgiftene i kroner og øre og 2)
barn e hagen med høyest andel vikarutgifter sammenlignet med de andre barnehagene. Fr a disse
barnehagene vil vi innhente opplysninger om årsakene til vikarbruken . Vi vil eksempelvis undersøke i hvilken
grad vikarbruken er knyttet til sykefravær, vakante stillinger, og grad av gjennomtrekk i barnehagene. Her vil
det være sentralt å intervjue styrerne av de utvalgte barnehagene.

For å svare på problemstilling 3 vil vi gjøre nærmere anal yser av regnskapsdata fra kommunen , herunder
ved behov innhente opplysninger om kostnadsføringen i kommunen for å kvalitetssikre analyseresultater.

For å svare på problemstilling 4 vil intervjue styrere og pedagogisk personell i de utvalgte barnehagene ,
s amt kommunalsjef.

Informasjon en som samles inn v il bli gjennomgått og analysert opp mot revisjonskriterier , hvor relevant . De
fleste av problemstillingene og underspørsmål har en kartleggende karakter og vil således ikke være knyttet
opp mot særskilte re visjonskriterier.

Val g av personer for inter v j u er vil bli avta lt nær mere med kommunen. F ør gjennomføring av intervju er vil det
bli utarbeidet intervjuguide r. Fra h v ert intervju vil det bli skrevet referat som blir sendt til respondent e ne til
verifisering. Data fra respondent e ne vil bli sam me nstilt med analysert dokumentasjon og dette vil sammen
bli vurdert opp i mot revisjonskriteriene.

3.2 Aktivitets - og framdriftsplan
Figuren under viser forslag til aktivitets - og framdriftsplan:
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Aktivitets- og framdriftsplanen viser at arbeidet med forvaltningsrevisjonen kan starte opp i juni, etter at 
prosjektplanen er vedtatt i kontrollutvalget. I tidsrommet juni-august vil vi samle inn og analysere data.  
Rapportskriving og høring av rapporten vil skje i august, med levering av endelig rapport til kontrollutvalgets 
sekretariat i forkant av kontrollutvalgets møte 05.09.2017. Den skisserte fremdriftsplanen vil være avhengig 
av at vi får gjennomført intervjuer i juni og derfor avhengig av kommuneansattes tilgjengelighet.

Timebruken vil være inntil 150 timer fra budsjettåret 2017.  

 

3.3 Prosjektteam 
KPMG sitt team i forvaltningsrevisjonen består av følgende: 

Oppdragsansvarlig er Ole Willy Fundingsrud. 

Prosjektleder er Lena Davik Fjørtoft. 

Prosjektdeltakere er Bjørg Rabbe Sandven og Rune Johansen. 

 

 

3.4 Honorar  
I henhold til avtale.  
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Kontrollutvalget i Tønsberg  13.06.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 23/17 
BEHANDLING AV PROSJEKTPLAN, SELSKAPSKONTROLL AV 
SMILØKKA ARENA AS 

 

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

a. Eierskapsstrategi?  

b. Krav til godt eierskap?  
 

2. Hva er årsaker til eventuell manglende etterlevelse? 
 

Kontrollutvalget ber om at revisjonen leverer selskapskontrollen innen 06.11.17 til 
sekretariatet. 
 
Vedlegg:  
Forsalg til prosjektplan til selskapskontroll av Smiløkka Arena AS. 

 
Saksframstilling: 
På kontrollutvalgsmøtet 26.04.17 diskutert utvalget eierskapskontroll av forskjellige 
selskaper i sak 16/17.  
 
Følgende vedtak ble fattet: 

«Kontrollutvalget ber om tilbud på eierskapskontroll av Smiløkka Arena AS 
som er 25% eid av Tønsberg kommune. Tilbudet og prosjektplan fra KPMG 
legges frem på neste kontrollutvalgsmøte 13.06.17.» 
 

 
Formålet med eierskapskontrollen er å undersøke om kommunens krav til strategi og 
eierskap etterleves for Smiløkka Arena AS, og eventuelt foreslå forbedringstiltak. 
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Selskapskontrollen skal inneholde valgte hovedproblemstillinger som følger: 
 

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

a. Eierskapsstrategi?  

b. Krav til godt eierskap?  
 

2. Hva er årsaker til eventuell manglende etterlevelse?  
 
 
 
 



23/17 Behandling av prosjektplan, selskapskontroll av Smiløkka Arena AS - 17/00136-1 Behandling av prosjektplan, selskapskontroll av Smiløkka Arena AS : Prosjektplan selskapskontroll.pdf

Tilbud og

p rosjektplan for

selskapskontroll

Smiløkka Arena as

Tønsberg kommune

23 . mai 2017

www.kpmg.no



23/17 Behandling av prosjektplan, selskapskontroll av Smiløkka Arena AS - 17/00136-1 Behandling av prosjektplan, selskapskontroll av Smiløkka Arena AS : Prosjektplan selskapskontroll.pdf

TØNSBERG KOMMUNE, SELSKAPSKONTROLL 2

I nn h o l d
1 Innledning 3

1 .1 Bakgrunn 3

1 .2 Forarbeid 3

2 Formål, problemstillinger og kriterier 5
2.1 Formål 5

2.2 Problemstillin ger 5

2.3 Evalueringskriterier 5

3 Tilnærming 6
3.1 Metode 6

3.2 Aktivitets - og framdriftsplan 6

4 Utførende revisorer 7

5 Honora r 8



23/17 Behandling av prosjektplan, selskapskontroll av Smiløkka Arena AS - 17/00136-1 Behandling av prosjektplan, selskapskontroll av Smiløkka Arena AS : Prosjektplan selskapskontroll.pdf

TØNSBERG KOMMUNE, SELSKAPSKONTROLL 3

1 Innled ning
1.1 Bakgrunn
Kontrollutvalget har i sak 16/17 bedt KPMG utarbeide et tilbud og forslag til prosjektplan for
selskapskontroll av :

Smiløkka Arena AS

Det fremgår og at selskapskontrollen skal ta form av obligatorisk eierskapskontroll.

