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Saker til behandling 

27/17 Godkjenning av protokoll 13.06.17  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  05.09.2017 27/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 13.06.17 godkjennes.  
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 13.06.17 godkjennes. 
 
 
 
 

28/17 Orientering om forvaltningsrevisjonsprosjektet "Vikarbruk i 
oppvekst, barnehager"  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  05.09.2017 28/17 
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Forslag til vedtak: 
 
Informasjonen fra revisor tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor orienterte om arbeidet og status vedrørende 
forvaltningsprosjektet «Vikarbruk i oppvekst, barnehager». Revisor bekreftet at 
rapporten vil foreligge som avtalt innen 06.11.17.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Informasjonen fra revisor tas til orientering. 
 
 
 
 

29/17 Behandling av selskapskontrollrapport vedr. Smiløkka Arena 
AS 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  05.09.2017 29/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget slutter seg til KPMG sin konklusjon og anbefalinger som følger: 

Kommunens krav/forventninger slik de er formulert i eierskapsmeldingens kapittel 6 
(vedtatt av Bystyret 25.5.2016) er i all hovedsak etterlevd jfr. tabell nedenfor som gir 
en oppsummering av etterlevelsen av hvert prinsipp.  

Selskapskontrollen har avdekket forbedringspunkter i forhold til tre av prinsippene:  

� Prinsipp nr. 2, er delvis innfridd, men punktet om at selskapet skal be om bystyrets 
syn på forslag til strategi- og handlingsplaner før selskapets styre vedtar disse er ikke 
fulgt. Kravet i eiermeldingen fremstår litt uklart når det gjelder når og hvor hyppig 
dette skal skje. Vi anbefaler at kommunen overfor selskapet avklarer hvilke 
forventninger en har på dette punktet, og at Tønsberg kommune ser på 
formuleringen i eiermeldingen.  

I vedtatt delegasjonsreglement ("Reglementer for de politiske styringsorganene 
2016-2019" vedtatt av bystyret 9.12.2015) er det under omtale av formannskapet i 
kapittel 4.1.2 skrevet at formannskapet skal fatte vedtak i saker mv relatert til 
kommunens styringssignaler til selskaper kommunen er involvert i, samt 
gjennomgang av årsrapporter. I eiermeldingen fremkommer det at dette er en 
oppgave for bystyret. Vi anbefaler at det gjøres en vurdering om 
delegasjonsreglementet bør justeres slik at det blir samsvar med eiermeldingen på 
dette punkt.  
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� Prinsipp nr. 6, om åpenhet, er delvis fulgt. Selskapet praktiserer slik vi opplever det 
åpenhet, men har ikke lagt til rette for at eksterne kan kreve innsyn i dokumenter ved 
å legge ut postjournal eller lignende. Vi anbefaler at kommunen ber selskapet om å 
foreta en vurdering om selskapet følger kravene i lov og forskrift på dette området.  

 

� Prinsipp nr. er 10 er delvis fulgt. Det er ikke fremlagt en overordnet risikovurdering 
av selskapet, men det er gjort vurderinger på en rekke enkeltområder. Equass-
sertifiseringen vil dekke mye av den risiko som ligger på attføringsområdet og 
sammen med øvrige vurderinger og rutiner innenfor økonomi, HMS osv. har 
selskapet i stor grad gjennomført overordnet risikovurdering. Vi vil likevel anbefale at 
kommunen ber om at selskapets arbeid knyttet til risikostyring og vurderinger samles 
i et dokument som legges samlet frem for styret i selskapet.  

 

Der hvor tiltak ikke alt er satt i verk, så anbefaler revisor at det iverksettes tiltak for å 
gjøre utbedringer på nevnte forbedringsområder.  

 
Kontrollutvalget ber om en tilbakemelding fra administrasjonen innen 
____________2017.  
Rapporten oversendes til bystyret. 
 
 
Kontrollutvalgets innstilling til bystyret: 
Bystyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og KPMG sin konklusjon og 
anbefalinger som følger: 
 

Kommunens krav/forventninger slik de er formulert i eierskapsmeldingens kapittel 6 
(vedtatt av Bystyret 25.5.2016) er i all hovedsak etterlevd jfr. tabell nedenfor som gir 
en oppsummering av etterlevelsen av hvert prinsipp.  

Selskapskontrollen har avdekket forbedringspunkter i forhold til tre av prinsippene:  

� Prinsipp nr. 2, er delvis innfridd, men punktet om at selskapet skal be om bystyrets 
syn på forslag til strategi- og handlingsplaner før selskapets styre vedtar disse er ikke 
fulgt. Kravet i eiermeldingen fremstår litt uklart når det gjelder når og hvor hyppig 
dette skal skje. Vi anbefaler at kommunen overfor selskapet avklarer hvilke 
forventninger en har på dette punktet, og at Tønsberg kommune ser på 
formuleringen i eiermeldingen.  

I vedtatt delegasjonsreglement ("Reglementer for de politiske styringsorganene 
2016-2019" vedtatt av bystyret 9.12.2015) er det under omtale av formannskapet i 
kapittel 4.1.2 skrevet at formannskapet skal fatte vedtak i saker mv relatert til 
kommunens styringssignaler til selskaper kommunen er involvert i, samt 
gjennomgang av årsrapporter. I eiermeldingen fremkommer det at dette er en 
oppgave for bystyret. Vi anbefaler at det gjøres en vurdering om 
delegasjonsreglementet bør justeres slik at det blir samsvar med eiermeldingen på 
dette punkt.  

� Prinsipp nr. 6, om åpenhet, er delvis fulgt. Selskapet praktiserer slik vi opplever det 
åpenhet, men har ikke lagt til rette for at eksterne kan kreve innsyn i dokumenter ved 
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å legge ut postjournal eller lignende. Vi anbefaler at kommunen ber selskapet om å 
foreta en vurdering om selskapet følger kravene i lov og forskrift på dette området.  

 

� Prinsipp nr. er 10 er delvis fulgt. Det er ikke fremlagt en overordnet risikovurdering 
av selskapet, men det er gjort vurderinger på en rekke enkeltområder. Equass-
sertifiseringen vil dekke mye av den risiko som ligger på attføringsområdet og 
sammen med øvrige vurderinger og rutiner innenfor økonomi, HMS osv. har 
selskapet i stor grad gjennomført overordnet risikovurdering. Vi vil likevel anbefale at 
kommunen ber om at selskapets arbeid knyttet til risikostyring og vurderinger samles 
i et dokument som legges samlet frem for styret i selskapet.  

 

Der hvor tiltak ikke alt er satt i verk, så anbefaler revisor at det iverksettes tiltak for å 
gjøre utbedringer på nevnte forbedringsområder.  

 
Bystyret ber om en tilbakemelding fra administrasjonen til kontrollutvalget innen 
____________2017.  
 
 
 
Møtebehandling 
Varamedlem Svein Konrad Rui meldte fra at han sitter i styret i Smiløkka Arena AS. 
Utvalget vurderte at han er inhabil, og Svein Konrad Rui fratrådte behandlingen av 
saken. 
 
Revisor gjennomgikk rapporten og hovedfunnene. Det ble blant annet vist til 
regnskapet, eierandel, internkontroll vedrørende innkjøp og salg.  Spørsmål ble 
besvart.  
 
Det ble fremmet følgende tilleggsforslag: 

«Kontrollutvalget ber bystyret vurdere hvilken rolle de vil ha i oppfølgingen av 
selskapet.» 

 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget slutter seg til KPMG sin konklusjon og anbefalinger som følger: 

Kommunens krav/forventninger slik de er formulert i eierskapsmeldingens kapittel 6 
(vedtatt av Bystyret 25.5.2016) er i all hovedsak etterlevd jfr. tabell nedenfor som gir 
en oppsummering av etterlevelsen av hvert prinsipp.  

Selskapskontrollen har avdekket forbedringspunkter i forhold til tre av prinsippene:  

� Prinsipp nr. 2, er delvis innfridd, men punktet om at selskapet skal be om bystyrets 
syn på forslag til strategi- og handlingsplaner før selskapets styre vedtar disse er ikke 
fulgt. Kravet i eiermeldingen fremstår litt uklart når det gjelder når og hvor hyppig 
dette skal skje. Vi anbefaler at kommunen overfor selskapet avklarer hvilke 
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forventninger en har på dette punktet, og at Tønsberg kommune ser på 
formuleringen i eiermeldingen.  

I vedtatt delegasjonsreglement ("Reglementer for de politiske styringsorganene 
2016-2019" vedtatt av bystyret 9.12.2015) er det under omtale av formannskapet i 
kapittel 4.1.2 skrevet at formannskapet skal fatte vedtak i saker mv relatert til 
kommunens styringssignaler til selskaper kommunen er involvert i, samt 
gjennomgang av årsrapporter. I eiermeldingen fremkommer det at dette er en 
oppgave for bystyret. Vi anbefaler at det gjøres en vurdering om 
delegasjonsreglementet bør justeres slik at det blir samsvar med eiermeldingen på 
dette punkt.  

Kontrollutvalget ber bystyret vurdere hvilken rolle de vil ha i oppfølgingen av 
selskapet. 

 

� Prinsipp nr. 6, om åpenhet, er delvis fulgt. Selskapet praktiserer slik vi opplever det 
åpenhet, men har ikke lagt til rette for at eksterne kan kreve innsyn i dokumenter ved 
å legge ut postjournal eller lignende. Vi anbefaler at kommunen ber selskapet om å 
foreta en vurdering om selskapet følger kravene i lov og forskrift på dette området.  

 

� Prinsipp nr. er 10 er delvis fulgt. Det er ikke fremlagt en overordnet risikovurdering 
av selskapet, men det er gjort vurderinger på en rekke enkeltområder. Equass-
sertifiseringen vil dekke mye av den risiko som ligger på attføringsområdet og 
sammen med øvrige vurderinger og rutiner innenfor økonomi, HMS osv. har 
selskapet i stor grad gjennomført overordnet risikovurdering. Vi vil likevel anbefale at 
kommunen ber om at selskapets arbeid knyttet til risikostyring og vurderinger samles 
i et dokument som legges samlet frem for styret i selskapet.  

 

Der hvor tiltak ikke alt er satt i verk, så anbefaler revisor at det iverksettes tiltak for å 
gjøre utbedringer på nevnte forbedringsområder.  

 
Kontrollutvalget ber om en tilbakemelding fra administrasjonen innen 16.11.2017.  
Rapporten oversendes til bystyret. 
 
 
Kontrollutvalgets innstilling til bystyret: 
Bystyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og KPMG sin konklusjon og 
anbefalinger som følger: 
 

Kommunens krav/forventninger slik de er formulert i eierskapsmeldingens kapittel 6 
(vedtatt av Bystyret 25.5.2016) er i all hovedsak etterlevd jfr. tabell nedenfor som gir 
en oppsummering av etterlevelsen av hvert prinsipp.  

Selskapskontrollen har avdekket forbedringspunkter i forhold til tre av prinsippene:  

� Prinsipp nr. 2, er delvis innfridd, men punktet om at selskapet skal be om bystyrets 
syn på forslag til strategi- og handlingsplaner før selskapets styre vedtar disse er ikke 
fulgt. Kravet i eiermeldingen fremstår litt uklart når det gjelder når og hvor hyppig 
dette skal skje. Vi anbefaler at kommunen overfor selskapet avklarer hvilke 
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forventninger en har på dette punktet, og at Tønsberg kommune ser på 
formuleringen i eiermeldingen.  

I vedtatt delegasjonsreglement ("Reglementer for de politiske styringsorganene 
2016-2019" vedtatt av bystyret 9.12.2015) er det under omtale av formannskapet i 
kapittel 4.1.2 skrevet at formannskapet skal fatte vedtak i saker mv relatert til 
kommunens styringssignaler til selskaper kommunen er involvert i, samt 
gjennomgang av årsrapporter. I eiermeldingen fremkommer det at dette er en 
oppgave for bystyret. Vi anbefaler at det gjøres en vurdering om 
delegasjonsreglementet bør justeres slik at det blir samsvar med eiermeldingen på 
dette punkt.  

� Prinsipp nr. 6, om åpenhet, er delvis fulgt. Selskapet praktiserer slik vi opplever det 
åpenhet, men har ikke lagt til rette for at eksterne kan kreve innsyn i dokumenter ved 
å legge ut postjournal eller lignende. Vi anbefaler at kommunen ber selskapet om å 
foreta en vurdering om selskapet følger kravene i lov og forskrift på dette området.  

 

Bystyret vil vurdere hvilken rolle de vil ha i oppfølgingen av selskapet. 

 

� Prinsipp nr. er 10 er delvis fulgt. Det er ikke fremlagt en overordnet risikovurdering 
av selskapet, men det er gjort vurderinger på en rekke enkeltområder. Equass-
sertifiseringen vil dekke mye av den risiko som ligger på attføringsområdet og 
sammen med øvrige vurderinger og rutiner innenfor økonomi, HMS osv. har 
selskapet i stor grad gjennomført overordnet risikovurdering. Vi vil likevel anbefale at 
kommunen ber om at selskapets arbeid knyttet til risikostyring og vurderinger samles 
i et dokument som legges samlet frem for styret i selskapet.  

 

Der hvor tiltak ikke alt er satt i verk, så anbefaler revisor at det iverksettes tiltak for å 
gjøre utbedringer på nevnte forbedringsområder.  

 
Bystyret ber om en tilbakemelding fra administrasjonen til kontrollutvalget  
innen 16.11.2017. 
 
 
 
 
 

30/17 Budsjett for tilsyn og kontroll 2018 for Tønsberg kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  05.09.2017 30/17 

 
 

Forslag til innstilling: 
 
Kontrollutvalget anbefaler bystyret å bevilge kr 2.031.000,- i budsjett 2018 til tilsyn og 
kontroll i Tønsberg kommune.  
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Totale revisjonstjenester kr 1.387.000,- fordelt som følger:      

• Regnskapsrevisjon/ forvaltningsrevisjon   kr 1.187.000 
• Forvaltningsrevisjon, (ekstra)      kr    100.000 

• Selskapskontroll, kjøp av andre tjenester  kr    100.000 
(evt. konkurranseutsetting/kvalitetssikring) 

Sekretariatstjenester fra VIKS      kr     394.000 
Drift av kontrollutvalget 
 Møtegodtgjørelse, opplæring kr 200.000 
 Andre driftsutgifter   kr   50.000   kr     250.000            
Sum Tilsyn og kontroll        kr         2.031.000      
 
Saken oversendes for behandling i formannskapet og bystyret. 
 
 
Møtebehandling 
Budsjett for tilsyn og kontroll 2018 ble lagt frem og behandlet. 
Spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
Kontrollutvalget anbefaler bystyret å bevilge kr 2.031.000,- i budsjett 2018 til tilsyn og 
kontroll i Tønsberg kommune.  
 
Totale revisjonstjenester kr 1.387.000,- fordelt som følger:      

• Regnskapsrevisjon/ forvaltningsrevisjon   kr 1.187.000 
• Forvaltningsrevisjon, (ekstra)      kr    100.000 

• Selskapskontroll, kjøp av andre tjenester  kr    100.000 
(evt. konkurranseutsetting/kvalitetssikring) 

Sekretariatstjenester fra VIKS      kr     394.000 
Drift av kontrollutvalget 
 Møtegodtgjørelse, opplæring kr 200.000 
 Andre driftsutgifter   kr   50.000   kr     250.000            
Sum Tilsyn og kontroll        kr         2.031.000      
 
Saken oversendes for behandling i formannskapet og bystyret. 
 
 
 
 

31/17 Plan for overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2017 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  05.09.2017 31/17 
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Forslag til vedtak: 
 
Revisors informasjon og planen for overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 
2017 tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor gjennomgikk planen og nevnte spesielt noen områder som 
investeringsregnskapet, merverdi avgift, IKT og samarbeid med andre kommuner. 
Revisor vil gjøre en gjennomgang av diverse rutiner i Tønsberg kommune. Spørsmål 
ble besvart.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Revisors informasjon og planen for overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 
2017 tas til orientering. 
 
 
 
 
 

32/17 Revisors uavhengighetserklæring 2017 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  05.09.2017 32/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet regnskapsrettet revisjon og 
forvaltningsrevisjon for 2017 tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet regnskapsrettet revisjon og 
forvaltningsrevisjon for 2017 tas til orientering. 
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33/17 Kontrakt om revisjonstjenester mellom Tønsberg kommune 
og KPMG, opsjon  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  05.09.2017 33/17 

 
 

Forslag til innstilling: 
 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å forlenge avtalen om revisjonstjenester 
mellom Tønsberg kommune og KPMG med 1 år. 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å forlenge avtalen om revisjonstjenester 
mellom Tønsberg kommune og KPMG med 1 år. 
 
 
 
 
 

34/17 Ny politistasjon i Tønsberg, utbygging  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  05.09.2017 34/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Informasjonen tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble diskutert og behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Informasjonen tas til orientering. 
Saken foranlediger ingen tiltak fra kontrollutvalget. 
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35/17 Referatsaker  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  05.09.2017 35/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Oversikten fra administrasjonen over fond og bruken de 2 siste årene i Tønsberg 
kommune ble kommentert. 
 
Medlemmer i fellesnemnden er valgt. Revisor for fellesnemnden er KPMG, og 
regnskapet for fellesnemnden skal føres av Tønsberg kommune. Det ble vist til 
vedtatte bystyrevedtak i juni 2017. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 
 

36/17 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  05.09.2017 36/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor informerte om to foreninger i Tønsberg kommune. Spørsmål ble besvart. 
Votering 
Enstemmig 
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Vedtak  
Revisors informasjon tas til orientering. 
 
 
 
Neste møte i kontrollutvalget er 28. november 2017. 
 
Revetal, 06.09.17 
For leder av kontrollutvalget i Tønsberg kommune, Lars Egeland 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Rådgiver 
VIKS  
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Arkivsak-dok. 16/00105-13 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg             
 
 
 

   
 
 

SAK 38/17 
OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "IKT-
SYSTEMER, OPPLÆRING, AJOURHOLD OG HARDWARE"  

 

Forslag til vedtak: 
Rådmannens informasjon tas til orientering og tilbakemeldingen sendes til bystyret. 
 
Vedlegg:  
Notat fra rådmannen mottatt 07.11.17  

 
Saksframstilling: 
I februar 2017 behandlet kontrollutvalget forvaltningsrevisjonsrapporten «IKT-
systemer, opplæring, ajourhold og hardware».   
 
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 i maimøtet 2016: 
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?  

2. Er det etablert hensiktsmessige sikkerhetsrutiner og systemer for sikre digitale 
tjenester og installasjoner?  
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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.   
 
Følgende anbefalinger ble vedtatt i februarmøtet 2017: 
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.  

7. Det bør gjennomføres forventningsavklaringer mellom virksomhetene og nytt 
IKT-selskap med tanke på hvilke oppgaver og roller virksomhetene skal ta  
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8. Det bør etableres gode rutiner for å rapportere på oppetid. Antall situasjoner 
med nedetid synes å være høyere enn det IKT-seksjonen i Tønsberg 
kommune har oversikt over.  

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

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

 

 
Kontrollutvalget ber om at administrasjonen skriftlig innen utgangen av oktober 2017 
orienterer kontrollutvalget om oppfølgingen av anbefalingene. 
 
Rapporten oversendes bystyret til behandling, og kontrollutvalget ber revisor legge 
frem rapporten for bystyret. 
 
 
Det vises til rådmannens svar mottatt 7. november 2017. 
Rådmannen er invitert til kontrollutvalgsmøtet. 
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Arkivsak-dok. 17/00097-10 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  28.11.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 39/17 
OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL "SMILLØKKA ARENA AS" 

 

Forslag til vedtak: 
Oppfølgingen av selskapskontrollrapproten tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Svarbrev av 13.11.17, vedr.  gjennomført selskapskontroll i Smilløka Arena AS 
Bystyrevedtak av 18.10.17, sak 120/17 
Eierskapsmelding for Tønsberg kommune 
Svarbrev fra Smiløkka Arena AS, datert 07.11.17 
 

 
Saksframstilling: 
I kontrollutvalgsmøtet 05.09.17 ble rapporten «Smiløkka Arena AS» behandlet i sak 
29/17.  
 
Formålet med eierskapskontrollen var å undersøke om kommunens krav til strategi 
og eierskap etterleves for Smiløkka Arena AS. 
 
Tønsberg kommune eier 25% av Smiløkka Arena AS. Øvrige eiere er Sandefjord og 
Nøtterøy kommuner.  
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
  
«Kontrollutvalget slutter seg til KPMG sin konklusjon og anbefalinger som følger: 

Kommunens krav/forventninger slik de er formulert i eierskapsmeldingens kapittel 6 
(vedtatt av Bystyret 25.5.2016) er i all hovedsak etterlevd jfr. tabell nedenfor som gir 
en oppsummering av etterlevelsen av hvert prinsipp.  

Selskapskontrollen har avdekket forbedringspunkter i forhold til tre av prinsippene:  

syn på forslag til strategi- og handlingsplaner før selskapets styre vedtar disse er ikke 
fulgt. Kravet i eiermeldingen fremstår litt uklart når det gjelder når og hvor hyppig 
dette skal skje. Vi anbefaler at kommunen overfor selskapet avklarer hvilke 
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forventninger en har på dette punktet, og at Tønsberg kommune ser på 
formuleringen i eiermeldingen.  

I vedtatt delegasjonsreglement ("Reglementer for de politiske styringsorganene 
2016-2019" vedtatt av bystyret 9.12.2015) er det under omtale av formannskapet i 
kapittel 4.1.2 skrevet at formannskapet skal fatte vedtak i saker mv relatert til 
kommunens styringssignaler til selskaper kommunen er involvert i, samt 
gjennomgang av årsrapporter. I eiermeldingen fremkommer det at dette er en 
oppgave for bystyret. Vi anbefaler at det gjøres en vurdering om 
delegasjonsreglementet bør justeres slik at det blir samsvar med eiermeldingen på 
dette punkt.  

Kontrollutvalget ber bystyret vurdere hvilken rolle de vil ha i oppfølgingen av 
selskapet. 

 

lskapet praktiserer slik vi opplever det 
åpenhet, men har ikke lagt til rette for at eksterne kan kreve innsyn i dokumenter ved 
å legge ut postjournal eller lignende. Vi anbefaler at kommunen ber selskapet om å 
foreta en vurdering om selskapet følger kravene i lov og forskrift på dette området.  

 

av selskapet, men det er gjort vurderinger på en rekke enkeltområder. Equass-
sertifiseringen vil dekke mye av den risiko som ligger på attføringsområdet og 
sammen med øvrige vurderinger og rutiner innenfor økonomi, HMS osv. har 
selskapet i stor grad gjennomført overordnet risikovurdering. Vi vil likevel anbefale at 
kommunen ber om at selskapets arbeid knyttet til risikostyring og vurderinger samles 
i et dokument som legges samlet frem for styret i selskapet.  

 

Der hvor tiltak ikke alt er satt i verk, så anbefaler revisor at det iverksettes tiltak for å 
gjøre utbedringer på nevnte forbedringsområder.»  

 
Kontrollutvalget ber om en tilbakemelding fra administrasjonen innen 16.11.2017.  
Rapporten oversendes til bystyret. 
 
Selskapskontrollrapporten «Smiløkka Arena AS» var til behandling i bystyret den 
18.10.17. 
 
Det vises til vedlagte svarbrev fra Tønsberg kommune og Smiløkka Arena AS hvor 
det er svart på anbefalte tiltak og at tiltak er iverksatt. Det vises også til oppdatert 
eierskapsmelding for Tønsberg kommune.  
 
Rådmannen er invitert til kontrollutvalgsmøtet. 
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Tønsberg kommune 
Finans Budsjett Anskaffelser 

Saksbehandler:  
Direkte telefon: 
Vår ref.: 
Arkiv: 
Deres ref.: 

Kjell Arne Kjær 
33 34 82 51 
17/81130 
FE - 000 
 

   
Dato: 

 
13.11.2017 

 

Postadresse: Postboks 2410 
3104 Tønsberg 

E-post: postmottak@tonsberg.kommune.no Bank: 2400.05.09988 

Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 1c Internett: www.tonsberg.kommune.no Org.nr. 950 611 839 
Telefon: 33 34 80 00     
 

Vestfold interkommunale Kontrollutvalgssekretariat 
Regata 10 
3174 REVETAL 
 
 
 
 
 

Vedr. gjennomført selskapskontroll i Smiløkka Arena AS. 
 

Bystyret sluttet seg til kontrollutvalgets vedtak og KPMG sin konklusjon den 18.10.2017, sak 

120/17. Utskrift av saken med vedlegg følger vedlagt.  

Selskapskontrollen avdekket forbedringspunkter i forhold til tre av i alt ti krav/forventninger som 

kommunen har vedtatt i sin eierskapsmelding. Kontrollutvalget ønsket en tilbakemelding fra 

administrasjonen i Tønsberg kommune med en redegjørelse om hvilke tiltak som er iverksatt for 

å gjøre utbedringer på forbedringsområdene.  

Prinsipp nr 2: Kommunens eiermelding er skrevet om ved at begrepet «årsmelding» er endret til 

«årsregnskap og årsberetning». For å sikre at det utarbeides og ajourføres strategi- og 

handlingsplaner er det i prinsipp 2 presisert at disse bør disse legges fram for bystyret minst 

hvert 4. år (en gang i hver valgperiode), og alltid dersom strategi- og handlingsplaner endres 

vesentlig. Oppdatert eiermelding for Tønsberg kommune følger vedlagt.   

Kommunens delegasjonsreglement vil bli endret slik at bystyret fatter vedtak i saker som er 

relatert til selskaper hvor kommunen har eierinteresser. I perioden fram til 

delegasjonsreglementet skal revideres (neste valgperiode), vil slike saker legges fram for 

bystyret.  

Prinsipp nr 6 og nr 10: Bystyrets vedtak i sak 120/17 ble i brev av 20.10.2017 oversendt 

Smiløkka Arena AS. Selskapet ble samtidig anmodet om å redegjøre for tiltak som er iverksatt 

for å gjøre utbedringer på de forbedringsområder som revisor har påpekt. Svarbrev fra Smiløkka 

Arena AS av 07.11.2017 følger vedlagt.  

Administrasjonen legger til grunn at selskapskontrollen ikke avdekket vesentlige feil eller 
mangler, og konstaterer at Smiløkka Arena AS har iverksatt tiltak for å forbedre administrative 
rutiner og rapporteringsrutiner.    
 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
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Kjell Arne Kjær 
rådgiver 
 
 
 
Vedlegg 
Bystyret sak 120-17  
Eierskap Tønsberg kommune, vedtatt i bystyret 18.10.2017  
171107 Svar på selskapskontroll  
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Tønsberg kommune 

  

 JournalpostID 17/70510 

 
 
Saksbehandler: 
Kjell Arne Kjær, telefon: 33 34 82 51 
Finans Budsjett Anskaffelser 

 
  

 

Selskapskontroll av Smiløkka Arena AS 
 
 

Utvalg Møteddato Saksnummer 

Bystyret 18.10.2017 120/17 

 
 

1. Kontrollutvalgets innstilling til bystyret: 

 
Bystyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og KPMG sin konklusjon og 
anbefalinger som følger: 
 
Kommunens krav/forventninger slik de er formulert i eierskapsmeldingens kapittel 6 
(vedtatt av Bystyret 25.5.2016) er i all hovedsak etterlevd jfr. tabell nedenfor som gir 
en oppsummering av etterlevelsen av hvert prinsipp. 
 
