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2 

  
 



 
 

1 
 

MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Tjøme 
 
Dato: 01.03.2016 kl. 9:00 
Sted: Møterom 1 
Arkivsak: 15/00013 
  
Tilstede:  Dag Erichsrud 

Per Ove Width 
 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Jørn Fuglår 

  
Forfall:  Anne Marie Indseth, medlem  

Tjøme kommune, ordfører Bente Bjerke 
    «              «           varaordfører Carl-Erik Grimstad 
KPMG, statsautorisert revisor Siv Karlsen Moa  
 

  
Andre: Tjøme kommune, Rådmann Christine Norum tilstede sak 1 - 2 

Viks, rådgiver Heidi Wulff Jacobsen 
 

Møteleder: Kontrollutvalgsleder Dag Erichsrud 
Protokollfører: Rådgiver Heidi Wulff Jacobsen 
  

Innkalling og saksliste ble godkjent og møtet ble satt kl 09.00. 
Alle saker ble behandlet for åpne dører. 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

1/16 15/00013-
11 Godkjenning av protokoll 02.12.15, Tjøme 2 

2/16 15/00066-1 Kontrollutvalget og politisk ledelse - forventninger og 
samarbeid, Tjøme 3 

3/16 15/00066-2 Kontrollutvalget og administrativ ledelse - forventninger 
og samarbeid, Tjøme  3 

4/16 15/00073-1 Kontrollutvalgets årsrapport 2015, Tjøme 4 
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5/16 16/00025-2 Behandling av overordnet analyse og plan for 
forvaltningsrevisjon 2016 - 2019, Tjøme 4 

6/16 16/00025-3 Bestille overordnet analyse og plan for 
selskapskontroll 2016 - 2017, Tjøme 6 

7/16 15/00072-7 Bestille prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt, 
Tjøme 7 

8/16 15/00074-4 Henvendelse av 18.01.16, Tjøme 8 

9/16 15/00067-
15 Referatsaker, Tjøme 8 

10/16 15/00067-
16 Eventuelt, Tjøme 9 

    

 
 
 
Saker til behandling 

1/16 Godkjenning av protokoll 02.12.15, Tjøme 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tjøme 01.03.2016 1/16 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 02.12.15 godkjennes. 
 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 02.12.15 godkjennes. 
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2/16 Kontrollutvalget og politisk ledelse - forventninger og 
samarbeid, Tjøme 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tjøme 01.03.2016 2/16 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Informasjonen tas til orientering. 
 
Møtebehandling 
Ordfører Bente Bjerke var på ferie og hadde meldt forfall. Varaordfører Carl-Erik 
Grimstad var invitert via ordfører, men hadde forfall.  
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Saken utsettes, og ordfører blir invitert til neste kontrollutvalgsmøte 10.05.16. 
 
 
 
3/16 Kontrollutvalget og administrativ ledelse - forventninger og 
samarbeid, Tjøme  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tjøme 01.03.2016 3/16 

 
Forslag til vedtak: 
 
Informasjonen fra rådmann tas til orientering. 
 
Møtebehandling 
Rådmannen informerte om sine forventninger og samarbeid med kontrollutvalget. 
Rådmannen nevnte fokusområder vedrørende kommunesammenslåing med 
Nøtterøy som blant annet målsetting, kvalitetsforbedring, prosesser, bygge opp 
tjenester på nytt og omstillingskompetanse.  Det er fokus på intern / ekstern 
oppfølging, fokus på etikk / korrupsjon og levering av tjenester selv om kommunene 
er i en prosess. Rådmannen forventer at kontrollutvalget følger 
sammenslåingsprosessen nøye og bemerket at rapporteringen fra kontrollutvalget 
skal gi grunnlag for læring og forbedringer i kommunen.  
 
Votering 
Enstemmig 
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Vedtak  
Informasjonen tas til orientering. 
  
 
 
 
 
 
4/16 Kontrollutvalgets årsrapport 2015, Tjøme 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tjøme 01.03.2016 4/16 

 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Utkastet til «Årsrapport 2015 for kontrollutvalget i Tjøme kommune» vedtas 
som årsrapport 2015 for kontrollutvalget i Tjøme kommune. 

2. Årsrapport 2015 for kontrollutvalget i Tjøme kommune oversendes 
kommunestyret. 

 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  

1. Utkastet til «Årsrapport 2015 for kontrollutvalget i Tjøme kommune» vedtas 
som årsrapport 2015 for kontrollutvalget i Tjøme kommune. 

2. Årsrapport 2015 for kontrollutvalget i Tjøme kommune oversendes 
kommunestyret. 

 
 
 
 
 
 
5/16 Behandling av overordnet analyse og plan for 
forvaltningsrevisjon 2016 - 2019, Tjøme 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tjøme 01.03.2016 5/16 

 
 
Forslag til innstilling: 
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Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak: 
1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for 

forvaltningsrevisjon 2016 - 2019 i Tjøme kommune med følgende  
rekkefølge: 

• Utfordringer knyttet til ny 
kommunestruktur/kommunesammenslåing 

• IKT-systemene, investeringer, vedlikehold og planer  
• Opplæringsloven/spesialundervisning organisering og 

samarbeid 
• Post- og arkivfunksjonen, organisering, system og lagring  
• Refusjon/betalinger til kommunen, rutiner, krav og 

innkreving  
• Rus- og psykiatritjenestene, samsvar mellom kvalitet, 

tjenestetilbud og behov  
• Offentlige anskaffelser, innkjøpsordning og rammeavtaler 

nsprosjekt Tema 
 
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å revidere planen og tilføye nye prosjekter. 
3. Endringer i planen oversendes kommunestyret til orientering.  Hvis 

endringene i planen fører til økning av den økonomiske rammen som er 
vedtatt, må dette behandles spesielt. 

 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgsleder innledet saken og sekretariatet gjennomgikk prosessen. 
Forvaltningsrevisor Ole Willy Fundingsrud var med på telefon og ga informasjon og 
svarte på spørsmål om den overordnede analysen. Utvalget diskuterte konkrete 
forvaltningsoppgaver med fokus på kommunesammenslåing. Det ble nevnet temaer 
som arbeidsgiveransvar, tjenesteproduksjon, omstillingskompetanse, 
vedtakskompetanse, strategier og prosesser. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak: 

1.Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for 
forvaltningsrevisjon 2016 - 2019 i Tjøme kommune med følgende  rekkefølge: 

• Utfordringer spesielt knyttet til ny 
kommunestruktur/kommunesammenslåing 

• IKT-systemene, investeringer, vedlikehold og planer  
• Opplæringsloven/spesialundervisning organisering og 

samarbeid 
• Post- og arkivfunksjonen, organisering, system og lagring  
• Refusjon/betalinger til kommunen, rutiner, krav og 

innkreving  
• Rus- og psykiatritjenestene, samsvar mellom kvalitet, 

tjenestetilbud og behov  
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• Offentlige anskaffelser, innkjøpsordning og rammeavtaler 
nsprosjekt Tema 

Kontrollutvalget vil se alle valgte forvaltningsrevisjonsprosjekter i lys av 
omstillings fasen vedrørende kommunesammenslåings prosessen med fokus 
på arbeidsgiveransvar og tjenesteproduksjon.  
 
2.Kontrollutvalget gis fullmakt til å revidere planen og tilføye nye prosjekter. 
 
3.Endringer i planen oversendes kommunestyret til orientering.  Hvis 
   endringene i planen fører til økning av den økonomiske rammen som er 
   vedtatt, må dette behandles spesielt. 

 
 
 
 
 
 
 
6/16 Bestille overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2016 - 
2017, Tjøme 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tjøme 01.03.2016 6/16 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Overordnet analyse for selskapskontroll og forslag til plan for selskapskontroll for 
2016-2017 bestilles fra KPMG. Analysen og planen framlegges for behandling i 
kontrollutvalget i møte 10. mai 2016. Utgiften dekkes av budsjett for selskapskontroll 
2016 inntil kr. 12.000,-. 
 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Overordnet analyse for selskapskontroll og forslag til plan for selskapskontroll for 
2016-2017 bestilles fra KPMG. Analysen og planen framlegges for behandling i 
kontrollutvalget i møte 10. mai 2016. Utgiften dekkes av budsjett for selskapskontroll 
2016 inntil kr. 12.000,-. 
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7/16 Bestille prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt, Tjøme 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tjøme 01.03.2016 7/16 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for forvaltningsprosjektet 
«_____________________» som leveres til sekretariatet innen 20. april 2016 for å 
bli behandlet i kontrollutvalgsmøte 10. mai 2016. Kostnaden dekkes av timene i 
inngått kontrakt med inntil ________ timer.   
 
 
 
 
Møtebehandling 
De forskjellige fremlagte forvaltningsrevisjonsprosjektene i forslag til «Plan for 
forvaltningsrevisjon 2016 – 2019» ble diskutert. 
Følgende revisjonsprosjekter ble fremlagt: 

• Utfordringer spesielt knyttet til ny 
kommunestruktur/kommunesammenslåing 

• IKT-systemene, investeringer, vedlikehold og planer  
• Opplæringsloven/spesialundervisning organisering og 

samarbeid 
• Post- og arkivfunksjonen, organisering, system og lagring  
• Refusjon/betalinger til kommunen, rutiner, krav og 

innkreving  
• Rus- og psykiatritjenestene, samsvar mellom kvalitet, 

tjenestetilbud og behov  
• Offentlige anskaffelser, innkjøpsordning og rammeavtaler 

 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for forvaltningsprosjektet 
«Utfordringer spesielt knyttet til ny kommunestruktur/kommunesammenslåing» som 
leveres til sekretariatet innen 20. april 2016 for å bli behandlet i kontrollutvalgsmøte 
10. mai 2016.  Det forutsettes at kommunestyret vedtar forslag til «Plan for 
forvaltningsrevisjon 2016 – 2019». Kostnaden dekkes av timene i inngått kontrakt 
med inntil 20 timer.  Kontrollutvalget vil blant annet ha fokus på arbeidsgiveransvaret 
og tjenesteproduksjon i forvaltningsprosjektet.  
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8/16 Henvendelse av 18.01.16, Tjøme 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tjøme 01.03.2016 8/16 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Legges frem uten innstilling. 
 
 
Møtebehandling 
Det nevnes at sak 08/16 ble diskutert vedrørende lukking av møtet. 
Sekretariatet mottok en henvendelse fra Ulf Engelsen den 18.01.16 på Re. Brevet 
datert 12.01.16 med vedlegg ble diskutert. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  

Kontrollutvalget registrerer at denne saken er mer enn 10 år tilbake og gir ikke 
grunnlag for undersøkelser for saksbehandlingsrutiner på teknisk sektor i dag. Saken 
anses dermed som avsluttet fra kontrollutvalgets side. 

 
 
 
 
 
9/16 Referatsaker, Tjøme 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tjøme 01.03.2016 9/16 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 
Det ble gitt informasjon om følgende referatsaker og spørsmål ble besvart. 

• Skatteoppkreveren i Tjøme, årsrapport og årsregnskap 2015  
• Protokoll fra styremøte i VIKS, 13.01.16 
• Budsjett for tilsyn og kontroll 2016 
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• Workshop med revisjonen 27.01.16 
 

Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
10/16 Eventuelt, Tjøme 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tjøme 01.03.2016 10/16 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollrapporten fra Skatteetaten av 15.02.2016 og «Virksomhetsplanen 2016» fra 
Skatteoppkreveren på Tjøme ble delt ut. Sekretariatet informerte. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Informasjonen tas til orientering. 
 
 
 
Neste møte i kontrollutvalget på Tjøme er 10. mai 2016. 
 
Revetal, 01.03.2016 
For leder av kontrollutvalget i Tjøme kommune, Dag Erichsrud 
 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Rådgiver 
VIKS 
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Arkivsak-dok. 15/00066-5 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tjøme 10.05.2016 
 
 
 

   
 
 

KONTROLLUTVALGET OG POLITISK LEDELSE - FORVENTNINGER 
OG SAMARBEID, TJØME 

 

Forslag til vedtak: 
Informasjonen fra ordfører tas til orientering 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
Saksframstilling: 
Ordfører er invitert for å orientere om sitt forhold til kontrollutvalget, forventninger og 
samarbeid. 
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Arkivsak-dok. 15/00070-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tjøme 10.05.2016 
 
 
 

   
 
 

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2015, 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL REGNSKAPET 2015  

 

Forslag til uttalelse: 
Kontrollutvalget har i møte 10.05.16 behandlet Tjøme kommunes årsregnskap for 
2015. 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Tjøme kommunes årsregnskap inklusiv årsrapport for 
2015: 
 

Innledning 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet inklusiv 
administrasjonssjefens årsrapport og revisjonsberetningen 14. april 2016.  
 
Årets regnskapsresultat 2015 viser kr 244.531.000,- til fordeling drift og et 
mindreforbruk på kr 8.688.000,-.  

 
 
 

Til økonomistyringen - driften 
Budsjettdisiplinen er i hovedsak tilfredsstillende. 
 
Netto driftsresultat er 5,97 mill. kr. Det vil si at netto driftsresultat er 1,7% av 
driftsinntektene. Anbefalt normtall fra Teknisk Beregningsutvalg er satt til 
1,75%. 
 

Til avslutningen av investeringsregnskapet 
Tjøme kommune har avsluttet investeringsregnskapet i balanse med kr 0,-   
blant annet med vesentlig bruk av lån og fond.   
 

Til balansen 

 Gjeldsforhold 
Lånegjelden i kommunen har også økt betydelig i 2015. Netto lånegjeld pr 
31.12.15 er 489,5 mill. kr. Da er pensjonsforpliktelsene holdt utenfor, men 
formidlingslån og lån til VAR-området medtatt. Lånegjelden pr. innbygger er 
økende i Tjøme kommune og pr 31.12.14 var lånegjelden pr innbygger kr 
89.029.- og  pr. 31.12.15  var det kr 98.478,-. Det skal nevnes at over 
halvparten av lån gjelder innvesteringer på VAR-området. Økt gjeld vil 
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redusere handlefriheten til kommunen. Kontrollutvalget registrerer den økende 
gjeldsutviklingen fra år til år. 
 
Minstegrensen for betaling av avdrag er overholdt i forhold til enkel modell. 

 

  Ubrukte lånemidler er økt til kr 32,23 mill kr. pr 31.12.15. 
 
 

Likviditet  
Likviditetsgrad er 1,8. Det ligger over normtallet som er satt til 1.  

 

Til den interne kontrollen 
Revisor har ikke meldt om vesentlige svakheter i den interne kontrollen. 
 

Avslutning 
Ut over ovennevnte, har kontrollutvalget ikke ytterligere merknader til Tjøme 
kommunes årsregnskap for 2015. 

 

 
 
 
Vedlegg:  
Revisjonsberetning av 14.04.16 
Årsregnskapet 2015 inklusiv årsrapport 2015 
 

 
Saksframstilling: 
 
Opplysninger til behandling av saken: 
Kontrollutvalgsforskriften § 7 angir følgende: 

Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi 
uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. 
Uttalelsen avgis til kommunestyret eller fylkestinget.  

Kopi av uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet eller 
fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette 
organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret/fylkestinget. 
 
 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Tjøme kommunes årsregnskap for 2015 inklusiv 
årsrapport for 2015 skal sendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 







 
 

  2015 

Pr 31. desember 2015 

Kommunestyret 15.06.2016 

TJØME KOMMUNE 

Årsberetning og Driftsrapport regnskap 
pr. 31.12.2015 



   
 

Regnskap 2015 Kommunestyret 15.06.2016 Side 2 av 64 

TJØME KOMMUNE        Årsberetning 2015 

 

 
     

 
 

 

 

INNHOLDSFORTEGNELSE 
 

 

1. ORGANISASJON ......................................................................................................................................... 3 

1.2 ADMINISTRATIV ORGANISERING .................................................................................................. 5 

2. HOVEDTREKK 2015 ................................................................................................................................... 6 

2.1 RÅDMANNENS KOMMENTAR .................................................................................................................... 6 
2.2 NØKKELTALL OG ANALYSE AV NETTO OG BRUTTO RESULTAT ................................................................. 8 

3. PERSONAL ................................................................................................................................................. 10 

4. ETIKK I TJØME KOMMUNE. ................................................................................................................ 18 

5. INTERNKONTROLL. ............................................................................................................................... 18 

6. FELLESPOSTER OG FINANS – RAMMER FOR OMRÅDENE ........................................................ 19 

7. INVESTERINGER ..................................................................................................................................... 23 

8. OMRÅDENES KOMMENTARER TIL REGNSKAPET PR 31. DESEMBER. .................................. 30 

8.1 RÅDMANNEN OG RÅDMANNENS STAB .................................................................................................... 30 
8.2 OPPVEKST OG KULTUR ........................................................................................................................... 34 
8.3 HELSE OG VELFERD ................................................................................................................................ 48 
8.4 PLAN, TEKNIKK OG MILJØ ...................................................................................................................... 56 
8.5 KIRKELIG FELLESRÅD ............................................................................................................................ 63 

 

 



   
 

Regnskap 2015 Kommunestyret 15.06.2016 Side 3 av 64 

TJØME KOMMUNE        Årsberetning 2015 

1. Organisasjon  
 

Den politiske organiseringen er endret etter valget i 2015.  

 

Før valget 2015: 
 

 

 
 

 

Kommunestyret består av 19 representanter (Ap 6, Tjl 1, Frp 4, H 6, V 2).  

 

Formannskapet består av 5 representanter og har også funksjon som 4 andre utvalg.  

 

Det er 2 hovedutvalg; Hovedutvalg for Levekår behandler saker fra oppvekst, kultur, helse og 

velferd, mens Hovedutvalg for Plan og Miljø behandler saker fra teknisk sektor.   

 

Ordfører: John Marthiniussen, H  

Varaordfører: Per Ove Width, Frp  

Hovedutvalgsleder Levekår: Per Hotvedt Nielsen, Frp  

Hovedutvalgsleder Plan og Miljø: Svein O. Ringøen 

 

 

 

 

 

Kommunestyre  

Hovedutvalg  

Levekår 

Hovedutvalg  

Plan og miljø 

Kontrollutvalg  

Formannskap 

Kommuneplanutvalg 

Valgstyre 

Klagenemd 

Admin. utvalg 

 

Arbeidsmiljøutvalg 
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TJØME KOMMUNE        Årsberetning 2015 

Etter valget 2015: 

 

 

 
 

 

Kommunestyre består av 19 medlemmer (6 Ap, 4 Frp, 3 H, 2 TL, 2 V, 2 MDG)  

 

Formannskapet består av 5 representanter og har også funksjon som 4 andre utvalg. 

 

Det er 3 hovedutvalg; Hovedutvalg for Levekår behandler saker fra oppvekst, kultur, helse og 

velferd. Hovedutvalg for Miljø og teknikk behandler saker fra teknisk sektor.  Hovedutvalg 

for Plansaker behandler saker vedrørende kommunens planer. 

 

Ordfører Bente Kleppe Bjerke (Ap) 

Varaordfører Carl-Erik Grimstad (V) 

Hovedutvalgsleder for Levekår: Elin Ekeid (Ap) 

Hovedutvalgsleder for Miljø og Teknikk: Pål Syse (TL) 

Hovedutvalgsleder for Plansaker: Randi Fjellberg (MDG) 

 

Den politiske saksbehandlingen kan tallfestes på følgende måte i 2015: 

 

Kommunestyret har behandlet 98 saker, formannskapet 26, hovedutvalg for levekår 40 og 

hovedutvalg for plan og Miljø 144, hovedutvalg for plansaker 3, kommuneplanutvalget 8. 

 
 

 

 

Kommunestyre  

Hovedutvalg  

Levekår 

Hovedutvalg  

Miljø og teknikk 

Hovedutvalg 

Plansaker  

Kontrollutvalg  

Formannskap 

Kommuneplanutvalg 

Valgstyre 

Klagenemd 

Admin. utvalg 

 

Arbeidsmiljøutvalg 
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TJØME KOMMUNE        Årsberetning 2015 

1.2 ADMINISTRATIV ORGANISERING 

 

Kommunens administrasjon er organisert i områder ledet av en kommunalsjef. De tre 

områdene er: helse og velferd, oppvekst og kultur og plan, teknikk og miljø. Det er en 

målsetting at organiseringen skal gi bedre helhetlig styring og kontroll med kommunens 

virksomhet. Rådmannens stab omfatter følgende funksjoner: økonomi, personal, skatt og 

kommunikasjon. 