Nedenfor fremgår vårt tilbud og prosjektplan.

1.2 F orarbeid
Det er et mål å etablere en god prosjektplan som oppstiller relevante og vesentlige problemstill inger for
eierskapskontrollen . I arbeidet med prosjektplanen har sentrale dokumenter vært gjennomgått. Dette
omfatter

P lan for selskapskontroll for Tønsberg kommune, inkl. overordnet analyse av kommunens selskaper

Tønsberg kommune sin eierskapsmelding, fra 2012.

Smiløkka Arena AS ble stiftet i 1990 og selskapets primære virksomhet er å være tiltaksarrangør for
varig tilrettelagt arbeid – VTA. Kommunens eierandel er 25 % og selskapet har 15 ansatte.
Driftsinntektene for 20 15 var 16,8 MNOK, 16,4 MNOK i 2014, og resultatet før skatt var på 923.000 NOK
i 2015. Knut Aril Kaldstad er daglig leder og Egil Koch er styreleder. Stokke, Tønsberg, Andebu og
Nøtterøy har en eierandel hver på 25 %.

Kontrollutvalget ønsker gjennomført en obligatorisk eierskapskontroll. Forskrift om revisjon i kommuner
og fylkeskommuner mv . §§ 13 fastsetter at "Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med
forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper (…) ". Innholdet i
eierskapskontrollen er nærmere beskrevet i samme forskrift § 14. Eierskapskontroll er "kontroll med
forvaltningen av eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere
om den som utøver kommunens (…) eierinteresser i s elskaper gjør dette i samsvar med
kommunestyrets (…) vedtak og forutsetninger (…)" .

I Kontrollutvalgsboken1 er eierskapskontrollen nærmere beskrevet. Eierskapskontroll fokuserer på
hvordan kommunen utøver eierstyring. Videre om den som representerer kommunens interesser på
generalforsamlingen eller i representantskapet, treffer beslutninger i samsvar med releva nt lovgivning,
og for øvrig opptrer i tråd med kommunens vedtak og forutsetninger for forvaltningen av
eierinteressene.

En viktig forutsetning for at kontrollutvalget kan gjennomføre eierskapskontroll, er at kommunen har
tydeliggjort hvilke strategier og målsetninger kommunen har med eierskapene. Utgangspunktet for
eierskapskontroller vil derfor gjerne være å undersøke om kommunen har etablert konkrete formål eller
føringer for eierskapene, gjerne i form av en eierskaps strategi eller melding.

1 Kontrollutvalgsboken - Om kontrollu tvalgets rolle og oppgaver, 2. utgave, 2015, Kommunal – og regionaldepartementet
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Tønsberg ko mmune har en eierskapsmelding fra 2012 som blant annet definerer krav til godt eierskap
og eierskapsstrategi. En eierskapskontroll bør undersøke etterlevelsen av krav og strategi slik de er
nedfelt i eierskapsmeldingen. Kommunen har vedt att to overordnede krav til godt eierskap, 1) eierstyring
og eiers krav til virksomheter og 2) styrer i virksomhetene2. Under punktet eierstyring og eiers krav,
fremgår blant annet:

1. Selskapets virksomhet skal tydeliggjøres i vedtektene .

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

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

4. Alle selskaper Tønsberg kommune har eierinteresser i skal følge lov om offentlig
anskaffelser.

5. Selskapet skal ha et internkontrollsystem.

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

7. Selskapet skal ha fokus på at l over og regler som regulerer selskapet, skal holdes.

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

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

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

.

2 Eierskapsmelding kap. 4. kapittelet definerer nærmere hva som er godt eierskap under hver av temaene.
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2 Formål, probl emstill ing er og kriterie r
2.1 F or mål

Formålet med eierskapskontrollen er å undersøke om kommune n krav til strategi og eierskap etterleves
for Smiløkka Arena AS .

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

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

2.2 Problemstil linger
Følgende problemstilling skal besvares for Smiløkka Arena AS :

1. I hvilken grad u t ø ves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunens
eierskapsmelding for:

a. Eierskapsstrategi?

b. Krav til godt eierskap ?

2. Hva er årsaker til eventuell manglende etterlevelse?

2.3 Evalueringskriterier
Til problemstillingene blir det oppstilt revisjonskriterier :

Tønsberg kommunes eierskapsmelding av 2012.
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3 Tilnærm ing
3.1 Metode
For å kunne besvare problemstillingene vil vi benytte dokumentanalyse og intervju . I første omgang vil
vi samle inn relevant dokumentasjon fra kommunen og selskapet som er gjenstand for kontrollen. Vi vil
innhente og gjennomgå dokumentasjon som kan gi informasjon i hvilken grad eierskapsmeldingen
følges opp.