Selskapskontrollen har avdekket forbedringspunkter i forhold til tre av prinsippene: 
 

· Prinsipp nr. 2, er delvis innfridd, men punktet om at selskapet skal be om bystyrets 

syn på forslag til strategi- og handlingsplaner før selskapets styre vedtar disse er ikke 
fulgt. Kravet i eiermeldingen fremstår litt uklart når det gjelder når og hvor hyppig 
dette skal skje. Vi anbefaler at kommunen overfor selskapet avklarer hvilke 
forventninger en har på dette punktet, og at Tønsberg kommune ser på 
formuleringen i eiermeldingen. 
 
I vedtatt delegasjonsreglement ("Reglementer for de politiske styringsorganene 
2016-2019" vedtatt av bystyret 9.12.2015) er det under omtale av formannskapet i 
kapittel 4.1.2 skrevet at formannskapet skal fatte vedtak i saker mv relatert til 
kommunens styringssignaler til selskaper kommunen er involvert i, samt 
gjennomgang av årsrapporter. I eiermeldingen fremkommer det at dette er en 
oppgave for bystyret. Vi anbefaler at det gjøres en vurdering om 
delegasjonsreglementet bør justeres slik at det blir samsvar med eiermeldingen på 
dette punkt. 
 
Kontrollutvalget ber bystyret vurdere hvilken rolle de vil ha i oppfølgingen av selskapet.  
 

· Prinsipp nr. 6 om åpenhet, er delvis fulgt. Selskapet praktiserer slik vi opplever det  

åpenhet, men har ikke lagt til rette for at eksterne kan kreve innsyn i dokumenter ved 
å legge ut postjournal eller lignende. Vi anbefaler at kommunen ber selskapet om å 
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foreta en vurdering om selskapet følger kravene i lov og forskrift på dette området. 
 

· Prinsipp nr. 10 er delvis fulgt. Det er ikke fremlagt en overordnet risikovurdering  

av selskapet, men det er gjort vurderinger på en rekke enkeltområder. Equassertifiseringen 
vil dekke mye av den risiko som ligger på attføringsområdet og sammen med øvrige vurderinger 
og rutiner innenfor økonomi, HMS osv. har selskapet i stor grad gjennomført overordnet 
risikovurdering. Vi vil likevel anbefale at kommunen ber om at selskapets arbeid knyttet til 
risikostyring og vurderinger samles i et dokument som legges samlet frem for styret i selskapet. 
 
Der hvor tiltak ikke alt er satt i verk, anbefaler revisor at det iverksettes tiltak for å 
gjøre utbedringer på nevnte forbedringsområder. 
 
Bystyret ber om en tilbakemelding fra administrasjonen til kontrollutvalget 
innen 16.11.2017. 
 
2. Revidert eiermelding vedtas som vedlagt. 

 
18.10.2017 Bystyret: 
 
Møtebehandling: 

Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 
Etter dette har bystyret fattet slikt vedtak: 
 
BY- 120/17 Vedtak: 

Bystyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og KPMG sin konklusjon og 
anbefalinger som følger: 
 
Kommunens krav/forventninger slik de er formulert i eierskapsmeldingens kapittel 6 
(vedtatt av Bystyret 25.5.2016) er i all hovedsak etterlevd jfr. tabell nedenfor som gir 
en oppsummering av etterlevelsen av hvert prinsipp. 
 
Selskapskontrollen har avdekket forbedringspunkter i forhold til tre av prinsippene: 
 

· Prinsipp nr. 2, er delvis innfridd, men punktet om at selskapet skal be om bystyrets 

syn på forslag til strategi- og handlingsplaner før selskapets styre vedtar disse er ikke 
fulgt. Kravet i eiermeldingen fremstår litt uklart når det gjelder når og hvor hyppig 
dette skal skje. Vi anbefaler at kommunen overfor selskapet avklarer hvilke 
forventninger en har på dette punktet, og at Tønsberg kommune ser på 
formuleringen i eiermeldingen. 
 
I vedtatt delegasjonsreglement ("Reglementer for de politiske styringsorganene 
2016-2019" vedtatt av bystyret 9.12.2015) er det under omtale av formannskapet i 
kapittel 4.1.2 skrevet at formannskapet skal fatte vedtak i saker mv relatert til 
kommunens styringssignaler til selskaper kommunen er involvert i, samt 
gjennomgang av årsrapporter. I eiermeldingen fremkommer det at dette er en 
oppgave for bystyret. Vi anbefaler at det gjøres en vurdering om 
delegasjonsreglementet bør justeres slik at det blir samsvar med eiermeldingen på 
dette punkt. 
 
Kontrollutvalget ber bystyret vurdere hvilken rolle de vil ha i oppfølgingen av selskapet.  
 

· Prinsipp nr. 6 om åpenhet, er delvis fulgt. Selskapet praktiserer slik vi opplever det  
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åpenhet, men har ikke lagt til rette for at eksterne kan kreve innsyn i dokumenter ved 
å legge ut postjournal eller lignende. Vi anbefaler at kommunen ber selskapet om å 
foreta en vurdering om selskapet følger kravene i lov og forskrift på dette området. 
 

· Prinsipp nr. 10 er delvis fulgt. Det er ikke fremlagt en overordnet risikovurdering  

av selskapet, men det er gjort vurderinger på en rekke enkeltområder. Equassertifiseringen 
vil dekke mye av den risiko som ligger på attføringsområdet og sammen med øvrige vurderinger 
og rutiner innenfor økonomi, HMS osv. har selskapet i stor grad gjennomført overordnet 
risikovurdering. Vi vil likevel anbefale at kommunen ber om at selskapets arbeid knyttet til 
risikostyring og vurderinger samles i et dokument som legges samlet frem for styret i selskapet. 
 
Der hvor tiltak ikke alt er satt i verk, anbefaler revisor at det iverksettes tiltak for å 
gjøre utbedringer på nevnte forbedringsområder. 
 
Bystyret ber om en tilbakemelding fra administrasjonen til kontrollutvalget 
innen 16.11.2017. 
 
2. Revidert eiermelding vedtas som vedlagt. 
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Sammendrag: 

 
Revisjonsselskapet KPMG har på oppdrag fra kontrollutvalget gjennomført selskapskontroll i 
Smiløkka Arena AS. Tønsberg kommune eierandel er 25 %. De øvrige aksjonærene er Sandefjord 
kommune med 50 %, og Nøtterøy kommune med 25 %.   

Ingen vesentlige feil eller mangler er avdekket. Kommunens krav og forventninger, slik de er 
formulert i eierskapsmeldingens kapittel 6 (vedtatt av Bystyret 25.5.2016), er i all hovedsak 
etterlevd. 

Selskapskontrollen har avdekket tre forbedringspunkter. Kontrollutvalget har sluttet seg til KPMG 
sin konklusjon og anbefalinger. Administrasjonen har nedenfor vurdert hvordan 
forbedringspunktene bør følges opp.  

 
Vedlegg: 

Selskapskontroll KPMG august 2017 
Smiløkka - selskapskontrollrapport 2017 - Tønsberg kontrollutvalg, selskapskontroll som 
skal til bystyret 
Eiermelding Tønsberg kommune 2017 
 

Innledning – hva saken gjelder: 

Det har blitt gjennomført selskapskontroll i Smiløkka Arena AS, hvor Tønsberg kommune 
er deleier. Rapporten følger vedlagt.  
 
 
Faktagrunnlag: 
Kontrollutvalget har behandlet rapporten, og innstillingen fremkommer ovenfor.  
 
Revisor peker på enkelte forhold som ikke er fulgt opp, samt forbedringsforslag til 
Tønsberg kommunes eiermelding. 
 

Punkt 1): 
· I Tønsberg kommunes eiermelding prinsipp 2 bør begrepet «årsmelding» endres til 

«årsregnskap og årsberetning».  
· Smiløkka Arena AS har ikke fulgt opp prinsipp 2 i eiermeldingen ved å be om bystyrets syn 

på strategi- og handlingsplan.  
· Tønsberg kommunes eiermelding prinsipp 2 kan være tydeligere på hvor ofte strategi- og 

handlingsplan skal legges fram for bystyret.  
· Det er ikke overensstemmelse mellom delegasjonsreglementet i Tønsberg kommune og 

Tønsberg kommunes eiermelding om det er formannskapet eller bystyret som skal fatte 
vedtak i saker som gjelder styringssignaler til selskaper der kommunen er involvert.   

 
Punkt 2) 
· Smiløkka Arena AS har ikke lagt til rette for at eksterne kan kreve innsyn i dokumenter ved å 

legge ut postjournal el.  

 
Punkt 3)  
· Smiløkka Arena AS har ikke fremlagt en overordnet risikovurdering av selskapet, men det er 

gjort vurderinger på en rekke enkeltområder. 
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Rettslig grunnlag: 
 
Forholdet til kommuneplanen: 
 
Vurderinger: 
 
Til punkt 1): 
Dersom prinsipp 2 i Tønsbergs kommunes eiermelding endres til at «Bystyret behandler 
selskapenes årsregnskap og årsberetning» unngås uklarheter.  
 
Smiløkka Arena AS har utarbeidet en årsberetning etter de krav som fremgår av 
aksjeloven. For at bystyret skal få en bedre innsikt, er det ønskelig med en mer utfyllende 
omtale av selskapets virksomhet. Administrasjonen vil følge revisors anbefaling og be 
Smiløkka Arena AS vurdere om innholdet i årsberetningen bør utvides noe eller om 
selskapet ønsker å rapportere til bystyret på annen måte om driften. Svaret fra selskapet 
vil bli innarbeidet i en samlet tilbakemelding fra administrasjonen til kontrollutvalget.  
 

Bystyrets oppfølging/kontroll med at selskapene drives i henhold til selskapets vedtekter, 
strategi- og handlingsplaner er vesentlig. Bystyrets plikt til å vedta selskapenes strategi- og 
handlingsplaner følger av kommuneloven. For å sikre at det utarbeides og ajourføres 
strategi- og handlingsplaner bør disse legges fram for bystyret minst hvert 4. år (en gang i 
hver valgperiode), og alltid dersom strategi- og handlingsplaner endres vesentlig. 
Tønsberg kommunes eiermelding bør endres tilsvarende.  
 
Kommunens delegasjonsreglement foreslås endret slik at bystyret fatter vedtak i saker 
som er relatert til selskaper hvor kommunen har eierinteresser. I perioden fram til 
delegasjonsreglementet skal revideres (neste valgperiode), bør slike saker legges fram for 
bystyret.  
 

Til punkt 2): 
Administrasjonen i kommunen har ingen instruksjonsmyndighet ovenfor selskapet, men vil 
anbefale Smiløkka Arena AS å vurdere om selskapet følger offentlighetsloven § 2. Svaret 
fra selskapet vil bli innarbeidet i en samlet tilbakemelding fra administrasjonen til 
kontrollutvalget.  
 

Til punkt 3): 
Administrasjonen i kommunen vil anbefale Smiløkka Arena AS om å utarbeide et samlet 
dokument som gjelder selskapets risikovurderinger. Dokumentet bør legges fram for 
selskapet styre. Svaret fra selskapet vil bli innarbeidet i en samlet tilbakemelding fra 
administrasjonen til kontrollutvalget.  
 
Alternative løsninger: 
 
Økonomiske konsekvenser: 
 
Konsekvenser for næringsutvikling: 
 
Helse- og miljøkonsekvenser: 
 
Konsekvenser for folkehelse: 
 
Konsekvenser for barn og unge: 
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Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg: 
 
Konklusjon: 
 

De foreslåtte endringer innarbeides i Tønsberg kommunes eiermelding. Andre hel-/deleide 
selskaper at Tønsberg kommune gjøres kjent med rapporten etter selskapskontrollen i 
Smiløkka Arena AS, og de endringer som er foretatt i eiermeldingen.  
 

I bystyresak 106/17 ble det vedtatt at Tønsberg kommune i sin utøvelse av eierskap skal 
søke å oppnå minst 40 % kvinneandel i styrene. Denne endringen er også foretatt i 
eiermeldingsdokumentet.  Oppdatert eiermelding for Tønsberg kommune ligger vedlagt 
denne saken. 
 
Videre behandling 
 
Saken avsluttes i bystyret.  
 
Administrasjonen gir kontrollutvalget en tilbakemelding innen 16.11.2017 om hvordan 
forbedringspunktene er utbedret. 
 
 

 Tønsberg, 25.09.2017  

   

   

  
Geir Viksand 

rådmann 

 

  Jørn Erik Borge  
økonomisjef 
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EIERMELDING FOR TØNSBERG KOMMUNE 

 

Innholdsfortegnelse og tema 

1. Begrunnelse for eierskapsmelding 
2. Hvorfor eie og drive selskaper 
3. Beskrivelse av ulike selskapsformer og deres fordeler og ulemper 
4. Eierstrategi vs. selskapsstrategi  
5. Rollebeskrivelse og drøfting – eier, styre og daglig leder 
6. Eiers krav til selskapene 
7. Styresammensetning, kompetanse og honorar 
8. Valgkomité – prinsipper og gjennomføring  
9. Habilitet, etikk og antikorrupsjon  
10. Eierstyring og kontroll 
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Tønsberg kommune - eiermelding 

 

1. Begrunnelse for eierskapsmelding 
 
Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kommune-Norge, og trenden synes å fortsette. 
Vestfold er ikke annerledes enn resten av kommune-Norge i dette, og Vestfolds 14 kommuner og 
fylkeskommunen er sammen eiere og medeiere i om lag 30 ulike selskaper, foruten pensjonsforetak 
og egne kommunale foretak. Kommunene har dessuten et stort driftssamarbeid organisert som 
vertskommunesamarbeid. Vertskommesamarbeid vil tas opp i en egen sak. 
 
Når kommuner i økende grad benytter utskilling av virksomhet i selvstendige rettssubjekter og 
foretak, innebærer det at den politiske styringslinjen endrer karakter. Den tradisjonelle forvaltnings-
styringen erstattes av eierstyring. Det er viktig at denne endringen synligjøres og at de spesielle eier-
problemstillingene løftes opp. Eierstyring og selskapsledelse, ofte kalt «corporate governance», er et 
stort og viktig område innenfor både privat og offentlig eierskap.   
 
For å kunne foreta en enda bedre oppfølging av det store offentlige eierskapet i Vestfold har 
rådmannskollegiet i Kommunesamarbeidet i Vestfold (KiV) blitt enige om samordnet innsats i forhold 
til eierstyring. Vestfolds kommuner har også tidligere utarbeidet slike eiermeldinger, men da hver for 
seg. Samordning er effektivt med hensyn til arbeidsinnsats, og øker muligheten for høyere kvalitet i 
arbeidet. Felles innsats er også viktig i forhold til håndtering av regionale eierskapsutfordringer. Det 
er enighet om at en eiermelding både skal gjennomgå virksomheter som er organisert som egne 
rettssubjekter eller interkommunale organer, og ta opp eiermessige problemstillinger knyttet til 
dette. KS mener slike meldinger ideelt sett bør gjennomgås og revideres hvert år i kommunestyret.  
 
Kommunene kan gjennom eiermeldingen bidra til samhandling og kommunikasjon mellom eier og 
selskapet, og en eiermelding kan danne grunnlag for nødvendige styringssignaler til selskapene og 
tydeliggjøre kommunens ansvar.  KS peker også på at det kan utarbeides en interkommunal eier-
melding hvis kommunen er medeier i flere selskaper sammen med andre kommuner. Selv om 
Vestfoldkommunene har samarbeidet om utkastet til denne eiermeldingen er den imidlertid ikke en 
fullverdig interkommunal melding.   
 
Valg av selskapsstyrer er en av de viktigste eierhandlingene, og det er avgjørende at styret gis riktig 
kompetansesammensetning.  For å oppnå det er bruk av valgkomitéer fornuftig. I dag er imidlertid 
ikke opprettelse av valgkomiteer nedfelt i alle selskapsavtalene, og i saken argumenteres det for at 
alle selskapene bør ha opprettelse av valgkomiteer nedfelt i sine selskapsavtaler.  
 
Et annet spørsmål som kan følge av behandlingen av denne meldingen er bruk av og størrelsen på 
styrehonorarer. Styrehonorarer fastsettes av eierne samlet. I kartleggingen har vi også hentet frem 
lønn til daglig leder i alle selskapene. Selv om lønnsfastsetting er et styreansvar, er det klokt at eierne 
får kunnskap om de regionale kommunale lederlønningene. 
 
Til slutt i meldingen tas opp spørsmål knyttet til habilitet, etikk, antikorrupsjon og kontrollhandlinger. 
Dette er viktige tema å løfte opp, og som må tas av eierne samlet dersom det skal gi full effekt. 
 
Denne meldingen bygger blant annet på eierskapsmeldinger som flere av kommunene har laget selv 
tidligere, samt KS sine anbefalinger om eierskap. Mye kunnskap er også hentet fra Vibeke Resch-
Knudsen sin bok «Styring av kommunalt eide selskaper».  
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Tønsberg kommune - eiermelding 

 

2. Hvorfor eie og drive selskaper? 
 
Når en kommune organiserer sin tradisjonelle tjenesteproduksjon innenfor kommunens virksomhet 
som egne rettssubjekter, gjelder de styringssystemer som følger av kommuneloven. Kommunestyret 
har i utgangspunktet all beslutningsmyndighet. 
 
Når deler av den kommunale virksomheten drives etter privatrettslige organisasjonsformer, i egne 
juridiske enheter for eksempel som AS eller IKS, må imidlertid kommunen følge de styringssystemene 
som gjelder for den aktuelle organisasjonsformen og den lovgivning som regulerer dem. 
 
Ved etablering av selskaper kan man si at det oppstår et brudd i forhold til alminnelig styringslogikk i 
kommunene, og som demokratiske organisasjoner kan kommuner derfor få en utfordring i forhold til 
styring av selskaper.   
 
For å sikre det demokratiske eierskapet er det viktig at kommunen etablerer systemer som forankrer 
vedtak truffet i det operative eierorganet i et folkevalgt organ. Gjennom forutgående folkevalgt 
behandling sørger man for at kommunens representant(er) har tilstrekkelig kunnskap om hva som er 
kommunens flertallssyn.  
 
Bevisst eierstyring til det beste for selskapet forutsetter at kommunen vet hva den vil med selskapet, 
og at eierstyringen er basert på kunnskap og diskusjoner, ikke bare styringsvilje. Eierstyringen skal 
utøves av de folkevalgte samlet og ikke av enkeltpolitikere. En grunnleggende forutsetning for 
strategisk drift av selskapene er en klar og presis eierstrategi hvor eiers forventninger til selskapene 
formuleres. Kall dette gjerne en politisk viljeserklæring. 
 
Det kan være ulike grunner til at kommunene har etablert selskaper alene eller sammen med andre. 
Det kan nevnes økt krav til effektiv drift (f eks betinget i større volum), krav om samarbeid på tvers av 
kommunegrensene (f eks av hensyn til statlige tilskudd), fokus på tjenestens kvalitet (f eks grunnet 
behov for større fagmiljøer) eller endringer i det lovmessige rammeverket for tjenesteområdet.   
 
I en del tilfeller ser vi også at kommuner i stedet for å drive egne selskaper setter bort driften til 
ideelle stiftelser eller private selskaper, normalt gjennom anbudsprosesser. Selv om også slik 
outsourching er en måte å få løst oppgaver som ikke tas inn i ordinær kommunal drift, er det ikke 
videre omtalt i denne saken.  
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Tønsberg kommune - eiermelding 

 
3. Beskrivelse av ulike selskapsformer og deres fordeler og ulemper.   

 
Kommuner har stor frihet til å organisere sine tjenester slik de selv ønsker, enten som en del av 
kommunen eller gjennom å etablere selvstendige rettssubjekter. De vanligste selskapsformene er 
aksjeselskap og interkommunalt selskap – som reguleres av egne lover, eller mer kommune-interne 
samarbeid regulert av kommuneloven, særlig såkalt interkommunalt samarbeid (§ 27).  Figuren 
under illustrerer de ulike organisasjonsmulighetene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kort omtale av de ulike selskapsformene: 
 
Aksjeselskap, AS 
Et aksjeselskap kan eies av kommunen alene eller sammen med andre kommuner eller private 
rettssubjekter. I et AS har eierne begrenset økonomisk risiko for selskapets økonomiske forpliktelser. 
Selskapets øverste eierorgan er generalforsamlingen.  
 
Interkommunalt selskap, IKS 
Interkommunale selskaper kan bare eies av kommuner, fylkeskommuner eller andre interkommunale 
selskaper. Eierne har samlet et ubegrenset ansvar for selskapets forpliktelser. Selskapets øverste 
eierorgan er representantskapet. 
 
For begge disse selskapsformene AS og IKS stilles det krav til styring gjennom etablering av formelle 
styringsorganer for å sikre selskapene autonomi som selvstendige rettssubjekter. Kommunestyret 
overfører myndighet til å utøve sin styring til eierorganer. I tråd med denne delegasjon av myndighet 
skal kommunestyret gi eierorganet de nødvendige politiske fullmakter og rammebetingelser for å 
utøve eierskapet i tråd med de politiske ambisjonene. 
 
Kommunalt  foretak (KF) etter kommuneloven kapittel 11 
KF er en del av kommuneorganisasjonen, men har en noe mer selvstendig stilling enn en kommunal 
etat. Et kommunalt foretak er en del av de kommunale budsjetter og kommunen hefter for 
foretakets forpliktelser. Foretaket ledes av et styre valgt av kommunestyret og har dermed ikke et 
eget eierorgan som virksomheter organisert etter selskapslovgivningen. Daglig leder står i linje under 
styret som igjen er underlagt kommunestyret.  Rådmannen har ikke instruksjons- eller omgjørings-
myndighet overfor foretakets ledelse. 
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Tønsberg kommune - eiermelding 

Interkommunale samarbeid/styre etter kommunelovens § 27 
Kommunene står fritt til å samarbeide på ulike områder uten at beslutningsmyndighet er overdratt til 
et eget styre. Der det overføres beslutningsmyndighet til et eget styre, er imidlertid utgangspunktet 
at styret må etableres etter kommunelovens § 27, om ikke en annen lovregulert form er brukt. 
Avhengig av hvor mye myndighet som overføres til styret, er enkelte av disse virksomhetene å regne 
som selvstendige rettssubjekter – men ikke alle. 
 
Andre typer kommunale eierforhold og samarbeid 
Gjennom Kommuneloven gis det også adgang til å danne vertskommuner og samkommuner.  Disse 
modellene er utviklet for samarbeid mellom kommuner på tvers av områder av forvaltningsmessig 
karakter, og reiser andre spørsmål enn de som er sentrale for selskaper og foretak. Disse organisa-
sjonsformene omtales derfor ikke videre her. Vertskommune - regulert i Kommuneloven § 28, er 
imidlertid en så utbredt samarbeidsform i Vestfold (f eks innkjøpssamarbeidet VOIS) at det senere 
også vil fremmes en felles sak om vertskommunesamarbeidet i Vestfold.  
 
Stiftelser 
Kommuner og fylkeskommuner kan også opprette stiftelser. Stiftelser er et selvstendig rettssubjekt. 
Som stifter av en stiftelse kan kommunen verken utøve styring over stiftelsens virksomhet eller gjøre 
krav på andel i stiftelsens overskudd (ta utbytte). Stifterne kan heller ikke oppløse en stiftelse. 
Stiftelser er bare hensiktsmessig dersom det er ønske om å gjøre virksomheten helt uavhengig av 
kommunen. Stiftelser er regulert i egen lov, og er ikke omfattet av denne saken. 
 
Pensjonskasse 
Pensjonskasse eller pensjonsfond er midler kommunen (eller en bedrift) har avsatt med sikte på 
pensjonering av kommunens ansatte. To eller flere kommuner kan ha avtale om å ha sine pensjons-
ordninger i samme pensjonskasse (interkommunal pensjonskasse). Pensjonskasser er regulert i egen 
lov, og er ikke omfattet av denne saken. 
 
Ansvar og regnskapsulikheter for KF, IKS og AS 
Kommunens ansvar er ulikt for de ulike selskapsformene. Kommunen er for et KF fullt ansvarlig for 
foretaket. For IKS er kommunen fullt ut ansvarlig for foretaket i henhold til sin eierandel. For et AS er 
kommunen kun ansvarlig for sin del av aksjekapitalen. 
 
Når det gjelder regnskapsprinsipper skal et KF føre sine regnskaper etter kommunale regnskaps-
prinsipper dersom ikke selskapet driver næringsvirksomhet. Et IKS skal følge regnskapsloven, med 
mindre selskapsavtalen definerer at regnskapet skal følge kommunale prinsipper. Et AS skal benytte 
regnskapslovens prinsipper. 

 
Hvordan velge riktig selskapsform? 
Det er eiers ansvar å sikre en selskapsform som er tilpasset selskapets formål, eierstyringsbehov, 
markedsforhold og konkurranseregelverk herunder regelverket om offentlig støtte. Det må bl.a. 
vurderes om  
- selskapet skal utføre lovregulerte forvaltningsoppgaver preget av tilsyn og kontroll, eller operere 

i et marked preget av åpen konkurranse og friere oppgaveløsning?   
- oppgaven/behovene er lokale for kommunen, eller om selskapet skal dekke regionale 

behov/utfordringer?   
- driften regnes som forutsigbar, eller om det blir en risikopreget drift?  
- hvor mye det skal investeres de neste 5 årene. Kan dette dekkes gjennom kommunale budsjetter 

eller kreves lånefinansiering? 
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Tønsberg kommune - eiermelding 

Det generelle rådet er at dersom selskapet skal ta risiko og operere i et marked så bør det dannes et 
aksjeselskap. Der selskapet skal yte tjenester til eierne i egenregi for flere kommuner kan inter-
kommunale selskaper være hensiktsmessig.  Der enkeltkommuner skal drive virksomhet i egenregi  
kan kommunalt foretak (KF) være hensiktsmessig. Stiftelser bør ikke brukes for virksomhet som 
krever eierstyring.  Selskaper som opererer i konkurransevirksomhet i tillegg til monopolvirksomhet 
bør skille ut det markedsrettede for å unngå kryss-subsidiering og rolleblanding. 
 
 

4. Eierstrategi vs. selskapsstrategi 
 
Når kommunen har valgt å legge deler av sine verdier i et selskap medfører det også en overføring av 
styringsrett til selskapet.  Det er derfor viktig at eieren fastsetter strategier for selskapet slik at det  
styres i den retningen eieren=kommunen hadde tenkt.  I den forbindelse er det nyttig å skille mellom 
eierstrategier/eieravtale og selskapsstrategier/selskapsavtale.   
 
Vedtektene (for AS og KF) og selskapsavtalen (for IKS) er det formelle, juridiske dokumentet som 
regulerer viktige sider ved selskapets rettsforhold. Alle selskaper må ha dette. Hovedintensjonen er å 
regulere forholdet mellom eierne, og mellom eierne og selskapet. Det skal blant annet sikre at 
selskapet ikke fjerner seg fra sitt opprinnelige formål.  Vedtektene/selskapsavtalen kan dels fravike 
og dels supplere lovens bestemmelser. Vedtekter/selskapsavtaler vil, i tillegg til vedtak som fattes i 
generalforsamlinger/representantskap, være styrende for selskapets virksomhet.  
 