 

Kommunens ledergruppe består av: 

 

Rådmann: Christine Norum 

Kommunalsjef Johnny Steinsvåg 

Kommunalsjef Anne Johansson 

Kommunalsjef Gunnar Rougnø 

Personalsjef Dag Breirem 

Økonomisjef Laila Rognaldsen 

 

 

 
 

Rådmann 

Helse og velferd 

NAV 

Sykehjem 

Hjemme- 

tjenester 

Bo og 
tiltakstjenester 

Oppvekst og kultur 

Lindhøy 

Tjøme u.skole 

Pytteberget 

Tjøme barnehage 

Kultur  

Plan, teknikk og miljø 

Areal/plan/miljø 

Forvaltning 

Drift/vedlikehold 

Utvikling 

Skatteoppkrever 

Kommunikasjon 

Økonomi 

Personal 
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2. Hovedtrekk 2015 

2.1 Rådmannens kommentar 
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2.2 Nøkkeltall og analyse av netto og brutto resultat 
 

Alle tall er i mill kr hvis ikke annet er nevnt. 

 

 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Innbyggertall pr 31.12. 4 977 4 962 4 927 4 865 4 813 4 738 

Skatteinntekter 126,97 122,60 120,40 114,3 106,1 109,8 

Rammetilskudd  109,75 110,30 105,20 99,1 89,2 56,5 

Frie inntekter pr innbygger (kr) 47 563 46 941 45 899 43 850 40 575 35 118 

Endring frie inntekter pr innb. 1,7 % 2,3 % 4,7 % 8,1 % 15,5 % 4,6 % 

 

Sum inntekter fra skatt og rammetilskudd utgjør 236,7 mill kr i 2015. Dette er 0,2 mill kr over 

regulert budsjett. Tjøme kommune hadde en inntekt fra skatt i 2015 på kr 25390 pr innbygger. 

Dette er 97,5 % av landsgjennomsnittet og en reduksjon fra 2014 da Tjøme lå på 98,6% av 

landsgjennomsnittet. Skatteinntekt pr innbygger i 2014 var kr 24 877.   

 

Tjøme kommune har hatt en økning i antall innbyggere de siste 6 årene på 5,04 %, eller en 

gjennomsnittlig vekst pr år på 0,84%. I 2015 utgjør økningen for Tjømes del 0,3 %, mens den 

på landsbasis var 1,0% økning.  

 

 
2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Brutto driftsresultat  7,82 -0,6 15,6 8,2 4,7 -4,9 

Netto eksterne finansposter -21,70 -17,90 -15,80 -15,4 -19,4 -13,5 

Netto driftsresultat  5,97 0,14 17,10 8,6 0,2 -4,9 

Netto driftsresultat i % 1,7 % 0,0 5,1 % 2,8 % -0,1 % -1,8 % 

Overskudd/underskudd 8,7 4,7 9,4 5,9 -2,5 1,1 

Avsetning (-)/bruk (+) bundne fond -3,5 -2 -7,5 -3,7 -2,5 4,7 

 

Netto driftsresultat i 2015 er positivt med 1,7% for Tjøme kommune. Dette er tilsvarende 

anbefalingen fra Teknisk beregningsutvalg som råder kommunene å ha et netto driftsresultat 

på 1,75 prosent. Begrunnelsen for målsettingen med netto driftsresultat på 1,7 % i 

kommunesektoren er å sørge for en driftsmargin, og å bevare verdiene sektoren allerede sitter 

på, samt å kunne sette av noe egne penger til investeringer. 

 

Sum driftsinntekter utgjør 350,3 mill kr i 2015, 10,6 mill kr over budsjett. Driftsutgiftene 

viser et samlet merforbruk på ca 2,5 mill kr i forhold til budsjett.  

 

Finansinntektene var ca 1,5 mill kr lavere enn budsjettert i 2015. Avkastningen på 

kommunens langsiktige portefølje har vært svakere enn forventet i budsjett.  

 

Finansutgiftene – og da hovedsakelig kostnader knyttet til avdrag og renter på langsiktige lån 

- viser et mindreforbruk på kr 2,8 mill i forhold til budsjett. Lavt rentenivå og refinansiering 

av lån i løpet av året er årsak til dette. 
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De ulike områdene inkl VAR området har et samlet mindreforbruk på 6,2 mill kr. Det vises til 

kapittel 3 for nærmere kommentarer, samt en egen utfyllende årsberetning pr 31.12.2015. 

 

 
2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Investeringer 48,4 65,4 47,7 51,0 60,6 47,7 

Nye låneopptak  61,9 29,6 41 56,2 22,8 65,5 

Langsiktig gjeld eks pensjon  489,5 441,7 426,1 401,4 351,9 343,1 

Andel egenkapital 18,1 % 18,2 % 17,3 % 18,9 % 20,8 % 24,3 % 

 

Tabellen over viser at Tjøme kommune de siste årene har hatt en utvikling med høye 

investeringer og økende gjeldsgrad, noe som igjen gir økt press på driften i form av økte 

utgifter til renter og avdrag. I budsjett for 2016 er det vedtatt investeringer for 48 millioner og 

utviklingen vil fortsette også i de nærmeste årene. Det er vært å merke seg at investeringer i 

VAR utgjør om lag halvparten av lånemengden til Tjøme kommune 
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3. Personal 
 

Antall ansatte i Tjøme kommune fordelt på årsverk og heltid / deltid 
 

 2015 

Antall årsverk 261,9 

Antall ansatte 355 

Antall kvinner 279 

% andel kvinner 78,59 

Antall menn 76 

% andel menn 21,41 

Antall kvinner ledende stillinger 14 

% andel kvinner i ledende stillinger 45,16 

Antall menn i ledende stillinger 17 

% andel menn i ledende stillinger 54,83 

 
 

 Fordeling heltid/deltid 2015 

Antall deltidsstillinger 196 

Antall kvinner i deltidsstillinger 170 

% andel kvinner i deltidsstillinger 86,7 

Antall menn i deltidsstillinger 26 

% andel menn i deltidsstillinger 13,3 
 

 

  Antall ansatte i Tjøme kommune fordelt på årsverk og heltid / deltid har vært noenlunde 

stabilt i de seinere årene. 

 

I norske kommuner og fylkeskommuner ser lederstrukturen slik ut: 

 

 Andel kvinner (%) Andel menn (%) Totalt antall 

Toppledere 26 % 74 % 450 

Sektorledere 53,6 % 46,4 % 2350 

Enhetsledere 72,9 % 27,1 % 6200 

Totalt 65,5 % 34,5 % 9000 
   

Kilde: PAI 2015 

I 2015 var det om lag 9000 ledere i kommunesektoren, det tilsvarer litt i underkant av 2 % av 

alle ansatte i kommuner og fylkeskommuner. Rådmenn og fylkesrådmenn er topplederne i 

kommunesektoren. Sektorledere er f.eks. pleie- og omsorgssjefene, skolesjefene og leder av 

teknisk etat. Virksomhetsledere / enhetsledere er den største gruppen av ledere i kommuner og 

fylkeskommuner.  

Blant toppledere og sektorledere er det flere menn enn kvinner, mens kvinnene er i klart 

flertall blant virksomhetslederne / enhetslederne. Kvinneandelen blant rådmenn, 

virksomhetsledere og sektorledere har økt hvert år siden 2007. Andel kvinnelige toppleder har 

også økt siste året, og andelen menn som toppledere har gått tilbake. Andelen mannlige 
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virksomhetsledere / enhetsledere er størst i skole, og lavest i barnehage. Andelen mannlige 

sektorledere er høyest innen teknisk sektor og lavest i barnehage. 

 

I Tjøme kommune er det kvinnelig rådmann, og i rådmannens ledergruppe er det 3 kvinne og 

3 menn. Samlet sett er det således i rådmannens ledergruppe 50 / 50. Av enhetslederne under 

rådmann/kommunalsjef er det 9 kvinner og 4 menn - de 4 mennene er alle i plan, miljø og 

teknikk. 

 

 Kvinner  Menn  

 Antall % Antall % 

Rådmann 1 100   

Kommunalsjef 1 33 2 67 

Enhetsledere 9 69 4 31 

 

Statistikken for Tjøme er symptomatisk som tilfellet nok også er i resten av Norge ved at 

kvinneandelen stort sett er høyere blant enhetsledere (69 %) enn toppledere (50 %).  

 

Det bør således være et mål at antall menn blant enhetsledere økes. 

 

Kompetanseutvikling 

 

Kompetanseutvikling bør være et av satsningsområdene for Tjøme kommune. I Tjøme 

kommune er opplæring / kompetanseutvikling et ansvar for enhetsleder / nærmeste leder. 

Dette innebærer at enhetslederne kartlegger behov for kompetanseutvikling, gjennomfører 

tiltak og legger til rette for at ny kompetanse tas i bruk i organisasjonen. Ideelt sett bør alle 

enhetene ha egne kompetanseutviklingsplaner. Tjøme kommune utarbeider hvert år en 

overordnet kompetanseutviklingsplan / opplæringsplan som vedtas i AMU for alle ansatte. 

På 2015-budsjettet ble det satt av NOK 75.000 til å gjennomføre denne. I tillegg kommer 

enhetenes kompetansemidler samt evt, tilskudd etter særskilt søknad.  

 

Sykefravær 

 

Kommunene i Norge har fortsatt høyt sykefravær, men det er store kommunevise og 

sektorvise forskjeller. Det høye fraværet i kommunene kan i hovedsak tilskrives en høy 

kvinneandel og høy gjennomsnittsalder (Kommunesektorens arbeidsgivermonitor 2015). 

 

Det er ingen entydig forklaring på kvinners høye sykefravær, men flere forskere har antydet 

en sammenheng med kombinasjon av arbeid og familie. Partene i arbeidslivet og 

myndighetene er enige om at spørsmål om kjønnsforskjeller i sykefraværet fortsatt er viktig 

satsingsområde for kunnskapsutvikling, forsøksordninger og tiltak også i IA-avtalen 

(Kommunesektorens arbeidsgivermonitor 2015). 

 

Etter at det var en nedadgående trend fra 2013 til 2014 i Tjøme kommune har sykefraværet 

igjen økt i 2015. Tallet omfatter både legemeldt og egenmeldt sykefravær.  

 

År 2012 2013 2014 2015 

Sykefravær 7,5 % 7,6 % 7,2 % 8 % 

 

For å redusere sykefraværet gjennomføres bl. a. følgende tiltak, jfr. F-sak 3/05: 
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 Tett oppfølging av langtidssykmeldte via dialog med de langtidssykmeldte og deres 

nærmeste leder hver måned   

 Jordmor har samtale med ansatte som er gravide etter 20 uker og 30 uker 

 Nærmeste leder har medarbeidersamtale med alle ansatte hvert år i januar/februar  

 Medarbeiderundersøkelse annet hvert år (2006, 2008, 2010, 2012 og 2014) hvoretter 

nærmeste leder utarbeider handlingsplaner 

 Nærmeste leder utarbeider Individuell oppfølgingsplan (IOP) innen 4 uker, jfr. aml. 

§ 4-6 (3) 

 Nærmeste leder sender kopi av Individuell oppfølgingsplan (IOP) til sykmelder 

innen 4 uker, jfr. aml. 4-6 (3) 

 Nærmeste leder avholder dialogmøte 1 (D1) innen 7 uker for helt sykmeldte, jfr. aml. 

4-6 (4) 

 NAV avholder dialogmøte 2 (D2) innen 6 måneder, jfr. ftrl. § 8-7 a 

 Det kan avholdes dialogmøte 3 (D3) ved utløpet av sykepengeperioden. 

 

Tjøme kommune har avtale med NAV om et inkluderende arbeidsliv (IA). Samarbeid med - 

og bistand fra - Viken bedriftshelsetjeneste, NAV lokalt og NAV arbeidslivssenter har fungert 

godt.  

 

Helse, miljø og sikkerhet 

 

Kommunens avtale vedr. bedriftshelsetjeneste med Viken Bedriftsheletjeneste ble videreført 

for 2015. Tjøme kommune mener at vi har godt utbytte av samarbeidet. Det utarbeides ny 

aktivitetsplan hvert år som behandles i AMU, og det avlegges en årsrapport over omfanget av 

de tjenester som Viken gir hvert år som behandles i AMU. Viken bistår med kartlegging av 

arbeidsmiljøet i enkeltsaker og i enhetene.  

 

Kartlegging av arbeidsmiljøet: 

Det ble foretatt medarbeiderundersøkelse i 2014 ved hjelp av ”bedrekommune.no”. Resultatet 

fra undersøkelsen ble informert til enhetsledere og tillitsvalgte - og behandlet i AMU - og 

enhetslederne har utarbeidet handlingsplaner basert på resultatene som undersøkelsen 

avdekker. Gjennomsnittlig poengsum ble 4,4 (skala fra 1 til 6) i både 2014 og 2012, mens det 

både i 2006, 2008 og 2010 var 4,3; gjennomsnittet for landet lå på 4,3 i 2006, 4,4 i 2008, 4,4 i 

2010 og 4,6 i 2012 og 2014. Enhetslederne informerte i løpet av 2015 rådmannen om 

resultatene av tiltakene i sine respektive handlingsplaner fra medarbeiderundersøkelse i 2014. 

Det skal foretas ny medarbeiderundersøkelse i 2016. 

Medarbeiderundersøkelsene som gjennomføres ved hjelp av www.bedrekommune.no 

dokumenterer at medarbeidernes tilfredshet med nærmeste leder er høy og relativt stabil over 

tid. Tilfredshet med nærmeste leder er basert på spørsmål om han/hun i) gir klart uttrykk for 

hva som forventes av den enkelte i jobben, ii) gir tilstrekkelig tilbakemelding på jobben som 

gjøres, iii) har innsikt i jobben som gjøres, iv) er lydhør overfor den enkeltes synspunkter og 

v) tar spørsmål om etikk på arbeidsplassen alvorlig. 

European Employee Index (EEI) for 2015 viser at ansatte i kommuner og fylkeskommuner 

fortsatt har den høyeste arbeidsgleden i Norge. En ser samtidig en nedgang i arbeidsgleden 

innen kommunal sektor og en omtrent tilsvarende økning i statlig sektor. Arbeidsgleden er 

beregnet ut fra en indeks som baserer seg på spørsmål knyttet til de syv innsatsområdene: 
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omdømme, overordnet lederskap, nærmeste leder, samarbeid, det daglige arbeidet, lønns- og 

ansettelsesforhold, og faglig og personlig utvikling (Kommunesektorens arbeidsgivermonitor 

2015).  

Medarbeiderundersøkelsen har fra 2015 endret navn til 10-faktor.  

HMS-system:  

 

Qm + er kommunens kvalitetssystem og inneholder systemer for internkontroll, 

kvalitetsstyring og HMS. Videre moduler for blant andre grafer, meldinger, sjekklister og 

spørreskjemaer, risikoanalyser, aktivitetsplan, saksbehandling og dokumenthåndtering.  

En har stor tro på at dette systemet kan gi større mulighet til oppfølging av saker og bedre 

informasjon til dem som melder avvik.  

 

Velferd: 

 

Det har hvert år vært satt av en sum til velferdstiltak for kommunens ansatte. Beløpet har stått 

relativt stille i mange år og har primært vært benyttet til enkelt tilstelninger ute i enhetene.  

 

Rekruttering 

 

For Tjøme kommune som arbeidsgiver er det viktig å rekruttere, videreutvikle og beholde 

kompetent arbeidskraft. 

Kommunesektorens samlede utfordring med å tiltrekke seg personell henger både sammen 

med økonomiske konjunkturer, og strukturelle forhold som lønn, oppfatninger om 

arbeidsbelastning i yrkene, karrieremuligheter og muligheter for faglig utvikling o.a. (Econ 

2008). 

Rådmennene i kommunene i Norge oppgir at det er sivilingeniører og andre ingeniører som er 

vanskeligst å rekruttere. 60 % mener det er «meget» eller «ganske» utfordrende å rekruttere 

disse yrkesgruppene. Resultatet stemmer godt overens med tilsvarende undersøkelse i både 

2013 og 2014. For Tjøme er det ikke spesielle yrkesgrupper man har problem med å 

rekruttere; generelt er det dog ikke mange søkere på stillingshjemler som ingeniør.  

 

Lærlinger 

 

Kommunen har i 2015 hatt 2 lærlinger; 1 innenfor barne- og ungdomsarbeiderfaget og 1 

innenfor helsefagarbeiderfaget. Lærlingene - som har et 2-årig forløp i kommunen - begynner 

/ slutter ca. + / - 1.8. I følge KS anbefaling / ”norm” burde vi hatt 4 - 5 lærlinger til enhver tid, 

dvs. 1 lærling pr. 1.000 innbyggere. 

 

Seniorpolitikk 

 

Kommunens seniorpolitikk ble vedtatt av administrasjonsutvalget 29.4.09. Tiltakene i planen 

er rettighetsbasert og kjønnsnøytrale. Administrasjonsutvalget har vedtatt følgende tiltak: 
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 Mellom 60 og 65 år får alle ansatte tilbud om å delta ved Norsk senter for 

seniorutviklings (Melsomvik i Stokke) kurs over 5 dager. Kostnadene dekkes av 

Tjøme kommune. 

 2. Ansatte får fra 55 år og fram til alderspensjon følgende tiltak: 

 

 KLP-dag innføres som en fast ordning hvert tredje år 

 Virksomhetsleder skal i ifm. medarbeidersamtale for ansatte ta opp tiltak som kan 

tilrettelegge for en bedre arbeidsdag for ansatte over 55+ 

 Ansatte over 55+ skal ikke ufrivillig få endret sitt ansvars- og arbeidsområde 

dersom det ikke er tvingende nødvendig 

 Ansatte over 55+ skal ikke i sin turnus gis nattevakter dersom det ikke er 

tvingende nødvendig  

 Det avholdes seniorsamtale for alle ansatte over 55 år ift. medarbeiderens karriere 

de neste to til fem år  

 Virksomhetsleder skal til enhver tid ta hensyn til ansatte på 55+ slik at det 

tilrettelegges for en god og attraktiv arbeidsplass.” 

I tillegg har arbeidsgiver en positiv holdning dersom ansatte som er ”senior” har søkt om å få 

redusere sin stillingshjemmel. 

 

Lønnspolitikk 

 

Året 2015 er det gjennomført et mellomoppgjør (det er nytt hovedoppgjør i 2016).  

Hovedtariffavtalen skiller mellom kapittel 4, som består av de som får hoveddelen av sin lønn 

fastsatt etter sentrale forhandlinger, og kapittel 3 og 5, som får sin lønn fastsatt lokalt i 

kommunen. Årets lønnsoppgjør i kap. 4 utgjorde 3,2 %.  

 

Året 2015 har det også vært gjennomført forhandlinger med hjemmel i HTA. kap. 3 og 5.  

”Lønnspolitisk plan for Tjøme kommune” som ble vedtatt av partene 22.4.14 brukes av begge 

parter under lønnsforhandlingene.” 

Gjennomsnittlig årslønn pr. årsverk for kommuneansatte var i overkant av NOK 460.000 i 

2014 (vi har ikke tall for 2015 ennå). Gjennomsnittlig årslønn pr. årsverk for ansatte i Tjøme 

kommune var NOK 443.922 i 2015. Tjøme kommune ligger ergo en del under 

gjennomsnittlig årslønn pr. årsverk for kommuneansatte. Gjennomsnittlig lønnsnivå i 

kommunesektoren er lavere enn i industrien og staten. Noe av denne forskjellen kan skyldes 

forskjell i arbeidsoppgaver, som medfører en annen stillingsstruktur. Videre er andelen ansatte 

i stillinger uten krav til utdanning høyere i kommunesektoren enn i staten.  

 

Vernetjenesten 

 

Vernetjenesten reguleres gjennom arbeidsmiljølovens bestemmelser. Kommunen har 1 

hovedverneombud og 9 verneombud fordelt på de forskjellige verneområdene. 

Hovedverneombudet (HVO) bistår og støtter de ”lokale” verneombudene i sitt arbeid og er 

talerør for vernetjenesten i AMU. HVO har møter med alle verneombudene, og Viken 

bedriftshelsetjeneste har møter med verneombudene.  
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Alle verneombudene har hatt / får tilbud om ”40-timers kurset” som avholdes 2 ganger i året i 

regi av Viken bedriftshelsetjeneste. Kommunen ser det som svært viktig å ha et godt 

samarbeid med vernetjenesten. 