Vi vil gjennomføre interv ju er med kommu nens representant / er i selskapsorgane t i Smiløkka Arena AS,
samt at det kan være hensiktsmessig å ha intervjuer med ordfører og eventuelt rådmann. Formålet med
intervjuene er å få utfyllende informasjon og forklaringer til oversendt dokumenta sjon. Svar fra
respondenter analyseres og sammenstilles deretter med øvrig dokumentasjon. Data vurderes opp imot
evaluerings kriteriene, for at vi så gir svar til revisjonens problemstillinger.

3.2 Aktivitets - og framdriftsplan
Oppstart foreslås i juni 2017 . Med tilg ang på data og personell i juni, vil d atainnsamling – og analyse bli
gjennomført i juni og august. Analyse og rapportarbeid vil skje i juni – august med høring av rapporten
ultimo august. Innsamling og analyse av data er den mest ressurskrevende delen av kontrollen, og er
estimer til ca. 35 timer. Datainnsamling omfatter etablering av liste over dokumentasjon vi trenger,
planlegging og gjennomføring av intervjuer over 1 - 2 dager i kommunen / eller hos selskapene, samt
etterarbeid i form av referatskriving. Analysefasen starte r når data er samlet inn og innebærer at data
sammenholdes med evalueringskriteriene og utarbeidelse av vurderinger. Rapporten vil bli overlevert
kontrollutvalget senest 1. september 2017 . Totalt estimert ressursbruk er estimert til inntil 55 timer.
Figur en under viser forslag ti l aktivitets - og framdriftsplan:
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4 U tførende revisorer
4.1.1 Team KPMG

KPMG sitt team i forvaltningsrevisjonen består av:

Oppdragsansvarlig er Director Ole Willy Fundingsrud .

Prosjektleder /utfører er Senior manager Rune Johansen
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5 H o n orar
Honorar er i samsvar med avtalt timepris.
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REFERATSAKER  

 

Forslag til vedtak: 
Referatsaken tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
 Evalueringsrapport, Samlede erfaringer etter funn av bombe, Tønsberg, mars 2017 

 
Saksframstilling: 
Rådmannen oversendte evalueringsrapporten vedrørende funn av bombe på Vallø til 
kontrollutvalget for informasjon, da utvalget hadde det som en orienteringssak i 
kontrollutvalgsmøtet 26.04.17.  
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Erfaringslæring etter hendelser og øvelser 
 

 

Hendelse                             Øvelse    

 

 

Deltakere i evalueringen: 

Navn Funksjon og virksomhet Rolle under hendelsen 

Kenneth Berg Leder FOE/stabssjef, Sør-Øst pd Stabssjef 

Tom Vidar Løfqvist Beredskapsplanlegger, Sør-Øst pd Deltager i politiets stab 

Marius Brodahl Knudsen Operasjonsleder, Sør-Øst pd Operasjonsleder 

Espen Solemdal Innsatsleder, Sør-Øst pd Innsatsleder 

Tormod Kristiansen Seksjonsleder, Sør-Øst pd P3 i politiets stab 

Einar Flogeland VIB  

Berit Reppesgård DSB/Sivilforsvaret Rådgiver i politiets stab 

Bjørn Strandli Nasjonalparkforvalter, FMVE Nasjonalparkforvalter 

Truls Dix Brochmann Seniorrådgiver beredskap, FMVE Rådgiver i politiets stab 

Reidun Mangrud Kommunikasjonssjef, FMVE   

Jan Helge Kaiser Fylkesberedskapssjef, FMVE  

Tor Fredrik Holth Senioringeniør, FMVE Seniorrådgiver forurensning 

Torbjørn Lia SiV  

Siri Bjørnson SiV  

Jan Ronald Eide Kommunaldirektør, Tønsberg kommune Rådgiver i politiets stab 

John Egil Merkesvik Esso Rådgiver i politiets stab 

 

 

1. Hva har skjedd? 

 
17.03.17 kl. 12:38 ble det gjort funn av en flybombe fra krigen på Vallø i Tønsberg. Funnet skjedde 
på Essos eiendom i forbindelse med opprydningsarbeider på det gamle raffineriområdet som ble 
bombet mot slutten av 2. verdenskrig. 

 
Like etter kl. 14:00 iverksatte Sør-Øst politidistrikt i samarbeid med Tønsberg kommune, 
evakuering av et område med 1000 meters radius fra funnstedet, samt anmodning til båttrafikken 
om å holde seg minimum 1,5 nautiske mil unna. Om lag 125 bygninger var innenfor det evakuerte 
området, inklusive Tønsberg Renseanlegg. 234 personer ble evakuert og samlet i Båtforeningens 
lokaler. Fra kl. 17:00 ble det innført luftromsrestriksjoner via Avinor over området, 3000 m høyde 
og 3 nautiske mil i diameter.  
 
Forsvarets bombegruppe ble anmodet om bistand. Ekspertene ankom kl. 18:21 og bekreftet at det 
var en 1.000 punds britisk flybombe fra 2. verdenskrig. Forsvaret konkluderte med at bomben var 
skarp og måtte uskadeliggjøres. Informasjonsarbeidet var krevende og mange av innbyggerne var 
bekymret. Politiet og kriseledelsen holdt derfor løpende informasjonsmøter og de evakuerte fikk 
tilbud om overnatting på Oseberg Hotell. 

x  

Navn på hendelse/øvelse Funn av flybombe (krigsetterlatenskaper) på Vallø, Tønsberg 

Tid og sted: 17.03.17 kl. 12:38 – 18.03.17 kl. 22:06 

Referent: Felles evaluering på politihuset i Tønsberg 05.04.17. 
Referenter Arild Alfheim (Sør-Øst pd.) og Mari Nordal (FM Vestfold). 