Ofte anbefales at det i tillegg etableres en aksjonæravtale (AS) eller eieravtale (IKS). Dette er en 
avtale mellom eierne som klargjør grunnlaget for etableringen av selskapet, deres strategi med 
selskapet og tydeliggjøring av styringsmekanismene mellom eierne.  Avtalen er ment som et verktøy 
for å skape gjennomsiktighet og forutsigbarhet i eierskapet av kommunalt eide selskaper. For 
eksempel kan eierne seg imellom avtale hvilke kriterier som skal legges til grunn for valg av 
styremedlemmer eller hvordan prosesser for eventuelle endringer i eierskapet skal gjennomføres. 
Det kan også være hensiktsmessig at eierne avklarer seg imellom hvilket økonomisk engasjement 
eierskapet skal forplikte til. En eieravtale har ikke i seg selv en direkte selskapsrettslig virkning, selv 
om den kan ha indirekte konsekvenser for eierstyringen og selskapets virksomhet. 
 
Det er foretatt en kartlegging av hvilke avtaletyper vi har i de selskapene som vil eies av flere 
kommuner også etter sannsynlige kommunesammenslåinger. Vi ser at kun et fåtall har både 
vedtekter/selskapsavtale og aksjonæravtale/eieravtale.  Det bør imidlertid være et prinsipp at alle 
selskapene har begge avtaletyper, og det foreslås at dette vurderes når selskapsavtalene tas opp til 
folkevalgt behandling av andre grunner. 
 
Avtaletyper for fellesselskaper: 
 

Selskapsnavn    
Gigafib holding AS Vedtekter Aksjonæravtale 

Smiløkka arena AS Vedtekter  

Velle utvikling AS Vedtekter  

Vesar AS Vedtekter (prosess pågår) 

Tønsberg hovedvegfinans AS Vedtekter  

Pulserende kystperle  AS Vedtekter  

DS Kysten AS Vedtekter  

IKA Kongsberg  IKS Selskapsavtale  

Tønsberg renseanlegg IKS Selskapsavtale Særbest. 

Vestfold interk. brannvesen IKS Selskapsavtale  
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Vestfoldmuseene IKS Selskapsavtale Eieravtale 

Vestfold vann IKS Selskapsavtale Særbest. 

Vestfold krematorium IKS Selskapsavtale  

Færder nasjonalparksenter IKS Selskapsavtale  

Midtløkken sameie Eierseksjonssameie Vedtekter  

  
Vertskommunesamarbeid – kommuneloven § 27: 
 
START i Vestfold (tilbud til nyetablerere) Vedtekter Samarbeids- og rammeavtale 

VIKS (Vestfold interk. Kontrollutvalgssekretariat) Vedtekter  

Jarlsberg IKT (interkommunalt IKT-samarbeid) Vedtekter Samarbeids- og rammeavtale 

 
I tillegg til eierandelene i selskapene over deltar Tønsberg kommune også i flere 
vertskommunesamarbeid som er etablert etter kommuneloven § 28. 
 
 

5. Rollebeskrivelse og drøfting – eier, styre og daglig leder 
  
Med bakgrunn i flere uheldige episoder i forvaltningen av offentlige selskaper er det stor 
oppmerksomhet på prinsipper for virksomhetsstyring av selskaper.  Sentrale områder som må 
drøftes i denne sammenheng er rolleavklaring mellom eier, styre og daglig leder. 
 
Rolle- og ansvarsdelingen mellom eier, styre og daglig leder, er tydelig beskrevet i tre relevante lover: 
Aksjeloven, Lov om interkommunale selskaper og Kommuneloven.  Teksten under samsvarer med 
lovtekstene.  
 
Eier. Tradisjonelt snakkes det om tre folkevalgtroller: ombudsrollen, styringsrollen og lederrollen. I 
tillegg har folkevalgte en arbeidsgiverrolle og eierrolle. Eierrollen skiller seg fra de andre folkevalgt-
rollene gjennom en mer begrenset mulighet til påvirkning fra den folkevalgte.  
 
Eierne har sterkest påvirkning ved at de skal definere selskapets formål og stille krav til hva selskapet 
skal levere. Rammene for selskapets formål er nedfelt i selskapsavtalen eller vedtektene, samt i 
representantskap eller generalforsamling. Eier har ansvar for å velge selskapets styre, og sikre at 
styret har de nødvendige rammebetingelser for å utøve sin rolle. Det er også eier som definerer sin 
eierposisjon i selskapet og avgjør relasjonen til andre eiere. 
 
Eierinteresser utøves formelt i selskapets generalforsamling, representantskap eller andre eiermøter. 
Det er som regel ordfører som med sin generelle fullmakt representerer kommunen i eiermøter, 
gjerne med bistand fra rådmannen.  Det anbefales at prinsipielle spørsmål og valg avklares i 
folkevalgt organ i forkant av eiermøter.  Den som da representerer kommunen i eiermøter vil både 
kunne ha tilstrekkelig kunnskap om hva som er kommunens flertallssyn i den aktuelle saken - og  
dermed ha mulighet til å fremme eiers reelle syn ved behandlingen, og samtidig være bundet av 
eventuelle vedtak i det folkevalgte organet.  
 
Bevisst eierstyring til det beste for selskapet forutsetter at kommunen vet hva den vil med selskapet. 
 
Styret. Styret har ansvar for at selskapet når de mål som eier har satt for selskapet. Innenfor de 
rammene som eierne har fastsatt, gjennom vedtekter og vedtak i representantskap og general-
forsamling, har styret totalansvaret for ledelse og utvikling av selskapet både strategisk og operativt. 
Styret har ansvaret for selskapets økonomi og at selskapets verdier blir forvaltet på en betryggende 
måte. Styret ansetter og fører tilsyn med daglig leder. 



39/17 Oppfølging av selskapskontroll "Smilløkka Arena AS" - 17/00097-10 Oppfølging av selskapskontroll "Smilløkka Arena AS" : Eierskap Tønsberg kommune, vedtatt i bystyret 18.10.2017

                

8 
 

Tønsberg kommune - eiermelding 

 
I sin utøvelse av eierskap skal Tønsberg kommune søke å oppnå minst 40% kvinneandel i styrene. 
 
Styret er et kollegium som i felleskap skal realisere selskapets mål. Styreverv er personlige, og 
styremedlemmer har et personlig ansvar.  Styremedlemmer skal i sin styrefunksjon ivareta alle 
eiernes interesser, og det er viktig at man ikke representerer verken partier, kommunen eller andre 
interesser. 
 
Kommunen har ikke formell instruksjonsrett direkte overfor styrerepresentanter i IKS eller AS. 
 
Daglig leder. Selskapets daglige ledelse tilligger daglig leder. Vedkommende tilsettes for å lede 
gjennomføringen av de beslutninger styret har fattet, og de oppgavene som styret delegerer til 
vedkommende. Daglig leder er underordnet styret og har ansvaret for den daglige driften av 
selskapet.  
 
Vedkommende skal også sørge for at styret får et godt beslutningsgrunnlag bl.a. i form av 
rapporteringer.  Daglig leder skal ikke uten styrets behandling håndtere saker som for selskapet er av 
prinsipiell eller uvanlig art.        
 
Ofte, men ikke alltid, er kommunen «kunde», der det er kommunen som mottar de tjenester som 
selskapet leverer. Tjenesten kan være en monopoltjeneste der selskapet er eneste mulige leverandør 
(f eks brann og vann), men det er også tilfeller der kommunen kan benytte andre leverandører. 
 
 

6. Eiers krav til selskapene 
 
Tønsberg kommune som eier ønsker å stille klare krav om realisering av målene. Eieren skal 
kontrollere måloppnåelsen og holde styret ansvarlig for denne.  På den annen side bør også styrene 
kunne stille visse forventninger til hvordan eiers krav skal være utformet.  
 

 Eierkravene må være klare og tydelige.  Kravene må være klart kommunisert og ikke gi 
grunnlag for tvil om hva eier egentlig vil oppnå. 

 

 Kravene må ha en utforming som gjør at måloppnåelsen kan etterprøves.  Det må på 
objektivt grunnlag kunne fastslås om eierkravene er innfridd eller ei. 

 

 Kravene må være realistiske.  Eiers krav bør være utfordrende og krevende, men innenfor de 
rammer som det vil være mulig å nå. 

 

 Kravene må sikre forutsigbarhet for selskapene.  Når kommunen som eier har fremsatt sine 
krav må selskapet få frihet og tilstrekkelig selvstendighet til å realisere eiers mål.  Eier må 
ikke endre sine krav i den tidsperioden selskapet er gitt for å nå målene.   

 
Bystyret stiller nedenstående opplistede krav til alle kommunale foretak og aksjeselskap der 
kommunen er majoritetseier.  
 
Kravene skal også på Tønsberg kommunes vegne fremmes av kommunens representant i 
representantskapet i interkommunale selskap og på generalforsamling i aksjeselskaper der 
kommunen ikke har majoritet. Det er likevel klart at Tønsberg kommune ikke kan kreve 
etterkommelse dersom det ikke er flertall for dette blant eierne. 
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De enkelte krav: 
 

1. Selskapets virksomhet skal tydeliggjøres i vedtektene 
2. Bystyret behandler selskapenes årsberetning og årsregnskap 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 aksjeselskapene der Tønsberg kommune er 
aksjeeier, skal selskapene be om bystyrets syn på forslag til strategi- og handlingsplaner før 
selskapets styre vedtar disse. Strategi- og handlingsplaner legges fram for bystyret minst 
hvert 4. år (en gang i hver valgperiode), og alltid dersom strategi- og handlingsplaner endres 
vesentlig. 

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. Selskapet skal følge lov om offentlige anskaffelser.  
5. Selskapet skal ha et internkontrollsystem som bl.a. sikrer at lover og regler som regulerer 

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

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

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

10. Selskapet skal fremlegge en risikovurdering av egen virksomhet, med tanke på sårbarhet for 
at kommunale oppgaver ikke blir utført. Denne vurderingen bør inneholde en risikoprofil 
basert på finansielle og organisatoriske forhold. 

 
Den viktigste kontrollformen kommunen har som eier er gjennomgang av selskapenes årsmelding 
inkl årsregnskap, men det søkes også å etablere kontakt mellom kommunens og selskapenes 
administrasjon for å sikre god informasjonsflyt. Selskapene vil hvert år bli bedt om å redegjøre for 
punktene ovenfor.  
  
For å kunne følge opp sine eierinteresser, må kommunen sørge for å ha god kompetanse på kontroll- 
og oppfølgingssiden i sin administrasjon. Dette arbeidet tillegges økonomiavdelingen og de 
faginstanser som er relevante for selskapenes virkeområde. 
 
På bakgrunn av årsrapporten skal eier hvert år, i vedtaks form, kunne klargjøre sine krav og 
hovedmålsettinger. Det lages en samlesak med vedtakspunkt for hvert selskap.  
 
I interkommunale selskaper og aksjeselskaper hvor Tønsberg kommune ikke er majoritetseier, skal 
kommunens eierrepresentant i representantskapet/generalforsamling  arbeide for at de samme 
kravene blir oppfylt. 
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Selskapets styre er ansvarlig for måloppnåelsen. Dersom styret ikke klarer å oppfylle de krav som eier 
har definert, må styret og eier vurdere årsakene til at målene ikke ble nådd. Ved manglende 
måloppnåelse, kan styret bli skiftet ut. 
 
 

7. Styresammensetning, kompetanse og honorar 
 
Et styre bør være som et organ av profesjonelle rådgivere som støtter, utfordrer og løfter (motiverer) 
daglig leder. Styret skal gjenspeile og representere selskapets behov, og bør ha forskjellig og 
supplerende kompetanse ut i fra det enkelte selskaps egne behov. En sammensetning av styret med 
tverrfaglig kompetanse og erfaring må tilstrebes. Overordnet alt bør man søke etter styre-
medlemmer som er «uavhengige», og som tør å være krevende, kritiske og spørrende til ledelsen.   
 
Det er krav om representasjon av begge kjønn i styrene for offentlig eide selskaper. For IKS gjelder 
reglene uansett, men i aksjeselskaper kommer de bare til anvendelse når kommunene alene eller til 
sammen eier minst to tredjedeler av aksjene. Tønsberg kommune skal søke å oppnå minst 40% 
kvinneandel i styrene. 
 
KS sine anbefalinger for godt eierskap trekker frem noen grunnkrav til styremedlemmenes samlede 
kompetanse og egenskaper som utgangspunkt for eiers vurdering av styrekompetanse: 
 
Krav til kompetanse: 
- Kunnskap om aksjeloven, IKS-loven, kommuneloven og andre relevante lover 
- Kunnskap om selskapets formål, vedtekter, organisasjon og historie 
- Kompetanse om private og kommunale regnskapsprinsipper, evne til å lese økonomiske 

utviklingstrekk og foreta nødvendige grep når nødvendig 
- Kompetanse om offentlig forvaltning og de politiske og samfunnsmessige utfordringene til 

enhver tid 
- Spesialistkompetanse og erfaring på et eller flere områder som f eks juss, økonomi, 

markedsføring, forvaltning, kommunalkunnskap, teknikk, HMS, ledelse, organisasjon 
- Ha kunnskap om trender og utviklingstrekk innenfor bransjen 
- Ha kunnskap om konkurrerende virksomheter 
 
Krav til egenskaper: 
- Ha glede av, og vilje til å jobbe for gode resultater 
- Ha mot til å stille kritiske spørsmål til daglig leder og andre i styret 
- Ha evne til å finne frem til løsninger som styret samlet kan gå for 
- Ha evne til å stille spørsmål, uten å ha svar 
- Ha evne til og vilje til å prioritere tid til arbeidet i styret 
- Høy integritet, herunder evnen til å tie om forretningsmessige transaksjoner og strategiske 

beslutninger 
- Ha evne til å akseptere at en ikke alltid tilhører flertallet og dersom noe går galt, frafalle behovet 

for å påpeke «Hva var det jeg sa» 
- Ha evne til å gi selskapet et godt omdømme 
- Ha evne til å tilegne seg kompetanse om selskapet 
- Akseptere at styreleder er styrets talsmann utad 
 
Styrehonorar/godtgjørelse 
Det er vanlig å gi styremedlemmer et økonomisk honorar/godtgjørelse for styrearbeidet. Gjennom-
gangen av alle Vestfoldselskapene avdekker imidlertid at størrelsen på styrehonorarene varierer en 
del. 
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Et styreverv er et personlig verv, og godtgjøringen bør reflektere styremedlemmenes ansvar, 
kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Styremedlemmer har et personlig økonomisk 
ansvar for at styret ikke forsømmer sine plikter, og medlemmene hefter i felleskap (solidarisk). Styret 
er både forvalter og kontrollør med et formelt ansvar. Man skal derfor aldri takke ja til et styreverv 
man ikke har tid til å følge opp, fordi passivitet og fravær ikke fritar for ansvar. Erstatningskrav for 
styremedlemmer er hjemlet i både aksjeloven og IKS-loven. 
   
KS anbefaler at kommunene i forbindelse med behandling av eiermeldingen bør vurdere å ha en 
prinsipiell diskusjon om honorarer.  Denne bør danne grunnlag for eierorganets fastsetting av 
styrehonorar.  Størrelsen på honorarene må vurderes av eierne samlet i hvert enkelt selskap.  
Aksjeloven gir generalforsamlingen ansvar for å fastsette godgjøring til styremedlemmene. Det er 
representantskapet som fastsetter godtgjøringen til styremedlemmene i et IKS, og det er 
kommunestyret eller fylkestinget som fastsetter godtgjøringen til styret i kommunalt eller 
fylkeskommunalt foretak (KF). 
 
Styret har et selvstendig ansvar for jevnlig å vurdere egen kompetanse og vurdere om styret som 
kollegium fungerer som det bør. I følge KS eierskapsanbefalinger bør styret: 
- Fastsette styreinstruks og instruks for den daglige ledelsen med særlig vekt på klar intern 

ansvars- og oppgaveinndeling. 
- Foreta en egenevaluering hvert år både når det gjelder kompetanse og arbeid. 
- Gi jevnlig mulighet til ekstern styreopplæring. Nye styremedlemmer skal gis opplæring om 

ansvar, oppgaver og rolledeling. 
- Gjennomføre egne styreseminarer hvor fokus går på roller, ansvar og oppgaver 
- Fastsette en årlig plan herunder halvårlig møteplan for sitt arbeid med vekt på mål, strategi og 

gjennomføring 
- Gi en samlet redegjørelse for selskapets styring og ledelse i en årsrapport. Dersom dette ikke er 

gjort skal det forklares. 
 
 

8. Valgkomité – prinsipper og gjennomføring  
 
Ved valg av styre til selskaper organisert etter aksjeloven og lov om interkommunale selskaper, sier 
KS i sin anbefaling at det bør vedtektsfestes bruk av valgkomité. Formålet er å sikre sammensetning 
av et styre med komplementær kompetanse og i tråd med eiers formål med selskapet. 
 
Valgkomiteene bør ha som ansvar å legge frem et begrunnet forslag til eierne før det gjennomføres 
valg av styrerepresentanter. Forslaget bør synliggjøre hvilke utfordringer selskapets står overfor og 
hvilke kriterier for styresammensetning som er vektlagt.  Valgkomiteen bør ha dialog med sittende 
styreleder og gis tilgang til styrets anbefalinger slik de fremkommer etter styrets egenevaluering.  
 
For å sikre god forankring i eierkommunene bør valgkomiteens anbefaling følge innkallingen fra 
styret til generalforsamling/eiermøter der valgene formelt gjennomføres, og denne bør sendes ut i 
tilstrekkelig tid til at kommunen kan gjennomføre forsvarlig saksbehandling.  
 
Ikke alle vestfoldselskaper har vedtektsfestet at det skal være valgkomité, og det anbefales at dette 
gjøres, gjerne i forbindelse med andre endringer i avtalene.  
 
Eier står uansett fritt til å endre styresammensetningen uavhengig av valgperioden.  Hele styret bør 
normalt ikke skiftes ut samtidig, for å sikre kontinuitet og videreføring av kompetanse.   
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9. Habilitet, etikk og antikorrupsjon  

 
Habilitet 
Inhabilitet inntrer når en person antas å ha utenforliggende  interesser i utfallet av en sak som 
behandles, og som antas å ha påvirkning på vedkommende sin dømmekraft under behandlingen av 
saken. Uforsiktighet med dette kan føre til at styremedlemmer opplever å «sitte på flere siden av 
bordet samtidig».  
 
Det anbefales at alle styrene etablerer faste rutiner for å håndtere mulige habilitetskonflikter. At en 
person er inhabil innebærer at vedkommende ikke kan tilrettelegge saksgrunnlaget eller treffe 
avgjørelser i en sak. For eksempel kan ingen kommunalt ansatte eller folkevalgte håndtere saker i 
kommunen som gjelder et selskap der de selv er styremedlem. Dette gjelder uansett om selskapet er 
privat eid eller helt eller delvis offentlig. 
 
Det anbefales at kommunen setter som forutsetning at de som oppnevnes av kommunene til å 
inneha styreverv, registrerer sine verv for allment innsyn i KS-styrevervregisteret. 
 
Endringen i Forvaltningsloven i 2011 innebar en skjerping av habilitetsreglene for offentlige 
tjenestemenn og folkevalgte. Det er likevel viktig å understreke at loven ikke er til hinder for at 
folkevalgte kan velges til styremedlemmer. Forståelse og erfaring fra det politiske systemet i 
kommunene kan være viktig kompetanse som styrene må besitte. Dersom det blir aktuelt bør 
kommunen vurdere hvor ofte vedkommende blir inhabil. Særlig kan det bli en ulempe dersom det er 
snakk om sentrale folkevalgte eller ansatte i ledende stillinger. 
 
Det kan være viktig å presisere at det å være inhabil ikke i seg selv er kritikkverdig. Det kritikkverdige 
oppstår dersom man ikke sørger for å være åpen om sine kryssende interesser slik at spørsmål om 
habilitet blir behandlet i henhold til regelverket. 
 
Etikk 
Som eier bør kommunen påse at selskapsstyrene utarbeider, og jevnlig reviderer, etiske retnings-
linjer for selskapsdriften, og forankrer disse i selskapet. Kommunale selskaper forvalter fellesskapets 
ressurser, og forvaltningen må skje på en måte som samsvarer med befolkningens oppfatninger av 
rett og galt. Kommunens omdømme vil i økende grad også avhenge av hvordan den forvalter sitt 
samfunnsansvar gjennom bedrifter.  
 
Etiske retningslinjer bør omhandle både verdier, holdninger og kultur. 
 
Antikorrupsjon 
Korrupsjon er bl.a. misbruk av makt i betrodde stillinger for personlig gevinst, og rammes av straffe-
loven. Det er viktig at alle kommunene har fokus på antikorrupsjon både overfor de selskapene som 
kommunene eier, og i forholdet mellom selskapene og kommunene. Det bør utvikles omforente 
holdninger og systemer i Vestfold.  
 
Det bør vurderes etablert et antikorrupsjonsprogram som en del av de etiske retningslinjene i alle 
selskapene.  Er slikt program bør bl.a. inneholde: 
- System for varsling.  
- Et godt kontrollsystem. 
- System for risikoanalyse og -håndtering.  
- Strategi for håndtering av korrupsjonsutfordringer bla. i fbm anbud og anskaffelser.  
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Tønsberg kommune - eiermelding 

 

10. Eierstyring og kontroll 
 
Kommunestyret har et tilsyns- og kontrollansvar for å sikre at kommunen når sine mål, at regelverket 
etterleves og at etiske hensyn ivaretas. Kontrollen utføres blant annet gjennom regnskapsrevisjon, 
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 
 
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av selskaps-
kontroll. Planen skal vedtas av kommunestyret. Planen bør angi hvilke eierinteresser og selskaper 
som vil kunne være aktuelle for kontroll, og i hvilken grad det er aktuelt å gjennomføre forvaltnings-
revisjon. Med utgangspunkt i planen skal kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret om 
gjennomførte kontroller samt resultatene av disse.  
 
For at kontrollutvalget skal kunne ivareta sine tilsyns- og kontrolloppgaver i selskaper, gir kommune-
loven § 80 kontrollutvalget en vidtgående rett til opplysninger og innsyn i selskaper som kommunen i 
sin helhet eier alene eller sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner. I selskaper med 
flere eiere bør eierne koordinere sin kontrollvirksomhet, slik at ikke mange eiere iverksetter kontroll-
tiltak uten å koordinere dette med de andre. 
 
Kontrollutvalgets oppgave i forbindelse med selskapskontroll er todelt; en obligatorisk del som 
benevnes eierskapskontroll og en frivillig del som kan omfatte forvaltningsrevisjon. Eierskapskontroll 
innebærer en vurdering av eierskapsutøvelsen og forhold knyttet til rapportering og informasjonsflyt 
fra et eierperspektiv. Det er opp til kommunestyret å avgjøre om selskapskontrollen også skal 
omfatte forvaltningsrevisjon som innebærer systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 
måloppnåelse og virkninger ut i fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 
 
I Tønsberg kommune tenkes eierstyringen gjennomført på følgende måte: 
 
Rådmannen legger årlig frem en sak for Formannskapet og Bystyret i august/september. Denne 
saken skal inneholde en kort statusoversikt for alle selskapene, samt et forslag til innstilling pr. 
selskap. I denne saken kan Bystyret gi sitt signal til kommunens representant på neste eiermøte. I 
forkant av Bystyremøtet planlegges det å invitere alle selskapene til en selskapspresentasjon for 
Bystyrets medlemmer. I tillegg fremlegges en orientering om status for vertskommunesamarbeid 
(§27). 
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Mestring og mening i arbeid og eget liv 

Attføring, Pakking, Montering, Søm, Trearbeid, Transport 

Smiløkka 2, Boks 60, 3108 Vear 
Sentralbord:    33 36 27 60 
Telefaks:   33 36 27 61  
Mobiltelefon:    918 69 942 
Foretaksnummer: 958 791 119 
Bankgiro:    2530.05.04704                   

 

 
 

 
 
Til 
Tønsberg kommune       Vear, 7.11.2017 
Postboks 2410 
3104 Tønsberg 
 
 
Ad. Selskapskontroll av Smiløkka Arena 
 
Viser til rapport fra selskapskontroll av Smiløkka Arena AS gjennomført på oppdrag av 
Tønsberg kommune, utført av KPMG. 
 
Det er avdekket mindre avvik på tre prinsipper, der revisor foreslår at det gjennomføres 
forbedringstiltak. Bedriften planlegger følgende tiltak for å styrke bedriftens rutiner på disse 
områdene. 
 
Prinsipp 2: Det utarbeides i dag årlige strategiplaner for bedriften. Ny daglig leder ønsker 
større involvering av de ansatte, samt at styret blir mer aktivt deltagende i strategiarbeidet. 
Dette er tenkt gjennomført ved at bedriften ordinært ansatte deltar i årlige 
strategisamlinger. Likeledes avholdes det strategidiskusjoner i styret. Eierkommunene er 
representert med egne representanter i styret, og det tillegges det enkelte styremedlem å 
innhente føringer fra sine respektive kommuner. 
Styreprotokoller og strategiplan vil sendes våre eiere ved rådmann fortløpende. 
 
Prinsipp 6: Prinsippet om åpenhet vil etterleves ved at det innarbeides rutine for føring av 
postjournal. Denne rutinen utarbeides i samråd med bransjeforeningen ASVL, og vil bygge på 
samme lest som tilsvarende bedrifter i Vestfold. Postjournalen gjøres tilgjengelig gjennom 
via bedriftens nye hjemmeside som er under utarbeidelse. 
 
Prinsipp 10: Det gjennomføres kontinuerlig vurdering av risiko ved bedriften. Dette er pr i 
dag ikke presentert i en samlet presentasjon til styret, men spredd ut gjennom daglig leders 
informasjon i styremøtene. I fremtiden vil det legges frem en samlet risikovurdering for 
styret. Tidspunkt for dette vil fremkomme i bedriftens årshjul, og være en årlig hendelse på 
bedriftens styremøte i september. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Simen Førsund 
Daglig leder 
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Arkivsak-dok. 16/00170-4 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  28.11.2017 
 

   
 
 

SAK 40/17 
OPPFØLGING AV FREMTIDSPLANEN FOR EIENDOM "LØKKEN"  

Forslag til vedtak: 
Informasjonen tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Notat fra 09.11.16  

 
Saksframstilling: 
I kontrollutvalgsmøtet i november 2016, sak 40/16, ble fremtidsplanen for 
eiendommen «Løkken» diskutert. Virksomhetsleder for kultur, idrett og folkehelse 
orienterte om eiendom Løkken. Det ble opplyst at bygningen har begrenset bruk i 
dag og det må reguleres fra boligformål til offentlig formål. Søknaden om 
bruksendring var ikke ferdig behandlet i november 2016. Det skulle da søkes om en 
ny 2 års dispensasjonsperiode. Det ble opplyst at det var utført vedlikeholdsarbeid på 
hovedboligen, men sidebygningene ikke var prioritert. Videre ble det opplyst at 
parken er til almen bruk.    
 
Kontrollutvalget fattet følgende 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.» 
 

Rådmannen melder i en e-post. 08.11.17 følgende: 
«Vi har nå fått en 5 årig midlertidig bruksendring for 1. etg – som åpner opp for  
 foreningsbruk, interne møter og arrangementer og administrasjonsbygg for 
arrangementer som Slottsfjell og Middelladerfestivalen. 
 
2. etg er avstengt. 

 
Løkken inngår i reguleringsplan Slottsfjellområdet som kommer til politisk 
førstegangsbehandling i desember 2017 eller januar 2018. 