 

Tillitsvalgte 

 

Tillitsvalgtes rettigheter og plikter reguleres gjennom Hovedavtalen. I Tjøme kommune er det 

1 organisasjon som har frikjøp med 40 %, og 1 organisasjon som har frikjøp med 20 %. 

Kommunen har ansatte med tilknytning til 14 ulike organisasjoner.  

 

Hovedtillitsvalgte har møter på tvers av hovedsammenslutningene. Dette er nyttig spesielt i 

forkant av viktige møter med arbeidsgiver.  

 

I mange år har rådmann hatt møte med arbeidstakerorganisasjonene hver 6 uke, jfr. 

Hovedavtalens bestemmelser. Her får begge parter anledning til å komme med innspill til 

dagsorden. Kommunalsjefene har tilsvarende møte med arbeidstakerorganisasjonene også 

hver 6 uke.  

 

Hovedtillitsvalgte (HTV) / tillitsvalgte (TV) har i 2015 deltatt aktivt i de utfordringer 

kommunen har stått overfor, spesielt i forhold til økonomi, rekruttering, sykefravær og 

skolering. Ved oppnevning av partsammensatte arbeidsgrupper er HTV / TV med og de har 

de samme rettigheter og plikter som administrasjon og politikere. Kommunesammenslåings-

prosjektet i 2015 med Nøtterøy var et eksempel på en slik prosess. Arbeidsgivers intensjon er 

at tillitsvalgte skal delta i prosessen på de vilkår avtaleverket krever. Tillitsvalgte bidrar aktivt 

og konstruktivt i de ulike prosesser som blir igangsatt. Kommunen ser det som svært viktig å 

ha et godt samarbeid med tillitsvalgte.  

 

Likestilling 

 

Offentlige myndigheter er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme 

likestilling og hindre diskriminering. Dette innebærer en aktivitetsplikt. Aktivitetsplikten 

handler blant annet om rekruttering, forfremmelse og utvikling, lønns- og arbeidsforhold og  

beskyttelse mot trakassering. Rapporteringsplikten innebærer at kommunene årlig skal 

redegjøre for tilstanden på kjønn samt tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges. 

Rapporteringsplikten er et verktøy for å skape bevissthet om og et grunnlag for 

aktivitetsplikten.   

  

Kjønnsbalanse - kjønnsfordelingen i områdene   

 

 

Område Menn Kvinner Totalt 

% andel  

kvinner Menn Kvinner 

Stab 3 19 22 86,3 % 80 92,10 

Oppvekst og kultur 21 104 125 83,2 % 92,61 78,20 

Helse og velferd 36 145 181 80,1 % 66,91 61,17 

Plan, teknikk og miljø 17 14 31 45,1 % 100,0 92,50 

Totalt 77 282 359 78,5 % 

Antall ansatte Gjennomsnittlig stillings% 
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Kjønnsbalansen i Tjøme kommune har i likhet med øvrige kommuner i landet en stor 

overvekt av kvinnelige ansatte, og i Tjøme er kvinneandelen 78,5 %. Størst kvinneandel er det 

i oppvekst og kultur, og i helse og velferd. Dette er som i øvrige kommuner i Norge. I 

kommunesektoren som helhet utgjør kvinneandelen i Norge 78 %.  

 

Likelønn  

 

I utgangspunktet skal det ikke være forskjell i avlønning av kvinner og menn i samme type 

stilling i Tjøme kommune. Lokal lønn med vekt på individuell avlønning kan imidlertid føre 

til ulik lønn i samme type stilling uten at dette skal være kjønnsbasert. 

 

 Antall Gjennomsnittslønn 

Kvinner  279 439 605 

Menn 76 448 239 

Gjennomsnittslønn totalt 355 443 922 

 

Gjennomsnittslønnen totalt er NOK 439.605 for kvinner, mens den er NOK 448.239 for 

menn. Gjennomsnittlig årslønn for alle ansatte er NOK 443.922. I snitt tjener menn i Tjøme 

kommune 1,96 % mer enn kvinner.  

Tiltak for å fremme likelønn 

 

Tjøme kommune har ingen egne tiltak for å fremme det ene kjønn framfor det andre, jfr. det 

en sa ovenfor om at  

 

”i utgangspunktet skal det ikke være forskjell i avlønning av kvinner og menn i samme type 

stilling i Tjøme kommune. Lokal lønn med vekt på individuell avlønning kan imidlertid føre 

til ulik lønn i samme type stilling uten at dette skal være kjønnsbasert.” 

Arbeidstid  

 

I februar 2013 inngikk KS, Fagforbundet, Sykepleieforbundet og Delta en erklæring om 

heltidskultur. Erklæringen slår fast at heltid skal være det normale i kommunesektoren, også i 

pleie- og omsorgssektoren. For å få dette til er partene enige om en rekke punkter som kan 

bidra til å utvikle en heltidskultur i sektoren. 

 

I Tjøme kommune har en hele tiden fokus på at det skal være mulighet for den enkelte ansatt 

å øke sin stillingshjemmel dersom forholdene ligger til rett for dette, jfr. HTA. kap. 1 § 2.3. 

Særlig ved vakanser må nærmeste leder til enhver tid ha oversikt over sine ansatte slik at 

deltidsansatte som ønsker det, tilbys å utvide sin stillingshjemmel.  

 

Personalpolitiske satsninger  

 

Kommunene er forskjellige, og har forskjellige utfordringer i forhold til arbeidsmiljø, 

kompetanseheving, rekruttering etc. Tjøme har ikke pekt ut et spesielt satsningsområde, men 

har hele tiden fokus på å rekruttere, beholde, videreutvikle og avslutte et arbeidsforhold på en 

god og verdig måte. I dette henseende er bl. a. arbeidsmiljø, lønn, seniorpolitikk, 

kompetanseutvikling osv. viktig. 
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Tiltak rettet mot kjønn  

 

Tjøme kommune har ingen egen handlingsplan med tiltak rettet mot kjønn. I forhold til 

kjønnsbalansen er det - som en anførte under punktet om Kjønnsbalanse - kjønnsfordelingen i 

virksomheten - svært skjevt hvor kvinner og menn arbeider i kommunen, og at flere av 

enhetene / avdelingene er kvinnedominerte.  

 

Tiltakene som kan være aktuelle er at det ved rekruttering f. eks. oppfordres i 

stillingsopplysninger om at det underrepresenterte kjønn bør søke. Dette kan f. eks. være 

aktuelt ved rekruttering i barnehagen. Blant andre tiltak er undersøkelser om uønsket deltid og 

tilrettelegging for økte stillingsprosenter. Andre tiltak kan være oppmerksomhet om likelønn,  

redusere ønsket deltid, øke andelen menn ansatt i kommunen, jevnere kjønnsbalanse på 

ledernivå, jevnere kjønnsbalanse i omsorg- og undervisningssektoren, lik lønn for arbeid av 

lik verdi, kompetanseheving, oppfordre menn til å ta foreldrepermisjon, skape en kultur for at 

fravær knyttet til barns sykdom blir fordelt likt mellom foreldrenes arbeidsplasser.  

   

Tiltak rettet mot etnisitet og nedsatt funksjonsevne  

 

Kommunen har ansatte med innvandrerbakgrunn ansatt på forskjellige nivåer i 

organisasjonen. Det føres dessverre ingen statistikk over antall personer fra etniske 

minoriteter eller over personer med nedsatt funksjonsevne som søker stilling / har blitt innkalt 

til intervju eller faktisk har fått stilling i Tjøme kommune. 

 

Det vurderes daglig tilrettelegging i en eller annen form for ansatte med nedsatt 

funksjonsevne. 

 

 Tjøme kommune har bl. a. følgende tiltak ift. spørsmålet om etnisitet og nedsatt 

funksjonsevne. 

 Det gis inntil 2 dager permisjon med lønn for å feire religiøse og nasjonale 

høytidsdager som ikke er offisielle etter norsk kalender 

 Ansatte har mulighet til fleksibel arbeidstid 

 ”Etiske retningslinjer for ansatte i politikere i Tjøme kommune” anfører at ” baktaling, 

mobbing, sjikanering, kjønnstrakassering eller lignende skal ikke forekomme; verken i 

omtale av medarbeidere, politikere eller innbyggere for øvrig”  

 I internkontrollsystemet QM+ skal alle former for slik adferd som nevnt ovenfor 

meldes som avvik 

 I medarbeiderundersøkelsen, jfr. punktet ”Kartlegging av arbeidsmiljøet” stilles 

spørsmål om mobbing, om arbeidsplassen er integrerende når det gjelder kjønn, etnisk 

tilhørighet, religion osv.  

 Fysisk tilrettelegging i flere bygninger for ansatte med nedsatt funksjonsevne. 
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4. Etikk i Tjøme Kommune. 
 

I enhver organisasjon dukker det opp etiske utfordringer både i møte med personlige 

holdninger og ferdigheter, ulike valgsituasjoner, organisasjonskultur og innen ledelse. Etikk er 

systematisk refleksjon over hvordan ting kan være, hva som er rett og galt, rettferdig og 

urettferdig i ulike situasjoner. Etikk handler også om å ha et felles sett av verdier, enighet 

rundt hvordan verdiene skal praktiseres og om å forstå konsekvenser av ulike valg. Det er de 

faktiske handlingene hos ansatte og folkevalgte som danner grunnlaget for kommunens 

omdømme hos innbyggerne. Bevissthet og evne til å håndtere vanskelige etiske 

problemstillinger bidrar til å styrke den faglige kvaliteten i tjenestene. Høy etisk standard er 

også en plussfaktor internt i arbeidsmiljøet. Innbyggernes tillit til folkevalgte og kommunens 

ansatte er en forutsetning for lokaldemokratiet. I en kommune med godt omdømme, øker de 

folkevalgtes handlingsrom, som igjen gjør det mulig for kommunen å fylle rollen som god 

tjenesteyter, samfunnsutvikler, forvaltningsmyndighet og arbeidsgiver. 

 

Både offentlig og privat virksomhet møter i økende grad krav om samfunnsansvarlig drift. 

Samfunnsansvar handler blant annet om å forvalte ressursene på en måte som samsvarer med 

innbyggernes oppfatning av rett og galt. Skal innbyggerne ha tillit til kommunen, må 

folkevalgte og ansatte vise åpenhet både utad mot innbyggerne og internt i virksomheten. 

Både ansatte og folkevalgte blir oppfattet som representanter for hele organisasjonen Tjøme 

kommune. Alle har derfor et selvstendig ansvar for å bidra til at tilliten og omdømmet til 

kommunen ivaretas. I 2014 hadde Tjøme kommune særskilt fokus på etikk gjennom sitt 

etikkprosjekt der alle ansatte har jobbet med etiske refleksjoner innenfor sine sektorer og 

funksjoner. Tjøme kommune er medlem av Transparancy international og deltok i 2013/2014 

i ett Antikorrupsjonsnettverk arrangert av KS og Transparancy international. Utfordringer skal 

i Tjøme kommune møtes gjennom å videreutvikle god kultur for åpenhet. Det skal være 

normalt akseptert å ta opp de vanskelige situasjoner i hverdagen til diskusjon. Gjennom å dele 

både gode og mindre gode erfaringer, er det lettere å finne nye måter å håndtere ulike 

problemstillinger på. 

 

5. Internkontroll. 
 

Kommunen har etablert internkontrollrutiner innenfor alle områder og enheter. Det er satt 

fokus på den helhetlige oppfølgingen og forbedringen av kommunens internkontroll. Maler, 

dokumenter, metoder og rutiner er utarbeidet og blir kontinuerlig oppdatert i kommunens 

internkontrollsystem Qm+. 

En rettesnor i internkontrollarbeidet er at det må være basert på risikoanalyser og i økende 

grad bli en del av ordinær ledelsesutøving og virksomhetsstyring. Kommunen jobber fortsatt 

med å systematisere og oppdatere prosedyrer, regler og retningslinjer som legges inn i 

kvalitetssystemet.  

Dette arbeidet vil være prioritert også i tiden framover mot Færder kommune. 
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6. Fellesposter og finans – rammer for områdene 
 

Under følger kommunens frie inntekter, finans og fellesposter som utgjør den totale rammen 

for områdene (tall i 1000 kr). 

  Regnskap Budsjett Avvik R/B Regnskap  

2014 
Inntekter 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 

Skatteinntekter     -126 973  -128 374 1 401    -122 616  

Rammetilskudd     -109 746  -108 174 -1 572    -110 304  

Andre statstilskudd         -3 440         -2 600  -840        -1 646  

Mva-komp drift         -5 368  -5 372 4        -5 070  

Mva komp investeringer                    -    

Gevinst langsiktige plasseringer         -1 871         -3 000  1 129        -6 175  

Renteinntekter         -1 946         -2 400  454        -2 280  

Salgsinntekter avg. Fritt               -4               -    -4              -5  

Motpost avskrivninger       -19 897        -19 107  -790      -18 664  

Fond, øvrige poster            -117            -100  -17            106  

Sum inntekter    -269 362    -269 127           -235    -266 654  

Utgifter 

    
Sentral post lønnsoppgjøret   343 -343 0 

Premieavvik pensjoner 3 070 0 3 070 -7 853 

Andre fellesutgifter (forsikringer, etc) 2 309 1 235 1 074 1 213 

Renter langsiktig gjeld 10 415 13 300 -2 885 11 535 

Avdrag langsiktig gjeld 15 116 15 200 -84 14 955 

Disposisjonsfond/årets overskudd -3 073   -3 073 4 711 

Sum utgifter  27 836 30 078 -2 242 24 561 

=  Finansresultat til fordeling -241 526 -239 049 -2 477 -242 093 

 

Tabellen over viser skatteinntekter og rammetilskudd, de såkalte frie inntekter, samt 

finansielle poster, øremerkede statstilskudd, mva-kompensasjon mv som er skilt ut som eget 

ansvarsområde kalt Finans.  Dette for å skille kommunens store fellesinntekter og finans fra 

øvrig drift.  

 

Skatt og rammetilskudd er budsjettert ihht forutsetningene i statsbudsjettet for 2015 og justert 

etter endringer i revidert nasjonalbudsjett mai 2015.  

 

Renteinntekter bank ligger litt lavere enn budsjett. Gevinst på kommunens langsiktige 

portefølje er budsjettert til 3 mill kr i 2015. Pr 31. desember utgjorde avkastningen 1,87 mill 

kr. Det henvises til egen finansrapport pr 31. desember. 

 

Årets lønnsoppgjør for kommunen budsjetteres sentralt, før resultatene av 

forhandlingene/oppgjøret fordeles ut til områdene utover året.   
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Renter og avdrag på langsiktig gjeld ligger i sum ca 3 mill kr under budsjett. Rente nivået på 

flytende rente har i 2015 vært lavt. Avdrag er budsjettert ihht reglene om minimumsavdrag.  

 

Andre fellesutgifter primært er det kommunens forsikringer som budsjetteres her og 

kostnaden for året er i tråd med budsjett. 

 

Oppsummering:  

 

Området ”Finans og fellesposter” viser et mindreforbruk på 2,4 mill kr pr 2014. Dette er i 

hovedsak lavere kapitalkostnader enn budsjettert. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Regnskap 2015 Kommunestyret 15.06.2016 Side 21 av 64 

TJØME KOMMUNE        Årsberetning 2015 

Regnskap pr område  

 

 

Regnskap Budsjett Avvik R/B 
Opprinnelig 

budsjett Regnskap  

2014 
Fordelt til områder: 31.12.2015 31.12.2015 2015 2015 

Område 1 Rådmannen           

Lønn og sosiale kostnader 14 680 14 719 -39 14 923 15 580 

Driftsutgifter 11 258 11 494 -236 11 293 10 285 

Driftsinntekter -5 569 -3 870 -1 699 -3 808 -5 322 

Fonds, avskrivninger 1 336 239 1 097 239 1 239 

Totalt område 1 Rådmannen 21 705 22 582 -877 22 647 21 782 

Område 2 Oppvekst og kultur           

Lønn og sosiale kostnader 61 087 61 990 -903 61 979 63 098 

Driftsutgifter 31 378 32 758 -1 380 33 208 31 198 

Driftsinntekter -10 962 -8 770 -2 192 -9 607 -9 825 

Fonds, avskrivninger 205 -67 272 -67 -419 

Totalt område 2 Oppvekst og kultur 81 707 85 911 -4 204 85 513 84 052 

Område 3 Helse og velferd           

Lønn og sosiale kostnader 87 531 88 384 -853 87 718 89 556 

Driftsutgifter 44 504 43 208 1 296 42 335 48 086 

Driftsinntekter -28 209 -26 029 -2 180 -26 029 -28 386 

Fonds, avskrivninger -251 -690 439 -690 708 

Totalt område 3 Helse og velferd 103 575 104 873 -1 298 103 334 109 964 

Område 4 Plan, teknikk og miljø           

Lønn og sosiale kostnader 20 167 20 864 -697 20 610 21 026 

Driftsutgifter 37 370 40 856 -3 486 40 856 38 242 

Driftsinntekter -50 648 -51 527 879 -51 527 -45 305 

Avskrivninger, fonds 18 962 15 490 3 472 15 490 12 332 

Totalt område 4 Plan, teknikk og 

miljø 
25 851 25 683 168 25 429 26 295 

- herav VAR  -5 103 -6 495 1 392 -6 495 -6 555 

Sum drift områder 232 838 239 049 -6 211 236 923 242 093 

Sum drift områder eks VAR 238 940 245 544 -7 604 230 428 248 648 

Fra finans og fellesposter -241 526 -239 049 -2 477 -236 923 -246 804 

Resultat -8 688  0 -8 688 0 -4 711 

 

Driften av områdene viser samlet sett et mindreforbruk på 6,2 mill kr. Tar man ut tjenestene 

knyttet til VAR er mindreforbruket på områdene 7,6 millioner kroner. I 2015 benyttet Tjøme 

kommune ca 4,8 mill av premiefond hos KLP til dekning av pensjonskostnader, dette er ført 

ut på områdene som en reduksjon i pensjonskostnadene. Områdene har derav positivt avvik 

mot budsjett på sine pensjonskostnader i år. 
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Resultatet for ”sum drift områder” avviker fra ”sum fordelt til drift” fra skjema 1A. Dette 

skyldes at noen av tallene i skjema 1A føres ut på virksomhetene direkte – f eks statstilskudd 

og avsetninger til - og bruk av - fondsmidler. 

 

Når det gjelder områdenes økonomiske resultater kommenteres følgende: 

 

 Rådmannens stab viser et positivt resultat på 0,8 millioner eller 3,88%  sammenlignet 

med revidert budsjett. En vesentlig del skyldes lavere driftsutgifter og høyere 

sykepengerefusjoner enn budsjettert. 

 Mindreforbruket på 4,2 millioner kroner eller 4,8% for oppvekst og kultur kan primært 

tilskrives bruk av premiefond pensjon, høye sykepengerefusjoner, Området 

budsjetterte for økt tilskudd til drift av private barnehager etter informasjon om åpning 

av nye plasser. Kapasitetsøkningen ble ikke iverksatt i 2015. 

  Helse og velferd har gjennom hele 2015 varslet et overforbruk. Etter korrigeringen 

med tilførsel av midler i tertial 1 og , samt bruk av premiefond pensjon på totalt 2,6 

mill endte området med et mindreforbruk mot budsjett på 1,3 mill. Dette tilsvarer et 

avvik mot justert budsjett på ca 1%.  

 Plan, teknikk og miljø ender etter bruk av premiefond på 0,7 mill i tråd med budsjett 

med et merforbruk på ca 0,2 mill på et totalbudsjett på 25,6 millioner. Av dette er 

overforbruk innen VAR området 1,4 mill.  