Situasjonsbeskrivelse 
 

Denne malen brukes ved en umiddelbar gjennomgang etter hendelser og øvelser, enten til å evaluere deler av 

eller hele hendelsen/øvelsen. Malen skal ivareta kommunenes krav om evalueringer etter hendelser og øvelser, 

jf. kommunal beredskapsplikt § 8. Andre kan også benytte seg av malen, og om nødvendig fjerne og legge til 

evalueringspunkter. Eksempelvis kan malen benyttes av brannvesenet som et utgangspunkt for evaluering etter 

brann- og eksplosjonsvernloven §§ 9 og 10, samt forskrift om brannforebygging § 20. Ved behov fungerer malen 

som et utgangspunkt for en grundigere evaluering og evalueringsrapport. En kan da benytte «rapportmal for 

evaluering av hendelser og øvelser», utarbeidet av BDO for Fylkesmannen i Vestfold.  
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Kl. 23:00 fredag kveld besluttet Sør-Øst politidistrikt å kalle inn sin krisestab med oppmøte lørdag 
18.mars kl. 07:30 på politihuset i Tønsberg. Stabssjef valgte å kalle inn flg. rådgivere i tillegg til 
politiets krisestab til møte med krisestaben kl. 0800: Bombegruppen fra Forsvaret, Sivilforsvaret, 
Fylkesmannen i Vestfold, Tønsberg kommune og Esso.  

             Krisestabens intensjon: 
             -Detonere bomben på sikrest mulig måte for innsatspersonell og publikum. 
             -Detonasjonen skal medføre minst mulig skade på omkringliggende bygninger og omgivelsene  
             for øvrig. 
             -Sørge for at evakuerte og publikum for øvrig føler seg trygge og godt ivaretatt,  
             gjennom tilstrekkelig og god informasjon før/under/etter detonasjonen.  

 
Under stabsmøtet lørdag morgen 18. mars presenterte Forsvaret alternative løsninger for å foreta 
en kontrollert detonasjon av bomben. Det beste alternativet ble vurdert til å uskadeliggjøre 
bomben på funnstedet ved å skyte bort vitale deler, for deretter å frakte resterende bombe i havet 
for detonasjon. Forsvarets minedykkere foreslo to alternativer for detonasjon, begge steder 
innenfor grensene til Færder Nasjonalpark. Det ble gjennomført gode diskusjoner mellom politiet, 
Nasjonalparkforvalter ved Fylkesmannen i Vestfold og Forsvaret i vurderingen av alternative steder 
for detonasjon, for å verne om Færder nasjonalpark.  
Et av forsvarets egne områder vest for Rauøy i Østfold, ble ansett som svært god egnet og med lav 
risiko. Krisestaben søkte derfor om dispensasjon fra Verneforskriftens § 2, ettersom detonasjonen 
potensielt kunne påvirke sjøareal innenfor- eller på grensen til Rauer Naturreservat. Fordi det var 
avgjørende en løsning raskt, var det ikke mulig å innhente konkrete opplysninger om 
naturmangfoldet på Rauøy. Dispensasjonen fra Fylkesmannen i Østfold og Fredrikstad kommune ble 
avgitt kl. 20:13 basert på alminnelig kunnskap området. Av dispensasjonen fremgikk det at 
verneverdiene ikke ville trues vesentlig av detonasjonen, og at forskriften tillater forurensende 
virksomhet der fordelene overstiger ulempene. Det ble også lagt til grunn at politiet, fylkesmannen 
i Vestfold og Nasjonalparkforvalter for Færder hadde vurdert flere steder uten å finne et egnet 
alternativ i eget nærområde.  Krisestaben besluttet derfor å forsøke å frakte den over til Rauer 
dersom været var godt nok, med en alternativ løsning i Færder nasjonalpark. 
 
Etter at det hadde blitt bygd opp flere meter høye barrikader rundt bomben (unntaksvis mot 
sjøsiden) ble det i tillegg til evakueringen på 1000 m kommunisert ut at politiet anmodet personer 
mellom 1000 og 1800 m å holde seg innendørs når Forsvaret skulle uskadeliggjøre bomben. I 
sjøområdene rundt Vallø var det vakthold ved hjelp av KV Nornen, Redningsselskapet og 
Skjærgårdstjenesten.  
 
Forsvarets eksperter uskadeliggjorde bomben lørdag kl. 15:25. Den ble da ansett som et stabilt 
objekt som kunne flyttes på.  Bomben ble deretter transportert til Rauer ved hjelp av 
Skjærgårdstjenesten og KV Nornen. De evakuerte fikk i 18-tiden informasjon om at de kunne flytte 
hjem.  
 
Kl. 21:45 ble det utført en kontrollert detonering på 4 meters dyp (i posisjon N 59,22 997, Ø 010,68 
230), ved å avfyre et lag med nytt sprengstoff rundt den gamle bomben. Begrunnelsen for å foreta 
detonasjonen under vann var at vannmassene ville forhindre en spredning av fragmenter og 
splinter. Ved at bomben ble avfyrt på 4 meters dyp, unngikk man kraftige trykkbølger som kunne 
gitt store skader på havbunnen. På denne måten ble i stedet trykkbølgene ventilert til luft, noe 
som gav færre negative konsekvenser for havbunnen, miljøet og fisk.   
 