 
Hovedbygget og uteområder driftes etter kommunal standard, sidebygningene 
er fortsatt ikke prioritert.» 
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Det vises for øvrig til notat av 09.11.16. Rådmannen er invitert til 
kontrollutvalgsmøtet. 
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Arkivsak-dok. 17/00152-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  28.11.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 41/17 
VALG AV REVISJONSORDNING FOR NYE TØNSBERG KOMMUNE 

 

Forslag til innstilling: 
Saken legges frem uten innstilling.   

 
Vedlegg:  
Utredning for valg av revisjonsordning for nye Tønsberg kommune. 

 
Saksframstilling: 
Tønsberg og Re kommuner slås sammen til nye Tønsberg kommune 01.01.2020. I 
den forbindelse må det velges revisjonsordning for den nye kommunen.  
 
Kontrollutvalgene i de to kommunene skal etter kommuneloven avgi innstilling i 
saken. Kommunestyrene har delegert til fellesnemnda å fatte vedtak om valg av 
revisjonsordning, og det legges opp til at kontrollutvalgene avgir sin innstilling innen 
høsten 2017. 
 
Kontrollutvalget i Tønsberg kommune har i møte 28.02.17 vedtatt at Vestfold 
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (VIKS) skal utrede valg av 
revisjonsordning for nye Tønsberg kommune. 
 
Vedtak sak 09/17, 28.02.17: 
 

Det bestilles en utredning for valg av revisjonsordning for nye Tønsberg 
kommune fra VIKS. Kontrollutvalget ber om at utredningen utformes slik at den 
kan tjene som grunnlag for tilsvarende prosess også i kontrollutvalgene i Re. 
Utredningen ferdigstilles slik at den kan legges fram for behandling i møte -
13.04.16. 

 
Dato for fremleggelse av utredning for valg av revisor er senere endret til august / 
høst 2017. 
 
Det vises til vedlagte utredning.  
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Oppsummering 
En sammenligning av revisjonsordninger gir et bilde av de forskjellige egenskapene 
ved hver ordning. Det vil være pris og kvalitetsforskjeller fra revisjonsselskap til 
revisjonsselskap. En sammenligning av revisjonsordninger vedrørende en 
kostnadsoversikt gir ingen oversikt om kvalitet. Sekretariatet er usikre på hvor 
relevant det er å sammenligne revisjonskostnadene til kommuner av ulik størrelse 
osv. Vi vil understreke at bare innhenting av konkrete tilbud om revisjon vil vise de 
reelle kostnadsforskjellene. Det må tas hensyn til omfanget og kompleksiteten samt 
at revisjonskostnadene bør sees over flere år for å gi et representativt bilde. 
Sekretariatet vurderer det dit hen at tallmateriale kun kan frembringe tall med stor 
usikkerhet.  

 Revisjonsordning med «Ansatt egen revisor» mener sekretariatet ikke er 

aktuell. 

 

 Velges «kjøp av revisjonstjenester i markedet» må konkurransen være 

gjennomført og kontrakt være klar 01.01.2019. Det vil si at prosessen må 

starte senest juni 2018, og det må velges periode.  Det må avklares om 

2019 skal konkurranseutsettes separat for Tønsberg kommune. Dersom det 

blir løsningen, må ny konkurranseutsetting foretas for perioden 2020 – 2023 

for «nye» Tønsberg. Alternativt kan det konkurranseutsettes for perioden 

2019 – 2022 med Tønsberg som oppdragsgiver for 2019 og «nye» 

Tønsberg som oppdragsgiver for 2020 – 2022. Da vil det innbys til 

konkurranse for perioden 2019 – 2022. 

 

Denne ordningen er aktuell og kan være rimeligere i utgangspunktet. Hvilke 

oppgaver som ligger i kostnaden kan variere, og det tenkes her på omfanget 

av forvaltningsrevisjon, selskapskontroll, rådgivning, attestasjoner og annet 

arbeid. 

Ved valg av revisor er det flere elementer som kompetanse og erfaring, 

tilgjengelighet/responstid samt tydelighet i rapporteringen som bør telle med 

i vurderingen.  Forannevnte punkter gir kvalitet på utført revisjonsarbeid og 

vil i all sannsynlighet også gjenspeile kostnaden for levert revisjonstjeneste.  

 

Dersom kjøp av revisjonstjenester blir valgt blir det kostnader med 

sluttoppgjøret med Re kommune vedrørende eierskapet i Vestfold 

kommunerevisjon. 

 

 Velges «interkommunalt samarbeid/selskap» må det være klart fra 

01.01.2019. Denne ordningen har ca.  88% av landets kommuner valgt. 

Ordningen er aktuell og sekretariatet vurderer at det i så fall er naturlig å 

velge Vestfold kommunerevisjon.   

Denne utredningen er en informasjon om revisjonsordninger. Som tidligere nevnt vil 
revisjonsarbeidet uavhengig av hvilken ordning for revisjon som velges være styrt av 
detaljerte forskrifter, metoder og standarder, med konkrete krav til utdanning og 
praksis hos revisor.  Den revisjonsordning som velges utelukker de andre 
ordningene.  
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Utført av Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat 

August 2017 
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BAKGRUNNBAKGRUNNBAKGRUNNBAKGRUNN    
Kommunene Tønsberg og Re er vedtatt slått sammen til nye Tønsberg kommune 01.01.2020. I den 

forbindelse må det velges revisjonsordning og revisor for den nye kommunen. Kommunestyrene i de 

to kommunene har delegert til fellesnemnda å ta stilling til revisjonsordning. Fellesnemnda fatter 

vedtak på bakgrunn av innstilling fra de to kontrollutvalgene. 

 

Kontrollutvalget i Tønsberg kommune har i møte 28.02.17 vedtatt at Vestfold Interkommunale 

Kontrollutvalgssekretariat (VIKS) skal utrede valg av revisjonsordning for nye Tønsberg kommune. 

 

Vedtak sak 09/17, dato 28.02.17: 

 

Det bestilles en utredning for valg av revisjonsordning for nye Tønsberg kommune fra VIKS. 

Kontrollutvalget ber om at utredningen utformes slik at den kan tjene som grunnlag for 

tilsvarende prosess også i kontrollutvalget i Re. Utredningen ferdigstilles slik at den kan legges 

fram for behandling i møte 13.06.17. 

Datoen for fremleggelse av utredning er senere endret til august/høst  2017. 

 

LOVENS RAMMER FOR VALOVENS RAMMER FOR VALOVENS RAMMER FOR VALOVENS RAMMER FOR VALG AV REVISORLG AV REVISORLG AV REVISORLG AV REVISOR    
Kommuneloven § 78, 3. og 4. ledd legger til grunn at det er kommunestyret som avgjør hvilken 

revisjonsordning kommunen skal ha og som velger hvem som skal være kommunens revisor. 

Bystyrets/kommunestyrets valg av revisjonsordning og revisor skjer på grunnlag av innstilling fra 

kontrollutvalget.  

Kommuneloven § 78 

3. ledd 

Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal ansette egne 

revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon, eller inngå avtale med annen revisor. 

Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget. 

 

4. ledd 

Kommunestyret eller fylkestinget velger selv revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra 

kontrollutvalget. 

 

I forbindelse med sammenslåing av Tønsberg og Re kommuner er det i tråd med Inndelingsloven § 26 

opprettet en fellesnemnd for å samordne og ta seg av forberedelse av sammenslåingen. Etter § 26 

femte ledd kan fellesnemnda få fullmakt til å ansette revisor, videreføre deltagelse i interkommunalt 

samarbeid om revisjon eller videreføre avtale med annen revisor. 

Inndelingslova § 26, 5. ledd: 
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Nemnda kan få fullmakt til å tilsetje personale i den nye eininga. Dette omfattar også 

tilsetjing av administrasjonssjef og revisor. Tilsetjing av revisor skjer på bakgrunn av 

innstilling frå kontrollutvala. Nemnda kan òg få fullmakt til å vidareføre deltaking i 

interkommunalt samarbeid om revisjon eller vidareføre avtale med annan revisor. 

Tilsvarande gjeld for sekretariatet for kontrollutvalet. Slikt vedtak skjer etter innstilling frå 

kontrollutvala. 

 

De to kommunene har i tråd med lovkrav ved søknad om kommunesammenslåing fattet vedtak om 

fellesnemnda sin sammensetning og oppgaver i møtet 07.03.17, sak 11/17. I den sammenheng er det 

vedtatt at: 

 

• Fellesnemnda tar stilling til revisjonsordning for den nye kommunen etter 

innstilling fra kontrollutvalgene i de to kommunene.  

 

Kommuneloven § 78 slik den er formulert gir kontrollutvalget to innstillingsoppgaver i logisk 

rekkefølge: 

 

1. innstilling på valg av revisjonsordning 

2. innstilling på valg av revisor 

 

Med utgangspunkt i ovennevnte legges det til grunn at kontrollutvalgene i de to kommunen skal avgi 

hver sin innstilling til fellesnemnda om valg av revisjonsordning og valg av revisor. 

REVISJONSORDNINGER IREVISJONSORDNINGER IREVISJONSORDNINGER IREVISJONSORDNINGER I    VESTFOLDVESTFOLDVESTFOLDVESTFOLD    

DAGENS ORDNING FOR DAGENS ORDNING FOR DAGENS ORDNING FOR DAGENS ORDNING FOR TØNSBERG OG RETØNSBERG OG RETØNSBERG OG RETØNSBERG OG RE    
Tønsberg og Re kommuner har forskjellig revisjonsordning. Tønsberg kommune har 

konkurranseutsatt kjøp av revisjonstjenester fra privat revisjon.  Re kommune er medeier i Vestfold 

kommunerevisjon og mottar revisjonstjenesten fra dem. Det vil si at Re kommune har offentlig 

revisjon. 

SELSKSELSKSELSKSELSKAPAPAPAP    KOMMUNERKOMMUNERKOMMUNERKOMMUNER    

Vestfold kommunerevisjon §Vestfold kommunerevisjon §Vestfold kommunerevisjon §Vestfold kommunerevisjon §    27272727    Hof, Holmestrand, Horten, Re, 

Sandefjord, Vestfold fylkeskommune    

Buskerud kommunerevisjon Buskerud kommunerevisjon Buskerud kommunerevisjon Buskerud kommunerevisjon IKSIKSIKSIKS    Sande, Svelvik, 12 kommuner i 

Buskerud, Buskerud fylkeskommune    

Telemark kommunerevisjon Telemark kommunerevisjon Telemark kommunerevisjon Telemark kommunerevisjon IKSIKSIKSIKS    Larvik, Lardal, 18 kommuner i 

Telemark, Telemark fylkeskommune    

KPMGKPMGKPMGKPMG    Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme    
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Det private revisjonsselskapet KPMG er i dag revisor for Tønsberg kommune. KPMG utfører 

regnskapsrevisjon, særattestasjoner, overordnet analyse og forvaltningsrevisjon samt 

selskapskontroll på bestilling fra kontrollutvalget i tråd med inngått kontrakt. Kontrakten mellom 

Tønsberg og KPMG er på 2 år + 1 år opsjon + 1 år med opsjon til sammen 4 år og som løper ut 

31.12.2018. 

Budsjettet for 2017 vedrørende revisjonstjenester er i Tønsberg kommune kr 1.322.000,- inkl. ca. 685 

timer til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Ved rådgivning og ekstra bistand tilleggsfaktureres 

disse oppgavene. Innbyggere i Tønsberg kommune pr 01.01.17 var 44 922 inkl. grensejustering med 

Stokke, det vil si at Vear er inkludert. 

Vestfold kommunerevisjon eies av flere kommuner, blant annet Re kommune som nevnt. Selskapet 

utfører all revisjon for sine eiere og er et interkommunalt samarbeid organisert etter 

kommunelovens § 27. Revisjonsselskapet har et eget styre og 11 ansatte. Styret vedtar årsbudsjettet 

og kostnadene fordeles på eierne etter forventet timeforbruk. Kostnader til forvaltningsrevisjon er 

inkludert. Bestillingene er basert på kontrollutvalgenes forslag og påfølgende vedtak jfr. planen for 

forvaltningsrevisjon som er vedtatt i det enkelte kommunestyre. 

Styret i Vestfold kommunerevisjon har vedtatt et budsjett for 2017 på totalt kr 11.500.000,- hvorav 

kr 9.750.000 blir fordelt på eierne som følger: 

     Andel Beløp  Innbyggere pr 01.01.2017 

• Hof kommune    5,1% kr    500 000,-       3 176 

• Holmestrand kommune 10,0% kr    975 000,-   10 861 

• Horten kommune  20,5% kr 1.995 000,-   27 202 

• Re kommune    7,7% kr    750 000,-   9 486 

• Nye Sandefjord kommune 26,0% kr 2.540 000,-     62 019 

• Vestfold fylkeskommune 30,7% kr 2.990 000,- 

Vestfold kommunerevisjon har estimert revisjonskostnaden for nye Tønsberg pr. år til ca. kr 

2.000.000,- inkl. ca. 800 timer til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.  

ALTERNATIVER FOR ORGALTERNATIVER FOR ORGALTERNATIVER FOR ORGALTERNATIVER FOR ORGANISERING AV REVISJOANISERING AV REVISJOANISERING AV REVISJOANISERING AV REVISJONNNN    
Kommuneloven § 78 nr. 3 åpner for at kommunestyret (oppgaven er delegert til fellesnemnda i Re og 

Tønsberg) kan velge mellom tre alternative revisjonsordninger: 

 

• ansette egne revisorer 

• delta i interkommunalt samarbeid/selskap 

• kjøpe hele eller deler av revisjonstjenestene i markedet 

 

Uavhengig av hvilken ordning for revisjon som velges, vil revisjonsarbeidet være styrt av detaljerte 

forskrifter, metoder og standarder med konkrete krav til utdanning og praksis hos revisorene. Dette 

skal også sikre revisjonens uavhengighet til revidert part. Vilkårene gjelder enten revisjonen er 

kommunal/interkommunal eller privat og skal sikre grunnleggende kvalitet på arbeidet, uavhengig av 

ordning. Det ligger til kontrollutvalget å føre tilsyn/påse at kommunen har en forsvarlig 

revisjonsordning. 
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Inndelingslova åpner for en videreføring av deltakelse i interkommunalt samarbeid eller annen 

revisor om revisjon for den nye kommunen. Dette alternativet er ikke aktuelt for Tønsberg og Re, da 

Tønsberg kommune har valgt en revisjonsordning om konkurranseutsetting av revisjonstjenester og 

Re kommune har valgt interkommunalt revisjonsselskap som kommunen er deleier i.  

 

ANSETTE EGNE REVISORER 
Kommunen kan ansette egne revisorer til å dekke kommunens behov for revisjonstjenester. Denne 

ordningen finner vi i dag i noen store kommuner som Oslo, Trondheim, Bærum og enkelte 

fylkeskommuner. Revisorene er ansatt i kommunen og daglig leder skal velges av kommunestyret, 

men de kan ikke instrueres om revisjonsfaglige forhold og er slik sett uavhengige. Rådmannen har 

ingen instruksjonsmyndighet overfor ansatte revisorer. Ingen kommuner i Vestfold har denne 

ordningen. 

 

Fordeler med egne ansatte revisorer er at disse har kontinuerlig fokus på sin kommune og kan være 

lett tilgjengelig for politikere og administrasjon. Oppgaven som revisor for bare en kommune gir 

meget god kunnskap om revidert enhet og den etablerte organisasjonskultur. Tilgjengeligheten kan 

bidra til at revisor i større grad kan tjene som rådgiver for kommunen, men kun innenfor rammene 

av de krav som stilles til revisors uavhengighet jfr. Forskrift om revisjon i kommuner og 

fylkeskommuner kapittel 6. 

 

Ulemper ved egen kommunerevisjon er mulig sårbarhet ved liten organisasjon og tette forhold 

mellom revisor og administrasjonen. Lite fagmiljø kan i tillegg tenkes å kunne påvirke rekruttering.  

 

ETABLERING AV INTERKOMMUNALT SELSKAP/SAMARBEID – EGENREGI 
De aller fleste kommuner har valgt å samarbeide om revisjon med andre kommuner i en 

interkommunal ordning. Disse er enten organisert etter § 27 i kommuneloven eller som 

interkommunale selskaper (IKS) etter Lov om interkommunale selskaper.  
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• § 27-SAMARBEID 
Interkommunale samarbeid etter kommuneloven § 27 krever eget styre. Styret er øverste organ for 

samarbeidet. Kommunenes adgang til å delegere beslutningsmyndighet til et styre i et § 27-

samarbeid er i loven begrenset til det som dreier seg om drift og organisering. Det enkelte 

kommunestyre kan ikke instruere styret i slike spørsmål. 

 

§ 27-samarbeid er en form for organisering som er lite regulert gjennom selve lovbestemmelsen. 

Dette gjør det viktig å tenke nøye gjennom hvordan vedtektene bør utformes. Det kan i den 

sammenheng være naturlig å se til andre lover ved utformingen av vedtektene, som for eksempel 

IKS-loven og aksjeloven. 

 

Det må avklares i vedtektene om § 27-samarbeidet skal ha status som eget juridisk rettssubjekt. I 

tillegg bør virksomheten blant annet gis eget budsjett- og regnskapsansvar, og styret bør være tillagt 

ansettelsesmyndighet og ha myndighet til å inngå avtaler med leverandører. Eget juridisk 

rettssubjekt skal være registrert i offentlige registre med eget organisasjonsnummer og fremstå med 

eget navn. Virksomheten vil være prinsipalt ansvarlig for sine økonomiske forpliktelser, mens 

kommunene vil være subsidiært ansvarlige, - det vil si at de kan saksøkes hvis virksomheten ikke kan 

dekke forpliktelsene. 

 

• INTERKOMMUNALT SELSKAP (IKS) 
Interkommunalt selskap er regulert i en egen lov, Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven), 

etter mønster av de forvaltningsmessige prinsippene i aksjeloven. Selskapsformen er særlig tilpasset 

kommunale eiere og harmonisert med kommunelovens bestemmelser. Loven har bestemmelser om 

krav til budsjett, regnskap, økonomiforvaltning, eierskifte, oppløsning og avvikling. Selskapet er et 

eget rettssubjekt og har arbeidsgiveransvar for sine ansatte.  

 

Selskapet opprettes ved at det inngås en selskapsavtale mellom deltakerne. Selskapsavtalen angir 

hvem som er selskapets deltakere og dets formål, eierandeler, representasjon i representantskapet, 

innskuddsplikt og antall styremedlemmer. Det kan være hensiktsmessig at det i tillegg inngår et 

punkt om levering av revisjonstjenester til den enkelte kommune med angivelse av den perioden 

kommunen forplikter seg til å delta i samarbeidet samt oppsigelsesfrist.  

 

Det enkelte kommunestyret utøver sin myndighet gjennom representantskapet og har 

instruksjonsmyndighet over sin representant. Representantskapet velger selskapets styre. 

Selskapsavtalen kan bare endres ved at kommunestyret i alle de deltakende kommunene gir sitt 

samtykke.  

 

Når et interkommunalt samarbeid er opprettet for å tilgodese eiernes behov, anses dette å falle inn 

under begrepet egenregi, og regelverket for offentlige anskaffelser kommer ikke til anvendelse. Med 

egenregi menes at hoveddelen av selskapets omsetning må være mot eierne. Annen kommersiell 

aktivitet skal være begrenset. Grensen for dette er ikke eksplisitt uttrykt, men uttalt praksis synes å 

ligge rundt 10 – 15 % av omsetningen.  
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• SØKE SEG INN I ET EKSISTERENDE INTERKOMMUNALT 

SAMARBEID/SELSKAP 
Kommunen kan søke om deltagelse i et allerede etablert selskap som drives i egenregi. Dette vil i så 

fall måtte godkjennes av de øvrige eier-/deltagerkommunene i gitte selskap. Det må også fastsettes 

på hvilke vilkår inntreden skal skje, og om kommunen eventuelt skal betale innskudd ved inntreden. 

 

Vestfold Kommunerevisjon er organisert etter kommuneloven § 27 og er et eget rettssubjekt. 

Selskapet har lokaler i Horten kommune og er i dag revisor for kommunene Hof, Holmestrand, 

Horten, Re, Sandefjord og Vestfold fylkeskommune. 

 

Dersom man velger interkommunalt selskap som revisjonsordning i tråd med IKS-loven, vil i teorien 

ethvert interkommunalt revisjonsselskap være en potensiell partner å slå seg sammen med. 

 

Vestfold kommunerevisjon, Buskerud kommunerevisjon IKS og Telemark kommunerevisjon IKS har i 

dag et formalisert samarbeid. Selskapene har uttalt at de på sikt ser for seg en mulig sammenslåing 

til ett stort interkommunalt revisjonsselskap. Dette ligger imidlertid noe fram i tid og vurderes ikke 

som et reelt alternativ for nye Tønsberg kommune på nåværende tidspunkt. 

 

Fordeler ved interkommunale selskaper/samarbeid er at de er underlagt vanlige forvaltningsmessige 

lover og forskrifter og er åpne for politisk innsyn og kontroll. De kjenner godt det kommunale 

systemet både administrativt og politisk. Større interkommunale selskaper er robuste og bør ha 

kapasitet til å betjene eierne med kvalitativt gode revisjonstjenester.   

Inndelingslova åpner for en videreføring av deltakelse i interkommunalt samarbeid eller annen 

revisor om revisjon for den nye kommunen. Dette alternativet er ikke aktuelt for Tønsberg og Re, da 

Tønsberg kommune har valgt en revisjonsordning om konkurranseutsetting av revisjonstjenester og 

Re kommune har valgt interkommunalt revisjonsselskap som kommunen er deleier i.  

 

Når det gjelder interkommunale selskaper organisert etter IKS-loven kan det vurderes som en 

praktisk ulempe at alle vedtektsendringer og økonomiske saker av vesentlig karakter skal legges fram 

for eierne. Et IKS med mange eiere medfører tidskrevende saksbehandling ved vedtektsendringer. 

 

KJØP AV REVISJONSTJENESTER I MARKEDET 
Kommuneloven § 78 nr. 3, gir kommunen anledning til å velge om den vil konkurranseutsette hele 

eller deler av revisjonstjenesten i markedet. I denne sammenheng menes da å kjøpe 

revisjonstjenester fra private revisjonsselskaper.  Man kan velge å kjøpe hele eller deler av de 

revisjonstjenestene som kommunen har behov for i markedet. Det betyr at man for eksempel kan 

velge kun å kjøpe forvaltningsrevisjon eksternt og beholde regnskapsrevisjon, eller motsatt, eller 

man kan velge å kjøpe alle revisjonstjenestene i markedet.  

 

Ved konkurranseutsetting velges kommunens revisor for en bestemt periode, gjerne 2 til 4 år. 

Deretter lyses oppdraget ut på anbud igjen. Det kan bety regelmessig skifte av revisjon med de 
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fordeler og ulemper det kan ha. God kunnskap og erfaring om revidert part er alltid fordelaktig i 

revisjon og er noe som opparbeides over tid. Dette må ses i forhold til skifte av aktører som kan ha 

annen erfaringsbakgrunn og se ting med «nye øyne». Dersom kjøp av revisjonstjenester i markedet 

velges, må det avklares om revisjonsoppdraget for Tønsberg kommune 2019 skal 

konkurranseutsettes separat, og om det skal foretas ny konkurranseutsetting for perioden 2020 – 

2023. Alternativt kan oppdraget  konkurranseutsettes for perioden 2019 – 2022 med Tønsberg som 

oppdragsgiver for 2019 og «nye» Tønsberg som oppdragsgiver for 2020 – 2022. Det vil si at det 

innbys til konkurranse for perioden 2019 – 2022.  

 

Hvis fellesnemda ønsker å kjøpe revisjonstjenestene i markedet, gjelder reglene for offentlige 

anskaffelser. Regelverket skal bidra til at alle offentlige anskaffelser skjer på en måte som sikrer 

konkurranse, god forretningsskikk, forholdsmessighet, likebehandling av leverandører, 

forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet. Ved kjøp i markedet påløper kostnader 

knyttet til selve anskaffelsen og kvalitetssikring, kontraktstyring og oppfølging.  

 

Erfaring viser at kjøp av revisjonstjenester i markedet er en tidkrevende prosess fra det besluttes å 

gjennomføre konkurranse til anskaffelsen er avsluttet og revisor engasjert. Prosessen kan ta fra ½  år 

til 1 år med forberedelse av konkurransegrunnlag, forankring i kontrollutvalg, evt. offentlig utlysning 

på Doffin med de frister som gjelder, gjennomgang og valg av tilbyder, innstilling fra kontrollutvalg, 

behandling i kommunestyre/fellesnemnd, tildeling av oppdrag, klagefrist og kontraktskriving.  

Perioden for kontraktsinngåelse avklares i konkurransegrunnlaget og ny konkurranseutsetting må 

foretas innen periodens utløp. Kontraktsoppfølging må foretas underveis i perioden. 

Konkurranseutsetting av revisjonstjenesten og kontraktsoppfølging er oppgaver som krever ekstra tid 

og ekstra kostnader.  

Fordeler med store private revisjonsselskaper er at de har store ressurser og en stor organisasjon å 

spille på som dekker mange fagområder. Dette gjør dem robuste med tanke på leveranser og mindre 

sårbare enn små organisasjoner. Flere av selskapene har også rekruttert ansatte som tidligere har 

jobbet i offentlig revisjon. Ca. 12% av kommunene har konkurranseutsatt revisjon og kjøper disse 

tjenestene i markedet. 

 

Mulig ulemper ved privat revisjon kan være noe mindre erfaring med offentlig forvaltning og 

politiske kulturer. Gjennom å være forretningsstyrte selskaper kan en forvente at de opererer med 

høyere timepris enn kommunal revisjon. Det kan være variasjon mellom privat- og offentlig revisjon, 

men det kan også være forskjell mellom private aktører.  Sekretariatet har registrert at privat revisjon 

kan ha andre forventninger til hva kommunen skal tilrettelegge for revisjon, at privat revisjon ikke 

har den samme nærhet til revidert enhet, og at det kan bli mange personer å forholde seg til. 

 

 

KOSTNADER VED REVISJKOSTNADER VED REVISJKOSTNADER VED REVISJKOSTNADER VED REVISJONONONON    
Budsjettene til revisjonsselskapene i interkommunalt samarbeid (§ 27) eller interkommunale 

selskaper (IKS) fastsettes henholdsvis av styre og representantskap. Kostnadene fordeles på eierne 

med bakgrunn i vedtekter og selskapsavtale. 
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Det er vanskelig å forutsi kostnaden for kjøp av revisjonstjenester i markedet. Den vil først bli 

synliggjort gjennom en konkurranse. Erfaring tilsier at noen kommuner synes å være fornøyd blant 

annet med hensyn til pris i avtalen, men tilleggsregninger kan forekomme. Dette er forhold som til en 

viss grad kan reguleres gjennom konkurransegrunnlaget og kontrakt. Ved kjøp av revisjonstjeneste i 

markedet må konkurranseutsetting foretas i perioder, og kostnadene samt tidsbruken til dette 

arbeidet er ikke ubetydelig.  

 

Kostnader for revisjonstjenester fra ulike leverandører, både kommunale, interkommunale og 

private, vil sjelden være sammenlignbare uten at en korrigerer for innhold og omfang i leverte 

tjenester, antall rapporter og kompleksitet i rapporter mv. En sammenligning krever derfor vesentlig 

kjennskap til innholdet i revisjonsarbeidet. 