 
”Finans og fellesposter” består av skatt, rammetilskudd, finansposter, premieavvik på 

pensjoner, felles budsjettpost for lønnsoppgjør, inntekt fra merverdiavgiftskompensasjon, m 

m. Samlet sett viser dette området et overskudd på ca. 2,5 mill kr. Skatteinntektene fratrukket 

den såkalte inntektsutjevningen – som ligger i posten rammetilskudd – har gitt en 

skatteinngang 0,5 mill kr lavere en forventet i 2015. Tar man hensyn til reduksjonen i budsjett 

for skatteinntekter etter RNB 2015 i mai på 0,8 mill. er skattesvikten 1,3 mill fra opprinnelig 

budsjett 2015. Avkastningen på kommunens portefølje har vært svak, men positiv i 2015 og 

har som en følge av et stabilt lavt rentenivå og urolige markeder gitt avkastning 1,1 mill under 

budsjett. Premieavviket for 2015 var budsjettert til hele 6,6 millioner. Etter aktuaravregningen 

ved årsoppgjør 2015 er premieavviket for 2015 negativt og har bidratt til å reduserer Tjøme 

kommunes akkumulerte premieavvik til fremtidig amortisering. Totalt premieavvik til 

amortisering er pr 31.12.2015 kroner 20,3 mill inkl aga. Dette er midler som bør avsettes til 

fond for fremtidig amortisering av det samme premieavviket. Fond for premieavvik er før 

årsoppgjørsdisposisjoner 2015 på 15,3 mill. Det henvises for øvrig til kommunens 

finansrapport pr 31.12.2015 for videre informasjon om finansposter. 
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7. Investeringer 
 

Total oversikt investeringer 2015. Alle tall er i 1000 kr. 

 

Nr Prosjektbetegnelse 

Bevilget 

ramme 

Brukt 

tidligere år 

Budsjett 

2015 

Regnskap 

31.12.2015 

Forbruk 

totalt 

40 Saneringsplan overvann Solvang 265   265 210 210 

42 Sanering VA-Medø 8 500   8 456 598 598 

43 Saneringsplan Sundene avløpssone 420   420 150 150 

44 Ny flytebrygge utvidet kapasitet VE 2 200 2 406   80 2 486 

45 Utdyping/rensk havnebasseng V-ende 1 691 68 1 691 2 416 2 484 

46 Ny barnehage Tjøme forprosj 40 256   17 000 573 573 

47 Bussholdeplass Budal  800 321 630 672 993 

48 frikjøp leieavtale kiosk V.E 100   0 180 180 

49 Toppdomene  300 323 0 250 573 

51 Websak 450   450 462 462 

54 VA Tjøme syd Moveien 3 000   3 000 595 595 

55 VA Ferjeodden 6 350   1 000 214 214 

102 Gjervåg - toalettanlegg 1 900 62 1 900 1 533 1 595 

110 Salg av eiendommer     -2 000   0 

116 Rus/psykiatri - leiligheter 20 556 435 8 800 4 812 5 247 

133 Rehab pumpestasjon Gon 725 224 0 822 1 046 

135 Sanering og avløp Hulebakk 11 000 12 303 0 182 12 485 

155 Søppelrom kommunehuset 300 239 0 151 390 

158 GS Feierskauen-Holtane 13 275 3 667 6 125 3 823 7 490 

159 Verdens Ende - forprosjekt 30 500 15 992 15 900 14 443 30 435 

161 Servicebygg Verdens Ende 7 500 3 013 4 200 4 063 7 076 

162 Nye verdens ende vei og VA 4 500 3 570 1 070 1 361 4 931 

164 Gjestehavn verdens ende ny strømforsyning 1 325   1 325 1 006 1 006 

165 Båtplasser kommunale verdens ende  375   375 371 371 

171 Bekkevike RA luktfjærning 1 700   1 700 72 72 

200 Nye kontorer helse og velferd 2015 220   220 283 283 

301 VA Grimestad syd (2013) 10 600 11 053 8 000 1 377 12 430 

330 Dusjanlegg idrettshallen 1 428     24 24 

331 Ombygging Møllebakken 600 158 0 88 246 

332 Bad sykehjemmet  620 415 0 4 419 

607 Egenkapitalinnskudd KLP     670 711 711 

609  Kyststi Hvasser      0 23 23 

732  Rehab Putten/Motellveien/Kvieveien 302  18 100 12 699 9 510 6 259 18 958 

733 Sanering avløp Ormelet syd 17 600 18 821 0 588 19 409 

999 Formidlingslån Husbanken          0 

    Sum  207 156 85 769 90 707 48 396 134 165 
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Investeringer i bygg og anlegg i 2015. 

 

Nr Prosjektbetegnelse 

Bevilget 

ramme 

Brukt 

tidligere år 

Budsjett 

2015 

Regnskap 

31.12.2015 

Forbruk 

totalt 

44 Ny flytebrygge utvidet kapasitet VE 2 200 2 406   80 2 486 

45 Utdyping/rensk havnebasseng V-ende 1 691 68 1 691 2 416 2 484 

46 Ny barnehage Tjøme forprosj 40 256   17 000 573 573 

47 Bussholdeplass Budal  800 321 630 672 993 

48 frikjøp leieavtale kiosk V.E 100   0 180 180 

102 Gjervåg - toalettanlegg 1 900 62 1 900 1 533 1 595 

110 Salg av eiendommer     -2 000   0 

116 Rus/psykiatri - leiligheter 20 556 435 8 800 4 812 5 247 

155 Søppelrom kommunehuset 300 39 0 151 390 

158 GS Feierskauen-Holtane 13 275 3 667 6 125 3 823 7 490 

159 Verdens Ende - forprosjekt 30 500 15 992 15 900 14 443 30 435 

161 Servicebygg Verdens Ende 7 500 3 013 4 200 4 063 7 076 

162 Nye verdens ende vei og VA 4 500 3 570 1 070 1 361 4 931 

164 Gjestehavn verdens ende ny strømforsyning 1 325   1 325 1 006 1 006 

165 Båtplasser kommunale verdens ende  375   375 371 371 

200 Nye kontorer helse og velferd 2015 220   220 283 283 

330 Dusjanlegg idrettshallen 1 428     24 24 

331 Ombygging Møllebakken 600 158 0 88 246 

332 Bad sykehjemmet  620 415 0 4 419 

609  Kyststi Hvasser      0 23 23 

    Sum  128 146 30 346 57 236 35 906 66 252 

 

Prosjekt 44 ny flytebrygge og utvidet kapasitet VE Gjestehavn: Prosjektet har en 

kostnadsramme på kr. 2.200.000,-. Prosjektet er ferdigstilt og driftsatt før sommersesongen 

2014, og har blitt svært godt mottatt av fritidsbåtbrukerne. Tiltaket har gitt betydelig økt 

kapasitet i gjestehavna, og økning i innteker på gjestehavna. Anbudskonkurranse ble avholdt 

våren 2014. Samlet forbruk er kr. 2.486.000,-, hvilket tilsier et merforbruk på kr. 286.000,- for 

prosjektet. 

 

Prosjekt 45 Utdyping / rensk havnebasseng VE: Det er gitt tilskudd fra Kystverket over 

statsbudsjettet 2015 med kr. 750.000,-, etter søknad fra Tjøme kommune. Samlet budsjett var 

kr. 1.691.000,-.  Prosjektet er ferdig og har gitt gode dybdeforhold for innseiling til 

Fiskerihavna/Verdens Ende. Pr 31.12.15 er det ført kr. 2.484.000,- i prosjektregnskapet, et 

merforbruk på 793.000,-. Merforbruket skyldes mer fjell enn forutsatt. 

 

Prosjekt 46 Ny barnehage Tjøme: Kommunestyret har fattet vedtak om bygging av en ny 

kommunal barnehage i Lindhøyområdet, til erstatning av de tre eksisterende kommunale 

barnehagene. Total bevilget ramme er på kr 40.256.000,- inkl. mva. Arkitekt er valgt etter 

anbudsrunde på Doffin. Arbeidet med planleggingen er kommet godt i gang.  
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Prosjekt 47 Bussholdeplass Hudø, Budal inkl. erverv: Det er bevilget kr. 800.000,- til 

gjennomføring av prosjektet. Byggeplan med tegninger, og anbudsprosess og erverv av grunn 

er gjennomført. Avtale om prosjektsamarbeid og finansiering er tegnet med Vestfold 

Fylkeskommune. Bygging av ny bussholdeplass ble ferdig før sommeren 2015. Pr 31.12.15 er 

det ført utgifter i prosjektregnskapet med kr. 993.000, et merforbruk på kr. 180.000,-.  

 

Prosjekt 48 Frikjøp leieavtale VE: Frikjøp av rettigheter til den gamle kiosken ved 

parkeringsplassen på Verdens Ende er lagt inn i budsjett for 2014 med kr. 100.000,-. 

Forhandlinger om frikjøp ble gjennomført i to omganger før man kom til enighet om en avtale 

først i 2015. Avtalen ble på 180’. 

 

Prosjekt 102 Toalett Gjervåg:  

Bygget stod ferdig til overtakelse i mai 2015. Prosjektet er helt ferdig. Prosjektet overføres 

kirken ved ferdigstillelse.  

 

Prosjekt 116 Rus/psykiatri – leiligheter: Reguleringsplanen ble vedtatt i kommunestyret i juni 

2012, men ble vurdert for kostbart å gjennomføre. Prosjektet ble tatt inn igjen i 2015. Det ble 

da bestemt å bygge ut på Øvre Haug, tre nye boliger. Ny infrastruktur ble anlagt, etter 

anbudsrunde i juni/juli 2015. I løpet av november var infrastrukturen på plass og nye boliger 

kom før jul. Antatt innflytningstidspunkt i løpet av første kvartal av 2016. 

Gruppen som tidligere har jobbet med rus/psykiatri boligene har etterpå startet opp arbeidet 

med utvikling av Lindholmveien 27 med tanke for å legge fram en sak for politikerne i løpet 

av første halvår av 2016. 

Bevilget ramme er pr. dags dato på kr. 20.556 000,- inkl. mva. Alternativt løsning med 

revidert kostnad fremmes i økonomiplanen 2015-18. 

 

Prosjekt 155 Søppelrom kommunehuset: Prosjektet er ferdig. 

 

Prosjekt 158 Gang og sykkelveg, etappe 1 Feierskauen-Velveien: Reguleringsplan og 

byggeplan er utarbeidet i 2014 og vedtatt i kommunestyret. Søknad om tilskudd er sendt 

Vestfold Fylkeskommune og vedtak med forhåndstilsagn om «tilskudd» er gitt med til 

sammen 8.8 mill. kr. til bygging av gang- og sykkelvei etappe 1 fra Feierskauen til Velveien 

(Grimestad). Prosjektering, grunnundersøkelser, arkeologiske utgravinger, og utarbeidelse av 

anbudsdokumenter og tegninger, samt anbudsprosess er gjennomført i 2015. Erverv av grunn 

er også på det nærmeste klart.  Prosjektet ble stilt i bero inntil videre i påvente av full 

finansiering fra Vestfold Fylkeskommune og Tjøme kommunestyre. Pr. 31.12.15 er det samlet 

postert utgifter i prosjektregnskapet med kr. 7.490.000,- inkl. reguleringsplan. Bygging er 

planlagt startet opp i 2016. 

 

Prosjekt 159 Nasjonalparksenter Verdens Ende:  

Byggearbeidene startet opp den 1. september 2014 med Wegger & Kvalsvik som 

totalentreprenør. Arbeidene ble overtatt av Tjøme kommune den 19. juni 2015, noe forsinket. 

Det er fortsatt noen enkelte mindre gjenstående reklamasjonsarbeider igjen. 

Prosjektet holder seg innenfor de budsjetterte økonomiske rammer. 

 

Prosjekt 161 Servicebygg Verdens Ende:  

Byggearbeidene startet opp den 1. september 2014 med Wegger & Kvalsvik som 

totalentreprenør. 
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Arbeidene ble overtatt av Tjøme kommune den 19. juni 2015, noe forsinket. Det har dessverre 

vist seg å være en utfordring mht. uønsket vanninntrenging i servicebygget utover der en så at 

det ville komme inn. Utviklingsavdelingen følger opp i samarbeid med driftsavdelingen mht. 

diverse tiltak for å få bukt med dette. Prosjektet holder seg innenfor de totale budsjetterte 

økonomiske rammer. 

 

Prosjekt 162 Verdens Ende ny adkomstvei og VA:  

Arbeidet med bygging av vei til nytt Nasjonalparksenter på Verdens Ende startet opp i april 

2014. Kåre Mortensen AS var entreprenør. Prosjektet var budsjettert til kr. 4.500.000,-. Veien 

ble bygget ferdig som anleggsvei før bygging av NP-senteret startet opp, og ble ferdigstilt 

med asfaltering, belysning og veirekkverk i mai/juni 2015.  

Prosjektet ble gjennomført med en overskridelse på kr. 431 000, dvs. 10 %. 

 

Prosjekt 164 Gjestehavn Verdens Ende, ny strømforsyning: 

Tiltaket er prosjektert og ble gjennomført og satt i drift før sommerferien 2015, til glede for 

alle båtturister til Verdens Ende gjestehavn. Tiltaket ble gitt en ramme på kr.1.325.000,-, og er 

gjennomført innenfor budsjett, med et samlet forbruk på kr.1.006.000,-, et mindreforbruk på 

kr.319.000,-.  

 

Prosjekt 165 Båtplasser Kommunale Verdens Ende: Prosjektet ble gjennomført før 

sommerferien 2015, og gav disponible båtplasser til SNO, Tjøme kommune og 

Nasjonalparksenteret. Prosjektet ble gitt en ramme på kr. 375.000,-, og ble gjennomført 

innenfor budsjett med et samlet forbruk på 371.000,-. Innenfor denne rammen ble det også 

ved bryggeanlegget bygget en «Krabbefiskeplass» for barn, som ble meget populær blant de 

mange besøkende barna på Verdens Ende. 

  

Prosjekt 200 Nye kontorer helse og velferd 2015 

Prosjektet ble gjennomført høsten 2015 med bl.a. to nye kontorer og møterom. Prosjektet ble 

gjennomført med en overskridelse på kr. 62 700,-. Overskridelsen skyldes primært at det viste 

seg at hele det elektriske anlegget måtte bygges om. 

 

Prosjekt 330 Dusjanlegg idrettshallen.  

Det er utarbeidet noen tegninger og beskrivelse på hvordan en dusjløsning og oppgradering 

kan gjennomføres. Anbudsdokumenter er utarbeidet. Prosjektet har en økonomisk ramme på 

kr. 1.428 000,- inkl. mva.  

 

Prosjekt 331 Ombygging Møllebakken.  

En leilighet er bygget om til kontorer og garderobe. Prosjektet har holdt seg innenfor det 

vedtatte budsjettet, med et mindre forbruk på kr. 354.000,-.. 

 

Prosjekt 332 Bad sykehjemmet. Prosjektet er ferdig og gjennomført innenfor det vedtatte 

budsjettet, med et mindre forbruk på kr. 201.000,-. 

 

Prosjekt 704 ”Bredbåndredundans”: Dette er et prosjekt med totalramme på 3,1 mill kr 

med oppstart i 2009. Bredbåndredundans vil sikre kommunen mot nedetid ved et evt. 

kabelbrudd. Prosjektet er ferdig. 
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VAR-investeringer 

 

Konsekvensene av VAR-investeringene skal finansieres over kommunale gebyrer, og blir 

alltid lånefinansiert. Investeringene har ingen reell effekt på kommunens driftsbalanse, men 

medfører en regnskapsmessig rammeoverføring tilsvarende rentebeløpet fra VAR-området til 

finans. Investeringene i budsjettet for 2015 er i tråd med gjeldende hovedplan for vann og 

avløp. Planen ble rullert i 2015. 

 

 

Nr Prosjektbetegnelse 

Bevilget 

ramme 

Brukt 

tidligere år 

Budsjett 

2015 

Regnskap 

31.12.2015 

Forbruk 

totalt 

40 Saneringsplan overvann Solvang 265   265 210 210 

42 Sanering VA-Medø 8 500   8 456 598 598 

43 Saneringsplan Sundene avløpssone 420   420 150 150 

54 VA Tjøme syd Moveien 3 000   3 000 595 595 

55 VA Ferjeodden 6 350   1 000 214 214 

133 Rehab pumpestasjon Gon 725 224 0 822 1 046 

135 Sanering og avløp Hulebakk 11 000 12 303 0 182 12 485 

171 Bekkevike RA luktfjærning 1 700   1 700 72 72 

301 VA Grimestad syd (2013) 10 600 11 053 8 000 1 377 12 430 

732  Rehab Putten/Motellveien/Kvieveien 302  18 100 12 699 9 510 6 259 18 958 

733 Sanering avløp Ormelet syd 17 600 18 821 0 588 19 409 

    Sum  78 260 55 100 32 351 11 067 66 167 

 

 

Prosjekt 40 Saneringsplan overvann, Solvang: Prosjektet har en ramme på kr. 265.000,- og er 

gjennomført høsten 2015 med kartlegging og forslag til tiltak. Noe arbeid med sluttrapport 

gjenstår og prosjektet er videreført til 2016. Pr. 31.12.15 er det ført et samlet forbruk på kr. 

210.000,- i prosjektregnskapet.   

 

Prosjekt 041: Klimarisikovurdering Tjøme, tiltak i avløpsanlegg: 

Prosjektet var ført opp i 2015, men er ikke startet, og er overført til 2016. Prosjektet vil 

kartlegge klimautfordringenes påvirkning og behov for tiltak ved kommunale avløpsanlegg, 

spesielt rettet mot overvannshåndtering i Tjøme kommune, og vil gi retningslinjer for 

dimensjonering og prosjektering, bygging og rehabilitering av avløpsanlegg i fremtiden. I 

budsjett for 2016 er det satt av kr.530.000,-, til utarbeidelse av klimarisikovurdering for 

Tjøme.   

 

Prosjekt 042 VA- Medø:  

Eksisterende VA-nett for bolig- og fritidsbebyggelse langs Medøveien ledes i dag i et 

gammelt og svært forfallent fellesnett av betong, med utløp direkte til Røssesund. Bygging av 

nytt vann- og avløpsnett for Medø lå i vedtatt økonomiplan/budsjett til utførelse i 2015 med 

en ramme på kr. 8.500.000,- kroner. Prosjektering er startet opp i 2015, og beregnet 

anleggsstart er satt til våren 2016. Pr. 31.12.15 er det ført et forbruk på kr. 598.000,- i 

prosjektregnskapet. 
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Prosjekt 043: Saneringsplan Sundene avløpssone: 

Prosjektet har en ramme på kr, 450.000,-, og er startet opp i september-15 med registrering, 

kartlegging og markarbeid (TV-kjøring av ledningsnett, mv.t), I Sundene avløpssone ligger 

det store utfordringer med kartlegging av tilknytningsgrad, feilkoblinger og store mengder 

fremmedvann. Prosjektet er videreført til 2016 for ferdigstillelse av saneringsplan for Sundene 

avløpsone. Pr. 31.12.15 er det før et samlet forbruk på kr. 150.000. i prosjektregnskapet. 
 

Prosjekt 054 VA-Tjøme syd, Moveien:  

VA-Tjøme syd, Moveien lå i vedtatt økonomiplan for utførelse i 2015. Området ved Moveien 

har ikke tilrettelagt kommunalt avløp. Prosjektering og anbudskonkurranse er gjennomført 

høsten 2015. Kontrakt er tegnet med laveste anbyder Tveitan Maskin & Eiendom AS.  

Gjennom arbeidet med prosjekteringen er det valgt en løsning der vann- og avløp legges i 

selvfall ned Hellesmoveien ned til Treidene pumpestasjon, som vil gi en god løsning for vann- 

og avløp til Mo. I prosjektet er også lagt inn utbedring av store setninger i eksisterende 

ledningsnett ved Treidene PS, som i lengre tid har gitt vesentlig driftsproblem. 

Prosjektet er lagt inn i budsjett til gjennomføring i 2016 med økt ramme på kr. 6.0 mill. Pr. 

31.12.15 er det ført et samlet forbruk på kr. 594.000,- i prosjektregnskapet. 

 

Prosjekt 055 VA-Fergeodden, nytt vann- og avløp: Det er et stort behov for å bygge nytt 

vann- og avløpsnett på Sundene mot Fergeodden, der mange utslipp går rett i Vrengensund. 

Ny etablering av næringsvirksomhet i området lever også kun på dispensasjon. Det er satt av 

en ramme kr. 6.350.000,- til prosjektet. Prosjektering er utført i 2015, og beregnet byggestart 

er satt til vår/sommer 2016. Pr. 31.12.15 er det ført kr. 214.000,- i prosjektregnskapet. 