Politiets krisestab ble avviklet lørdag kveld kl. 22:00. Mer enn 5000 personer var berørt i 
forbindelse med bombefunnet. 

 

2. Hvilke tiltak ble iverksatt? 

 
Fredag 17.03.17: 

Sør–Øst politidistrikt trippelvarslet nødetatene samt varslet Politiets situasjonssenter, Forsvaret og 
Tønsberg kommune. 
 
Rådmann og kommunaldirektør ved teknisk avdeling i Tønsberg kommune besluttet å etablere 
minimum kriseledelse. Øvrige medlemmer av kommunens kriseledelse ble orientert om situasjonen 
og om å være i beredskap. Kriseledelsen gjennomgikk planverk og tiltakskort, og kontaktet Oseberg 
hotell for å klargjøre overnatting for de evakuerte.  
 
Kl. 14:01 startet politiet evakueringen av 234 beboere i området og Essos mannskaper (ca. 20 
ansatte).  
 
Mannskaper fra Kopstad og Nøtterøy brannstasjon utførte dør-til-dør befolkningsvarsling på Vallø. 
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Mannskaper fra kystvaktskipet «Nornen» gikk fra hytte til hytte på Torgersøya og ba personer om å 
komme seg til fastlandet. 
 
Politiet sperret av innkjøringen til Vallø, Sivilforsvaret satte opp sperringer og dirigerte folk inn fra 
gatene.  
 
Like etter kl. 14:00 sendte Sør-Øst politidistrikt bistandsanmodning til forsvarets bombegruppe. 
Eksperter begynte umiddelbart å gå gjennom bildematerialet, og fire eksperter reiste sørover fra 
Sessvollmoen. 
 
Kl. 14:33 varslet Sør–Øst politidistrikt Fylkesmannen i Vestfold via vakttelefonen. Informasjonen ble 
videreformidlet til beredskapsavdelingen, fylkesberedskapssjef og fylkesmiljøvernsjef kl. 16:29. 
 
Politiet gikk ut med informasjon om at publikum skulle holde seg bak politiets sperringer. Øvrige 
med fri sikt til Vallø ble anmodet om å holde seg innendørs og vekk fra vinduer. 
 
Tønsberg kommunes kriseledelse sendte en SMS til innbyggerne via kommunes varslingssystem rundt 
kl. 14:00. Denne henstilte personer som befant seg nærmere enn 1800 meter fra Vallø, om å holde 
seg innendørs. I tillegg kontaktet Sør-Øst p.d. UMS for å kunne varsle personer som oppholdt seg i 
området. 
 
Forsvaret og kommunes kriseledelse hadde en gjennomgang av ledningsnettet for VA og elektrisitet. 
 
Kommunens kriseledelse utførte forpleining av 90-100 personer. De evakuerte ble samlet 
klubblokalene til Vallø Båtforening, der også kriseledelsen og politiet holdt informasjonsmøter. 
 
Kl. 17:00 ble det lagt ned et flyforbud over Vallø av sikkerhetshensyn. 

 
Kl. 18:21 ankom forsvarets bombeeksperter. Forsvaret konkluderte sent fredag kveld med at 
bomben er skarp og måtte uskadeliggjøres. 
 
De 234 evakuerte fikk tilbud om å overnatte på Oseberg hotell. Totalt var 50 personer (40 rom 
innkvartert på Oseberg hotell fra fredag til lørdag. 
 
Kl. 23:00 orienterte politiet media om at arbeidene på Vallø var stanset på grunn av mørket. 
Politiet informerte samtidig om arbeidet med å få tak i en entreprenør til å bygge opp en voll 
mellom bebyggelsen på Vallø og bomben. Vollen var prosjektert med en 4 meter høyde for å 
skjerme bebyggelsen i området.  
 
Kl. 23:00 kalte Sør-Øst politidistrikt inn sin krisestab med oppmøte lørdag 18.mars kl. 07:30 og flg. 
rådgivere til kl. 08:00: Forsvaret, Fylkesmannen i Vestfold, Tønsberg kommune, Sivilforsvaret og 
Esso.  

 
  Lørdag 18.03.2017: 

Kl. 08:00 møttes politiets krisestab og rådgivere på Politihuset i Tønsberg. Staben fattet 
beslutninger om evakuering, sikkerhetssoner, informasjonsstrategi, samt liv og helse for 
innsatspersonell. Nasjonalparkforvalter arbeidet tett med Forsvaret i vurderingen av alternative 
steder for detonasjon for å verne Færder nasjonalpark. 

 
Politiet og kommunens kriseledelse holdt informasjonsmøter for de evakuerte både kl. 11:00 og 
18:00. Det ble gitt informasjon om status på arbeidet, fremdriften videre og når de evakuerte 
eventuelt kunne flytte hjem.  
 
Det ble løpende lagt ut informasjon på politiets- og Tønsberg kommunes nettsider. 
 
I forkant av arbeidet med å uskadeliggjøre bomben, ble det sendt en ny SMS til alle som befant seg 
i området. I tillegg til den opprinnelige evakueringssonen på 1000 meter henstilte politiet 
publikum, i en radius av 1800 meter fra funnstedet, om å holde seg innendørs. Alle med fri 
siktelinje til Vallø ble bedt om å holde seg vekk fra vinduene. Politiet patruljerte området og 
varslet med sirener og høyttalere under arbeidet. 
 