 

Erfaring med ulike revisjonsselskaper og ordninger viser også noe ulik praksis på hvordan de arbeider 

og framskaffer dokumentasjon og nødvendig revisjonsgrunnlag. Variasjonene på dette området gjør 

det vanskelig å synliggjøre hele kostnadsbildet, særlig med tanke på i hvor stor grad revisjonen er 

avhengig av kommunens administrasjon for å utføre oppdraget.  

SEKRETARIATETS VURDESEKRETARIATETS VURDESEKRETARIATETS VURDESEKRETARIATETS VURDERINGRINGRINGRING    
 

Ansette egen revisor 

En mulighet for ny organisering er å etablere en egen kommunerevisjon for den nye kommunen. 

Dette alternativet er ikke lenger særlig utbredt og som nevnt tidligere finner vi den stort sett i større 

kommuner hvor det vil være rom for et større og mer robust revisjonsmiljø. Sekretariatet mener 

denne ordningen ikke er aktuell. 

 

Interkommunalt samarbeid/selskap 

Et annet og mer relevant alternativ er å søke seg inn i et allerede etablert interkommunalt samarbeid 

eller selskap. Det innebærer valg av interkommunal revisjonsordning enten i form av § 27-samarbeid 

eller som IKS. Interkommunale selskaper driver selskapet etter selvkostprinsippet.  

Vestfold Kommunerevisjon har kunnskap om Re kommune og har revidert kommunen i flere år med 

de fordeler det gir og kan påta seg revisjonsoppdraget for nye Tønsberg kommune. En slik ordning vil 

ivareta nærhet, videreføring av kompetanse og erfaring, samtidig som kommunen får en 

organisasjonsmessig robust revisjon. Med denne ordningen kan kommunen velge eierskap der 

kommunen kan dra nytte av erfaring av tidligere revisjonsarbeid i kommunen.  

Denne ordningen er aktuell, og i så fall er det naturlig å velge Vestfold kommunerevisjon.   

 

Kjøp av revisjonstjenester i markedet 

Kontrakten mellom KPMG og Tønsberg kommune går ut 31.12.2018. Dersom ordningen med kjøp av 

revisjonstjenester i markedet blir valgt står det åpent hvem som får revisjonsoppdraget, og det må 
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velges revisjonsperiode/kontraktslengde. Det er usikkert om et revisjonsselskap med kunnskap og 

erfaring fra Tønsberg kommune vinner.  

Dersom kjøp av revisjonstjenester i markedet velges, må det avklares om 2019 skal 

konkurranseutsettes separat for Tønsberg kommune. Dersom det blir løsningen, må ny 

konkurranseutsetting foretas for perioden 2020 – 2023 for «nye» Tønsberg. Alternativt kan det 

konkurranseutsettes for perioden 2019 – 2022 med Tønsberg som oppdragsgiver for 2019 og «nye» 

Tønsberg som oppdragsgiver for 2020 – 2022. Da vil det innbys til konkurranse for perioden 2019 – 

2022. 

Vedtas konkurranseutsetting bør prosessen ikke starte senere enn juni 2018. Revisjonsselskaper skal 

levere innenfor kontrakten jfr. konkurransegrunnlaget. Det kan i tillegg skrives tilleggs fakturaer ved 

eventuelle forespørsler om rådgivning og bistand. 

Denne ordningen er aktuell og kan være rimeligere i utgangspunktet.  Hvilke oppgaver som ligger i 

kostnaden kan variere, og det tenkes her på omfanget av forvaltningsrevisjon, selskapskontroll, 

rådgivning, attestasjoner og annet arbeid. 

Ved valg av revisor er det flere elementer som kompetanse og erfaring, tilgjengelighet/responstid, 

samt tydelighet i rapporteringen som bør telle med i vurderingen.  Forannevnte punkter gir kvalitet 

på utført revisjonsarbeid og vil i all sannsynlighet også gjenspeile kostnaden for levert 

revisjonstjeneste.  

 

Oppsummering 

En sammenligning av revisjonsordninger gir et bilde av de forskjellige egenskapene ved hver ordning. 

Det vil være pris og kvalitetsforskjeller fra revisjonsselskap til revisjonsselskap. En sammenligning av 

revisjonsordninger vedrørende en kostnadsoversikt gir ingen oversikt om kvalitet. Sekretariatet er 

usikre på hvor relevant det er å sammenligne revisjonskostnadene til kommuner av ulik størrelse osv. 

Vi vil understreke at bare innhenting av konkrete tilbud om revisjon vil vise de reelle 

kostnadsforskjellene. Det må tas hensyn til omfanget og kompleksiteten samt at revisjonskostnadene 

bør sees over flere år for å gi et representativt bilde. Sekretariatet vurderer det dit hen at 

tallmateriale kun kan frembringe tall med stor usikkerhet.  

• Revisjonsordning med «Ansatt egen revisor» mener sekretariatet ikke er aktuell. 

 

• Velges «kjøp av revisjonstjenester i markedet» må konkurransen være gjennomført og 

kontrakt være klar 01.01.2019. Det vil si at prosessen må starte senest juni 2018, og det må 

velges periode.  Det må avklares om 2019 skal konkurranseutsettes separat for Tønsberg 

kommune. Dersom det blir løsningen, må ny konkurranseutsetting foretas for perioden 2020 

– 2023 for «nye» Tønsberg. Alternativt kan det konkurranseutsettes for perioden 2019 – 

2022 med Tønsberg som oppdragsgiver for 2019 og «nye» Tønsberg som oppdragsgiver for 

2020 – 2022. Da vil det innbys til konkurranse for perioden 2019 – 2022. 

 

Denne ordningen er aktuell og kan være rimeligere i utgangspunktet. Hvilke oppgaver som 

ligger i kostnaden kan variere, og det tenkes her på omfanget av forvaltningsrevisjon, 

selskapskontroll, rådgivning, attestasjoner og annet arbeid. 
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Ved valg av revisor er det flere elementer som kompetanse og erfaring, 

tilgjengelighet/responstid samt tydelighet i rapporteringen som bør telle med i vurderingen.  

Forannevnte punkter gir kvalitet på utført revisjonsarbeid og vil i all sannsynlighet også 

gjenspeile kostnaden for levert revisjonstjeneste.  

 

Dersom kjøp av revisjonstjenester blir valgt blir det kostnader med sluttoppgjøret med Re 

kommune vedrørende eierskapet i Vestfold kommunerevisjon. 

 

• Velges «interkommunalt samarbeid/selskap» må det være klart fra 01.01.2019. Denne 

ordningen har ca.  88% av landets kommuner valgt. Ordningen er aktuell og sekretariatet 

vurderer at det i så fall er naturlig å velge Vestfold kommunerevisjon.   

 

Denne utredningen er en informasjon om revisjonsordninger. Som tidligere nevnt vil 

revisjonsarbeidet uavhengig av hvilken ordning for revisjon som velges være styrt av detaljerte 

forskrifter, metoder og standarder, med konkrete krav til utdanning og praksis hos revisor.  Den 

revisjonsordning som velges utelukker de øvrige ordningene.  
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SAK 42/17 
BEHANDLING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 
"VIKARBRUK I OPPVEKST, BARNEHAGER" 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget viser til og slutter seg til KPMG's rapport  ”Vikarbruk i oppvekst, 
barnehage” med de konklusjoner som er beskrevet. 
  
Revisor har påpekt at fagpersonell i barnehager vurderer at personale og 
ivaretakelse av kvalitet/pedagogisk innhold i barnehagen i perioder er under stort 
press. Revisor mener dette fremstår tett forbundet med de økonomiske 
rammevilkårene for vikarbruk som barnehagene har.  
 
Revisor peker på at fagpersonell vurderer at barnehagene ikke har tilstrekkelig: 

 Budsjettramme til å kunne erstatte personell med vikarer ved ulikt type fravær.  

 Tilgang på vikarer med rett kompetanse til å erstatte pedagogisk personell ved 
fravær.  

 Grunnbemanning til å ivareta alle krav og behov som gjelder i barnehagen i 
dag (merk herunder at barna er lengre i barnehagen nå enn før).  

 
 

Kontrollutvalget har registrert at rådmannen i sin høringsuttalelse deler bekymringen 
om at det er en risiko for at kommunen ikke ivaretar regelverket for kvalitativt og 
pedagogisk innhold i barnehagegene, men at Tønsberg kommune som 
barnehagemyndighet følger tett gjennom tilsyn, veiledning og oppfølging av 
kompetansehevingstiltak.  
 
Kontrollutvalget ber bystyret ha med seg rapportens konklusjoner i fremtidig 
budsjettbehandlinger. 

 
Rapporten oversendes bystyret til behandling. 
 
 
Vedlegg:  
Forvaltningsrevisjonsrapport «Vikarbruk i oppvekst, barnehager» 
 



42/17 Behandling av forvaltningsrevisjonsrapport "Vikarbruk i oppvekst, barnehager" - 17/00123-10 Behandling av forvaltningsrevisjonsrapport "Vikarbruk i oppvekst, barnehager" : Behandling av forvaltningsrevisjonsrapport "Vikarbruk i oppvekst, barnehager"

 

  
2 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget bestilte i april i sak 15/17 en prosjektplan til 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Forvaltningsrevisjon av vikarbruk i kommunen, 
oppvekst, barnehager». 
 
I juni 2017 i sak 22/17 bestilte utvalget forvaltningsrevisjonsrapporten med følgende 
problemstillinger: 

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?  
 

Det fremkommer av rapporten at en hovedregel som praktiseres i barnehagene er at 
det ikke settes inn vikar ved sykefravær innenfor arbeidsgiverperioden i de 16 første 
dagene av sykefraværet, da dette ikke er refusjonsberettiget. Denne regelen blir 
referert til som en naturlig konsekvens av stramme budsjettrammer.  
I hovedsak forsøker barnehagene ved ikke-refusjonsberettiget fravær å finne frem til 
interne løsninger for å sikre forsvarlig bemanning, fremfor å sette inn vikar, oftest ved 
omorganisere bemanningen. 
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten er levert etter avtale innen den 06.11.17 til 
sekretariatet med rådmannens uttalelse i kapittel 6 på side 19. 
 
I tråd med revisjonsstandard RSK001 og revisjonsmandatet skal 
forvaltningsrevisjonen ikke gi anbefalinger som omhandler prioritering av 
kommunens økonomiske midler. På denne bakgrunnen har revisor ikke anbefalinger 
i denne forvaltningsrevisjonsrapporten. 
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Forord 
 

Etter vedtak i kontrollutvalget i Tønsberg kommune har KPMG gjennomført en forvaltningsrevisjon rettet 
mot vikarbruk i de kommunale barnehagene. Denne rapporten er svar på kontrollutvalgets bestilling.  
 
  
 
Oppbygging av rapporten  
 
En oppsummering av forvaltningsrevisjonens resultater fremgår av rapportens sammendrag. Kapittel 1 
har en innledning til rapporten. Her blir formål og bakgrunn, problemstillinger, revisjonskriterier og 
metode presentert. I kapittel 2 presenteres innledende informasjon om barnehagene. I kapittel 3 
presenteres fakta og våre analyser tilknyttet omfang av, kostnader ved og årsaker til vikarbruken i de 
kommunale barnehagene. I kapittel 4 blir fakta og vurderinger tilknyttet konsekvenser av vikarbruk 
presentert. Kapittel 5 omtaler våre anbefalinger og i kapittel 6 er rådmannens uttalelse til rapporten tatt 
inn.  
 
Revisjonskriterier som er benyttet er presentert i vedlegg. 
 
Vi vil takke kommunen for god hjelp i arbeidet vårt med forvaltningsrevisjonen.  
 
 
 

Bergen, 06.11.2017 

 

Ole Willy Fundingsrud 

Direktør 
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Sammendrag 
 

Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å kartlegge og vurdere omfang, årsaker og konsekvenser 
av vikarbruken i kommunale barnehager i Tønsberg kommune. For å svare på dette ble det oppstilt fire 
problemstillinger. 

Det har vært et mål å innhente informasjon om omfanget av vikarbruk, hvilke kostnader som er forbundet 
med vikarbruk, hvilke årsaker det er til at vikarer brukes / ikke brukes ved sykefravær, samt å få vurdert 
hva konsekvensene av dette er. I dette ligger at denne forvaltningsrevisjonen i stor grad er beskrivende. 
Det er også gjort analyser og vurdering av konsekvenser forbundet med kommunens vikarbruk.  
 

Omfang og kostnader 

KPMG finner at samlede vikarutgifter for de kommunale barnehagene i Tønsberg kommune var på ca. 
15,7 mill. kr.1 i 2016, noe som er en nedgang i forhold til 17,1 mill. kr. i 2015 og 20,9 mill. kr. i 2014. 

Når man tar hensyn til refusjonen som barnehagene får for refusjonsberettiget fravær, fremgår det av 
våre beregninger at de reelle vikarkostnadene i de kommunale barnehagene var på ca. 4,5 mill. kr. i 
2016, mot 5,5 mill. kr. i 2015 og 7,6 mill. kr i 2014. 

Virksomhetsområdet Eik barnehager hadde det høyeste sykefraværet av kommunens seks 
barnehagevirksomheter i 2016. Barnehagene Mortenåsen og Kongseik barnehager, som tilhører Eik 
barnehager, hadde de høyeste andeler vikarlønn sett i forhold til lønn til faste stillinger i 2016. 

I 2016 var det samlede vikarbudsjettet i barnehagene ca. 3 mill. kr2, som gir et vikarbudsjett på ca. 10 
000 kr per årsverk barnehageansatte. Når vi regner med innleie av eksterne vikarer blir vikarbudsjettet 
ca. 3,1 mill. kr. Dersom vi sammenstiller dette budsjettet med vikarkostnadene, ikke medregnet sosiale 
utgifter, finner vi en positiv differanse. Dette indikerer at barnehageområdet totalt sett har hatt et 
underforbruk i forhold til budsjetterte vikarutgifter. Størrelsen på underforbruket har vi ikke funnet. 
Dette fordi kommunen budsjetter netto på arten vikarutgifter, som ikke inkluderer pensjonskostnader 
som kommunen har for langtidssykemeldte og som kommunen ikke får refusjon for. Totalt sett 
medfører dette etter vårt syn at det for den enkelte barnehage er svært vanskelig å vite hva en har i 
vikarbudsjett.  

KPMG har videre sammenstilt vikarlønnskostnadene hensyntatt refusjon, med hva det ville ha kostet 
dersom kommunen hadde dekket opp det totale korttidsfraværet i 2016 (inklusiv de første 16 dagene, 
arbeidsgiverperioden) med interne vikartimer. Vi fant at kommunen anslagsvis sparte ca. 2,5 mill. kr i 
2016 ved å ikke dekke opp alt korttidsfraværet med vikarer. 

 
Årsaker  

Barnehagene i Tønsberg kommune har en høy pedagogandel i forhold til sammenligningskommuner 
og landsgjennomsnittet. Gjennom intervjuer fremgår at man etterlever normen for pedagogisk 
bemanning gjennom den høye pedagogandelen. Faglig personell i utvalgt virksomhetsområde, Eik 
barnehager, vurderer samtidig at barnehagens bemanning og samlede kompetanse i perioder ikke er 
tilstrekkelig til å sikre et godt nok kvalitativt og pedagogisk innhold i barnehagen. Dette fordi 
barnehagene ikke har en tilstrekkelig: 

                                                           
1 Vikarkostnader for interne vikarer inkludert sosiale utgifter, samt eksternt innleide vikarer, fratrukket refusjon 
2 Barnehagen budsjetterer vikarkostnadene netto, forventet kostnader til vikar, fratrukket refusjon. Sosiale kostnader fremgår av 
andre kontoer. 
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 Budsjettramme til å kunne erstatte personell med vikarer ved ulikt type fravær 
 Tilgang på vikarer med rett kompetanse til å erstatte pedagogisk personell ved fravær 
 Grunnbemanning til å ivareta alle krav og behov som gjelder i barnehagen i dag (merk herunder at 

barna er lengre i barnehagen nå enn før). 

En hovedregel som praktiseres i barnehagene er at det ikke settes inn vikar ved sykefravær innenfor 
arbeidsgiverperioden i de 16 første dagene av sykefraværet, da dette ikke er refusjonsberettiget. Denne 
regelen blir referert til som en naturlig konsekvens av stramme budsjettrammer.  

I hovedsak forsøker barnehagene ved ikke-refusjonsberettiget fravær å finne frem til interne løsninger 
for å sikre forsvarlig bemanning, fremfor å sette inn vikar, oftest ved å omorganisere bemanningen. Det 
oppleves godt samarbeid og fleksibilitet hos ansatte for å løse bemanningsutfordringer internt og å gjøre 
det beste ut av forutsetningene. Av hensyn til forsvarlig drift, hender det likevel at det besluttes å sette 
inn vikar ved ikke-refusjonsberettiget fravær. Dette er en skjønnsmessig vurdering, som baseres på 
totalbildet i den enkelte barnehage 

I barnehagene erfares det en stor kompleksitet i og omfang av ikke-refusjonsberettiget fravær, som 
kommer i tillegg til sykefraværsstatistikkene, og som gir utfordringer i sammenheng med et stramt 
budsjett. Eksempelvis fravær ved egne syke barn, velferdspermisjoner, deltakelse på kurs og 
utdanningspermisjoner i forbindelse med påkrevd økt kvalitet og kompetanseheving, ulønnet 
foreldrepermisjon og de ansattes femte ferieuke.  

 
Konsekvenser  

Fagpersonell er bekymret for bemanningssituasjonen med tanke på å greie å ivareta alle barnas behov, 
spesielt de mest sårbare barna, og for slitasje på personell, i perioder. 

Flere påpekte at grunnbemanningen i barnehagene i utgangspunktet er for lav. Grunnbemanningen er 
for lav i deler av dagen, fordi barna oppholder seg lengre i barnehagen enn før, samtidig med at det ikke 
er fullt opp med personell/pedagogisk bemanning i hele åpningstiden med det vaktsystemet som man 
har. Det erfares også å ha kommet til flere barn med større hjelpebehov, samt høyere krav til oppgaver 
gjennom om dagen, eksempelvis krav til dokumentasjon, kompetanseheving og tidlig innsats. Det ble 
påpekt at når grunnbemanningen i realiteten er lavere enn før, så burde barnehagene minimum hatt 
anledning til å dekke opp med vikarer når noen er borte.  

I tilfeller hvor man er underbemannet fokuserer barnehagene mer på sikkerhet enn pedagogisk innhold. 
Man må eksempelvis nedprioritere dagsplaner om gjennomføring av aktiviteter, prosjektarbeid og 
dokumentasjon. Det erfares at omorganiseringer av personell mellom barnegrupper skaper uro og 
utrygghet for barn, fordi de må forholde seg til ulike personer. Barna får både mindre pedagogisk læring 
og omsorg når ansatte får mindre tid til hvert barn. Det beskrives at gode pedagogiske aktiviteter krever 
at man deler seg inn i mindre grupper og får til en viss ro over situasjonen, men at man ikke får satt seg 
ned med barna slik i den grad som er ønskelig, når det er mindre bemanning. 

Presset på bemanningen vurderes også å ha konsekvenser for arbeidet med tidlig innsats. 
Barnehagene mener de er oppmerksomme på og prioriterer tidlig innsats, men samtidig at det blir 
høyere risiko for at oppfølging av barn glipper når bemanningen er lavere.  

Når det gjelder konsekvenser av å bruke vikarer, vurderer fagpersonell at det blir et svakere pedagogisk 
innhold når vikarer erstatter grunnbemanning, selv om vikarene gjør så godt de kan ut i fra deres 
forutsetninger. Det erfares svært varierende kompetanse/personlig egnethet hos vikarene som kommer 
inn. Det ble særlig uttrykt bekymring for at pedagoger med lenge fravær blir erstattet av ufaglært vikar 
fordi det ikke finnes tilsvarende kompetanse tilgjengelig på vikarmarkedet. 

Fagpersonell vurderer at utskiftninger med vikarer gir utrygghet for barna, særlig for de mest sårbare 
barna, som trenger stabilitet og faste voksne. En alvorlig konsekvens av mye vikarbruk er at barn kan 
oppleve ikke å bli tilstrekkelig sett, og at det blir vanskelig å få til tidlig innsats hos alle som trenger det. 
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På tross av de uheldige sidene / risiko som vurderes ved vikarbruk, vurderer fagpersonell det likevel 
som bedre å sette inn vikarer, enn å ikke erstatte den som er borte. For å gjøre situasjonen så stabil 
som mulig prøver man å omorganisere og plassere vikarer på en gruppe der det er flest annet personell 
som er kjente for barna, heller enn på gruppen der fraværet er. Barnehagene forsøker også å bruke 
vikarer som de kjenner fra før. Når disse ikke er tilgjengelige, bruker barnehagene vikarbyrå. 
Barnehagene prøver i samarbeid med vikarbyrået å få tildelt de samme vikarer som har jobbet i 
barnehagen tidligere, i den grad det er mulig. Erfaringer tilsier imidlertid at det noen dager kan være en 
utfordring i det hele tatt å få skaffet vikar. Det er en positiv observasjon at barnehagevirksomhetene har 
igangsatt et arbeid for å få på plass mer felles rutiner ved bruk av vikarer, som inkluderer opplæring. 

Oppsummert vurderer faglig personell i intervjuede barnehager at personale er under stort press og at 
det er utfordringer med å ivareta kvalitet/pedagogisk innhold i barnehagene i perioder. Etter vår 
vurdering fremstår dette som tett forbundet med de økonomiske rammevilkårene for vikarbruk som disse 
barnehagene har.  

Dybdeundersøkelsen av erfarte årsaker og konsekvenser forbundet med vikarbruk / ikke-vikarbruk har 
vært begrenset til virksomhet Eik barnehager. Bildet som kom frem kan således ikke generaliseres til 
det totale barnehageområdet. 

I tråd med revisjonsstandard og revisjonsmandatet3 skal forvaltningsrevisjonen ikke gi anbefalinger som 
omhandler prioritering av kommunens økonomiske midler. På denne bakgrunnen har KPMG ikke 
anbefalinger i denne forvaltningsrevisjonen.   

                                                           
3 RSK 001 og forskrift om kontrollutvalg § 4 kan ikke kontrollutvalg overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av 
kommunens folkevalgte organer. 
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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn og formål 
Etter bestilling fra kontrollutvalget i møtet 13. juni 2017 har KPMG gjennomført en forvaltningsrevisjon 
rettet mot vikarbruken i de kommunale barnehagene i Tønsberg kommune.  

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å kartlegge og vurdere omfang, årsaker og konsekvenser av 
vikarbruken i kommunale barnehager i Tønsberg kommune. 

I kommuneplanens handlingsdel 2017-2020 fremgår at det er følgende utfordringer på 
barnehageområdet: 

"Nedskjæringene på barnehagebudsjettet i forrige valgperiode rammet ressurser til vikarutgifter, bortfall 
av midler til planlegging for personalet og ikke minst en bemanningsreduksjon på åtte årsverk i 
grunnbemanningen. Dette har skapt og skaper store utfordringer for barnehagene, både i forhold til 
sykefravær, mangel på planleggingstid og generelt for kvalitetsutviklingen, noe ny stortingsmelding (nr. 
19) "Tid for lek og læring" legger stor vekt på. Rådmannen er bekymret for denne utviklingen og ønsker 
å kompensere ytterligere for denne reduksjonen i kommende økonomiplanperiode."  

I budsjett og økonomiplanen 2017-2020 fremgår at "budsjettkutt de siste årene har resultert i at det er 
vanskelig for de kommunale barnehagene å sende ansatte på kompetansehevingstiltak i arbeidstiden, 
blant annet på bakgrunn av kutt i bemanning og vikarutgifter". 

Oppsummert går det fram at kutt i barnehagebudsjettet har medført: 

 Kutt i åtte årsverk i grunnbemanningen 

 Færre ressurser til vikarutgifter, noe som igjen gir  
– utfordringer ved sykefravær 
– mangel på planleggingstid 
– utfordringer for kvalitetsutvikling og kompetansehevingstiltak i arbeidstiden 

 
Utfordringene listet ovenfor reiser spørsmålet om i hvilken grad det hentes inn vikarer i dag, sett i forhold 
til barnehagenes behov, eksempelvis når det er sykefravær i grunnbemanningen.  

Årsaken til vikarbruk 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 
tjenestekvaliteten. Det er derfor interessant å undersøke nærmere hva som er de reelle vikarkostnadene 
når man tar hensyn til refusjoner som kommunen mottar ved sykefravær og annet refusjonsberettiget 
fravær.  

God drift av barnehager har ikke bare kostnadsaspekter ved seg. Et sentralt spørsmål er hvordan 
omfanget av vikarbruk i dag innvirker på kvalitet og det å sikre tilfredsstillende bemanning i barnehagene 
til enhver tid.  

 

1.2 Problemstillinger 
På bakgrunn av formålet blir følgende problemstillinger foreslått: 

1) Hva er omfanget av vikarbruk i de kommunale barnehagene i Tønsberg kommune? Herunder 
kartlegge 
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a) Totale vikarkostnader i 2016 og sammenlignet med tidligere år 

b) Vikarkostnaders andel av totale lønnskostnader per barnehage 

c) I hvilken grad hentes/hentes ikke vikarer inn ved sykdom 

2) Hva er årsakene til vikarbruken/ikke bruk av vikarer?   

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/ikke vikarbruk?  

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

 

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: 

 Kommunelovens § 23 om administrasjonssjefens internkontroll 

 Lov om barnehager 

 Forskrift om pedagogisk bemanning 

 Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver  
 

Revisjonskriterier som er brukt er nærmere gjort rede for i vedlegg 2. 

 

1.4 Metode 
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i samsvar med kravene i RSK001 Standard for 
forvaltningsrevisjon4. 

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. Vi har gjennomgått 
følgende dokumentasjon: 

 Kommuneplanens handlingsdel 2017-2020 

 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 
                                                           
4 Utgitt av Norges Kommunrevisorforbund. 
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 Årsmelding 2016 

 Regnskapstall for barnehagene 2014, 2015 og 2016 

 Sykefraværstall per virksomhetsområde barnehage i 2016 og hittil 2017, Excel-ark mottatt fra 
kommunen. 

 Informasjon om barnehager på http://kongseik.tbgbhg.no/ og http://mortenasen.tbgbhg.no/.  

 Kompetanseplan for Eik barnehager 2016 

 Økonomirapport fra Eik barnehager desember 2016. 

 Årsplan for Eik barnehager 2016 

 Felles rutiner ved fravær Eik barnehager, april 2017. 
 

Vi har gjort et utvalg på to barnehager hvor vi går nærmere i dybden for å besvare problemstillinger som 
angår årsaker til og konsekvenser av vikarbruk.5  
 
Det er gjennomført fem intervjuer. Vi har snakket med virksomhetsleder for Eik barnehager, og 
henholdsvis styrer og en pedagogisk leder fra Kongseik barnehage, og styrer samt en pedagogisk leder 
fra Mortenåsen barnehage. 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, og å hente inn kvalifiserte vurderinger fra fagpersonell. Data fra intervjuene 
er verifisert av respondentene, dvs. at intervjuobjektene har fått anledning til å lese igjennom referatene 
og gjøre eventuelle korrigeringer. 
 
Datainnsamlingen ble avsluttet 18.09.2017. 
 
Rapport er sendt rådmannen til uttalelse den 24.10.2017 med høringsfrist den 03.11.2017. 
 