 

Prosjekt 133 ”Rehab pumpestasjon Gon”: Prosjektet ble startet opp i desember 2014, og er 

ferdig bygget og satt i drift. Det er ut over ny pumpestasjon bygget en buffertank for 

ytterligere å forhindre utslipp til bekken. Det er også bygget ny veg ned til stasjonen, slik at 

denne kan driftes på en god måte. Pr.31.12.15 er det ført et samlet forbruk på kr. 1.046.000,- i 

prosjektregnskapet, hvilket tilsier et merforbruk på kr. 321.000,-. 

 

Prosjekt 135 ”VA-sanering Hulebakk”: Prosjektet er ferdigstilt. Det var avsatt en 

budsjettramme på kr. 11.000.000,- til arbeidet. Iht sluttregnskapet er samlet forbruk for 

prosjektet kr. 12.485.000,-, hvilket gir et mer forbruk på kr. 1.485.000,- (-11%). 

 

Prosjekt 171 Bekkevika RA, luktfjerning: Omgivelses rundt Bekkevika renseanlegg opplever 

til tider sjenerende lukt fra anlegget, spesielt om sommeren.  Etter 4 års drift av «nye» 

Bekkevika renseanlegg, erfarer en at luktfjerningsanlegget, som ble anlagt ved rehabilitering 

av Bekkevika renseanlegg i 2011, er underdimensjonert. Det må også gjøres tilpasninger på 

ventilasjonsanlegget for å få full kontroll over «uren luft» i anlegget. Driftsavdelingen har 

med bistand fra Cowi As gjennomført en ny prosjektering for luktfjerning og utbedring av 

ventilasjon, med sikte på en anbudskonkurranse i januar og planlagt anleggsstart mars 2016. 

Utbedringene er kalkulert til kr. 1.700.000,-. Pr. 31.12. 15 er det ført er samlet forbruk på kr. 

72.000,- i prosjektregnskapet  

Prosjekt 301 A, VA Grimestad 1 Nord / Prosjekt 301 B, VA- Grimestad 2 Syd:  Prosjekt 301 

A, VA-Grimestad 1, Nord fra Grimestadbukta opp til Velveien ble ferdig bygget og driftsatt i 

2014, mens finplanering og grønt-arbeider ble ferdigstilt våren 2015. Prosjekt 301 B, VA-

Grimestad 2 syd, fra Velveien til Feierskauen inkl. enkelttiltak på eksisterende VA-nett i 

Grimestad, skal bygges samtidig med ny GS-veg (P 158) i 2016. Prosjektet er ferdig 

prosjektert i 2015 og anbudsprosess ble gjennomført i juni 2015. Prosjektet ble stilt i bero 
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inntil videre i påvente av full finansiering fra Vestfold Fylkeskommune og Tjøme 

kommunestyre, og er overført til 2016, med en samlet ramme på kr. 19.1 mill. (301A og 

301B). Samlet forbruk på p 301A og P301B pr. 31.12.15 er kr. 12.430.000,-.  

 

Prosjekt 732 Rehab VA-Putten og Motellveien / Prosjekt 302 VA- Kvieveien, Hvasser: 

Prosjektene P302 og P733 ble samkjørt i en entreprise. Entreprenør Arne Olav Lund AS var 

hoved entreprenør etter anbudskonkurranse. Prosjektleder/byggeleder ble innleiet fra 

konsulent.  Delprosjektene VA Motellveien og VA-Kvieveien er ferdigstilt høsten 2014, mens 

delprosjekt VA-Putten ble ferdigstilt 15. juni 2015. Det er avsatt en budsjettramme på kr. 

1.100.000,- til VA-Putten og Motellveien. Iht sluttregnskapet har prosjektet et samlet forbruk 

på kr. 18.958.000,-, hvilket tilsier et merforbruk på kr. 858.000,- (-4.7%). 

 

Prosjekt 733 ”VA-Ormelet syd (etappe 2+ 3)”: Prosjektet er ferdigstilt. Prosjektet har en 

budsjettramme på kr. 17.600.000,-, og har et samlet forbruk på kr. 18.958.000,-, hvilket gir et 

merforbruk på kr. 1.809.000,- (-10.2%).   

 

Øvrige investeringer 

 

Nr Prosjektbetegnelse 

Bevilget 

ramme 

Brukt 

tidligere år 

Budsjett 

2015 

Regnskap 

31.12.2015 

Forbruk 

totalt 

49 Toppdomene  300 323 0 250 573 

51 Websak 450   450 462 462 

607 Egenkapitalinnskudd KLP     670 711 711 

999 Formidlingslån Husbanken          0 

    Sum  750 323 1 120 1 423 1 746 

 

Prosjekt 49 Topdomene GIGAFIB: Det har vært nødvendig å foreta en betydelig økning av 

andelen av ekstern bistand enn det først var lagt opp til. Mengden egne arbeider i prosjektet 

har ikke latt seg gjennomføre som planlagt grunnet for liten kapasitet. Opprinnelig bevilgning 

var 300’ kr, mens totalt forbruk har blitt 573’. 

Prosjektet er nå i sluttfasen. Det gjennomføres for tiden testperiode før løsningen 

implementeres i organisasjonen. 

 

Prosjekt 50 Websak: Prosjektet har bestått i oppgradering av kommunens sak/arkivsystem, 

WebSak, til versjon 6.8. Videre er det anskaffet MS Office 2010 lisenser som følge av, og et 

ledd i, oppgraderingen. Nøtterøy kommune drifter programmet på vegne av flere kommuner 

og har hatt ansvar for prosjektgjennomføringen. Tjøme kommune har betalt en 

forholdsmessig andel. Prosjektet er sluttført med 12’ kr i merforbruk. 

 

Prosjekt 607-Egenkapitalinnskudd KLP: Det betales egenkapitalinnskudd til KLP hvert år, og 

dette må føres i investeringsregnskapet. Beløpet kan ikke lånefinansieres, og må derfor 

finansieres ved bruk av fond (eller over drift).  

 

Prosjekt 999. Formidlingslån Husbanken:  Ansvar for utlån: Rådmannens stab, ansvar for 

låneopptak: økonomisjef.  Dette er en del av kommunens boligpolitikk for å hjelpe unge og 

andre som har vanskelig for å finansiere egen bolig gjennom vanlige kanaler (såkalte startlån) 
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8. Områdenes kommentarer til regnskapet pr 31. 
Desember.  

 

Områdenes kommentarer skal gi leser en kunnskap om områdenes oppgaver, omfang, drift og 

utfordringer i grove trekk. Tall og kommentarer fra Kirkelig Fellesråd ligger i et eget avsnitt 

til slutt i rapporten, mens tilskuddet fra kommunen er budsjettert under rådmannens ansvar.   

 

Hvert område har en tabell som viser regnskap for 2015 sammenlignet med budsjettet for 

perioden og totalt for året. Tallene vises og kommenteres kort pr virksomhet/enhet.   

 

8.1 Rådmannen og rådmannens stab  

Rådmannens stab er delt i fire avdelinger: 

 

 Kommunikasjonsavdelingen 

 Skatteavdelingen 

 Økonomiavdelingen 

 Personalavdelingen. 

 

Rådmannen og hennes stab skal arbeide for at kommunens mål ”Tjøme – en god kommune å 

leve i” realiseres bl.a. ved å: 

 

 Arbeide for at alle politiske organer skal ha et best mulig beslutningsgrunnlag for vedtak, 

der blant annet tjenestemessige, økonomiske, miljømessige og helsemessige vurderinger 

inngår. 

 Arbeide for en helhetlig og koordinert tjenesteproduksjon. 

 Arbeide for oppdatert og moderne planverk. 

 Arbeide for et konstruktivt samarbeid med næringslivet med sikte på økt sysselsetting og 

ny næringsutvikling. 

 Forenkle innbyggernes dialog med det offentlige ved blant annet å tilby gode og 

hensiktsmessige digitale løsninger. 

 Sørge for videreutvikling og effektivisering av elektroniske tjenester basert på økt bruk av 

elektroniske hjelpemidler. 

 Delta i interkommunale samarbeidsordninger for å bidra til konstruktiv 

samfunnsutvikling, kompetanseheving og effektiv drift. 

 Sikre høy kvalitet på tjenestene ved kontinuerlig kompetanseutvikling.  

 

Staben har en særskilt rolle knyttet til driften av Tjøme kommune som organisasjon og skal 

arbeide for at: 

 

 Kommunens ansatte skal gis mulighet til utvikling og trivsel og den enkelte skal oppleve å 

bli sett og verdsatt 

 Kommunen til enhver tid har god innsikt og oversikt over kommunenes økonomi og 

rammebetingelser 

 Kommunens ansatte er til stede på jobb og at sykefraværet reduseres 

 De kommunale lederne får nødvendig støtte og hjelp i sin utøvelse av lederskap. 
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Rådmannens stabs arbeidsområder omfatter arbeidsområder knyttet til økonomi, revisjon, 

innfordring, Tjøme kommunes arbeidsgiveransvar, personal, HMS, arbeidsgiverpolitikk, 

skatteoppkreving m.m. Det er på dette området budsjettert med flere samarbeidsavtaler fordi 

disse er felles for hele organisasjonen. Dette gjelder spesielt innen økonomi- og ikt-systemer. 

For blant annet å øke kontroll og styringsfokus i forhold til økonomi og statlige pålegg har 

kommunen deltatt i et prosjekt for å bedre internkontrollen.  

 

Personal 

 

Rådmannen og hennes stab består av 19 ansatte i 17,8 årsverk. Medarbeidersamtaler er 

gjennomført i 2015.  

 

Regnskap 

 

  
Regnskap Budsjett Avvik R/B Budsjett 

  
31.12.2015 31.12.2015 2015 2015 

Ansvar: 100 Rådmannskontor 

    
10 Lønn 4 402 3 961 441 3 961 

11 Pensjon 362 487 -125 487 

12 Arbeidsgiveravgift 670 643 27 643 

20 Driftsutgifter 8 272 7 793 479 7 793 

60 Driftsinntekter -2 191 -271 -1 920 -271 

80 Fonds, finans etc 1 095 0 1 095 0 

  Sum ansvar: 100 Rådmannskontor 12 611 12 613 -2 12 613 

      Ansvar: 110 Økonomiavdelingen 

    
10 Lønn 2 896 2 769 127 2 769 

11 Pensjon 356 508 -152 508 

12 Arbeidsgiveravgift 456 462 -6 462 

20 Driftsutgifter 1 074 1 341 -267 1 341 

60 Driftsinntekter -167 -150 -17 -150 

61 Ref sykepenger -50 -45 -5 -45 

80 Fonds, finans etc -12 -13 2 -13 

  Sum ansvar: 110 Økonomiavdelingen 4 554 4 872 -318 4 872 

      Ansvar: 114 Skatt 

    
10 Lønn 3 384 3 121 263 3 121 

11 Pensjon 414 581 -167 581 

12 Arbeidsgiveravgift 493 522 -29 522 

20 Driftsutgifter 306 514 -208 514 

60 Driftsinntekter -3 187 -3 409 222 -3 409 

61 Ref sykepenger -448 -45 -403 -45 

80 Fonds, finans etc 0 0 0 0 

  Sum ansvar: 114 Skatt 963 1 284 -321 1 284 
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Ansvar: 120 Kommunikasjonsavdelingen 

    
10 Lønn 1 590 1 345 245 1 345 

11 Pensjon 188 253 -65 253 

12 Arbeidsgiveravgift 208 227 -19 227 

20 Driftsutgifter 1 606 1 846 -240 1 846 

60 Driftsinntekter -25 -40 15 -40 

61 Ref sykepenger -242 -70 -172 -70 

80 Fonds, finans etc 253 252 1 252 

  Sum ansvar: 120 Kommunikasjonsavdelingen 3 577 3 813 -236 3 813 

      

 

Lønn og sosiale kostnader 14 680 14 719 -39 14 719 

 

Driftsutgifter 11 258 11 494 -236 11 494 

 

Driftsinntekter -5 569 -3 870 -1 699 -3 870 

 

Fonds, finans, avskrivninger 1 336 239 1 097 239 

 

Totalt område 1 Rådmannen 21 705 22 582 -877 22 582 

 

Rådmannskontor, ansvar 100 

 

Lønn inkluderer lønn for rådmann, nærings og utviklingssjef, personalsjef, 40 % HTV 

Fagforbundet og godtgjøringer for folkevalgte.  

 

Tjenesteområder det er budsjettert for her er: Politisk styring, politiske partier, 

interkommunalt samarbeid, administrasjon, bistand næringslivet, den norske kirke og andre 

religiøse formål. Rammene er knappe og om lag på samme nivå som 2014. Ansvar 100 

rådmannskontor har et mindreforbruk på 2.000 i 2015.   

 

Økonomi, ansvar 110 

 

Avdelingen består av 6 ansatte i 4,9 årsverk og ledes av økonomisjef. Avdelingen har ansvar 

for lønnskjøring, regnskapsføring, fakturering, innkreving, økonomistyring, finans, 

forsikringer, produksjon av regnskapsrapporter, økonomiplaner og budsjetter, samt 

forretningsføring av legater. Avdelingen bistår også andre områder i saksutredninger. Fra 

2014 ligger også startlån, bostøtte, drift av internkontrollsystem og innkjøp i avdelingen. 

 

I tillegg til lønnskostnader budsjetteres det her med kostnader til drift og vedlikehold av 

kommunens økonomi- og lønnssystem. Et positivt avvik på driftsutgifter skyldes lavere 

gebyrer, færre gjennomførte kurs enn planlagt samt lavere kostnader til lisenser enn forventet.  

 

Medarbeidersamtale er avholdt for alle etter plan i 2015. 

 

I 2015 er en utvidet oppfølging av områdene i forbindelse med regnskapsrapportering 

gjennomført. Avdelingen opplever en krevende situasjon med svært knappe personalressurser 

og aktiviteten er preget av streng prioritering for å kunne få produsert til frister.  
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Skatt, ansvar 114 

 

Avdelingen består av 7 ansatte i 6,6 årsverk knyttet til lokal innfordring av skatt og 

arbeidsgiveravgift samt arbeidsgiverkontroll for Tjøme og Nøtterøy.  Avdelingen ledes av 

skatteoppkreveren. 

 

Medarbeidersamtaler for alle ansatte er avholdt i 2015. 

Det har ikke vært sykemeldinger over tid i avdelingen i 2015. En ansatt har gått ut i 

fødselspermisjon og er erstattet med vikar. 

 

Driftsregnskapet for området viser et mindreforbruk på NOK 321.000 og inkluderer bruk av 

premiefond på ca 170 000. 

 

Kommunikasjonsavdelingen, ansvar 120 

 

Avdelingen består av 3 ansatte, 2,9 årsverk og ledes av Rådmannen. 

Medarbeidersamtaler er avholdt, 1 ansatt langtidssykemeldt - sykefraværsoppfølging fulgt 

opp.  

Overforbruk i forhold til lønn kan forklares med refusjon av sykepenger, samt behov for vikar 

sommeren 2015. Mindre forbruk på driftsutgifter gjelder i hovedsak telefon, porto og 

annonsering.  

 

Oppsummering regnskap for området  

 

På de 4 ansvarsområdene 100 rådmannskontor, 110 økonomiavdelingen, 114 skatteavdelingen 

og 120 kommunikasjonsavdelingen er det et mindreforbruk på 877 000 i 2015. Bruk av 

premieford til dekning av pensjonskostnader og lavere forbruk av kostnader til drift enn 

forutsatt ved budsjettering er grunnen til dette. 
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8.2 Oppvekst og kultur  
 

Oppvekst og kultur omfatter Lindhøy skole med skolefritidsordning og Kruge leirskole, 

Tjøme ungdomsskole, Pytteberget barnehage, Tjøme barnehage, kulturavdelingen og 

frivilligsentralen. Stillinger som rådgiver barnehage (50 %), koordinator SLT/forebyggende 

barn og unge (50 %), folkehelsekoordinator (20 %) og leder frivilligsentralen (100 %) hører 

med i kommunalsjefens stab.  

Nøtterøy kommune er vertskommune for barnevern og helsestasjonstjeneste.  

 

Tjøme kommune har som mål å sikre barn og unge en trygg og sunn oppvekst som 

kvalifiserer alle til et godt voksenliv med deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. 

 

 Barn og unge opplever mestring og livsglede, utvikling og læring. 

 Oppvekstvilkårene bidrar til at ungdom fullfører sine utdanningsløp og kvalifiserer seg 

til arbeid 

 Arbeidet med barn og unge bidrar til utjevning av sosiale forskjeller 

 Et godt faglig og tverrfaglig samarbeid sikrer tidlig, koordinert og helhetlig innsats for 

barn og unge 

 Tjøme kommune har tiltak som forebygger og behandler psykiske og fysiske vansker, 

og tiltak mot vold, overgrep, rus og atferdsvansker. 

Personal 

 

Oppvekst og kultur disponerer til sammen 97 årsverk inkl. to lærlinger i barne- og 

ungdomsarbeiderfaget. Lærlingene er knyttet til Lindhøy skole og Pytteberget barnehage.  

 

Det er gjennomført medarbeidersamtaler i henhold til vedtatt plan.  

 

Det er stor variasjon i sykefraværet innenfor området. Skolene har lav fraværsprosent, mens 

barnehagene ligger høyere både m.h.t. langtidsfravær og korttidsfravær.  Langtidssykemeldte 

følges godt opp i enhetene iflg. plan for IA arbeidet. I enheter med høyt sykefravær analyseres  

tall fra 2015 av leder og administrasjonen. Dette følges opp videre i 2016. 
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Regnskap 

 
Regnskapstall pr. 31.12.15 viser et samlet mindreforbruk kr.4.203.000 innenfor området. Av 

dette utgjør bruk av premiefond pensjon 1.000.000 kr. Øvrig avvik i forhold til budsjett 

kommenteres særskilt under de enkelte ansvarsområdene. 

 

  
Regnskap Budsjett Avvik R/B Budsjett 

  
31.12.2015 31.12.2015 2015 2015 

      
Ansvar: 200 Oppvekst- og kultur (adm)         

10 Lønn 2 042 1 891 151 1 891 

11 Pensjon 251 339 -88 339 

12 Arbeidsgiveravgift 324 311 13 311 

20 Driftsutgifter 23 785 26 361 -2 576 26 361 

60 Driftsinntekter -1 736 -801 -935 -801 

61 Ref sykepenger -7 -68 61 -68 

80 Fonds, finans etc 22 -86 108 -86 

  Sum ansvar: 200 Oppvekst- og kultur 24 681 27 947 -3 266 27 947 

      
Ansvar: 211 Lindhøy skole + 215 Kruge         

10 Lønn 21 403 21 149 254 21 149 

11 Pensjon 2 450 2 636 -186 2 636 

12 Arbeidsgiveravgift 3 293 3 229 64 3 229 

20 Driftsutgifter 2 239 2 287 -48 2 287 

60 Driftsinntekter -3 603 -3 598 -5 -3 598 

61 Ref sykepenger -882 -837 -45 -837 

80 Fonds, finans etc -67 0 -67 0 

  Sum ansvar: 211 Lindhøy skole 24 833 24 866 -33 24 866 

      
Ansvar: 213 Tjøme ungdomsskole         

10 Lønn 12 925 12 239 686 12 239 

11 Pensjon 1 476 1 452 24 1 452 

12 Arbeidsgiveravgift 1 963 1 854 109 1 854 

20 Driftsutgifter 899 1 220 -321 1 220 

60 Driftsinntekter -1 844 -1 400 -444 -1 400 

61 Ref sykepenger -528 -520 -8 -520 

80 Fonds, finans etc 302 0 302 0 

  Sum ansvar: 213 Tjøme ungdomsskole 15 193 14 845 348 14 845 

      
Ansvar: 221 Pytteberget barnehage          

10 Lønn 6 487 6 464 23 6 464 

11 Pensjon 766 1 195 -429 1 195 

12 Arbeidsgiveravgift 939 1 081 -142 1 081 
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20 Driftsutgifter 308 287 21 287 

60 Driftsinntekter -1 340 -1 463 123 -1 463 

61 Ref sykepenger -489 -239 -250 -239 

80 Fonds, finans etc 42 0 42 0 

  Sum ansvar: 221 Pytteberget barnehage 6 712 7 325 -613 7 325 

      
Ansvar: 223 Tjøme barnehage          

10 Lønn 5 758 5 532 226 5 532 

11 Pensjon 696 1 033 -337 1 033 

12 Arbeidsgiveravgift 795 935 -140 935 

20 Driftsutgifter 262 300 -38 300 

60 Driftsinntekter -1 180 -1 421 241 -1 421 

61 Ref sykepenger -736 -206 -530 -206 

80 Fonds, finans etc 0   0   

  Sum ansvar: 223 Tjøme barnehage 5 595 6 173 -578 6 173 

      
Ansvar: Sum Kultur         

10 Lønn 1 879 1 916 -37 1 916 

11 Pensjon 195 347 -152 347 

12 Arbeidsgiveravgift 268 321 -53 321 

20 Driftsutgifter 3 886 2 303 1 583 2 303 

60 Driftsinntekter -1 259 -87 -1 172 -87 

61 Ref sykepenger -181 -64 -117 -64 

80 Fonds, finans etc -94 19 -113 19 

  Sum Kultur 4 694 4 755 -61 4 755 

      

      

 

Lønn og sosiale kostnader 61 087 61 990 -903 61 990 

 

Driftsutgifter 31 378 32 758 -1 380 32 758 

 

Driftsinntekter -10 962 -8 770 -2 192 -8 770 

 

Fonds, finans, avskrivninger 205 -67 272 -67 

 
Totalt område 2 Oppvekst og kultur 81 707 85 911 -4 204 85 911 

 
 

200 - Oppvekst og kultur (adm.) 