Kl. 15:25 uskadeliggjorde Forsvarets ammunisjons- og EOD-skole (FAES) bomben. 
 
Skjærgårdstjenesten fraktet bomben ut til kystvaktskipet «Nornen».  
 
Ved 19-tiden henvendte staben seg til miljøvernsdirektør hos Fylkesmannen i Østfold, med en 
forespørsel om å detonere bomben på Rauer. 
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Kl. 20:13 mottok operasjonsleder en skriftlig dispensasjon fra Miljøvernsdirektøren ved 
Fylkesmannen i Østfold etter verneforskriftens § 2.  
 
Bomben ble fraktet av kystvakten til Rauer i Østfold for en kontrollert detonering kl. 21:45. 

 

 

3. Hvilke aktører var involvert i hendelsen eller øvelsen? 

Sør-Øst politidistrikt, Vestfold interkommunale brannvesen, Sykehuset i Vestfold, Vestfold, AVINOR 
sivilforsvarsdistrikt, Tønsberg kommune, Esso (objekteier), Fylkesmannen i Vestfold v/faggruppe beredskap 
og Nasjonalparkforvalter, Forsvaret v/bombegruppa, Kystverket, Skjærgårdstjenesten, Fylkesmannen i 
Østfold og Fredrikstad kommune. 

Umiddelbare erfaringspunkter 

 

4. Målt opp mot ansvarsområder: Hva fungerte bra og mindre bra under krisehåndteringen? 

Ansvarsområder Hva fungerte bra? Hva fungerte mindre bra? 

Mottak og håndtering av meldinger: 
- Loggføring/dokumentasjon 
- Ble det foretatt en 

situasjonsvurdering? 

Det ble foretatt en god 
situasjonsvurdering med fokus 
på liv/helse for 
innsatspersonell, evakuerte og 
miljøhensyn. Kontinuerlig 
situasjonsvurderingen, med 
inkludering av Forsvaret og 
andre relevante aktører. 
Evakuering iverksatt før 
Forsvaret sa det var nødvendig. 
 
Kommunens tiltakskort var gode 
hjelpemidler for kommunens 
kriseledelse. 
 
Kontinuerlig loggføring av 
beslutninger og tiltak internt i 
krisestaben. Håndteringen av 
hendelsen er derfor svært godt 
dokumentert.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Situasjonsforståelsen til AMKs 
operatør var ikke felles med 
øvrige.  
 
 
 
 
 
Kommunens kriseledelse 
besluttet å ikke ta inn en 
egen loggfører i CIM. Dette 
førte til at kriseledelsens 
loggføring i CIM er mangelfull. 
 

Varsling: 
- Internt i virksomheten 
- Eksternt til andre involverte  
- Gjort iht. beredskapsplanen? 

Trippelvarsling utført etter 
beslutning om evakuering. 
 
En tidlig varsling av 
Sivilforsvaret muliggjorde 
nødvendige forberedelser, og 
fremheves som svært positivt.  
 
Kontinuerlig informasjonsdeling 
og informasjonsflyt internt i 
krisestab, og mellom krisestab 
og kommunens kriseledelse. 
 
Vellykket befolkningsvarsling 
fra dør-dør. 
 
Kommunen benyttet eget 
varslingssystem, og Sør-Øst p.d. 
kontaktet UMS for å sende ut 
varsel til personer som oppholdt 
seg i området. Systemet var 
effektivt og målrettet. 
 
 
 
 

Varslingen av VIB tok lang tid. 
Politiet forklarte at det 
innledningsvis var nødvendig 
med en kartlegging av funnet, 
herunder kommunikasjon med 
forsvaret.  
 
Sør-Øst pd. og Tønsberg 
kommune bør gjennomgå 
varslingsrutiner for å sikre at 
dette gjøres iht. 
beredskapsplanen.  
 
 
Kommunens system for 
varsling av beboere er rettet 
mot abonnenter og ikke mot 
dem som befinner seg i 
området. Kommunens 
varslingssystem er tregt, og 
det tok 45 min. før samtlige 
abonnenter mottok 
meldingen. Det ble opprettet 
en ad hoc ordning med UMS 
under håndteringen. Tønsberg 
kommune er (var) ikke kunde 
hos UMS. 
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Ansvarsområder Hva fungerte bra? Hva fungerte mindre bra? 

Organisering og gjennomføring av 
krisehåndteringen: 

- Etablering av krisestab 
- Fordeling av ansvar og roller 
- Tilgang på ressurser, folk og utstyr 

- Egnethet av lokaler 

Arbeidet i krisestab ble 
organisert gjennom felles og 
hyppige statusmøter. Aktørene 
jobbet selvstendig med 
avklaringer og informasjon i 
egne rekker mellom møtene.  
 
Statusmøtene ble ledet av 
stabssjef i Sør-Øst politidistrikt. 
Medlemmer i krisestaben var en 
god beslutningsstøtte under 
håndteringen. 
 
Lokaler: 
Evakueringssenteret ble raskt 
etablert, og Tønsberg 
kommunes avtale med Quality 
Hotel Oseberg var 
tilfredsstillende med gode 
fasiliteter for de evakuerte.  
 
Sivilforsvarets utstyr, telt og 
varme var en stor ressurs for 
mannskapene. 
 

Sør-Øst pd. kunne vurdert å 
etablere krisestab allerede 
fredag. 
 