                                                           
5 Valg av barnehager er basert på forholdene 1) barnehage med høyest andel vikarlønn i forhold til fastlønn sammenlignet med 
de andre barnehagene, 2) barnehagevirksomhet med høyest samlet sykefravær, og 3) hensyn om å dekke barnehager av ulik 
størrelse og egenskaper innenfor utvalgt virksomhetsområde.  
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2. Informasjon om barnehagene 

2.1 Fakta 
 

2.1.1 Barnehager og bemanningssituasjon 
Tønsberg kommune har seks barnehagevirksomheter, hvor det inngår 21 kommunale barnehager. 63,2 
% av alle barn i barnehager i kommunen har plass i de kommunale barnehagene. 

 
Oversikt. Barnehagevirksomheter og tilhørende barnehager 

 
Nedenfor presenterer vi utvalgte KOSTRA-tall som gir informasjon om den totale 
bemanningssituasjonen i de kommunale barnehagene. 

 Tønsberg kommune KOSTRA gruppe 13 Landet u/Oslo 

Årstall 2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014 

Antall barn korr. for alder 
per årsverk til 
basisvirksomhet i 
kommunale barnehager 

6,1 6,0 6,0 6,2 6,2 6,2 6,0 6,1 6,1 

Andel styrere og 
pedagogiske ledere med 
barnehagelærerutdanning 

98,9 97,9 98,9 92,5 93 91,3 91,3 91,8 90,0 

Andel ansatte med 
barnehagelærerutdanning 

43,3 45,2 42,9 36,1 36,5 35,0 35,6 36,1 34,6 

Tabell 1. Utvalgte KOSTRA-tall for Tønsberg kommunes kommunale barnehager 

 
Indikatoren Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet, sier noe om den totale 
bemanningssituasjonen i barnehagene. Med basisvirksomhet menes styrere og grunnbemanning, der 
bemanning til barn som krever ekstra ressurser ikke er inkludert. Tallene viser at Tønsberg ligger på 
nivå med sammenligningskommuner og landsgjennomsnittet, der gjennomsnittet er rundt seks barn per 
årsverk til styrere og grunnbemanning. 

Vestre 
Tønsberg 

• Aulerød 
barnehage

• Barkeåker 
barnehage

• Semsbyen 
barnehage

• Ekely 
barnehage

• Hogsnes 
barnehage

Sentrum

• Fjerdingen 
barnehage

• Knapløkka 
barnehage

• Trudvanglia 
barnehage

Eik

• Eik vestre 
barnehage

• Klokkeråsen 
barnehage

• Mortenåsen 
barnehage

• Kongseik 
barnehage

Sandeåsen 
og Presterød

• Presterød 
barnehage

• Sandeåsen 
barnehage

Søndre
Slagen

• Råelåsen 
barnehage

• Skoglund 
barnehage

• Slagen 
barnehage

Østre Slagen

•Fyllpå 
barnehage

•Ilebrekke 
barnehage

•Ringshaug 
barnehage

•Tolvsrød 
barnehage
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Videre viser tallene at Tønsberg kommune har en andel av barnehageansatte med pedagogisk 
utdannelse som ligger over gjennomsnittet til sammenlignbar KOSTRA-gruppe og landsgjennomsnittet. 
 

2.1.2 Sykefravær  
Tønsberg kommune fører sykefraværsstatistikk per barnehagevirksomhet. Nedenfor presenteres 
sykefraværstall per virksomhetsområde i 2016. 

 Korttids-
fravær % 

Langtids-
fravær % 

Totalt 
fravær % 

Dagsverk 
fravær 
korttid 

Dagsverk 
fravær 
langtid 

Totalt 
dagsverk 

fravær 

Vestre Tønsberg barnehager  2,3 4,1 6,3    

Sentrum barnehager  4,6 2,3 6,5    

Eik barnehager  3,4 7,0 10,4    

Sandeåsen og Presterød 
barnehager  

3,0 7,5 10,2    

Søndre Slagen barnehager  2,6 4,6 7,2    

Østre Slagen barnehager 2,9 6,6 9,5    

Total alle barnehager 3,1 5,4 8,4 2752,5 4891,0 7643,5 

Tabell 2. Oversikt over sykefravær i barnehagevirksomheter 2016  

 
Tabellen viser at Eik barnehager har hatt det høyeste sykefraværet i 2016, tett etterfulgt av Sandeåsen 
og Presterød barnehager og Østre Slagen barnehager. De største forskjellene ligger i langtidsfraværet. 
Unntaket er Sentrum barnehager, som hadde høyere korttidsfravær og lavere langtidsfravær enn de 
andre barnehagevirksomhetene. 

Tønsberg kommune deltar i 2017 i prosjektet "NED med sykefraværet" i regi av KS og NAV, innenfor 
helse og barnehagevirksomheter. Sentrum barnehager er med i dette prosjektet. Gjennom prosjektet 
skal kommunen bl. a. få tilgang på verktøy til bruk i sykefraværsarbeidet, herunder en ny form 
medarbeiderundersøkelse utarbeidet av KS for kommunesektorer. 

 

2.1.3 Virksomhet Eik barnehager 
Forvaltningsrevisjonen ser nærmere i dybden på Eik barnehager som utvalgt virksomhetsområde, og 
herunder de to barnehagene Mortenåsen og Kongseik barnehage. 

Virksomhet Eik barnehager ble etablert 1. januar 2009 og består av fire barnehager, henholdsvis Eik 
vestre, Kongseik, Mortenåsen og Klokkeråsen6 barnehage. Ledelsen består av virksomhetsleder og 
fagleder/styrer per barnehage. Kongseik barnehage har to fagledere/styrere på grunn av sin størrelse. 
Virksomhetsområdet har i 2017 6,2 barn per ansatt.7  

Mortenåsen barnehage ble etablert i 1988. Den gir i dag tilbud til 70 barn i alderen 0-6 år. Barna kan ha 
ulike oppholdstider, og antall barn pr. dag kan derfor variere noe. Barnehagen har et fellesrom og er 
inndelt i 4 avdelinger. I Mortenåsen barnehage er det 6,23 barn per ansatt. Kongseik barnehage ble 
etablert i 1993 i tidligere lokaler for Kongseik spesialskole. I august 2008 ble nye Kongseik barnehage 
innviet. Dette er en barnehage med to fløyer, en Storebarnsfløy for barn 2-6 år og en Småbarnsfløy for 
barn 1-2 år. Den har også ulike verkstedsrom. Barnehagen gir tilbud til 130 barn. Barna kan ha ulike 
                                                           
6 F.o.m. 01.08.2016 
7 Opplysninger er mottatt fra virksomhetsleder. 
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oppholdstider, og antall barn pr. dag kan derfor variere noe. I Kongseik barnehage er det 6,16 barn per 
ansatt.  

Kongseik barnehage er spesielt tilrettelagt for barn med nedsatt funksjonsevne. Barnehagen har en 
universell utforming. Det er ansatt spesialpedagoger med en bred kompetanse og øvrig personell har 
kompetanse med ulike funksjonshemminger. 

Satsningsområder for begge barnehager er bærekraftig utvikling gjennom medvirkning, prosjektarbeid 
og pedagogisk dokumentasjon. 

Virksomhet Eik barnehager har utfordringer med høyt sykefravær. Nedenfor presenteres detaljer for 
virksomhetsområdets sykefravær i 2016, samt for våren 20178.  

Periode Antall 
ansatte 

Mulige 
dags-
verk 

Dagsverk 
fravær 
korttid 

Dagsverk 
fravær 
langtid 

Totalt 
dagsverk 
fravær  

  Korttids- 
fravær % 

  
Langtids- 
fravær % 

  Totalt 
fravær %  

1-Januar 2016 83 1368,7 61,2 91,6 152,8 4,5 6,7 11,2 

2-Februar 2016 85 1383,2 69,9 84,3 154,2 5,1 6,1 11,1 

3-Mars 2016 84 1497,4 69 116,6 185,6 4,6 7,8 12,4 

4-April 2016 84 1366,7 29,6 98,2 127,8 2,2 7,2 9,4 

5-Mai 2016 83 1421,2 30,1 111,6 141,7 2,1 7,9 10,0 

6-Juni 2016 84 1395,2 26,5 126,7 153,2 1,9 9,1 11,0 

7-Juli 2016 84 1343,1 2,8 4,7 7,5 0,2 0,3 0,6 

8-August 2016 95 1732 37,6 114 151,6 2,2 6,6 8,8 

9-September 2016 93 1605,6 56,3 118,9 175,2 3,5 7,4 10,9 

10-Oktober 2016 90 1498,7 74,5 138,2 212,7 5,0 9,2 14,2 

11-November 2016 91 1574,4 56,1 109,7 165,8 3,6 7,0 10,5 

12-Desember 2016 88 1468,6 86,5 130,4 216,9 5,9 8,9 14,8 

Gjennomsnitt 2016         3,4 7,0 10,4 

1-Januar 2017 87 1557,6 75,6 153,3 228,9 4,9 9,8 14,7 

2-Februar 2017 89 1432 70 143,3 213,3 4,9 10,0 14,9 

3-Mars 2017 90 1623,4 78,9 198,2 277,1 4,9 12,2 17,1 

4-April 2017 88 1374 17,3 133,5 150,8 1,3 9,7 11,0 

Gjennomsnitt 2017       4,0 10,4 14,4 

Tabell 3. Sykefraværstall virksomhet Eik barnehager 

Sykefraværstallene viser at det er mest korttidsfravær i vinterhalvåret. Langtidsfraværet ligger nokså 
stabilt, men det hadde en økning i første del av 2017. 

Mortenåsen barnehage hadde isolert sett et sykefravær på 7,6 % i 2016. Sykefraværet i Kongseik 
barnehage var på 12,4 %, hvorav 10,4 er langtidsfravær.  

Eik barnehager har hittil ikke vært involvert i sykefraværsprosjektet "NED med sykefraværet", men 
revisjonen ble opplyst om at det arbeides "iherdig" med sykefraværet lokalt i barnehagene, i samarbeid 
med lege, HR og NAV. Blant annet arbeides det med tett oppfølging av hver sykemeldte ansatt. Det 
arbeides også med å fremme en nærværskultur gjennom tema som blir tatt opp på personalmøter og 
ved felles lokale rutiner ved fravær for Eik barnehager.  

                                                           
8 Tall for 2017 er de som tallene som var tilgjengelige på tidspunktet for dokumentasjonsinnhenting. 
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3. Vikarbruk: Omfang, kostnad og årsaker  

3.1 Innledning 
I dette kapitlet besvarer vi problemstillingene  

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

a) Totale vikarkostnader i 2016 og sammenlignet med tidligere år 

b) Vikarkostnaders andel av totale lønnskostnader per barnehage 

3.  Hva er de reelle vikarkostnadene hensyntatt refusjoner?  

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?  

      1.          c) I hvilken grad hentes/hentes ikke vikarer inn ved sykdom? 

2. Hva er årsakene til vikarbruken / ikke bruk av vikarer?   

Problemstillingene er deskriptive og innebærer analyser. Det er ikke satt opp revisjonskriterier for 
problemstillingene som fakta og analyseresultater skal vurderes opp imot. 
 

3.2 Fakta og analyse 

3.2.1 Totale vikarkostnader i de kommunale barnehagene  
I tabellen nedenfor presenterer vi samlede vikarkostnader for de kommunale barnehagene i Tønsberg 
kommune i 2016, sammenlignet med tidligere år.  

 Lønnskostnader 2 014 2 015 2 016 

Lønnskostnader interne vikarer9  14 768 11 993 9 718 
Pensjon 2 215 2 039 1 652 
Arbeidsgiveravgift 2 395 1 978 1 603 
Lønnskostnader interne vikarer inkl. sosiale utgifter10 19 378 16 010 12 973 
Lønnskostnader eksterne vikarer11 1 481 1 117 2 677 
Sum vikarkostnader 20 859 17 127 15 651 

Tabell 4. Totale vikarkostnader i de kommunale barnehagene i 2014, 2015 og 2016. 

                                                           
9 En mulig feilkilde er at barnehagevirksomheter opplyser at det også brukes vikarer der kostnad føres på fastlønnskontoer, se 
rådmannens uttalelse under punktet Begrunnelse. 
10 Lønn interne vikarer er hentet fra kontoer 1020 Lønn sykefravær, 1021 Vakttillegg vikarer og 1022 Lønn vikarer 
v/svangerskapspermisjon. Sosiale utgifter, pensjonskostnad og arbeidsgiveravgift er beregnet manuelt. Satsen for 
arbeidsgiveravgift var på 14,1 % for alle tre årene. Pensjonssatsen var på 15 % i 2014, 17 % i 2015 og 17 % i 2016. 
11 Lønn eksterne vikarer er hentet fra konto 1288 Lønn innleie av vikarer fratrukket kostnader som er ført på tjeneste 2050 
Styrket barnehagetilbud og 2052 Morsmålsundervisning, da kommunen opplyser at det i hovedsak er kostnader til 
tolketjenesten som er ført her.   
. 
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Tabellen viser at det er vært en jevn nedgang i totale vikarkostnader de siste tre år. 

3.2.2 Vikarlønn som andel av lønn til faste stillinger per barnehage 
I tabellen nedenfor presenterer vi vikarlønn som andel (prosent) av lønn til faste stillinger per barnehage 
de siste tre år12. Tallene gir et bilde over omfanget på vikarbruk i hver barnehage, sett i forhold til 
omfanget fast lønn13. Detaljer er presentert i vedlegg 1. 

Barnehager 2014 2015 2016 

Aulerød barnehage 0,11 4,07 2,72 

Barkåker barnehage 8,10 3,10 2,65 

Knapløkka barnehage 10,99 7,29 8,79 

Fjerdingen barnehage 6,99 7,02 4,25 

Fyllpå barnehage 11,61 3,05 7,92 

Hogsnes barnehage 7,77 9,03 8,76 

Ilebrekke barnehage 18,40 20,33 12,98 

Klokkeråsen barnehage - - 4,14 

Eik vestre barnehage 7,62 4,76 8,65 

Kongseik barnehage 15,12 14,91 13,30 

Mortenåsen barnehage 8,09 6,86 13,75 

Presterød barnehage 12,39 7,85 8,65 

Ringshaug barnehage 12,60 7,63 8,02 

Råelåsen barnehage 15,58 13,01 4,79 

Sandeåsen barnehage 9,59 7,97 9,16 

Semsbyen barnehage 4,96 5,45 5,02 

Skoglund barnehage 26,86 5,96 10,76 

Slagen barnehage 14,19 14,68 10,74 

Tolvsrød barnehage 21,40 8,78 8,56 

Trudvanglia barnehage 14,77 12,81 5,87 

Tabell 5. Vikarlønn som andel av lønn til faste stillinger per barnehage, i prosent. 

 
Tabellen viser at barnehagene Mortenåsen og Kongseik barnehager hadde de høyeste andeler 
vikarlønn i 2016 sett i forhold til lønn til faste stillinger. Virksomhetsområdet Eik barnehager, som disse 
barnehagene tilhører, er også det virksomhetsområde som samlet sett hadde det høyeste sykefraværet 
i 2016. 

 

                                                           
12 Vikarkostnaders andel av faste lønnskostnader er beregnet ved å summere interne og eksterne vikarkostnader og dele de på 
faste lønnskostnader. 
13 En mulig feilkilde er at barnehagevirksomheter opplyser at det også brukes vikarer der kostnad føres på fastlønnskontoer, se 
rådmannens uttalelse under punktet Begrunnelse. 
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3.2.3 Vikarkostnader hensyntatt refusjon  
Kommunen får refusjon for langtidssykefravær etter arbeidsgiverperiode de første 16 dager av 
sykefraværet, og ved svangerskapspermisjon. 

Nedenfor presenterer vi netto vikarkostnader hvor det er tatt hensyn til refusjon for vikarutgiftene som 
er knyttet til refusjonsberettiget fravær. 

  2 014 2 015 2 016 
Lønnsutgift interne vikarer14 14 768 11 993 9 718 
Pensjon 2 215 2 039 1 652 
Arbeidsgiveravgift 2 395 1 978 1 603 
Lønnskostnad interne vikarer inkl. sosiale utgifter15 19 378 16 010 12 973 
Lønnskostnad eksterne vikarer16  1 481 1 117 2 677 
Sum vikarkostnader 20 859 17 127 15 651 
Sum refusjon17 -13 224 -11 669 -11 108 
Netto vikarkostnad 7 635 5 458 4 542 

Tabell 6. Totale vikarkostnader på barnehageområdet 2016 hensyntatt refusjon 

 
Regnestykket viser at de reelle vikarkostnadene hos de kommunale barnehagene i 2016 var på 4,5 mill. 
NOK i 2016.  

Videre sammenstiller vi kommunens vikarkostnader i barnehagene i 2016, hensyntatt refusjon, med de 
budsjetterte vikarutgiftene for 2016. 

Vikarbudsjettet i kommunen er netto - det er ikke budsjettert for langtidssykemeldte som kommunen får 
refusjon for. Vikarbudsjettet blir fordelt til alle de ordinære barnehagene på bakgrunn av årsverk 
grunnbemanning. I 2016 var beløpet ca. 3 mill. kr. totalt og antall årsverk 294. Det gir ca. 10 000 kr per 
årsverk.  

Kommunen budsjetterer vikarutgiftene sine netto. Derfor benytter vi i denne sammenstillingen 
lønnsutgifter for interne vikarer uten sosiale utgifter, og trukket fra refusjon, ved sammenstilling med 
vikarbudsjettet. Budsjett for innleie av eksterne vikarer er også her tatt med, slik at budsjettet totalt sett 
blir på ca. 3,1 mill. kr.   

  Budsjett 2016  Regnskap 2016 Differanse 
Lønnsutgift interne vikarer18  3 080 9 718  
Lønnskostnad eksterne vikarer 16  2 677  
Sum vikarkostnad  12 395  
Sum refusjon  -11 108  
Netto vikarkostnad 3 096 1 287 1 809 

                                                           
14 En mulig feilkilde er at barnehagevirksomheter opplyser at det også brukes vikarer der kostnad føres på fastlønnskontoer, se 
rådmannens uttalelse under punktet Begrunnelse. 
15 Lønn interne vikarer er hentet fra kontoer 1020 Lønn sykefravær, 1021 Vakttillegg vikarer og 1022 Lønn vikarer 
v/svangerskapspermisjon. Sosiale utgifter, pensjonskostnad og arbeidsgiveravgift beregnet manuelt. Satsen for 
arbeidsgiveravgift var på 14,1 % for alle tre årene. Pensjonssatsen var på 15 % i 2014, 17 % i 2015 og 17 % i 2016. 
16 Lønn eksterne vikarer er hentet fra konto 1288 konsulenttjenester fratrukket kostnader som er ført på tjeneste 2050 Styrket 
barnehagetilbud og 2052 Morsmålsundervisning, da kommunen opplyste at det i hovedsak er kostnader til tolketjenesten som 
er ført her.   
17 Refusjon består av konto 1710 Refusjon sykepenger og 1711 Refusjon svangerskapspermisjon 
18 En mulig feilkilde er at barnehagevirksomheter opplyser at det også brukes vikarer der kostnad føres på fastlønnskontoer, se 
rådmannens uttalelse under punktet Begrunnelse. 
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Tabell 7. Totale vikarkostnader på barnehageområdet 2016 sammenliknet med budsjett 

 
I våre beregninger fremgår et mindreforbruk på kostnader vs. budsjett på 1 809 000 NOK. Dette 
mindreforbruket vil imidlertid være mindre, da kommunen ikke får refundert pensjonskostnader for 
langtidssykemeldte, dvs. 17 % av lønnsutgiftene til langtidssykemeldte. Denne pensjonskostnaden blir 
ikke budsjettert og regnskapsført på arten lønnsutgift interne vikarer.  

Med andre ord påløper det en ekstra kostnad ved å sette inn vikar ved langtidssykdom som man ikke 
får refundert. Dette gjør at det reelle avviket på budsjettert og benyttede vikarmidler ikke er så stort 
som 1,8 millioner kroner. Vi har ikke fått frem størrelsen på denne pensjonskostnaden, og kan således 
ikke fastslå hvor mye mindreforbruk det har vært i vikarutgifter, i forhold til budsjett. 

For det utvalgte virksomhetsområdet Eik barnehager ser bildet for vikarkostnader opp mot budsjetterte 
vikarutgifter i 2016 slik ut: 

  Budsjett 2016  Regnskap 2016 Differanse 
Lønnsutgift interne vikarer19  624 2 157  
Lønnskostnad eksterne vikarer20 0  781  
Sum vikarkostnad  2 938  
Sum refusjon  -1 854  
Netto vikarkostnad 624 1 084 -460 

Tabell 8. Vikarkostnader i virksomhet Eik barnehager 2016 sammenliknet med budsjett 

 
I våre beregninger for virksomhet Eik barnehager fremgår et merforbruk mellom vikarbudsjettet og 
vikarkostnader på 460 000 NOK. I tillegg tilkommer pensjonskostnader for langtidssykemeldte, jamfør 
beskrivelsen overfor.  

Virksomhetsområdet Eik barnehager er også det området som hadde det høyeste sykefraværet av alle 
barnehagevirksomhetene i 2016. 

 

3.2.4 Hva er kostnadsdifferansen mellom et gjennomsnittlig årsverk i barnehagene 
og et årsverk for vikar?  

Vi har beregnet kostnader for et gjennomsnittlig årsverk i barnehagene og et årsverk for sykevikarer, 
basert på tilgjengelige data fra kommunens regnskaps- og lønnssystemer. Tallene er presentert i 
tabellene nedenfor.  
 

2 014 2 015 2 016 
Gjennomsnittslønn fast ansatt i barnehage 21 378 342 393 178 401 611 

 
Tabell 9. Gjennomsnittlig kostnad per årsverk fast ansatte i barnehager uten sosiale kostnader. 
 
  

2 014 2 015 2 016 

                                                           
19 En mulig feilkilde er at barnehagevirksomheter opplyser at det også brukes vikarer der kostnad føres på fastlønnskontoer, se 
rådmannens uttalelse under punktet Begrunnelse. 
20 Lønn eksterne vikarer er hentet fra konto 1288 konsulenttjenester fratrukket 33 000 kr i kostnader som er ført på tjeneste 
2050 Styrket barnehagetilbud og 2052 Morsmålsundervisning, da kommunen opplyser at det i hovedsak er kostnader til 
tolketjenesten som er ført her. 
21 Gjennomsnittslønn er beregnet med utgangspunkt i regnskapstall for fastlønnede på konto 1010 gjennom hele året, uten 
styrere og virksomhetsledere. 
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Utbetalt lønn sykevikarer22  10 319 000 8 191 000 7 445 000 
Vikartimer ved sykefravær 62 204 46 632 41 121 
Timepris23 165,894 175,646 181,051 
Antall timer pr. årsverk24 1920 1920 1920 
Kostnad årsverk sykevikarer 318 508 337 252 347 618 

 
Tabell 10. Gjennomsnittlig kostnader per årsverk interne vikarer ved sykefravær uten sosiale kostnader. 
 

Beregningene viser at et gjennomsnittlig årsverk for en intern vikar (ved sykefravær) koster ca. 54 000 
NOK mindre for kommunen enn kostnadene ved et gjennomsnittlig årsverk fast ansatt i barnehagene. 

 

3.2.5 Analyse av sykefravær i sammenheng med vikarutgifter 
I dette avsnittet ser vi på samlet korttidssykefravær, vikarutgifter og refusjon opp imot hverandre, for å 
belyse i hvilken grad sykefraværet synes å bli dekket opp av vikarbruk. Vår analyse er basert på det 
tallmaterialet som foreligger, med forbehold25.  

Tallene for vikarlønn og refusjon som benyttes i tabellen nedenfor tilsvarer tallene som ble benyttet og 
forklart i fotnoter under punktene 3.2.3 og 3.2.4 i denne rapporten. 

   Regnskap 2016 
Lønnsutgift interne vikarer26  9 718 
Lønnskostnad eksterne vikarer 2 677 
Sum vikarkostnad 12 395 
Sum refusjon -11 108 
1) Netto vikarkostnad 1 287 
Korttidsfravær27 på 2753 dagsverk, omgjort til antall timer 28  20 644 timer 
Timepris interne vikartimer (uten sosiale kostnader) 181 kr 
2) Kostnad for korttidsfravær dersom dekket i intern vikarlønn 3 737 
Differanse mellom 1) og 2) 2 450 

Tabell 11. Sammenstilling av vikarutgifter hensyntatt refusjon med korttidsfravær regnet om til kostnad vikarlønn 

 
Våre beregninger gir et anslag for hva kommunen på det totale barnehageområdet sparte ved å ikke 
dekke opp alt korttidsfravær i 2016 med vikartimer. Innsparingen er beregnet til omlag 2,5 mill. kr. 
Dette får vi ved differansen mellom 1) vikarutgifter fratrukket det kommunen får i refusjon og 2) 
kostnad for korttidssykefravær i vikarutgifter dersom man hadde satt inn interne vikarer til å dekke alle 
fraværstimene. 

                                                           
22 Kostnad for sykevikarlønn er hentet fra konto 1020. Sosiale kostnader er ikke medregnet. Det foreligger ikke en oversikt over 
antall timer til eksterne vikarer i lønnssystem. Antall timer fremkommer på hver enkelt faktura. Kostnader for vikarer som er 
innleid til kommunen inngår derfor ikke i vår beregning av årsverk for vikar.  
23 Timepris er beregnet ved utbetalt lønn sykevikarer / vikartimer ved sykefravær 
24 Et normalt årsverk hensyntatt helligdager. 
25 Vi har valgt å benytte timepris for interne vikarer i utregningen av hva korttidsfraværet ville ha kostet i vikartimer, fordi det er 
større bruk av interne vikarer enn eksternt innleide fra vikarbyrå, jf. del 3.2.1 vikarkostnader.  
26 En mulig feilkilde er at barnehagevirksomheter opplyser at det også brukes vikarer der kostnad føres på fastlønnskontoer, se 
rådmannens uttalelse under punktet Begrunnelse. 
27 I korttidsfraværet regnes egenmelding og arbeidsgiverperioden av langtidssykemelding. 
28 Fravær omregnet til timeantall er basert på at de barnehageansatte har 37,5t uke og ubetalt spisepause. 
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Fordelt på 20 barnehager i 2016 utgjør dette om lag 120 000 kr per barnehage i 2016 (størrelse på 
barnehage er her ikke tatt i betraktning). 

 

3.2.6 Årsaker til vikarbruk / ikke bruk av vikarer og utfordringer 
Vi har intervjuet et utvalg styrere og pedagogiske ledere samt virksomhetsleder fra Eik barnehager om 
årsaker til at barnehagene bruker vikarer, eventuelt ikke dekker opp med vikarer ved fravær. 

Budsjetter for midler til vikarbruk er på ca. 10 000 NOK per ansatt i barnehagene. Det er opplyst at dette 
tidligere har vært på 8000 NOK per ansatt. Økningen i vikarbudsjettet blir av de intervjuede vurdert som 
langt fra nok til å dekke all type fravær som ikke er refusjonsberettiget.  

I barnehagene erfares det en stor kompleksitet i og omfang av ikke-refusjonsberettiget fravær som ikke 
kommer frem i sykefraværsstatistikkene (er ikke tallfestet), og som gir utfordringer i sammenheng med 
et stramt vikarbudsjett. Eksempelvis fravær ved egne syke barn, velferdspermisjoner, deltakelse på kurs 
og utdanningspermisjoner i forbindelse med påkrevd økt kvalitet og kompetanseheving, ulønnet 
foreldrepermisjon og de ansattes femte ferieuke.  