 

Området omfatter administrasjonskostnader, kjøp av tjenester/samarbeidsavtaler med andre 

kommuner/fylkeskommuner innenfor førskole og grunnskole, skoleskyss samt tilskudd til 

private barnehager og refusjon for barn som går i barnehage i andre kommuner.  

Her budsjetteres kommunalsjef, rådgiver barnehage, koordinator SLT/forebyggende barn og 

unge, folkehelsekoordinator og leder frivilligsentralen.  

 

Ansvarsområdet viser et mindreforbruk i forhold til budsjett kr.3.300.000. Av dette utgjør 

bruk av premiefond pensjon kr. 100.000. Avvik for øvrig er hovedsakelig knyttet til utgifter til 
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vertskommunesamarbeidet innenfor barnevern og helsestasjon, privat barnehage og refusjon 

for barnehagebarn på Tjøme fra andre kommuner. 

 

Avvikene kommenteres slik: 

 Merforbruk lønn kr. 151.000 henger sammen med lønnsjusteringer ansatte samt lønn 

spesialpedagog privat barnehage i høsthalvåret (omdisponering av midler). Tilskudd 

spesialundervisning privat barnehage er redusert tilsvarende. 

 Driftsutgifter viser et mindreforbruk kr.2.567.000.  

Reduserte utgifter for Tjømebarn som går i barnehage i andre kommuner utgjør kr. 

500.000. Det er fire færre barn fra Tjøme i Steinerbarnehagen enn budsjettert. 

Lavere utgifter til kjøp tjeneste privat barnehage (barnehageplass) utgjør kr.900.000. 

Budsjett 2015 ble økt med vel 1.000.000 på bakgrunn av en varslet økning til 90 barn 

fra Randineborg barnehage. Barnetallet har imidlertid holdt seg stabilt på rundt 80 

barn og tilskudd er utbetalt i tråd med dette. 

Spesialundervisning private barnehager ligger ca. kr. 190.000 under budsjett 

Skoleskyss viser et merforbruk kr.60.000. Ved budsjettjustering i juni ble kr. 100.000 

flyttet fra budsjettposten til område helse og velferd. 

Regnskap fra Nøtterøy knyttet til samarbeidsområdene helsestasjon, barnevern og PP 

tjeneste viser til sammen en mindreutgift for Tjøme kr. 900.000. 

Driftsinntekter viser merinntekt kr. 955.000. 

Det er refusjon for 5 barn fra andre kommune i privat barnehage på Tjøme som har 

begynt i løpet av året. Refusjonen betales ut igjen i tilskuddet til privat barnehage 

Det er flere barn fra andre kommuner med særskilte behov i barnehagen. Det gir økt 

refusjon til kommunen. Refusjonen betales ut igjen i tilskudd til den barnehagen 

barnet har plass i. 

 

211 + 215 – Lindhøy og Kruge leirskole  

 

Lindhøy består av skole med skolefritidsordningen og Kruge leirskole på Hvasser.  

Ved årets slutt hadde skolen 320 elever, en økning på 14 elever fra samme tid i 2014. 

30 elever med 12 ulike morsmål, fikk særskilt norskopplæring, en økning på 11 elever fra 

2014. Elevene er fordelt på alle trinn med hovedvekt på 1.-4. trinn (23 elever). Skolen tok 

imot 4 elever som var kommet til Tjøme som flyktninger i desember. 

 

I SFO var det 51 barn, fordelt på 27 fulle plasser og 24 delte plasser ved årets slutt, en 

nedgang på 14 fra i 2014.  

 

Kruge leirskole hadde fullt belegg med 38 besøkende grupper. 

 

I 2015 har skolen hatt følgende fokusområder: 

 Læringsmiljø 

styrke elevenes medvirkning i eget læringsarbeid og i utvikling av skolen.   

 Læringsresultater 

Lesing, språk og begrepsutvikling (SOL) 

Regning og matematikk (med fokus også på vurdering for læring) 

Skolevandring   

 Kollegasamarbeid og kunnskapsutviklende møter med fokus på medarbeiderskap, 

lærende organisasjon og helsefremmende prosesser 
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Regnskapet totalt for skole, SFO og Kruge leirskole viser et mindreforbruk kr. 33.000.  Bruk 

av premiefond pensjon utgjør kr. 200.000. 

 

Tjeneste 2020 skolen 

Regnskapet viser et mindreforbruk kr. 77.000 

 Lønn har et merforbruk kr.300.000. Dette henger sammen med vikarutgifter for lærere 

som har permisjon i forbindelse med videreutdanning og ansatte i svangerskaps-

permisjon. Merforbruket kompenseres med tilsvarende statlige overføringer og økt 

sykepengerefusjon. 

 Driftsutgifter viser et lite mindreforbruk kr.66.000 kr. 

 Driftsinntekter er noe høyere enn budsjettert og viser en merinntekt på 270.000 kr. 

Dette skyldes refusjon for tilflyttet fosterbarn og økt inntekt refusjon fra staten ifbm 

videreutdanning for lærere (se over).  

 Refusjon sykepenger ligger noe over budsjett grunnet svangerskapspermisjoner. 

Tjeneste 2150 Skolefritidstilbud (SFO) 

Regnskapet viser et merforbruk kr. 116.000. 

 Lønn SFO viser et mindreforbruk på 85.000 kr. Dette sees i sammenheng med lite 

vikarutgifter og justering av driften som følge av lavere antall barn i SFO. 

 Driftsutgiftene balanserer med 3.000 kr. 

 Driftsinntektene viser en mindreinntekt kr. 201.000. Det er færre brukere av SFO enn 

forventet i høsthalvåret. Brukerbetaling vil i noen grad kunne balanseres mot 

lønnskostnader. 

Ansvar 215 Kruge leirskole 

Leirskolen har et merforbruk kr. 120.000. Dette henger sammen med vikarutgifter og noe 

lavere inntekt fra brukere enn budsjettert.  

 

213 - Tjøme ungdomsskole  

 

Skolen har pr. 31. desember 149 elever mot 164 elever samme tid i 2014. Syv elever er 

gjesteelever (bl.a. fosterbarn) fra andre kommuner. Skolen har fem elever med annet morsmål 

enn norsk som mottar særskilt språkopplæring.  

 

I 2015 hadde skolen fokus på:  

 UIU (Ungdomstrinn i utvikling) «Regning i alle fag» 

 Psykisk helse – Vi dager hele skolen, oppmerksomhetstrening på 8. trinn og Lion’s 

Quest, «Mitt valg».  

 Vurdering for læring  

Regnskapet totalt viser et merforbruk på 264.000 kr. Avviket inkluderer bruk av premiefond 

pensjon 48.000 kr. Avvik kommenteres slik: 

 

 Lønnspostene samlet har et merforbruk kr. 686.000. Dette henger sammen med 

utgifter til gjesteelever, spesialundervisning, hjemmeundervisning og 

morsmålsundervisning nye elever, fosterbarn samt frikjøp lærer i forbindelse med 
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prosjekt ungdomstrinn i utvikling. I tillegg har skolen etterslep på utgifter Polentur (to 

år i samme regnskap), samt store vikarutgifter utover avtalt frikjøp for 

Hovedtillitsvalgte. Store deler av avviket kompenseres gjennom refusjon fra staten og 

refusjon andre kommuner.  

 Driftsinntektene viser en merinntekt kr. 444.000. Skolen har fått inn noe høyere 

refusjon fra andre kommuner (ref. gjesteelever over) samt midler fra staten i 

forbindelse med satsningen «Ungdomstrinn i utvikling». Staten går inn med midler til 

veileder ved skolen. På Tjøme ungdomsskole utgjør dette 15 % stilling fra august 

2015 og ut 2016. Deler av midlene vil settes i fond for å dekke utgifter i 2016.  

 Driftsutgifter har et mindreforbruk kr.321.000. Utgifter er redusert for å kompensere 

for økte lønnsutgifter. 

 Refusjon sykepenger balanserer i forhold til budsjett. 

 

221 – Pytteberget barnehage  

 

Pytteberget barnehage har 54 barn hvorav 8 er minoritetsspråklige fra 5 forskjellige 

nasjonaliteter. 18 barn er under 3 år og 36 barn er over 3 år. Barnehagen har 4 avdelinger i to 

hus, Pytteberget og Lindhøyhagen. Det er ingen ledige plasser i barnehagen pr. 31.12.15. Fem 

barn har tildelt ressurser til spesialundervisning etter sakkyndig vurdering fra PP tjenesten. 

Barnehagen har sosial kompetanse som satsingsområde, visualisert med denne modellen: 

 
LEK 

VENNSKAP MOTORIKK SPRÅKSTIMULERING 

SOSIAL KOMPETANSE 

 

 

Regnskapet totalt for enheten viser et mindreforbruk på 613.000 kr. Av dette utgjør bruk av 

premiefond pensjon 300.000 kr. Øvrig avvik relaterer seg i hovedsak til forholdet mellom 

sykefravær og lønn. Barnehagen har hatt langtidssykemeldte store deler av året. Vikarutgifter 

er rimeligere enn lønn fast ansatte. 

 

 Lønnspostene er tilnærmet i balanse med et lite merforbruk på kr. 20.000. 

 Merinntekt refusjon sykepenger utgjør kr. 480.000. Barnehagen har hatt en ansatt i 

langtidssykemelding hele året samt ansatt i svangerskapspermisjon. 

 Driftsinntektene viser en mindreinntekt kr. 122.000 som følge nye regler for redusert 

betaling for foreldre med lav betalingsevne samt at det er innført gratis kjernetid for 

samme brukergruppe 

 

223 – Tjøme barnehage 

 

Tjøme Barnehage har i dag 39 barn hvorav 12 barn er minoritetsspråklige. 14 barn er under 3 

år og 25 barn er over 3 år. Barnehagen er organisert i tre avdelinger. P.g.a flytting i løpet av 
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året, er det 14 ledige plasser (14 store eller 7 små barn) pr. 31.12.15. Det har ikke vært søkere 

til å fylle disse plassene. 

 

Barnehagen arbeider systematisk med sosial kompetanse. Integrert i dette arbeidet er fokus på 

lek, vennskap og psykisk helse, språkstimulering, samt fysisk aktivitet visualisert med denne 

modellen: 

 

 
 

                         

  

  

   

 

 

Det vektlegges å utvikle sosiale evner og ferdigheter for å forebygge mobbing, styrke barnas 

psykiske helse for å forebygge depresjoner blant barn og unge.  

 

Regnskapet totalt for enheten viser et mindreforbruk kr. 577.000. Av dette utgjør bruk av 

premiefond pensjon kr. 270.000. 

 

Resterende avvik henger sammen med langtidsfravær som gir barnehagen høy 

sykepengerefusjon samtidig som færre barn i barnehagen har redusert behovet for vikar uten 

at tjenesten er redusert. Barnehagen har klart å tilpasse utgiftene til driften.  

 

 Lønn viser et merforbruk kr.226.000 grunnet vikarutgifter som kompenseres gjennom 

økt sykepengeinntekt. 

 Sykepengerefusjon utgjør en merinntekt kr.530.000. Barnehagen har hatt ansatte som 

har vært langtidssykemeldte gjennom hele året. 

 Driftsinntektene viser en mindreinntekt kr. 241.000 som følge av færre barn samt nye 

regler for redusert betaling for foreldre med lav betalingsevne samt at det er innført 

gratis kjernetid for samme brukergruppe. 

 

230 - 231 – 233 Kulturavdelingen 

 

Kulturavdelingen omfatter ansvar: 230 Kultur - 231 Bibliotek - 232 Fritidsklubben. Oppgaver 

knyttet til barne- og ungdomshuset, kulturarv, idrett, spillemidler og kunstuttrykk gjennom 

den kulturelle skolesekken, den kulturelle spaserstokken og kulturuka er sentralt i driften. 

Det er inngått samarbeidsavtale med Tønsberg og Nøtterøy bibliotek om felles biblioteksjef 

og drift. Kulturskolen administreres fra Nøtterøy. Tjøme og Nøtterøy samarbeider om 

skolesekken og spaserstokken ved at skolesekken administreres fra Nøtterøy og spaserstokken 

fra Tjøme. 

 

Regnskapet totalt for området har et mindreforbruk kr. 60.000. Bruk av premiefond pensjon 

utgjør kr. 122.000. 

 

Ansvar 230 kultur og ansvar 232 fritidsklubben 

Områdene har samlet et mindreforbruk kr. 91.000. 

 Lønnspostene viser et merforbruk kr. 200.000 relatert til vikarutgifter og 

lønnsjusteringer. 

Sosial kompetanse, LØFT og smART med barn og voksne / voksenrollen. 

LEK, vennskap og 

psykisk helse 
SPRÅKstimulering Fysisk aktivitet 
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 Driftsutgiftene viser et merforbruk kr. 1.090 000. Det er spillemidler som er overført 

til skatebanen. Merforbruket dekkes gjennom tilsvarende driftsinntekt. 

 Merinntekt drift kr. 1.184 000 er i hovedsak spillemidler som nevnt over. 

 Ansvarsområdene har en sykepengerefusjon på kr. 180.000 grunnet langtidsfravær i 

enheten gjennom året. 

Ansvar 231 bibliotek 

Området er i balanse i forhold til budsjett. 

 Lønn har et mindreforbruk kr. 245.000. Dette henger sammen med samarbeidet med 

Tønsberg og Nøtterøy bibliotek. 20 % biblioteksjef og 50 % stilling som bibliotekar 

lønnes fra Tønsberg som får refundert lønnen gjennom refusjon fra Tjøme. Denne 

utgiften viser seg på økte driftsutgifter. 

 Driftsutgiftene viser et merforbruk kr. 492.000 knyttet til nevnte refusjon av 

lønnskostnader til Tønsberg samt til ferdigstillelse av prosjekt nye Tjøme 

folkebibliotek. Merforbruket her dekkes inn ved midler fra fond avsatt til formålet.  

 Det er satt inn midler fra fond 160 000 kr. fra prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket til 

utvikling av biblioteket.  

Helsestasjonen for Nøtterøy og Tjøme  

 

Tjøme og Nøtterøy har felles helsestasjonstjenester med Nøtterøy som vertskommune. 

Helsestasjonstjenestene består av helsestasjon, skolehelsetjeneste, Friskliv ung, jordmor og 

psykologisk helseteam barn og unge. Unge fra Tjøme kan også benytte seg av helsestasjon for 

ungdom i Tønsberg kommune. 

Det har i 2015 vært 240 fødsler i de to kommunene. 40 av disse bor på Tjøme. 

 

Regnskapet for tjenesten ligger under budsjett og viser et mindreforbruk for Tjømes andel 

med kr. 245.000. Tjøme har utover dette bidratt med kr. 45.000 til Opplevelseskortet for barn 

og unge som administreres av helsestasjonen. 
 

Barnevernet for Nøtterøy og Tjøme  

 

Tjøme og Nøtterøy har felles barneverntjeneste med Nøtterøy som vertskommune. 

Tjenesten har ansatt fire nye medarbeidere høst 2015, leder av omsorgsteamet, vikar i 

ungdomsteamet, vikar i omsorgsteamet og en fast ansatt i omsorgsteamet. 

 

Barneverntjenesten hadde høyt sykefravær første halvdel av 2015 (11,29 %). Sammenliknet 

med tidligere år er det forholdsvis stabilt. I 3. kvartal 2015 er dette redusert til 1,5 % og det er 

gledelig. 

Det arbeides aktivt med det psykososiale arbeidsmiljøet og sykefravær/tilstedeværelse. Nav 

arbeidslivssenter har bistått tjenesten med et godt opplegg for arbeidsmiljø på en 

internsamling i november 2015. 

De ansatte melder om høy aktivitet. Det er en del arbeid utover normal arbeidstid. 
 

Regnskapet for tjenesten ligger under budsjett og viser et mindreforbruk for Tjømes andel 

med kr. 547.000. 
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Aktiviteter og måloppnåelse  
 

Barnehage 

Barnehagene har hatt fokus på at «Alle barn skal ha et godt språkmiljø». Det er gjennomført 

kartlegging der barnehagens arbeid med språkmiljø og språkstimulering er sentralt («Språk 

mye mer enn bare prat»). Denne danner grunnlaget for videre arbeid med språk med barna.  

Personalet følger en kursrekke på høyskolen i bruk av digitale medier i språkopplæringen. 

Fokus er bruk av iPad og smartboard i arbeidet med barn med minoritetsbakgrunn.  

 

Prosjekt ny barnehage på Lindhøy har startet opp. Arbeidsgruppe er etablert sammen med 

arkitekt.  Skisseplan for barnehagens form, innhold og funksjon er under utarbeidelse. 

To barnehager skal bli til en. Arbeidet i sammenslåingsprosessen har fokus på å spleise 

personalet fra tre barnehagebygg, bygge kultur, drøfte felles plattform og verdier - utvikle en 

ny barnehage med gode tjenester for barn og foreldre og en god arbeidsplass for ansatte. 

 

Styrking av ressurser til spesialpedagogiske tiltak og språkopplæring gjennom 

omdisponeringer innenfor området ser ut til å ha positiv effekt. Fast ansatt spesialpedagog i de 

kommunale barnehagene, gir et faglig godt og helhetlig tilbud til barna samtidig som 

barnehagen opplever mer stabilitet og forutsigbarhet i personalet da vikariater i små stillinger 

unngås. 

 

Plan for overgang barnehage - skole er revidert. Arbeidet er utført av en arbeidsgruppe med 

representanter fra barnehage, skole og administrasjonen. Arbeidet følges opp med revidering 

av plan for overgang barneskole – ungdomsskole. 

 

Skole 

Det er innført kompetansekrav for lærere som skal undervise i de mest sentrale fagene. 

Kompetansen ved kommunens skoler er kartlagt.  «Kompetanse for kvalitet», statlig satsning 

på videreutdanning av lærere er videreført. Staten dekker store deler av utgiftene.  

Tjøme ungdomsskole har en lærer som er i gang med videreutdanning i Mat og Helse (30 stp).  

På Lindhøy skole fullførte en lærer videreutdanning i regning som grunnleggende ferdighet 

(30 stp) våren 2015. To lærere er i gang med videreutdanning i matematikk og en lærer med 

videreutdanning i kunst og håndtverk (30 stp).  

 

Kvalitetsplan for skolene på Tjøme 2015 – 2017 ble vedtatt i Kommunestyret juni 2015. 

Planen angir retning for hvordan skolene skal utvikle god kvalitet og elevene få gode 

læringsforhold slik at de lærer mest mulig. Planen er et ledd i kommunens kvalitetssystem 

med fokus på skolen som lærende organisasjon og økt læringsutbytte for den enkelte elev. 

Planen beskriver utviklingsområdene, setter opp mål og beskriver kjennetegn på 

måloppnåelse. Det skal være en rød tråd fra kommunal plan til den enkeltes skoles planer. 

Skolene følger opp planen gjennom egne utviklingsplaner og skolenes resultater følges opp i 

styringssamtale med skolene.  