VIB ønsker å være involvert i 
faglige beslutninger, enten i 
ILKO eller stab.  
 
FM ble bevisst sin rolle som 
miljøfaglig rådgiver lørdag, og 
vil vurdere behovet for å 
være mer proaktive på dette 
område ved liknende 
hendelser. 
 
 

Samarbeid: 

- Samarbeid med eksterne aktører 
 

Inkluderende og lydhør ledelse 
fra Sør-Øst politidistrikt. 
Kontinuerlig fokus på å oppnå 
et godt samvirke og 
kommunikasjon mellom de 
involverte aktørene.   
God avklaring av roller og 
ansvar, der aktørene var 
løsningsorienterte.  
 
Svært godt samarbeid med 
forsvaret, der bombegruppen 
gav en god orientering lørdag 
morgen med skriftlige forslag til 
destruering og detonasjon. 
 
Konstruktive samtaler om 
lokasjon mellom forsvaret og 
nasjonalparkforvalter. Fylkes-
mannens involvering ansett som 
nyttig i vurderingene. 
 

 

Kommunikasjon: 

- Med myndigheter og 
samarbeidspartnere 

- Med befolkning/allmenheten 
- Med berørte og pårørende 

Svært god kommunikasjon både 
internt i krisestab, mellom 
krisestab og kommunal 
kriseledelse og eksternt til 
allmennheten.  
 
Kommunikasjon hadde høy 
prioritet under hele 
håndteringen, og Sør-Øst p.d. 
fikk raskt på plass en 
kommunikasjonsrådgiver.  
Kriseledelsen og politiet 
arrangerte flere 
informasjonsmøter både fredag 
og lørdag, tok seg god tid, og 
var tilgjengelige for spørsmål og 
avklaringer. Gode 
tilbakemeldinger fra publikum 
på at de har følt seg trygge og 
blitt godt ivaretatt.  
 

UMS-melding ble sendt for 
tidlig, noe som skapte litt 
forvirring.  
Videre medførte SMS-
meldingen til at noen 
nysgjerrige skuelystne trakk 
seg nærmere. 
 
Når flere samvirkeaktører er 
involvert i en hendelse og 
kommuniserer i ulike kanaler, 
er det viktig å samordne 
informasjonen og tidspunktet 
for publisering. 
 
Nøtterøy kommune ønsket en 
orientering. Det opprinnelige 
forslaget til sprengingssted 
var innenfor Nøtterøy 
kommunegrense, og 
Skjærgårdstjenestens båt ble 
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Ansvarsområder Hva fungerte bra? Hva fungerte mindre bra? 

tatt i bruk, uten at kommunen 
eller styreleder i 
skjærgårdstjenesten ble 
orientert. 
 
En fullstendig oversikt over de 
evakuerte og SMS-lister i CIM 
var ikke på plass før lørdag. 
 
Finnes det tilleggskanaler som 
kunne gjort 
informasjonsarbeidet mer 
effektivt? 
 

Mediehåndtering: 

- Utforming av budskap og talsperson 
- Aviser, radio, tv 
- Sosiale medier 
- Pressekonferanse 
- Annet 

Gjennomgående god 
informasjonsstrategi overfor 
media og befolkningen. 
 
Sør-Øst politidistrikt utpekte en 
egen talsperson både ut til 
media og i direkte 
informasjonsmøter med de 
evakuerte. Talspersonens 
uttalelser og opptreden overfor 
media var svært vellykket. 
 

Uheldig publisering av et par 
bilder i media der navn og 
telefonnummer til 
entreprenøren var synlig. 
Bildet var sendt inn som et 
ledd i identifikasjonsarbeidet, 
og følgelig ikke til 
videreformidling.  
 
Publikum ble «henstilt» om å 
holde seg innendørs- er det en 
klar og tydelig formulering? 
 

Ivaretakelse av kommunale tjenester: 
Slik som helse- og omsorg, brann og 
redning og tekniske tjenester. 

Meget tilfredsstillende Kommunal kriseledelse 
orienterte legevakt og kartla 
tilgangen til medikamenter. 
Behov for å vurdere tilgangen 
på medisiner utenfor 
apotekenes åpningstider.  
 

Ivaretakelse av berørte og pårørende: 
Gjennom f.eks. evakuert- og 
pårørendesenter og tilrettelegging for 
samling av berørte og pårørende.  

Gode tilbakemeldinger fra de 
evakuerte. Det ble brukt mye 
tid fra kommunens og politiets 
side for å ivareta de evakuerte 
basert på deres basis- og 
informasjonsbehov. Politi og 
kriseledelsen bistod de 
evakuerte i avhenting av 
eiendeler, medisiner og husdyr. 
Avtalen med Quality hotell ble 
raskt implementert med gode 
fasiliteter for de evakuerte. 
 

 

Helse, miljø og sikkerhet: 
For egne ansatte, samt evt. engasjerte 
ressurser. 

Innsatspersonellet og de 
evakuertes liv- og helse hadde 
høyeste prioritet gjennom hele 
håndteringen. 
 
Det ble kontinuerlig foretatt en 
risikovurdering for å ivareta de 
ansatte og personellets HMS. 

Behov for å rekvirere eller 
leie inn fasiliteter (toaletter 
o.l.) for innsatser som 
involverer mange aktører 
og/eller går over lang tid 
 
Vurdere behovet for 
konsekvensrefuserende tiltak 
på bygg. Eksempelvis måtte 
kirken teipes for å unngå 
store ødeleggelser ved en evt. 
detonasjon. 
 