Når det gjelder kompetanseheving erfares det å være begrenset i praksis hvor mange ansatte fra 
barnehagene som kan delta i kompetansehevingstiltak. Dette fordi barnehagene ikke får midler til å 
sette inn vikar for de som skal på kompetanseheving, kun midler til selve kurskostnadene. Dette er en 
kjent utfordring som barnehagene skal ha tatt opp til politisk nivå. 

En hovedregel som praktiseres i barnehagene er at det ikke settes inn vikar ved sykefravær innenfor de 
16 første dagene av sykefraværet, da dette ikke er refusjonsberettiget. Denne regelen blir referert til 
som en naturlig konsekvens av generelle føringer om å holde budsjettrammene.  

Av hensyn til forsvarlig drift, hender det noen ganger likevel at det besluttes å sette inn vikar før 
arbeidsgiverperioden er gått ut. Dette er en skjønnsmessig vurdering som baseres på totalbildet i den 
enkelte barnehage. Vikarbruk er en avgjørelse som tas av fagansvarlig/styrer av hver barnehage, men 
virksomhetsleder er også ofte involvert ved vurderinger av vikarbruk ved ikke-refusjonsberettiget fravær. 

I hovedsak forsøker barnehagene å finne frem til interne løsninger for å sikre en forsvarlig bemanning, 
framfor å sette inn vikar. Oftest ved omfordeling av den bemanningen man har. Dette arbeidet tar mye 
tid av den daglige styring av den enkelte barnehage.  

En typisk prosess starter med barnehagenes faste morgenmøter hvor styrer er tilstede. Ansatte skal 
melde inn eget fravær innen et gitt tidspunkt på morgenen, før møtet. Ut ifra informasjon fra pedagogiske 
ledere, tar styrer en skjønnsmessig beslutning vedrørende om vikar skal hentes inn. I denne vurderingen 
er den mest førende faktoren antall barn i barnegruppen. Dersom det er fravær blant barna den aktuelle 
dagen gjør dette bemanningsbehovet mindre. Videre ser styrer på om bemanningen og/eller barna som 
er tilstede kan omorganiseres internt slik at barnehagen kan opprettholde forsvarlig drift selv om man 
opprettholder lavere bemanning den dagen. Det er også mulig å slå sammen grupper i barnehagen slik 
at bemanningstettheten blir høyere for de enkelte grupper. En slik ordning går imidlertid på bekostning 
av belastning og oversikt, men dersom det vurderes som forsvarlig over et kort tidsrom, hender det at 
dette gjøres som et siste valg for å løse situasjonen internt. I sjeldne tilfeller stepper styrer inn selv for å 
løse situasjonen, men dette forsøker styrerne å unngå da det går på bekostning av primæroppgavene 
som er tiltenkt styrer.  

De faste morgenmøtene, og det at man har et svært fleksibelt fast personale som er trygge på 
hverandres kompetanse, oppleves som en stor styrke for å kunne håndtere bemanningsutfordringer fra 
dag til dag. 

Andre årsaker til at det ikke settes inn vikar er mangel på tilgjengelighet på vikarer når behovet for vikar 
oppstår. En annen utfordring er uavklarte situasjoner forbundet med langtidsfravær. Det er en praksis 
for å lyse ut vikarstilling ved lengre fravær på nærmere ett år. Men ved langtidsfravær kan det 
eksempelvis bli gitt meldinger om litt og litt fravær. Dette gjør det uforutsigbart for arbeidsgiver hvor 
lenge personen skal være borte, og dermed en utfordring å vurdere om en skal lyse ut en vikarstilling 
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eller ikke. I praksis utsettes da gjerne beslutningen om å anskaffe vikar. Det kan også være en utfordring 
for barnehagene å finne stabile vikarer som kan matche svingninger i stillingsprosenten til langtidssyke. 

Gjennom intervju ble det spilt inn som et forbedringsområde at barnehagene i større grad burde sette 
inn vikar for hele den aktuelle perioden, eksempelvis en måned, når det er kjent at fraværet kommer til 
å vare en måned, i stedet for å se an hvordan man kan løse situasjonen. Dette for å sikre seg de gode 
vikarene, som fort kan bli utilgjengelige. 
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4. Konsekvenser knyttet til vikarbruk 

4.1 Revisjonskriterier 
Her besvarer vi problemstillingen: 

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

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

Revisjonskriteriene som er benyttet er presentert i vedlegg 2 til rapporten. 

 

4.2 Fakta 
 

4.2.1 Tolkning av norm for pedagogisk bemanning og utfordringer 
Fra intervjuene fremgikk at normen for pedagogisk bemanning, som setter en maksimalgrense for antall 
barn per personale med pedagogisk utdanning, blir tolket strengt. Eik barnehager, og 
barnehageområdet i Tønsberg generelt sett, har en relativt høy pedagogandel i forhold til 
sammenligningskommuner og landsgjennomsnittet, jf. punkt 2.1.1, med 43,3 % ansatte med 
barnehagelærerutdanning og 98,9 % styrere og pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning. 
Gjennom intervjuer fremgår at man etterlever normen for pedagogisk bemanning gjennom den høye 
pedagogandelen.  

I praksis blir kravet tolket som oppfylt dersom barnehagen som helhet "på huset" dekker kravet til antall 
pedagogiske ledere per barn, selv om det kan være færre enn kravet til pedagogiske ledere per avdeling 
en dag. Kravet til pedagogisk bemanning tolkes videre til ikke å måtte gjelde hele dagen - det praktiseres 
ikke med at kravet må være oppfylt mellom kl. 15-16.30, da dette ikke passer med vaktsystemet.  

Barnehagene erfarer likevel at de ikke alltid greier å oppfylle normen til pedagogisk bemanning ved 
sykefravær. En særlig utfordring er at det ikke finnes personer med tilsvarende utdanning på 
vikarmarkedet til å erstatte pedagogiske ledere dersom disse blir syke over lengre tid. Det ble gitt 
eksempler på at man har greid å dekke behov for pedagogisk kompetanse ved korttidsfravær, fordi 
barnehagene har tilgang på to pensjonister som er pedagoger. Barnehagene løser også situasjoner ved 
å omfordele pedagoger mellom gruppene. Situasjonen er mest sårbar for barnegruppene med større 
barn, hvor det oftest er kun én pedagogisk leder å spille på i gruppen, i motsetning til gruppene med 
små barn, hvor det oftest er to pedagogiske ledere i utgangspunktet.  

 

4.2.2 Grunnbemanning 
Grunnbemanningen i kommunens barnehager ligger på nivå med sammenligningskommuner og 
landsgjennomsnittet, med ca. seks barn per årsverk til styrere og grunnbemanning, jf. punkt 2.1.1. Flere 
av intervjuet fagpersonell påpekte imidlertid at den generelle grunnbemanningen i barnehagene i 
realiteten er for lav. Dette fordi barna oppholder seg lengre i barnehagen enn før, samtidig med at det 
ikke er fullt opp med bemanning i hele åpningstiden (åpningstiden er lengre enn vaktene). Videre erfares 
det å ha kommet til flere barn med større hjelpebehov, samt at det har blitt høyere krav til hva man skal 
igjennom om dagen, eksempelvis krav til dokumentasjon, kompetanseheving og tidlig innsats. Det ble 
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påpekt at flere voksne i barnehagen er en forutsetning for å møte alle kravene, men at barnehagene 
tvert om har fått mindre bemanning enn før, fordi barna er i barnehagen lengre om dagen. 

Det ble uttrykt at når grunnbemanningen i realiteten er lavere enn før, så taler dette for at barnehagene 
minimum burde hatt anledning til å dekke opp med vikarer når noen er borte. 

 

4.2.3 Konsekvenser forbundet med ikke-vikarbruk 
Her presenteres en sammenfatning av vurderinger fra barnehagene om konsekvensene av å være færre 
på jobb, dvs. når vikarer ikke settes inn for å dekke alt fravær i grunnbemanningen. 

Generelt opplever de intervjuede at barnehagene har en stor styrke i å være gode på å se helheten på 
huset og på fleksibilitet. Det er godt samarbeid og kommunikasjon for å løse behov internt og gjøre det 
beste ut av forutsetningene. Men fagpersonell er bekymret for bemanningssituasjonen i forhold til barnas 
behov og for slitasje på personell i perioder. 

Daglige omorganiseringer av personell på grupper for å få kabalen til å gå opp skaper uro. Det blir både 
et høyere tempo og uro i form av omskiftninger på grupper, hvor det er krevende for barn å måtte 
forholde seg til ulike personer. Dette er mest uheldig for de mest sårbare barna. Barn og voksne må 
bruker lengre tid på tilknytning, på å bli kjent og skape en god gruppefølelse.  Man har eksempelvis sett 
at barn søker til de andre kjente ansatte på huset som ikke kan arbeide i deres gruppe den dagen. 
Ønsket situasjon er at barnehagene oftere hadde hatt anledning til å sette inn vikar i grupper hvor det 
er fravær, slik at det ble mer ro over situasjonen og mindre omskiftninger på tvers av grupper. 

Det blir slitasje på personellet som er til stede og må trå til ekstra. De må eksempelvis jobbe lengre 
dager, håndtere flere barn og forholde seg til nye grupper når personellet må flyttes mellom avdelinger. 
Det oppleves til tider høyt arbeidspress. Dette er oftest erfart i vinterhalvåret da det er mest sykdom. 

I tilfeller hvor man er underbemannet fokuserer barnehagen mer på sikkerhet enn pedagogisk innhold. 
Pedagogiske ledere må nedprioritere dagsplaner om gjennomføring av aktiviteter, prosjektarbeid og 
dokumentasjon. Gode pedagogiske aktiviteter krever at man deler seg inn i mindre grupper og at får til 
en viss ro over situasjonen. Med for lav bemanning får man ikke satt seg ned med barna i den grad som 
er ønskelig. Barna får både mindre pedagogisk læring og omsorg da ansatte får mindre tid til hvert barn.  

Fagpersonell opplever at presset på bemanningen som er til stede har konsekvenser for arbeidet med 
tidlig innsats. Spesielt sårbare barn kan oppleve utrygghet. Generell oppfølging av enkelte barn kan lide. 
De mener at barnehagene generelt er oppmerksomme på og prioriterer tidlig innsats, men at det er 
høyere risiko for at oppfølging av barn glipper når man er underbemannet. 

Fagleder/styrer har noen ganger måttet gå inn og dekke områder hvor det trengs personell. Dette går 
da ut over primæroppgavene til fagleder, eksempelvis oppfølging av det pedagogiske personellet og av 
innholdet i barnehagen. 

 

4.2.4 Konsekvenser forbundet med vikarbruk 
I intervjuene ble det gitt uttrykk for at det blir et svakere pedagogisk kvalitet når det blir satt inn vikar for 
fravær i grunnbemanningen. Selv om man setter inn vikarer for personer som har planlagt fravær, 
eksempelvis ved etterutdanning, så er erfaringen at vikaren ikke kan erstatte den fast ansatte fullt ut, 
selv om vikarene gjør så godt de kan ut i fra deres forutsetninger. Det ble særlig uttrykt bekymring for 
tilfeller der det er pedagoger som er lengre borte fra sin gruppe, hvor de blir erstattet av ufaglært vikar. 

Det erfares svært varierende kompetanse/personlig egnethet hos vikarene som kommer inn. Det skal 
være kompetente voksne som jobber i barnehage, og dette oppleves å ikke bli godt nok kvalitetssikret. 

Det er tidskrevende å drive veiledning og opplæring av vikarer, men samtidig forståelse for at det er 
vanskelig for en vikar å sette seg inn i barnehagens drift. 
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Det er problematisk for barna med mange nye voksne å forholde seg til i barnehagen. Spesielt for de 
sårbare barna. Barna trenger stabilitet og faste voksne, og utskiftninger gir utrygghet for barna. Det tar 
tid for barn, og foreldre, å bli kjent med nye vikarer. 

En alvorlig konsekvens av vikarbruk er at barn kan oppleve ikke å bli tilstrekkelig sett, og at det blir 
vanskelig å få til tidlig innsats hos alle barn som trenger det. 

Selv om mye vikarbruk vurderes å være uheldig, anses det likevel som bedre å sette inn vikarer for å få 
et ekstra par hender, nesten uavhengig av kompetanse, enn å ikke sette inn vikar for den som er borte. 

For å gjøre situasjonen så stabil som mulig forsøker barnehagene å omorganisere og plassere vikarer 
på en gruppe der det er flest annet personell som er kjente for barna, heller enn på gruppen der fraværet 
er. Barnehagene forsøker også å tilføre stabilitet ved å bruke vikarer som de kjenner (studenter, tidligere 
ansatte, personer i engasjement). Når disse ikke er tilgjengelige, bruker barnehagene vikarbyrå. 
Barnehagene prøver da å få de samme personer fra vikarbyrået som har jobbet hos de tidligere. 
Barnehagene informerte om at det pågår en dialog med vikarbyrået om at de skal lage seg et system 
for å sikre dette, i den grad det er mulig. Erfaringer tilsier imidlertid at noen dager er det en utfordring i 
det hele tatt å få skaffet vikar.  

 

4.2.5 Opplæring av vikarer 
Fra barnehagene ble det beskrevet en innarbeidet praksis for opplæring av vikarer. Vikarbyrået 
håndterer opplæring om taushetsplikt, politiattest og rammeplan. Den enkelte barnehage ved 
fagleder/styrer skal stå for opplæring i grunnleggende sikkerhet, som brannrutiner og rutiner i forbindelse 
med allergier/medisiner. I praksis er ikke alltid fagleder/styrer til stede, og personell i avdelingene må 
da erstatte denne opplæringen. Man er usikker på om dette alltid skjer i en hektisk hverdag. Annen 
opplæring skjer i den enkelte barnehage ved pedagogiske leder, eksempelvis innføring i planer for 
dagen. Vikarer som jobber i barnehagen over lengre tid er i tillegg med i jevnlige møter som pedagogisk 
ledermøter, gruppemøter og avdelingsmøter. Vikarer som er der over kortere tid er ikke med på dette.  

Virksomhetsleder informerte om at barnehagevirksomhetene på tidspunktet for revisjonen jobber med 
å utarbeide felles rutiner ved vikarbruk, inkludert opplæring. Arbeidet ledes av en annen 
virksomhetsleder. I arbeidsgruppa inngår alle seks virksomhetsledere samt en fagleder fra hvert 
virksomhetsområde. Det har hittil vært to møter i arbeidsgruppa. Det har også vært et møte med 
vikarbyrået, for å se disses rutiner i sammenheng med rutiner som barnehagene selv skal ha. Intervjuet 
virksomhetsleder mener det er naturlig å se for seg en type rutine for de vikarer som barnehagene 
skaffer selv, og en type rutine for vikarer som skaffes fra vikarbyrået. 

 

 

4.3 Vurdering 
Etter barnehageloven § 18 skal bemanningen være tilstrekkelig til at personalet kan drive en 
tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Dette er et krav til den samlede bemanning i den enkelte 
barnehage. Med begrepet tilfredsstillende pedagogisk virksomhet menes at barnehagens bemanning 
og samlede kompetanse er tilstrekkelig til at den drives i samsvar med de krav til formål og innhold som 
framgår av formålsbestemmelsen, innholdsbestemmelsen, bestemmelsen om barns rett til medvirkning 
og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.  

Ved fastsetting av barnehagens samlede bemanning er det ikke adgang til å fravike de nasjonale 
terskelverdiene som er fastsatt i forskrift om pedagogisk bemanning § 1. Reglene om pedagogisk 
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bemanning sikrer et minimum av pedagogisk kompetanse i personalgruppa uten at den totale 
bemanning reguleres i detalj.29  

Faglig personell vurderer at barnehagene i utgangpunktet er dekket godt opp med pedagogisk 
personell, noe KOSTRA-tall også viser. De vurderer samtidig at barnehagens bemanning og samlede 
kompetanse i perioder ikke er tilstrekkelig til å sikre et godt nok kvalitativt og pedagogisk innhold i 
barnehagen, som beskrevet i delkapittel 4.2. De vurderer at barnehagene ikke har en tilstrekkelig: 

 Budsjettramme til å kunne erstatte personell med vikarer ved ulikt type fravær, 
 Tilgang på vikarer med rett kompetanse til å erstatte pedagogisk personell ved fravær, 
 Grunnbemanning til å ivareta alle krav og behov som gjelder i barnehagen i dag (merk at barna er 

lengre i barnehagen nå enn før). 
 

I barnehagelovens formål fremgår blant annet at barnehagen i samarbeid og forståelse med hjemmet 
skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig 
utvikling. Barnehagen skal også være et trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagelovens 
beskrivelse av innhold innebærer blant annet at barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet, og 
gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. 

Etter vår vurdering belyser den beskrevne situasjonen, og konsekvensene som faglig personell erfarer, 
at det er en risiko for at kommunen ikke ivaretar regelverket for kvalitativt og pedagogisk innhold i 
barnehagene. Særlig bekymringsverdig er praksisen for å operere med redusert bemanning. Dette gir 
merbelastning for tilstedeværende personell, og risiko for uheldige konsekvenser for barnas 
trygghetsfølelse og læring, spesielt de mest sårbare barna. 

Som vi så av faktisk bruk av vikarer i Eik barnehager versus vikarbudsjettet i punkt 3.2.3, brukte Eik 
barnehager mer enn vikarbudsjettet sitt i 2016. Vår tolkning er at skulle Eik barnehager være helt tro 
mot budsjettets føringer, ville dette være med på å presse vikarutgiftene ytterligere nedover, noe som 
ville ha forverret det pedagogiske og kvalitative innholdet. Dette indikerer at vikarbudsjettet balanserer 
hårfint i forhold til å tilrettelegge for faglig forsvarlighet.  

Etter vår vurdering fremstår det opplevde presset på personale og utfordringer med å ivareta 
kvalitet/pedagogisk innhold for barna som tett forbundet med de økonomiske rammevilkårene for 
vikarbruk som barnehagene har. 

Samtidig viser vikarbudsjettet og regnskapet hensyntatt refusjon for kommunens totale barnehager at 
kommunen kunne hatt en større vikarbruk, dersom det er et mål for kommunen å bruke hele 
vikarbudsjettet, der det er behov. Tallene indikerer i så fall en for høy innsparing av vikarutgifter på 
barnehageområdet, totalt sett.  

Når det gjelder pedagogiske og kvalitative konsekvenser ved bruk av vikarer i seg selv, viser 
gjennomgangen at det er en utfordring å få tak i tilstrekkelig kompetente vikarer til å erstatte fravær i 
grunnbemanningen. Vi påpeker at det barnehagene har muligheten til å gjøre noe med, innenfor de 
forutsetningene som er, er å sikre en systematisk, god opplæring til alle vikarer. Denne 
forvaltningsrevisjonen har vært avgrenset fra en nærmere undersøkelse av temaet opplæring, men vi 
registrerer det som en positiv observasjon at barnehagevirksomhetene har igangsatt et arbeid for å få 
på plass mer felles rutiner ved bruk av vikarer som inkluderer opplæring. 

 

                                                           
29 Kilde: Kunnskapsdepartementets veileder som tydeliggjør kravene til pedagogisk bemanning i barnehagen, i Rundskriv F-04-
11.  
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5. Anbefalinger 

KPMG har påpekt at faglig personell i barnehager vurderer at personale og ivaretakelse av 
kvalitet/pedagogisk innhold i barnehagen i perioder er under stort press. Etter vår vurdering fremstår 
dette tett forbundet med de økonomiske rammevilkårene for vikarbruk som barnehagene har.  

I tråd med revisjonsstandard RSK001 og revisjonsmandatet30 skal forvaltningsrevisjonen ikke gi 
anbefalinger som omhandler prioritering av kommunens økonomiske midler. På denne bakgrunnen har 
KPMG ikke anbefalinger i denne forvaltningsrevisjonen.  

 

                                                           
30 I tråd med forskrift om kontrollutvalg § 4 kan ikke kontrollutvalg overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av 
kommunens folkevalgte organer. 
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6. Rådmannens uttalelse 

Høringssvar mottatt fra Geir Viksand, rådmann Tønsberg kommune, 02.11.2017. 

Tønsberg kommune ønsker å bemerke at vi støtter vurderingene som framkommer i rapporten, både 
med hensyn til årsaker til vikarbruk og konsekvenser knyttet til vikarbruk. 

Pedagogisk bemanning og bemanning 
Barnehagene er, som rapporten også beskriver, organisert i virksomheter. Dette skal gjøre 
barnehagene mer robuste økonomisk, men ikke minst organisatorisk. Ved fravær skal det være lav 
terskel for å omorganisere bemanning, ikke bare mellom avdelinger, men også mellom barnehager i 
virksomheten. Barnehagene i Tønsberg utviser en god evne og vilje til å løse utfordringer ved 
sykefravær innenfor egen barnehage, men har kanskje et forbedringspotensial i å utnytte ressursene i 
på tvers av barnehagene i virksomheten. 

Barnehagene har som rapporten viser en stor andel pedagogisk personale. Dette er et bevisst valg både 
for å øke den pedagogiske kvaliteten og for at barnehagene i større grad kan framstå som robuste i å 
håndtere ulike situasjoner (herunder også noe fravær). Ved langvarig fravær som medfører at de ikke 
oppfyller krav til pedagogisk bemanning må barnehagen lyse ut stillingen og søke om dispensasjon fra 
norm om pedagogisk bemanning. 

Det framkommer i rapporten at Tønsberg kommunes barnehager har en grunnbemanning som er på 
nivå med sammenligningskommuner og landsgjennomsnittet. De bekymringene intervjuet fagpersonell 
har rundt bemanning i barnehagene er i høyeste grad reelle og aktuelle. De beskriver, slik vi tolker det, 
en bekymring rundt nasjonal barnehagepolitikk og endringer i samfunnet som ikke gjenspeiles i 
barnehagelovgivningen. 

Kvalitet i tråd med regelverket 
Rapporten beskriver at det er en risiko for at kommunen ikke ivaretar regelverket for kvalitativt og 
pedagogisk innhold i barnehagene, herunder Lov om barnehager og tilhørende forskrift om 
rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Dette er en bekymring som kommunen deler, og 
som Tønsberg kommune som barnehagemyndighet følger tett gjennom tilsyn, veiledning og 
oppfølging av kompetansehevingstiltak. 

Begrunnelser 
Når det gjelder begrunnelse for rapportens funn vil virksomhetslederne i barnehagene presisere at det 
ikke kan ses bare på vikarpostene uten å trekke linjer til hele regnskapet til barnehagene. 

I 2016 var flere av faglederne/styrerne sykemeldte over lenger tid (noen gjennom hele året). Disse 
lederne ble delvis erstattet, men vikarene ble lønnet med fastlønn (1010). Noe av denne ressursen var 
ikke praktisk mulig å erstatte, og den aktuelle barnehagen omdisponerte da midlene til annen nødvendig 
drift. 

I tillegg er det ansatte i reduserte stillinger som benyttes som vikarer på sine fridager. Disse er også 
lønnet med fast lønn. Dette gjelder også støttepersonell (1030).  

Den største barnehagen i Tønsberg har kalkulert med at de konstant vil ha noe fravær, og har derfor 
økt bemanningen i faste stillinger ut over minimumsbehovet. Fordi de allerede har litt «å gå på» har de 
ikke benyttet vikarer (ført på 1020) i like stor grad ved fravær. 

Revisjonens kommentar/håndtering av uttalelsen 

I forhold til rådmannens uttalelse vedrørende begrunnelser, har vi i våre beregninger av reelle 
vikarkostnader i kapittel 3 lagt til i fotnoter at en mulig feilkilde er at barnehagevirksomheter opplyser at 
det også brukes vikarer der kostnad føres på fastlønnskontoer, dvs. at reelle vikarkostnader er større. 
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Vedlegg 1 Detaljer datagrunnlag 

Detaljer til tabell 5. Vikarlønn som andel av lønn til faste stillinger per barnehage. 

  2014                                          2015 2016 

BARNEHAGE 

Lønn 
faste 
stillin
ger 

Vikar-
kostnader 

Vikar-
kostnader
s andel av 
faste 
kostnader 

Lønn 
faste 
stilling
er 

Vikar- 
kostna
der 

Vikar-
kostnader
s andel av 
faste 
kostnader 

Lønn 
faste 
stillinger 

Vikar-
kostna
der 

Vikar-
kostnader
s andel av 
faste 
kostnader 

AULERØD 
BARNEHAGE 3 828 4 0,1 % 3 779 154 4,1 % 4 012 109 2,7 % 
BARKÅKER 
BARNEHAGE 9 934 805 8,1 % 10 475 325 3,1 % 11 348 300 2,6 % 
EIK BHG FELLES 687 11 1,7 % 732 0 0,0 % 740 0 0,0 % 
EIK VESTRE 
BARNEHAGE 5 384 410 7,6 % 5 630 268 4,8 % 5 218 451 8,6 % 
FJERDINGEN 
BARNEHAGE 3 684 257 7,0 % 3 829 269 7,0 % 3 831 163 4,2 % 
FYLLPÅ 
BARNEHAGE 5 279 613 11,6 % 5 745 175 3,0 % 5 962 472 7,9 % 
HOGSNES 
BARNEHAGE 5 347 415 7,8 % 6 364 575 9,0 % 6 503 569 8,8 % 
ILEBREKKE 
BARNEHAGE 6 542 1 204 18,4 % 5 872 1 194 20,3 % 6 695 869 13,0 % 
KLOKKERÅSEN 
BARNEHAGE   0 -   0 - 2 569 106 4,1 % 
KNAPLØKKA 
BARNEHAGE 8 734 960 11,0 % 8 752 638 7,3 % 9 100 800 8,8 % 
KONGSEIK 
BARNEHAGE 

13 
539 2 048 15,1 % 14 232 2 122 14,9 % 14 281 1 899 13,3 % 

MORTENÅSEN 
BARNEHAGE 6 190 501 8,1 % 6 301 432 6,9 % 6 354 874 13,7 % 
PRESTERØD 
BARNEHAGE 4 900 607 12,4 % 5 003 393 7,8 % 5 416 468 8,7 % 
RINGSHAUG 
BARNEHAGE 5 620 708 12,6 % 5 493 419 7,6 % 6 136 492 8,0 % 
RÅELÅSEN 
BARNEHAGE 7 175 1 118 15,6 % 6 856 892 13,0 % 7 022 336 4,8 % 
SANDEÅSEN 
BARNEHAGE 

15 
764 1 511 9,6 % 16 087 1 282 8,0 % 15 882 1 455 9,2 % 

SANDEÅSEN BHG 
FELLES 678 0 0,0 % 711 0 0,0 % 734 0 0,0 % 
SEMSBYEN 
BARNEHAGE 3 550 176 5,0 % 4 289 234 5,4 % 4 246 213 5,0 % 
SENTRUM BHG 
FELLES 689 0 0,0 % 1 772 0 0,0 % 1 879 24 1,3 % 
SKOGLUND 
BARNEHAGE 4 091 1 099 26,9 % 4 136 247 6,0 % 4 270 459 10,8 % 
SLAGEN 
BARNEHAGE 

13 
121 1 862 14,2 % 13 883 2 038 14,7 % 14 076 1 512 10,7 % 

SØNDRE SLAGEN 
BHG FELLES 684 0 0,0 % 717 0 0,0 % 750 0 0,0 % 
TOLVSRØD 
BARNEHAGE 5 013 1 073 21,4 % 5 780 508 8,8 % 5 826 498 8,6 % 
TRUDVANGLIA 
BARNEHAGE 5 851 864 14,8 % 5 301 679 12,8 % 5 301 311 5,9 % 
VESTRE 
TØNSBERG BHG 
FELLES 679 2 0,4 % 711 36 5,1 % 762 11 1,4 % 
ØSTRE SLAGEN 
BHG FELLES 680 0 0,0 % 1 499 233 15,6 % 1 562 0 0,0 % 

Grand Total 
1376
39 16 249 11,8 % 143950 13 110 9,1 % 150 475 12 395 8,2 % 
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Vedlegg 2 Revisjonskriterier 

Kommunelovens § 23 om administrasjonssjefens internkontroll 

Kravet om internkontroll følgjer av kommuneloven § 23, andre ledd:  
- " (…) Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, 

forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll." 
 