 

Skolene på Nøtterøy og Tjøme er i gang med felles rektormøter. Det gir et godt fagmiljø og 

felles drøftinger rundt felles utfordringer. Det er samarbeid gjennom prosjekt «Ungdomstrinn 

i utvikling» med fokus på matematikk/regning i alle fag. Veiledere i regi av 

Utdanningsdirektoratet veileder skolene. Ungdomsskolen har ressurslærer i 15 % stilling som 

lønnes av prosjektmidlene.   

 



   
 

Regnskap 2015 Kommunestyret 15.06.2016 Side 43 av 64 

TJØME KOMMUNE        Årsberetning 2015 

Etter ekstrabevilgninger i 2014, er 90 bærbare pc’er innkjøpt til ungdomsskolen. Det er 

installert Windows 8 og Office på maskinene. Skriftlig eksamen våren 2015 ble gjennomført 

på bærbar pc.  

 

Skolene innfører Office 365 som læringsplattform og erstatter Fronter som har vær skolenes 

plattform i mange år. Lindhøy innførte plattformen denne høsten for ansatte og er i gang med 

å introdusere plattformen også for elevene. Ungdomsskolen følger etter i 2016.  

 

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) 

Det har i flere sammenhenger vært pekt på behovet for å videreutvikle og forbedre det 

tverrfaglige arbeidet både internt i kommunen og mellom kommunene og våre felles 

hjelpetjenester. Tjøme og Nøtterøy samarbeider nå om implementering av BTI modellen 

(bedre tverrfaglig innsats). Arbeidet har startet opp i hjelpetjenestene og barnehagene. 

Skolene vil komme til i 2016. BTI er en samarbeidsmodell som skal sikre tidlig identifisering 

og koordinert innsats overfor barn, unge og familier det er knyttet bekymringer til. 

Målgruppen er 0-23 år. Modellen sikrer at oppfølgingen blir mer helhetlig og 

sammenhengende, at innsatsen blir dokumentert og fremmer god overgang mellom tjenestene.  

 

SLT -  samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak 

Skolene har sammen med SLT koordinator arbeidet med å bevisstgjøre barn og ungdom på 

konsekvenser knyttet til kriminelle handlinger og rusmisbruk og gi dem som arbeider med 

barn og unge fenomenkunnskap og en felles forståelse av utfordringer og trender i barne- og 

ungdomsmiljøet. Foreldremøter ved skoler og barnehager er benyttet til bevisstgjøring av 

foreldrenes del av ansvaret samt kunnskapsformidling om barn og unges utvikling og deres 

risiko og beskyttelsesfaktorer. 

Radikaliseringsgruppe felles med Nøtterøy er etablert. Mål for arbeidet er å etablere 

kompetanse vedrørende voldelig ekstremisme og radikalisering, slik at bekymringssaker kan 

mottas og effektivt imøtekommes med et faglig og kompetent team. 

 

Kultur 

Samarbeidsavtalen mellom Tjøme folkebibliotek og Tønsberg og Nøtterøy bibliotek for 

perioden 1.1.2015 – 31.12.2016 gjør at personalet ved Tjøme bibliotek har fått et sterkere 

faglig fellesskap. Tjenestetilbudet er utviklet i tråd med Kulturplan for Tjøme og 

Bibliotekplan Vestfold. Prosjekt ”Tjøme nye folkebibliotek” er ferdigstilt. Selvbetjent 

utlånsordning er innført i kommunehusets åpningstider. 

 

Klubbtilbudet for barn og unge er videreutviklet. Tjøme barne- og ungdomshus har nærmere 

50 besøkende ukentlig, og antallet er økende i takt med nye arrangementer og tilbud. Tilbudet 

fanger opp barn og unge som av ulike grunner ikke deltar i foreningslivet, eller som ønsker en 

sosial base eller en frisone for sitt engasjement.  

 

Frivilligsentralen 

Det er rekruttert frivillige til leksehjelpen, natteravnene (60 frivillige), til ukentlige aktiviteter 

og til følgetjeneste i hjemmetjenesten. Lesevenner har besøkt sykehjemmet, Ekornrød og SFO 

ukentlig. Valgfaget «innsats for andre» er igangsatt med 27 elever i samarbeid med 

ungdomsskolen. Elevene har praksis i kommunenes virksomheter. 

 

Det har vært samarbeid med NAV om arbeids- og språkpraksisutplassering, lavterskeltilbud 

for unge som ikke er under utdanning eller i arbeid («Fokus ung»), fadderordning for 
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innvandrere og «Julegavefondet» der 27 innvandrerbarn mottok julegaver utdelt av Tjøme og 

Hvasser Røde Kors. 

 

Det har vært arrangert busstur til Tønsberg og båttur med «Færdergutt» i nasjonalparken for 

beboere fra Ekornrød, Rødstoppen og sykehjemmet.  

 

Tjøme og Hvasser Røde Kors (hobbyklubb), Tjøme Seniornett (undervisning i data) og   

Tjøme Seniordans (dans) har ukentlige aktiviteter i frivilligsentralens lokaler. 
 

Kommunen har etter søknad mottatt kr. 36.000.- til svømmeopplæring for nyankomne 

minoritetspråklige elever. Svømmeopplæringen igangsettes i februar 2016. 

 

Folkehelse 

Folkehelseprofilen viser fortsatt at Tjøme har en stor andel barn/unge 0-16 år fra fattige 

familier i forhold til Vestfold og nabokommuner. Det samme viser seg i det prosentvis store 

antall søknader om redusert foreldrebetaling i barnehager. Arbeidet med å jevne ut sosiale 

forskjeller og ha fokus på tiltak/aktiviteter som inkluderer alle har fokus i alle enheter. En 

arbeidsgruppe arbeider videre med tiltak for å forebygge og redusere barnefattigdom og vil ta 

dette inn i arbeidet med neste økonomiplan. Oppvekst har bidratt med 45.000 kr til styrking 

av tiltak i opplevelseskortet. 

 

Kommunen er som 1 av 5 kommuner i Vestfold med i et prosjekt om nærmiljø, der faktorer 

som innvirker på helse og trivsel skal kartlegges videreføres inn i beslutningsprosesser i 

kommunens planarbeid. Fylkeskommunen er prosjekteier og samordner prosjektet regionalt. 

Kommunen mottar tilskudd i 3 år til prosjektledelse og drift. Deltakelse i prosjektet vil kunne 

bidra til fortgang og kvalitativt gode prosesser i arbeidet med å påvise og hensynta faktorer og 

utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan innvirke på innbyggernes helse og trivsel. 

Arbeidet med Trygge lokalsamfunn og risikorydding innlemmes i prosjektet. 

Kommunen er som 1 av 5 kommuner i Vestfold med i et prosjekt om nærmiljø, der faktorer 

som innvirker på helse og trivsel skal kartlegges videreføres inn i beslutningsprosesser i 

kommunens planarbeid. 

 
 

Helsestasjonen (0-5 år)) 

Gjennomfører program etter veileder for helsestasjon/skolehelsetjenesten. 

Nye tiltak: 

 Gruppe ved 8 mnd med tema er førstehjelp. 

 «De utrolige årene» babyprogrammet - tilbud til førstegangsforeldre. Universitetet i 

Tromsø innhenter data til forsking på effekten av dette relativt nye programmet. 

 Helsesøster i 50 % stilling arbeider kun mot barnehagene og har vært ute i alle 

barnehager og snakket med 4 åringene og de ansatte. Dette gir oss verdifull 

informasjon og et enda bedre grunnlag for å vurdere 4 åringen på helsestasjonen. 

Skolehelsetjenesten (6-20 år) 

Opplevelseskortet deles ut av helsesøster på skolene. Antallet er økt til 130 barn/unge.  

Nøtterøy videregående skole har helsesøster i 100% stilling (50% på prosjektmidler ) og 

fysioterapeut i 20% stilling. Søker nye midler for videreføring av tiltaket. 
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Helsestasjon for ungdom 

 540 konsultasjoner på Nøtterøy 

 Tønsberg helsestasjon rapporterer at 125 av deres besøkende er fra Nøtterøy/Tjøme 

 Ruskontrakter gjennomføres og følges i samarbeid mellom helsesøster, 

barnevernstjeneste og politiet.  

 Frivillig rustesting startet 2015 og evalueres vår 2016 

Jordmor 

Fom 2016 er det opprettet en 40% jordmorstilling for å imøtekomme nye retningslinjer for 

svangerskapsomsorg i kommunen.  
 

 

Nøtterøy og Tjøme barnevern  

Antall mottatte meldinger siste halvår fra Tjøme er 25, mot 33 i siste halvår 2014. 

Antall nye undersøkelser siste halvår fra Tjøme er 19 mot 25 siste halvår 2014.  

Tjenesten har hatt fristbrudd på fire undersøkelser. Undersøkelsene er fullført innen tiden, 

men vedtak er fattet for sent, og blir da det registrert som fristbrudd. Det arbeides med å rette 

opp dette. 

 

Antall barn i hjelpetiltak har vært stabilt gjennom året. Antall barn under omsorg er 8. 

 

Når det gjelder barn under omsorg og tilsyn er alle lovkrav oppfylt, bortsett fra et 

tilsynsbesøk. Det har vært jobbet systematisk med dette gjennom hele 2015, da det tidligere 

har vært brudd her. 

 

Det har vært arbeidet aktivt med å få på plass et godt samarbeid med skolene og barnehagene 

på Tjøme. Tilbakemeldinger tyder på at skole og barnehage er fornøyd med samarbeidet. 

Styrere i barnehagene deltar sammen med styrere fra Nøtterøy på halvårige møter med 

barneverntjenesten, der fag og samarbeid er tema, en ny ordning som synes å fungere bra. 
 

Omsorgsteamet har hatt et særlig fokus på oppfølging av barn i fosterhjem og 

tilsynsføreroppfølgingen. Det er gjennomført fire samlinger for tilsynsførere i 2015. Det er 

behov for skolering, kompetanseheving og ivaretakelse.  

 

Barneverntjenesten har for første gang gjennomført kurs for fosterforeldre i traumebevisst 

omsorg.  

 

Forsøksprosjektet med å overta ansvar og oppgaver på barnevernområdet ble kunngjort 24 

nov. 2015. Tjenesten er stolte over å ha blitt valgt ut. Arbeidet med prosjektet ble påbegynt i 

2015 og vil ha stort fokus i 2016.  
 

Utfordringer og uløste oppgaver.  
 

Antall barn/elever med minoritetsspråklig bakgrunn er økende i barnehagene og skolene. Det 

stiller krav til språkopplæring og norskopplæring Økt andel flyktninger til kommunen vil 

kunne forsterke dette og samtidig påvirke kultur- og frivillig arbeidsinnsats. Det øker behovet 

for tolketjenester bl.a. for å legge til rette for en god oppstart i barnehagen.  Det er viktig med 

tolk i foreldresamtaler gjennom året for å sikre at informasjon til og fra barnehagen/skolen 
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blir forstått. Det er usikkerhet rundt omfanget av dette. Midler avsatt i budsjettet 2016 til 

spesielle tiltak oppvekst, kan avhjelpe denne utfordringen. 

 

Det ser ut til å være en økende tendens til behov for spesialundervisning i barnehagen. 

Barnehagen utfordres på kompetanse, organisering og ressurser. Ved å satse på tidlig innsats 

kan en forebygge for tiltak senere i utdanningsløpet.  

Samtidig ser en at kommunen i dag har behov for alternative opplæringsarenaer eller kjøp av 

tjenester til alternative opplæringstilbud både i skole og barnehage. Det er kostnadskrevende å 

opprette egne alternative opplæringstilbud på hjemmeskolen/i nærmiljøet eller kjøpe tjenesten 

i nabokommuner eller i private tiltak. Dette er noe kommunen vil se nærmere på i samarbeid 

med Nøtterøy. 

 
IKT i skolen omhandler opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter i alle fag. Dette 

forutsetter at skolene har nødvendig utstyr og kompetanse. Skolene skal gjennom sine lokale 

IKT-planer legge et grunnlag for arbeidet med de digitale ferdighetene. Tilgjengelig IKT-

utstyr er avgjørende for hvordan kvaliteten på opplæringen blir. Det er hele tiden behov for 

oppgradering av IKT-utstyr for å holde tritt med de digitale verktøy og læremidler som er 

tilgjengelige. Elevenes tilgang til iPad/pc er helt avgjørende for videre utvikling av ferdigheter 

innen digital kompetanse og læringsmetoder knyttet til digitale ressurser. Investeringen i 2015 

på Tjøme ungdomsskole har bidratt positivt her.  

Maskiner og system må vedlikeholdes jevnlig slik at elevene kan gjennomføre nasjonale 

prøver, eksamen og fagdager. Dette må sikres ved at det er avsatt tid/ressurser til dette 

arbeidet.  

Skolene må i større grad settes i stand til å møte de mulighetene som bruk av IKT gir og 

håndtere de utfordringer som oppstår i daglige drift av en større maskinpark. Det må legges til 

rette for at utvikling og videre satsing på IKT.  

 

Barne- og ungdomshuset holder til i samfunnshuset. I 2014 ble lokalene i underetasjen i stengt 

og fire ungdomsband sto uten øvingslokale. Det er en utfordring å finne nye egnede lokaler. 

Tjøme barne- og ungdomshus mangler universell utforming. Etter at underetasjen ble stengt, 

finnes det kun et lite toalett uten vask tilgjengelig for brukerne.  Tjøme barne- og ungdomshus 

ligger plassert midt i et veikryss, og det kan lett oppstå farlige situasjoner i uteområdet.  

 

Kulturminner og kulturvern er viktige ressurser som kilde til kunnskap og opplevelser, for 

utviklingen av lokalsamfunn og for verdiskaping for næringslivet. Tjøme historielag, Hvasser 

og Brøtsø Historieforening og interessegruppen for Torås fort jobber for å bevare 

kulturminner, blant annet gjennom å registrere disse på www.kulturminnesøk.no 

Det har lenge vært ønske om å skrive en bygdebok, men dette er ikke finansiert.  

Skilting til de ulike kulturminner, og merking/rydding av stier er tid- og ressurskrevende.  

 

Det er et nasjonalt fokus på psykisk uhelse blant unge. Betydningen av å ha nære og trygge 

relasjoner til voksne i skolen er betydningsfullt for å kunne avdekke slike utfordringer. 

 

De siste årene har utfordringer knyttet til psykisk uhelse økt også på barneskolen.  

Betydningen av å ha helsesøster, sosiallærer og lærere som arbeider tett på elevene er viktig. 

Gode systemer og rutiner støtter opp under arbeidet med å avdekke om barn og unge ikke har 

det bra. Styrking av det tverrfaglige arbeidet med andre faginstanser og hjelpeapparatet er 

også av stor betydning. Her vil innføring av BTI modellen kunne gjøre en forskjell. 
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Folkehelseprofilen viser fortsatt at Tjøme har en stor andel barn/unge 0-16 år fra fattige 

familier i forhold til Vestfold og nabokommuner. Andel familier som får redusert 

foreldrebetaling i barnehage understøtter dette (over 25 %).   

En tverrfaglig arbeidsgruppe arbeider med å samle kunnskap, analysere situasjonen og vil 

foreslå ulike tiltak som kan være med forebygge og redusere barnefattigdom.  Det vil legges 

frem en sak til politisk behandling for hvordan kommunen griper an denne utfordringen på 

tvers av områdene. Kostnader til aktuelle tiltak vil måtte finansieres senere. 

 

Ungdomsskolen melder behov for mulighet til å samle alle elevene til felles samlinger, 

forelesninger m.m. Det er også viktig i et skolemiljømessig perspektiv der elevene kan få 

fellesopplevelser og møte hverandre på tvers av trinn.  
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8.3 Helse og velferd  
 

 

Området – beskrivelse og mål   

 

Helse og velferd omfatter enhetene NAV, hjemmetjenester, bo og tiltakstjenester og 

sykehjem. Enhetene har egne ledere med personal, økonomisk og faglig ansvar. Området 

ledes av kommunalsjef, hvis hovedoppgave er å få til helhetlig styring og oppgaveløsning. 

Enkelte stabs oppgaver (konsulent salgs- og skjenkebevillingssaker, kommuneoverlege og 

tjenestekontor) er knyttet direkte til kommunalsjef.   

 

Mål: 

  

Ansatte i helse og velferd utfører mange viktige og utfordrende tjenester av ulik art på en 

rekke områder. Områdets viktigste målsetning i 2015 var at organisasjonen og ansatte skulle 

forholde seg adekvat til innholdet i samhandlingsreformen. Av et slikt mål følger mange 

viktige oppgaver, og det har vært stor aktivitet i alle enheter. Helse og velferd samarbeider på 

flere nivå og på ulike områder for å nå samhandlingsreformens intensjon; herunder blant 

annet mot KiV, TNT, TN og helseforetaket. Viktige områder var samarbeidet om intermediær 

avdeling (TN), planlegging av fremtidig legevakt med tilleggstjenester (TNT+ 3 andre 

kommuner), mer effektiv hjelpemiddelformidling (TNT), KAD plasser (Nøtterøy, Stokke og 

Tjøme) og drift av dagsenter/aktivitet for yngre med demens (TNT).  

 

Administrativt samarbeider vi godt med våre fastleger, og vi møtes jevnlig for å drøfte 

erfaringer knyttet til felles pasientarbeid. Tjøme kommune kommuniserer nå elektronisk 

(meldingsløftet) med fastleger og helseforetak. NAV samarbeidet mellom stat og kommune 

skjer gjennom halvårige partnerskapsmøter. Selv om NAV leder er ansatt i staten, er hun en 

viktig samarbeidspartner for kommunalsjef og øvrige ledere i kommunen. Oppgaver knyttet 

til mottak av flyktninger har preget mye av NAV Tjøme sin tid i 2015. 

 

For området helse og velferd har det også vært viktig å bidra til at kommunen legger vekt på å 

ha større oppmerksomhet på forebyggende og helsefremmende tiltak. Et eksempel på dette er 

arbeid med Frisklivsentral i egen kommune har kommet inn i god gjenge, og vil bli videreført 

med enda flere tilbud i 2016.  

 

Kapasiteten på eget sykehjem og i kommunens heldøgns omsorgsboliger har variert gjennom 

året. Mesteparten av tiden er det stort press på de plassene vi har til rådighet, men det har også 

vært korte perioder hvor Tjøme kommune har solgt ledig kapasitet til nabokommuner.  

 

Personal 

 

Helse og velferd omfatter enhetene NAV, sykehjem, hjemmetjeneste, bo og tiltakstjenester og 

stab. Til sammen disponerte helse og velferd pr. 31.12.15 116,5 faste årsverk. I tillegg 

kommer ansatte på ulike kontrakter; herunder støttekontakter, avlastningspersonell, vikarer og 

engasjerte medarbeidere.  

 

Sykefraværet i helse og velferd var i 1., 2. og 3. kvartal 2015 høyere enn for tilsvarende 

periode i 2014, dog med klar nedadgående tendens i 3. kvartal. Sammenlignbare tall for 4. 

kvartal foreligger pt. ikke. Sykefraværet varierer innenfor de enkelte enheter, både ut i fra 
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type enhet og antall ansatte i hver enkelt enhet. Mest markant økning i sykefraværet i 2015 

har vært på sykehjemmet, dog må det føyes til at sykehjemmet hadde et relativt lavt fravær i 

2014. 

 

Alle enheter i helse og velferd budsjetterer sykepengerefusjon med 4,2 % av et gitt 

lønnsbudsjett. For den enkelte enhet betyr dette at resultatet vil variere betydelig fra år til år. 

Samlet mottok helse og velferd i 2015 sykepengerefusjon med 5,5 millioner kroner. I en 

arbeidsintensiv bedrift medfører høyt sykefravær også økte lønnskostnader i samme periode.  

 

Medarbeidersamtaler i område helse og velferd ble i 2015 gjennomført i henhold til plan.  