 
 

Videre oppfølging 

 

5. Hvilke umiddelbare tiltak bør iverksettes etter hendelsen? 
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Umiddelbare tiltak Hvem følger opp tiltaket? Når? 

Evaluering  Samlet evaluering på Polithuset 
i Tønsberg med krisestab og de 
involverte aktørene. 
 
Sør-Øst p.d. foretar en egen 
evaluering og rapportering. 
FM i Vestfold utarbeider en 
samlet evaluering.  

05.04.17. 
 
 
 
 
Medio april 

 

6. Vurder videre følgene spørsmål: 

Er det behov for å: Hvis ja, hvordan?  

tydeliggjøre eller gjøre endringer med 
hensyn til ansvar, roller og samarbeid 
ved (denne type) uønskede hendelse? 

Ansvar/roller 
Det bør fastsettes hvem som har myndighet til å gi tillatelser i 
situasjoner hvor det ikke er umiddelbar fare for liv og helse. 
 
Samarbeid 
Erfaringene viser samarbeidet mellom de ulike aktørene og 
bidragene fra deres respektive fagkompetanse, var svært gunstig 
for den samlende håndteringen. Ved liknende scenario er det 
nyttig at Fylkesmannen deltar direkte i håndteringen med 
faggruppe beredskap samt fagkompetanse fra de ulike 
avdelingene. 

gjøre endringer i fylket/kommunens 
overordnede styringsdokument for 
samfunnssikkerhet og beredskap? 

Lokasjon for destruering og detonering 
Det kan ikke utelukkes at det finnes flere udetonerte bomber i 
området. Fylkesmannen har ansvar for å sette i gang 
kartleggingsprosessen av et egnet destrueringssted for slike 
scenario.  
 
Valg av fremtidig detoneringssted bør tas i samarbeid med 
Forvaret, Politiet og Fylkesmann. Faktorer som bør vektes for 
valg av deponeringssted er eksempelvis: sikkerhet til 
innsatsmannskap, sikkerhetssoner (bebyggelse, båttrafikk), 
transportalternativer, transportruter, type sprengstoff, 
egenskaper ved sprengladningen, værforhold og samt natur-
miljømessige hensyn.  
 

endre på risiko- og sårbarhetsanalyser? Nei 

Iverksette andre forebyggende tiltak? Tønsberg kommune bør vurdere supplerende varslingssystemer 
for å nå ut til samtlige som oppholder seg i kommunen.  

Endre planverket? Det bør utarbeides et overordnet planverk for denne type 
hendelser, som er stedsuavhengig og inneholder momenter rundt 
varsling og fremdrift osv. Dette arbeidet følges opp av Sør-Øst 
p.d. 
 
Det bør utarbeides et tiltakskort for liknende scenario. 
Tiltakskortet bør gi oversikt over egnet sted for destruering og 
detonasjon. Dersom nasjonalparken er et alternativ, bør 
Nasjonalparkforvalter delta i utviklingen av tiltakskortet.  
Kartleggingsprosessen igangsettes av Fylkesmannen i Vestfold.  
 

Oppdatere øvelsesplan? Nei 

Styrke tilgangen på relevante ressurser 
for å håndtere denne type hendelse? 

-VIB bør inngå i krisestab, eller være representert gjennom ILKO 
i håndteringen av likende hendelser. 
-Vurdere om HV01 bør inngå i krisestab ved liknende hendelser. 
 

Styrke samarbeidet med andre 
virksomheter? 

Nei 

Gjøre en mer omfattende evaluering av 
hendelsen? 

Samlet evalueringsmøte og rapport anses som tilstrekkelig. 
Fylkesmannens mal for erfaringslæring har vært nyttig i 
evalueringsprosessen, og kan med fordel tas i bruk ved senere 
anledninger. 

 

7. Andre forhold som ønskes tatt opp/fulgt opp? 

Miljøvernsdirektør i Østfold stilte som et vilkår om at området rundt detonasjonsstedet undersøkes innen 
rimelig tid for registrering av skade og avfall, og eventuell fjerning av vrakdeler. Ved behov for dette i 
fremtiden, leder FM i Vestfold arbeidet med å involvere ansvarlige aktører.  
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SAK 25/17 
EN PRESENTASJON AV SELSKAPET VESTFOLD 
KOMMUNEREVISJON  

 

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

 
Saksframstilling: 
I kontrollutvalgsmøtet 26.04.17 behandlet utvalget i sak 12/17 en henvendelse, brev 
av 18. april 2017, fra Vestfold Kommunerevisjon. Det var i forbindelse med at 
kommunesammenslåingen av Re og Tønsberg kommuner ble drøftet. 
 
Følgende vedtak ble fattet: 

Kontrollutvalget viser til henvendelsen fra Vestfold kommunerevisjon og sier, 
«ja» til en kort presentasjon på kontrollutvalgsmøtet i juni 2017. 

 
Daglig leder Linn Therese Bekken i Vestfold Kommunerevisjon vil orientere utvalget 
om  driften og virksomheten av selskapet. 
 
 
 



26/17 Eventuelt  - 16/00207-7 Eventuelt  : Eventuelt

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 16/00207-7 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  13.06.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 26/17 
EVENTUELT  

 

Forslag til vedtak: 
. 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
Saksframstilling: 
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