Kommunelovens ordlyd setter ikke formelle form- eller innholdskrav til internkontrollen. Det framgår 
imidlertid av lovforarbeidene31 at det bør etableres rutiner og systemer som skal bidra til å sikre at 
organisasjonen når de målene som er satt og etterlever kravene som gjelder. 
 
Det følger av lov om barnehager § 7 at barnehageeieren skal drive virksomheten i samsvar med 
gjeldende lover og regelverk. 

 

Barnehageloven om kompetanse og bemanning 

Den voksne i barnehagen, både med tanke på kompetanse og bemannings-/pedagogtetthet, fremheves 
ofte som den avgjørende faktoren for kvaliteten i barnehagene. Blant annet står det på nettsiden til 
regjeringen at: 

"Personalets faglige og personlige kompetanse er barnehagens viktigste ressurs og en forutsetning for 
at barnehagen skal være en god arena for danning, omsorg, lek, læring og sosial utjevning." 

Lov om barnehager og tilknyttede forskrifter setter krav til kompetanse og til forholdet mellom antall barn 
og antall pedagoger.  

§18 Barnehagens øvrige personale 

- Pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærer. 

- Likeverdig med barnehagelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på 
høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk. 

- Kommunen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet i første ledd. Kommunens vedtak kan 
påklages til fylkesmannen. 

- Departementet gir forskrifter om dispensasjon, om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra 
utlandet og om unntak fra utdanningskravet for personale som arbeider i barnehagen på nattid. 

- Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk 
virksomhet. 

- Departementet gir utfyllende forskrifter om pedagogisk bemanning. 

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet en veileder som tydeliggjør kravene til pedagogisk bemanning 
i barnehagen, i Rundskriv F-04-11. Der står det at § 18 femte ledd lovfester kravet til den samlede 
bemanning i den enkelte barnehage. Hva som er tilstrekkelig bemanning skal vurderes ut fra 
barnegruppens størrelse og barnas behov. Med begrepet tilfredsstillende pedagogisk virksomhet menes 
at barnehagens bemanning og samlede kompetanse er tilstrekkelig til at den drives i samsvar med de 

                                                           
31 Frå Ot. prp. nr. 70 (2002-2003) kap. 4.3. 
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krav til formål og innhold som framgår av formålsbestemmelsen, innholdsbestemmelsen, bestemmelsen 
om barns rett til medvirkning og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.  

Bestemmelsen må ses i sammenheng med forskrift om pedagogisk bemanning, som er gitt med 
hjemmel i § 18 femte ledd. I forskrift § 1 er det satt en norm for det maksimale antall barn en pedagogisk 
leder kan ha ansvar for. Ved fastsetting av barnehagens samlede bemanning er det ikke adgang til å 
fravike de nasjonale terskelverdiene som er fastsatt i forskrift om pedagogisk bemanning § 1. Reglene 
om pedagogisk bemanning sikrer et minimum av pedagogisk kompetanse i personalgruppa uten at den 
totale bemanning reguleres i detalj.  

 

Forskrift om pedagogisk bemanning 

Forskrift angir en norm for antall barn per pedagogisk leder. Den setter en maksimalgrense for antall 
barn per pedagog i barnehagen.  

§ 1.Norm for pedagogisk bemanning 

- 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 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. 

§ 2.Styrers tid til administrasjon og ledelse 

- Styrerens tid til administrasjon og ledelse kommer i tillegg til normen for pedagogisk bemanning 

 

Barnehagelovens formåls- og innholdsbestemmelser 

Barnehagelovens formåls- og innholdsbestemmelser er ikke direkte benyttet som revisjonskriterier, men 
er bakgrunnsforståelse og grunnlaget for våre vurderinger av risiko knyttet til vikarbruk i 
forvaltningsrevisjonen, jf. problemstilling 4, herunder om det er risiko for at det ikke er tilfredsstillende 
pedagogisk virksomhet. 

 § 1.Formål 

- Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og 
lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge 
på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for 
menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, 
verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 
menneskerettighetene. 

- Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, 
hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha 
rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 

- Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den 
skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap 
og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for 
diskriminering 

§ 2.Barnehagens innhold 

- Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. 
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- Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og 
aktiviteter. 

- Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle 
bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. 

- Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at 
alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. 

- Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med 
utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. 

- Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne 
sosiale forskjeller. 

- Departementet fastsetter nærmere regler om barnehagens innhold og oppgaver (rammeplan) 
ved forskrift. 

- Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold. 

- Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage 
fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten 

 
I forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, som trer i kraft 1. aug. 2017, beskrives 
barnehagers verdigrunnlag, ansvar og roller, barnehagens formål og innhold, barns medvirkning, 
samarbeid mellom hjem og barnehage, overganger, barnehagen som pedagogisk virksomhet, 
barnehagens arbeidsmåter og fagområder.



42/17 Behandling av forvaltningsrevisjonsrapport "Vikarbruk i oppvekst, barnehager" - 17/00123-10 Behandling av forvaltningsrevisjonsrapport "Vikarbruk i oppvekst, barnehager" : Endelig rapport_Vikarbruk, oppvekst, barnehager_Tønsberg kommune

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kontakt oss  
Ole Willy Fundingsrud 
Direktør 
T +47 40 63 96 92 
E ole.willy.fundingsrud@kpmg.no 
 
 

kpmg.no 

© 2017 KPMG AS, a Norwegian limited liability company and a 
member firm of the KPMG network of independent member firms 
affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG 
International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

This proposal is made by KPMG AS, a limited liability company and a 
member firm of the KPMG network of independent firms affiliated with 
KPMG International, a Swiss cooperative, and is in all respects subject 
to the negotiation, agreement, and signing of a specific engagement 
letter or contract. KPMG International provides no client services. No 
member firm has any authority to obligate or bind KPMG International 
or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG 
International have any such authority to obligate or bind any member 
firm. 



43/17 Revisor orienterer om løpende revisjon 2017 - 16/00203-12 Revisor orienterer om løpende revisjon 2017 : Revisor orienterer om løpende revisjon 2017

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 16/00203-12 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  22.11.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 43/17 
REVISOR ORIENTERER OM LØPENDE REVISJON 2017 

 

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

 
Saksframstilling: 
Revisor fra KPMG Rune Johansen orienterer om status i revisjonsarbeidet. 
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Arkivsak-dok. 16/00204-4 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  28.11.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 44/17 
BESTILLING AV PROSJEKTPLAN TIL NYTT 
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT  

 

Forslag til vedtak: 
Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for forvaltningsprosjektet ” _______" 
med bruk av inntil ______ timer fra budsjettåret 2017/2018. Prosjektplanen leveres til 
sekretariatet innen 15.01.18. for å bli behandlet i kontrollutvalgsmøtet 01.02.18 
Kostnaden dekkes av timene i inngått kontrakt. 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
Saksframstilling: 
 

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

Forvaltningsrevisjonsprosjekter 
Prosjekter som er kategorisert som høy risiko: 
 

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

 Forvaltningsrevisjon av tjenestetilbudet, helse og 
omsorgssektoren 

 
   Prosjekter som er kategorisert som middels til høy risiko: 

 Forvaltningsrevisjon av offentlig anskaffelser, alle virksomheter 

 Forvaltningsrevisjon av kommunens tilbud til flyktninger, alle 
virksomheter 

 Forvaltningsrevisjon av investerings- og byggeprosjekter, teknisk 

 Forvaltningsrevisjon av refusjoner/betalinger, NAV og helse og 
omsorg 
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 Forvaltningsrevisjon av ivaretakelse av personopplysninger, alle 
virksomheter, helse og omsorg 

 Forvaltningsrevisjon av rekrutering og kompetanseplanlegging, 
alle virksomheter 

 Forvaltningsrevisjon av økonomistyring, alle virksomheter 

 Forvaltningsrevisjon av rus og psykiatri, helse og omsorg 

 Forvaltningsrevisjon av vikarbruk i kommunen, oppvekst, helse 
og omsorg, levert og behandlet 28.11.17 

 Forvaltningsrevisjon av vedlikehold av kommunale bygg, alle 
virksomheter, teknisk 
 

Prosjekter som er kategorisert til middels risiko: 

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

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

 
 

Det er lagt føringer for å gjennomføre 2 til 4 forvaltningsrevisjonsprosjekter pr år 
avhengig av timeforbruket. 
 
Kontrollutvalget har anledning til å bestille andre forvaltningsprosjekter som ikke er 
ført opp på planen hvis det fremkommer andre områder i Tønsberg kommune som er 
mer aktuelle. Endringer i planen oversendes bystyret til orientering.  Hvis endringene 
i planen fører til økning av den økonomiske rammen som er vedtatt, må dette 
behandles spesielt. 
 
Sekretariatet vil for ordens skyld nevne at Tønsbergs kommunes finansreglement 
skal vurderes en gang i løpet av hver periode, jfr. forskrift om kommuners 
finansforvaltning §2 og kommuneloven §76. Til orientering opplyses det om at 
Finansreglementet ble revidert i 2016 sak 066/16. 
 

Det er budsjettert med 550 timer til forvaltningsrevisjon fra 01.01.18 til 31.12.18. I 
tillegg er det i budsjettet for 2018 ytterligere bevilget kr 100.000,- til 
forvaltningsrevisjon. Vedrørende forvaltningsrevisjonsprosjekter gjenstår 370 timer i 
2017. Budsjettet for selskapskontroll er brukt opp i 2017. 
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Arkivsak-dok. 17/00203-2 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  28.11.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 45/17 
PROSJEKTREGNSKAP TEIGAR SKOLE 

 

Forslag til vedtak: 
Prosjektregnskap Teigar ungdomsskole – A2214 
er behandlet.  Merforbruket er på kr 1.262.382,-. 
 
Kontrollutvalget ber administrasjonen følge investeringsreglementet vedrørende 
fristen for sluttrapportering av prosjektregnskap i fremtiden 
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for bystyret:  
Prosjektregnskap Teigar ungdomsskole – A2214 
er behandlet og godkjent. Merforbruket er på kr 1.262.382,-. 

 
Bystyret ber administrasjonen følge investeringsreglementet vedrørende fristen for 
sluttrapportering av prosjektregnskap i fremtiden. 
 
Vedlegg:  
Regnskapsoppstilling 
Revisjonsuttalelse 5. september 2017 
 

 
Saksframstilling: 
Prosjektregnskapet gjelder bygging av ny ungdomsskole på Teigar. Det skulle 
bygges ny skole med tilstøtende idrettshall og utenomhusanlegg. Justert kontraktsum 
ble satt til 185 millioner kroner. Tønsbergs andel ble 19 millioner kroner. Det var 
beregnet at skolen skulle stått ferdig 02.01.2011. Det ble valgt en entreprisemodell 
som innebar at Nøtterøy kommune hadde hovedansvaret for leveranser av 
detaljprosjektert underlag til alle entreprisene. I forbindelse med sluttoppgjøret i juni 
2011 tok entreprenøren ut stevning mot Nøtterøy kommune med etterfølgende 
rettsprosess for Tønsberg tingrett i april 2013 og Agder lagmannsrett i april 2015.  
Tønsbergs andel var basert på 45 elever, og dette ga en kostnad på kr 25.262.382,- . 
Det utgjorde et merforbruk på kr 6.342.428 i forhold til opprinnelig avtale. Nøtterøy 
kommune mottok kompensasjon for merverdiavgift på prosjektet. Dette ble trukket ut 
i sluttoppgjøret slik at avviket ble kr 1.262.382,-.   
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De totale kostnadene for prosjektet ble kr 20.262.382,-  som ga et merforbruk på  
kr 1.262.382,- i forhold til budsjettrammen.  
 
Revisors utførte arbeid etter ISRS 4400 – ” Avtalte kontrollhandlinger” avdekker 
ingen vesentlige feil eller avvik bortsett fra at revisor bemerker at ferdigstillelsen var 
juni 2016. Sluttrapporteringen ifølge investeringsregnskapet er ikke overholdt.  
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Arkivsak-dok. 17/00204-2 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  28.11.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 46/17 
PROSJEKTREGNSKAP UTBYGGING EIK BBS 

 

Forslag til vedtak: 
Prosjektregnskap utbygging Eik BBS  
er behandlet.  Mindreforbruket er på kr 1.290.558,-. 
 
Kontrollutvalget ber administrasjonen følge investeringsreglementet vedrørende 
fristen for sluttrapportering av prosjektregnskap i fremtiden.  
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for bystyret:  
Prosjektregnskap utbygging Eik BBS. 
er behandlet og godkjent. Mindreforbruket er på kr 1.290.558,-. 
 
Bystyret ber administrasjonen følge investeringsreglementet vedrørende fristen for 
sluttrapportering av prosjektregnskap i fremtiden.  
 
 
 
Vedlegg:  
Regnskapsoppstilling 
Revisjonsuttalelse 16. mai 2017 

 
 
Saksframstilling: 
Prosjektregnskapet gjelder 28 nye heldøgnsplasser på Eik som ble vedtatt i 
økonomiplan 2007 – 2010 og videre behandlet/vedtatt i bystyret sak 149-07, 136-08, 
008-10, 066-10 og 053-12.  Prosjektet ble gjennomført med hovedentreprise, der alle 
tekniske kontrakter blir inngått direkte med kommunene og så videreført til 
hovedentreprenør. Prosjektet omfatter 4 bygningskropper i en etablert etasje med 
felles inngangsparti. I tillegg er det nytt hovedinngangsparti, ny kantine for hele 
sykehjemmet og oppvarming av byggene skjer ved bruk av vannbåren fjernvarme. 
 
De totale kostnadene for prosjektet ble kr 110.509.442,-  som ga et mindreforbruk på  
kr 1.290.558,- i forhold til budsjettrammen.  Finansieringen er gjort med låneopptak 
og refusjon fra staten.  
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Revisors utførte arbeid etter ISRS 4400 – ” Avtalte kontrollhandlinger” avdekker 
ingen vesentlige feil eller avvik bortsett fra at revisor bemerker at bygningen ble 
formelt overtatt august 2012. Sluttrapporteringen ifølge investeringsregnskapet er 
ikke overholdt.  
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Arkivsak-dok. 17/00209-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  28.11.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 47/17 
HENVENDELSE OMORGANISERING, 10.09.17 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget ser ikke at denne saken hører inn under kontrollutvalgets oppgaver. 
Kontrollutvalget går ikke videre med henvendelsen. 
 
Vedlegg:  
E-post av 10.09.17, notat oktober 2017, E-post av 11.09.17,  
Forvaltningsrevisjonsrapport Torvprosjektet side 2, faktura 24, 17,11,23,10 og 19, 
investeringsreglementet, logg av 05.09.17, gjennomgang av utvalgte virksomheter 
innen det tekniske området i Tønsberg kommune, møtereferat 21.04.17 og 
oppfølgings notat fra rådmannen 18.09.17.  
(Dokumentene er lagt inn i et samlet vedlegg i overnevnte rekkefølge.) 

 
Saksframstilling: 
 
Henvendelsene ble mottatt 10.09.17 og 11.09.17, henholdsvis fra Jarle Krokeide fra 
Akademiker-samarbeidet i Tønsberg kommune og Viggo Emda som er tillitsvalgt i 
NITO. 
Henvendelsene gjelder omorganisering av bydrift som pågår pr dags dato. Det er 
påpekt ni punkter i prosessen som rådmannen har besvart i sitt notat av 18.09.17. 
 
Kontrollutvalget er ikke noe klageorgan og kan gå inn i saker som har systemsvikt og 
utføre systemkontroll. Denne saken pågår og prosessen er  ikke sluttbehandlet. 
Kontrollutvalgets rolle er ikke å utføre følgepåsyn, men kommer først inn i saker i 
ettertid. For øvrig hører organisering av virksomheten under kommunestyret og 
rådmannen. 
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Arkivsak-dok. 16/00205-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  28.11.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 48/17 
MØTEPLAN FOR KONTROLLUTVALGET 2018 

 

Forslag til vedtak: 
 
Utkast til møteplan vedtas som: Møteplan 2018 for kontrollutvalget i Tønsberg. 

 torsdag,   1. februar 2018 

 torsdag, 26. april 2018  

 torsdag, 24. mai 2018 

 torsdag,   6. september 2018 

 torsdag, 22. november 2018 
 

Kontrollutvalget ber om at møtedagene legges inn i kommunens møtekalender.  
 
Møtene begynner som hovedregel kl. 16.00. 
 
 
 
Vedlegg:  
Kalender 2018 
Tønsberg kommunes forslag til møteplan 2018 

 
Saksframstilling: 
 
Forslag til møteplan 2018 for kontrollutvalget: 
Torsdag, 1. februar  

 Behandle prosjektplan   

 Årsrapport for kontrollutvalget 
 
Torsdag, 26. april  (årsregnskapsmøte) 

 Ku-uttalelse til årsregnskap 2016 

 Bestille prosjektplan til forvaltningsrevisjonsprosjekt 
 
Torsdag, 24. mai 

 Behandle prosjektplan 
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 Behandle forvaltningsrevisjonsrapport 
 
Torsdag, 6. september 

 Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 

 Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2018 

 Revisors uavhengighetserklæring 

 Innstilling på valg av revisor for 2019 eller for perioden 2019 - 2022 
 
Tirsdag, 22. november 

 Behandle forvaltningsrapport 

 Bestille prosjektplan til forvaltningsrevisjonsprosjekt 

 Møteplan 2019 
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UOO og UNS blir tirsdag 8. mai. 
Budsjettmøtet i bystyret 12. desember starter muligens tidligere på ettermiddagen. 
Formannskapsmøtet er samme dagen. 
 

MØTEPLAN FOR 2018 
  

 
Jan 

 
Febr 

 
Mars 

 
April 

 
Mai 

 
Juni 

 
Juli 

 
Aug. 

 
Sept. 

 
Okt. 

 
Nov. 

 
Des. 

Bystyret 
Onsdag 18.30 

 7 14 25 23 20   12 17 7 5/12 

Formannskapet (FORM) 
Mandag 18.30 

29  5 16 14 11   3 8/29 26 12 

Havnestyret  
Mandag 18.30 

29  5 16 14 11   3 8/29 26 12 

Utvalg for helse og omsorg (UHO) 
Tirsdag kl. 18.30 

23 27  10 8 5  28 25 23 20  

Utvalg for kultur, idrett og folkehelse 
(UKIF) 
Tirsdag kl. 18.30 

23 27  10 8 5  28 25 23 20  

Utvalg for oppvekst og opplæring 
(UOO) 
Torsdag kl. 18.30 

25  1 12 8 7  30 27 25 22  

Utvalg for nærings- og 
samfunnsutvikling (USN) 
Torsdag  kl. 18.30 

25  1 12 8 7  30 27 25 22  

Administrasjonsutvalget  (ADU) 
Mandag kl. 16.30 

  5  14 11   3  26  

Utvalg for bygg og arealplan (UBA) 
Fredag kl. 09.00 

26  2 13 4 8  31 28 26 23 14 

Eldrerådet 
Mandag kl. 09.00 

22 26  9 7 4  27 24 22 19  

Råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne mandag kl. 10.00 

22 26  9 7 4  27 24 22 19  
 

Ungdomsrådet  
mandag kl. 17.00 

22 26  9 7 4  27 24 22 19  

Forslag til gruppemøter  
Mandag kl. 18.30   

22 5/26 12 9/23 7/22 4/18  27 10/24 15/22 5/19 3/10 
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Arkivsak-dok. 16/00206-24 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  28.11.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 49/17 
REFERATSAKER 28.11.17 

 

Forslag til vedtak: 
Referatsaken tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Artikkel «Nye personvernregler fra 2018» 
Protokoll fra Styremøte i VIKS 28.08.17. 
NKRF-konferansen 7. og 8. februar 2018, program 
 

 
Saksframstilling: 
 
Nye personvernregler gjelder fra 25.05.2018 med nye regler og plikter. 
 
Styret i VIKS avholdt møte 28.08.17 på Tjøme herredshus. 
 
NKRF-Kontrollutvalgskonferanse arrangeres på Gardermoen  
den 7. og 8. februar 2018.Endelig program er ikke ferdig, men sendes ut til de som 
eventuelt skal delta når det foreligger. Sekretariatet melder på aktuelle deltakere.  
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MØTEPROTOKOLL  
 

Styret for VIKS 
 
Dato: 28.08.2017 kl. 18:00 
Sted: Tjøme kommune, kommunestyresalen 
Arkivsak: 15/00164 
  
Tilstede:  Jan Nærsnes, leder 
 Olav Bjørnli, medlem 

Gjert Gjertsen, medlem  
Ivar Dillan, medlem 
Aleksander Leet, medlem 
Stig Atle Vange, medlem 
Magnus Østlie, medlem 
Dag L. Erichsrud, medlem 
 

Møtende 
varamedlemmer: 

Kjetil Edvardsen, varamedlem 
Øyvind Olav Oppegård, varamedlem 

  
Forfall:  Terje Fuglevik, nestleder 

Heidi Ørnlo, medlem 
Lars Egeland, medlem 
 

  
Andre: Heidi Wulff Jacobsen, observatør 

Anja Ottervang Eriksen, rådgiver VIKS 
  
Møteleder: Jan Nærsnes 
 
Møtesekretær: 

 
Orrvar Dalby 

 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Behandling av utvalgssak 

12/17 17/00034-9 Godkjenning av protokoll fra møte 6.mars 2017. 3 

13/17 17/00092-5 Regnskapsrapport 2/2017 - januar-juli 2017. 3 

14/17 17/00144-1 VIKS - forslag til budsjett 2018. 4 

15/17 
16/00166-
21 

Strategi for VIKS for perioden 2017-2020. 4 
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16/17 
16/00166-
20 

Forslag til endring av vedtektene for Vestfold 
Interkommunale kontrollutvalgssekretariat fra 1.1.2018. 

5 

17/17 17/00143-1 Forslag til møteplan 2018. 6 

18/17 
16/00122-
14 

VIKS orienterer. 6 

19/17 
16/00122-
15 

Referater 7 

20/17 
16/00122-
13 

Eventuelt. 8 

    

 
 
Leder ønsket velkommen og møtet ble satt kl.18.00. 

Ny rådgiver i VIKS, Anja Ottervang Eriksen, presenterte seg for styret.  

Før behandling av styresakene, orienterte ordfører Bente Kleppe Bjerke om Tjøme 
kommune og den pågående kommunesammenslåingsprosessen. Hun svarte også 
på spørsmål og kommentarer fra styremedlemmene. 
 
Etter behandlingen av sakskartet ble det orientert om følgende 
forvaltningsrevisjoner/selskapskontroller: 
 
Sande: Byggesaksbehandling. 
Lardal: Spesialpedagogiske tiltak og tidlig innsats – barnehage. 
Nøtterøy: Teigar ungdomsskole og idrettshall. 
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Behandling av utvalgssak 

12/17 Godkjenning av protokoll fra møte 6.mars 2017. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 28.08.2017 12/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra styremøte 6.mars 2017 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
 
Protokoll fra styremøte 6.mars 2017 godkjennes. 
 
 
 
 

13/17 Regnskapsrapport 2/2017 - januar-juli 2017. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 28.08.2017 13/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Styret tar regnskapsrapport 2/2017 – januar-juli 2017 til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Styreleder orienterte kort om saken. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Styret tar regnskapsrapport 2/2017 – januar-juli 2017 til orientering. 
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14/17 VIKS - forslag til budsjett 2018. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 28.08.2017 14/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
1.Styret for VIKS vedtar det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2018 med en total 
kostnadsramme på kr. 2.413.000. 
 
2.Fordeling av driftskostnadene på medlemskommunene skjer i samsvar med 
vedlagte forslag. 
 
 
Møtebehandling 
Styreleder gjennomgikk hovedpunktene i forslaget. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
1.Styret for VIKS vedtar det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2018 med en total 
kostnadsramme på kr. 2.413.000. 
 
2.Fordeling av driftskostnadene på medlemskommunene skjer i samsvar med 
vedlagte forslag. 
 
 
 
 
 
 

15/17 Strategi for VIKS for perioden 2017-2020. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 28.08.2017 15/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Styret for VIKS vedtar at selskapet fortsetter som eget selskap, i hvert fall fram til 
2020.Fra 1.1.2018 reduseres selskapets bemanning fra 3 til 2 årsverk.  
 
 
Møtebehandling 
Saken ble drøftet. 



49/17 Referatsaker 28.11.17 - 16/00206-24 Referatsaker 28.11.17 : Protokoll Styret for VIKS 28.8.2017

 5  

 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Styret for VIKS vedtar at selskapet fortsetter som eget selskap, i hvert fall fram til 
2020.Fra 1.1.2018 reduseres selskapets bemanning fra 3 til 2 årsverk. 
 
 
 
 
 

16/17 Forslag til endring av vedtektene for Vestfold Interkommunale 
kontrollutvalgssekretariat fra 1.1.2018. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 28.08.2017 16/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Styret godkjenner det framlagte forslag til endring av §4 i vedtektene for Vestfold 
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat med virkning fra 1.1.2018. Saken sendes 
kommunestyrene i eierkommunene til godkjenning. 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble drøftet. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
 
Styret godkjenner det framlagte forslag til endring av §4 i vedtektene for Vestfold 
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat med virkning fra 1.1.2018. Saken sendes 
kommunestyrene i eierkommunene til godkjenning. 
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17/17 Forslag til møteplan 2018. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 28.08.2017 17/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Styret vedtar følgende møteplan for 2018: 
 

• Mandag 19.mars 

• Mandag 11.juni (ved behov) 

• Mandag 27.august 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
 
Styret vedtar følgende møteplan for 2018: 
 
• Mandag 19.mars 
• Mandag 11.juni (ved behov) 
• Mandag 27.august 
 
 
 
 
 

18/17 VIKS orienterer. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 28.08.2017 18/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Daglig leders redegjørelse tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Daglig leder opplyste at de saker som var framlagt for styret i dette møtet hadde vært 
hovedfokus den siste tida, sammen med innfasing og introduksjon av ny rådgiver. 
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Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Daglig leders redegjørelse tas til orientering. 
 
 
 
 
 

19/17 Referater 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 28.08.2017 19/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsaken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Følgende referatsak ble framlagt: Protokoll fra møte i styrets arbeidsutvalg 6.april 
2017. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
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20/17 Eventuelt. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 28.08.2017 20/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Gjert Gjertsen rapporterte fra møte i representantskapet i Vestfold Krematorium IKS i 
april 2017. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Tas til orientering. 
 
 
 
Møtet slutt kl. 19.30. 
 
 
Revetal 29.august 2017. 
 
For styreleder Jan Nærsnes, 
 
Orrvar Dalby 
Daglig leder  



49/17 Referatsaker 28.11.17 - 16/00206-24 Referatsaker 28.11.17 : Protokoll Styret for VIKS 28.8.2017

 9  
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1 
 

Arkivsak-dok. 16/00207-14 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  28.11.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 50/17 
EVENTUELT 28.11.17 

 

Forslag til vedtak: 
. 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
Saksframstilling: 
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