 

 

  
Regnskap Budsjett 

Avvik 

R/B Budsjett 

  
31.12.2015 31.12.2015 2015 2015 

Ansvar: 300 Helse- og velferd         

10 Lønn 6 020 5 388 632 5 388 

11 Pensjon 429 553 -124 553 

12 Arbeidsgiveravgift 869 839 30 839 

20 Driftsutgifter 11 219 11 737 -518 11 737 

60 Driftsinntekter -2 085 -1 847 -238 -1 847 

61 Ref sykepenger -232 -101 -131 -101 

80 Fonds, finans etc 379 93 286 93 

  Sum ansvar: 300 Helse- og velferd 16 598 16 662 -64 16 662 

      
Ansvar: 310 NAV Tjøme         

10 Lønn 1 865 1 815 50 1 815 

11 Pensjon 232 342 -110 342 

12 Arbeidsgiveravgift 292 310 -18 310 

20 Driftsutgifter 12 129 11 902 227 11 902 

60 Driftsinntekter -8 031 -6 473 -1 558 -6 473 

61 Ref sykepenger -25 -75 50 -75 

80 Fonds, finans etc 0 -650 650 -650 

  Sum ansvar: 310 NAV Tjøme 6 463 7 171 -709 7 171 

      
Ansvar: 320 Bo og tiltakstjenester         

10 Lønn 18 933 17 352 1 581 17 352 

11 Pensjon 2 217 3 311 -1 094 3 311 

12 Arbeidsgiveravgift 2 752 2 978 -226 2 978 

20 Driftsutgifter 8 107 8 360 -253 8 360 

60 Driftsinntekter -11 548 -11 344 -204 -11 344 

61 Ref sykepenger -1 497 -740 -757 -740 

80 Fonds, finans etc 106 -165 271 -165 

  Sum ansvar: 320 Bo og tiltakstjenester 19 069 19 752 -683 19 752 
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Ansvar: 331 Sykehjem inkl 323 Fysio         

10 Lønn 23 621 21 121 2 500 21 121 

11 Pensjon 2 645 3 977 -1 332 3 977 

12 Arbeidsgiveravgift 3 328 3 517 -189 3 517 

20 Driftsutgifter 9 596 8 418 1 178 7 601 

60 Driftsinntekter -6 050 -5 778 -272 -5 778 

61 Ref sykepenger -2 310 -1 076 -1 234 -1 076 

80 Fonds, finans etc -748 0 -748 0 

  Sum ansvar: 331 Sykehjem 30 081 30 179 -98 29 362 

      

Ansvar: 

333 Hjemmetjenester inkl 324 Ergo og 

Rødstoppen Ekornrød         

10 Lønn 23 730 22 063 1 667 22 063 

11 Pensjon 2 661 4 021 -1 360 4 021 

12 Arbeidsgiveravgift 3 469 3 708 -239 3 708 

20 Driftsutgifter 3 455 2 791 664 2 791 

60 Driftsinntekter -495 -587 92 -587 

61 Ref sykepenger -1 467 -919 -548 -919 

80 Fonds, finans etc 12 32 -20 32 

  Sum ansvar: 333 Hjemmetjenester 31 365 31 109 256 31 109 

      

      

 

Lønn og sosiale kostnader 87 531 88 384 -853 88 384 

 

Driftsutgifter 44 504 43 208 1 296 42 391 

 

Driftsinntekter -28 209 -26 029 -2 180 -26 029 

 

Fonds, finans, avskrivninger -251 -690 439 -690 

 
Totalt område 3 Helse og velferd 103 575 104 873 -1 298 104 056 

 
 

Regnskapstall pr 31.12.15 viser et samlet mindre forbruk innenfor området helse og velferd i 

forhold til budsjett på kroner 1 246 000; det vil si et avvik på -1,2 %. En vesentlig grunn til 

dette skyldes resultatet på tjeneste 1730 premiefond. Av dette utgjør bruk av premiefondet 

ved årsoppgjør kr 2 642 000, jf. generelle kommentarer fra økonomisjefen. Virkningen 

fordeler seg på alle enheter, men selvsagt mest på de arbeidsintensive tjenestene. Det er viktig 

å være klar over dette når resultatet leses og tolkes. Dersom det ses bort fra avvik på 

premiefondet ville resultatet vist et merforbruk på 1,4 millioner kroner; hvilket utgjør 1,3 %. I 

hovedsak dreier dette merforbruket seg om tiltak knyttet opp mot enkelte tjenester, som har 

krevd større ressurser enn forventet da budsjettet ble vedtatt. Dette har vært varslet, jf. 

kommentarer i tidligere rapporter. I tillegg er det viktig å være oppmerksom på at helse og 

velferd innenfor sitt ansvarsområde stort sett må forholde seg til de behov innbyggerne til en 

hver tid har, og at disse ofte er uforutsigbare.  
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Stab – ansvar 300. 

 

Her budsjetteres stillingshjemler kommunalsjef, kommuneoverlege, tjenestekontor og stilling 

som behandler av alkoholrelaterte salgs- og skjenkebevillingssaker. I tillegg er det her samlet 

en betydelig andel kostnadsarter/driftsavtaler som er felles for hele område helse og velferd.  

 

Stab helse og velferd viser pr 31.12.15 viser et mindre forbruk på kr 64 000. Av dette utgjør 

bruk av premiefondet ved årsoppgjør tilsvarende beløp. Det er naturligvis forskjeller fra 

tjeneste til tjeneste og de vesentligste kommenteres slik.  

 

 Pleie og omsorgstjenester (støttekontakter, avlastning, omsorgslønn med mer) på 

tjenestene 2340 eldre og funksjonshemmede og 2540 pleie og omsorgshjelp i hjemmet 

viser økt kostnadsnivå. Dette er relatert til spesifikke saker som har krevd større 

ressurser enn forventet ved budsjettering.  

 Øvrige tjenester viser stort sett lavere forbruk enn budsjettert, og kompenserer i sin 

helhet for merforbruket nevnt ovenfor. 

 

NAV – ansvar 310. 

 

Her budsjetteres den kommunale driften ved NAV; det vil si økonomisk sosialhjelp, råd og 

veiledning, kvalifiseringsordningen, rusbehandling i henhold til Lov om sosiale tjenester, 

bosetting av flyktninger, introduksjonsordningen, tiltaksarbeid og administrering av avtaler 

knyttet opp mot Incestsenteret i Vestfold, Krisesenteret i Vestfold, Voldtektsmottaket i 

Vestfold og Tønsberg Voksenopplæring.. 

 

NAV Tjøme viser pr 31.12.15 et samlet mindre forbruk på kroner 707 000. Av dette utgjør 

bruk av premiefondet ved årsoppgjør kr 75 000. 

  

Tallene viser et overforbruk på sosiale tjenester i 2015. Samtidig er det et mindre forbruk på 

tjenesten Kvalifiseringsprogram, som må sees i sammenheng med økte utbetalinger på sosiale 

bidrag. På grunn av det økte behovet for kartlegging, veiledning og tett oppfølging av brukere 

har det ikke vært tilstrekkelig kapasitet til å følge opp Kvalifiseringsprogrammet og aktuelle 

deltakere. Økt mottak og bosetting av flyktninger gir også økte utbetalinger på sosiale bidrag 

gjennom bidrag til etablering og støtte til husleie og livsopphold inntil introduksjonsprogram 

igangsettes. Videre er utbetalinger til nødvendig tannbehandling økende. Nødvendig 

tannbehandling som ikke dekkes av andre ordninger, som folketrygdloven eller andre 

offentlige ordninger, inngår i henhold til sosialtjenesteloven i livsoppholdet. Høye boutgifter 

er fortsatt en vesentlig del av utbetalingene, og i 2015 har det i tillegg vært flere personer med 

behov for midlertidig botilbud enn tidligere år.  

 

Økende arbeidsledighet har selvsagt også betydning når årsaksforhold skal vurderes. Tall fra 

statistisk sentralbyrå indikerer økt vekst av sosialhjelp i store deler av landet. 

 

På grunn av sen bosetting av flyktninger i 2015 med tilsvarende sen igangsetting av norsk og 

samfunnskunnskapsopplæring har utgiftene til voksenopplæring har vært mindre enn 

budsjettert i 2015.  
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Øremerket statstilskudd viser en betydelig merinntekt i 2015. Dette sammen med reduserte 

utgifter til voksenopplæring er hovedårsaken til at enhet NAV Tjøme samlet viser et resultat i 

god balanse.  

 

Bo og tiltakstjenester – ansvar 320, 341 og 346. 

 

Her budsjetteres psykisk helse og rusteam, Lindholmveien botiltak, Møllebakken 

bofellesskap, TAA og tiltak knyttet til Herstad, Sidebygningen og Grønn omsorg.  

 

Bo og tiltakstjenester viser pr 31.12.15 et samlet mindre forbruk på kr 632 000.  Av dette 

utgjør bruk av premiefondet ved årsoppgjør kr 717 000. De enkelte områder kommenteres 

slik: 

 

  Ansvar 320 Psykiatri viser et mindre forbruk enn budsjettert. Korrigert for avvik  

premiefond, er resultatet i rimelig god balanse og oppgaver utføres som forutsatt.  

Sykefraværet har vært høyt, noe som delvis skyldes sykdom også hos vikarer. Dette 

kompenseres bare delvis med tilsvarende refusjon sykepenger. 

 Ansvar 341 Møllebakken bofellesskap viser et mindre forbruk enn budsjettert. Dette er 

reelt også når det korrigeres for premiefond. En årsak til dette er god kontroll med utgifter 

i forbindelse med kjøp av en privat omsorgsplass.   

 Ansvar 346 Tjøme arbeids- og aktivitetssenter viser et merforbruk omtrent på samme nivå 

som sist år.  Driftskostnadene er høyere enn budsjettert og følger aktivitetsnivået. Også 

inntektene i 2015 er høyere enn budsjettert. Når driften ved TAA evalueres, er det 

nødvendig å ha god bakgrunnsinformasjon om brukergruppen. Som følge av dette er det 

påbegynt en faglig diskusjon og initiert et arbeid som skal konkludere med hva som bør 

være rett nivå for TAA fremover. Sentralt i denne vurderingen er å balansere brukernivå 

og mengde opp mot hvor mange ansatte og hvilken kompetanse som må på plass for å 

kunne utføre oppgavene på en god nok måte. 

 

Sykehjem – ansvar 331 og 323. 

 

Her budsjetteres drift av sykehjemmet (inklusive Furulund og kjøkkendrift). I tillegg 

budsjetteres drift av fast ansatte fysioterapeuter og driftstilskuddene til de fysioterapeuter vi 

har avtale med. 

 

Enheten har pr. 31.12.15 et samlet mindre forbruk på kr 98 000. Av dette utgjør bruk av 

premiefondet ved årsoppgjør kr 869 000, og er av vesentlig betydning for det samlede 

resultatet i 2015. Det er variasjoner mellom de forskjellige tjenesteområdene, og disse 

kommenteres slik: 

 

 Ansvar 323 fysioterapi viser et mindre forbruk enn budsjettert, og er i god balanse. 

 Ansvar 331, tjeneste 2534 Kjøkken viser et merforbruk i forhold til budsjett. Dette skyldes 

i hovedsak økende bruk av spesialmat, som igjen henger sammen med hvilke beboere 

sykehjemmet til en hver tid skal forholde seg til. 

 Ansvar 331, tjeneste sykehjem viser et merforbruk. Dette skyldes høyere kostnader knyttet 

til flere klientforhold. Bildet er sammensatt, men det er viktig å være klar over at det ikke 

bare er lønnsrelaterte kostnader som øker, men også utgifter knyttet til medisinske 

forbruksvarer, medisiner, kost med mer. I tillegg har sykefraværet vært høyt. Dette 

kompenseres bare delvis ved tilsvarende høy refusjon sykepenger. 
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Da budsjettet for ansvar 331 ble vedtatt ble det gjort oppmerksom på at rammen for et 

spesifikt område var for lav, men at en skulle komme tilbake med et korrigert tall etter hvert 

som sannsynlig årsresultat ble klarere. Budsjettet har således blitt justert ved et par 

anledninger i 2015, men ikke tilstrekkelig i forhold til påpekt utgiftsnivå og øvrige 

forutsetninger som skal ivaretas.  

 

Hjemmetjenester ansvar 333 og 342. 

 

Her budsjetteres drift av hjemmetjenester; herunder ergoterapi, dagsenter for eldre, BPA 

ordning, sjåførtjeneste/hjelpemiddelmontør, hjemmesykepleie, trygghetsalarmer og 

hjemmehjelpstjeneste. Hjemmetjenesten har også ansvar for omsorgsboligene Rødstoppen og 

Ekornrød. 

 

Hjemmetjenesten viser pr 31.12.15 et samlet merforbruk på kr 256 000. Av dette utgjør bruk 

av premiefondet ved årsoppgjør kr 918 000, og er av vesentlig betydning for det samlede 

resultatet i 2015. De enkelte tjenesteområdene kommenteres slik: 

 

 Ansvar 333, tjeneste 2340 Dagsenteret viser god balanse.   

 Ansvar 333, tjeneste 2410 Ergoterapeut viser god balanse.  

 Ansvar 333, tjeneste 2540 Sjåfør, hjelpemiddelmontør og Brukerstyrt personlig assistanse 

viser et merforbruk i forhold til budsjett. Det har i 2015 vært høyere utgifter enn 

budsjettert til BPA, mens det er spart inn noe på grunn av vakanser i stilling som sjåfør og 

hjelpemiddelmontør. 

 Ansvar 333, tjeneste hjemmesykepleie viser et betydelig mindre forbruk enn budsjettert. 

Det er flere årsaker til det. Lavt sykefravær er stabiliserende for tjenesten, og påvirker 

vikarbudsjettet positivt. Det er et mindre forbruk på transport (leasing biler) og området 

har inntektsført all inntekt knyttet til egenbetaling trygghetsalarm (noe skulle vært 

inntektsført på Rødstoppen/Ekornrød). 

 Ansvar 333, tjeneste 2542 hjemmehjelp viser et mindre forbruk enn budsjettert. Dette 

knytter seg i all hovedsak til premiefondet, jf. øvrige kommentarer. 

 Ansvar 342, tjeneste 2540 Rødstoppen og Ekornrød viser et betydelig merforbruk, selv 

om det korrigeres for premiefondet. Hovedårsaken til dette er svært ressurskrevende 

oppgaver knyttet til en beboer, med eget spesialkvalifisert team hele døgnet. Disse 

tjenestene kjøpes nå eksternt. Kostnadene var ikke forutsett i så stor grad da budsjett 2015 

ble vedtatt, men det er orientert om utviklingen underveis.  

 

Generelt for område helse og velferd. 

 

Dersom det ses bort fra bruk av premiefondet, hadde helse og velferd et høyere kostnadsnivå i 

2015 enn budsjettert, tilsvarende 1,3 % av budsjettert beløp.  

 

I sum skyldes dette i hovedsak klientforhold knyttet til pleie og omsorg. Tjøme kommune 

ivaretar sine oppgaver på en god måte, men med krevende oppgaver følger også forhøyet 

utgiftsnivå.  
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Brukerstyrt personlig assistanse har blitt en rettighet for personer under 67 år med langvarig 

og stort behov, og årets resultat viser at ordningen brukes mer enn tidligere. 

 

Økonomisk sosialhjelp som ytes via NAV Tjøme har siden høsten 2013 vist økende tendens. 

Prognoser for ledighet i kommende år, gir ingen indikasjon på snarlig endring av dette bildet.  

 

Helse og velferd yter viktige tjenester på mange vitale områder, og utviklingen både nasjonalt 

og lokalt tilsier enda større aktivitet i årene som kommer. Antall brukere med ulike behov for 

tjenester varierer. Uforutsette hendelser må forutsettes også i kommende år.  

 

Helse og velferd forholder seg nesten utelukkende til oppgaver som følger av lov og 

forskrifter. Dette fordrer allikevel at man fortsatt må tilstrebe mer effektiv drift i alle ledd.  

 

Sommersesongen medfører tjenester til våre gjester, og det er fortsatt stor etterspørsel. 

Finansieringsalternativer drøftes, men foreløpig er dette en kostnad Tjøme kommune tar på 

egne budsjetter.  

 

Samlet rår helse og velferd over betydelige økonomiske midler for å kunne nå de mål og de 

lovkrav som er satt. I tillegg til å ha fokus på korrekte tjenester og korrekt tjenestenivå, vil 

helse og velferd i tiden som kommer fortsette å legge vekt på å balansere regnskap mot 

vedtatt budsjett.  

 

Utfordringer og uløste oppgaver 

 

Innføring av samhandlingsreformen og nye endrede oppgaver skal håndteres til innbyggernes 

beste. Dette er krevende. Nasjonalt senter for distrikts medisin (IRIS) har på oppdrag fra KS 

utarbeidet en rapport (2014) om samhandlingsreformens konsekvenser for det kommunale 

pleie- og omsorgstilbudet. Fra denne rapporten nevnes noen konklusjoner: 

 

«Det er en nær unison oppfatning at pasienter som sykehusene melder utskrivningsklare til 

kommunen, ofte er sykere nå, i den forstand at de har mer alvorlige, mer behandlingskrevende 

og/eller komplekse sykdomstilstander, enn før samhandlingsreformen. Samtidig er det flere 

utskrivninger fra sykehus, og økt tempo i utskrivningsprosessene. Majoriteten av 

utskrivningene gjelder eldre pasienter som pleie og omsorg ofte kjenner fra før fordi de er 

eksisterende pasienter. Pasienter som tidligere ville ligget på sykehus til den medisinske 

behandlingen var avsluttet, meldes nå utskrivningskrivningsklare så snart man ser at 

behandlingen virker og pasienten er i bedring. De medisinske kostnadene har økt betraktelig i 

kommunene og bekrefter oppfatningen om at sykehusene skriver ut sykere pasienter.» 

 

Funn i rapporten fra IRIS har relevans også for Tjøme kommune og den utvikling man står 

foran i forhold til å fortsette å utvikle og iverksette gode og relevante tjenester til de av våre 

innbyggere som har krav på og behov for disse tjenestene. Forventninger til oppgaveløsning 

og forutsetninger for å få det til, vil kreve at kommunen både har relevant arbeidskraft og 

tilstrekkelig arbeidskraft i tiden som kommer. Utviklingen fordrer også sterke fagmiljøer. 

 

Det er mulig å ta i bruk nye innovative og teknologiske løsninger. I løpet av noen år er det 

sannsynlig at slik satsing vil ha positiv effekt for tjenestene. I tillegg kan slik utvikling også 
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virke utgifts dempende. Slik utviklingen tar tid og krever betydelig innsats fra ansatte. Dette 

er også en utfordring som trolig løses best i samarbeid med andre. 

 

Et sentralt mål i samhandlingsreformen er å bedre pasientforløp og gi tjenester nærmere der 

pasienten bor. I løpet av 2016 – 2017 skal det implementeres et generelt helhetlig 

samhandlingsforløp i Vestfold. Dette er et prosjekt i regi av Samhandlingsutvalget og vil 

involvere samtlige KiV kommuner og SiV. 

 

For å kunne opprettholde et godt faglig miljø blir kompetansebygging hos egne ansatte en 

stadig viktigere oppgave.  

 

Omfanget av deltid innenfor pleie og omsorg i Tjøme kommune er også utfordrende, og det 

må være et mål å kunne etablere flere heltidsarbeidsplasser.  

 

Tjøme kommune har de siste to år lagt til rette for styrket innsats innenfor rus og psykiatri 

området. Dette arbeidet vil måtte ha fokus også i tiden som kommer. Samhandlingsreformen  

gjelder også på dette området og i 2017 kan det bli aktuelt å etablere KAD plasser også for 

denne gruppen. 

 

Tjøme kommune står også foran betydelige utfordringer og forventninger i forhold til mottak 

av et økende antall flyktninger. Dette er en oppgave som trolig løses best i samarbeid med 

andre. Samtidig opplever NAV et økende press på økonomisk sosialhjelp; dels som følge av 

at økende arbeidsledighet. Utviklingen tilsier økt innsats, kanskje særlig for unge mennesker 

som faller utenfor skole og arbeid. 

 

Sammen med Nøtterøy skal vi fra 01.01.18 inn i en ny kommune. Innen den tid står begge 

kommuner ovenfor mange viktige valg som vil ha betydning for hvordan nødvendige tjenester 

til innbyggerne i nye Færder kommune skal utvikle seg. Det er allerede etablert gode 

samarbeidsrelasjoner, og fra og med 2016 søkes det sammen om prosjektmidler på en rekke 

områder, både innenfor NAV og innenfor pleie og omsorg. 
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8.4 Plan, teknikk og miljø  

Området favner om:  

 

• Areal-, tema- og kommuneplanlegging 

• Miljøvern 

• Kommunal kriseberedskap 

• Gebyr/innkreving og beregning 

• Utbygningsavtaler 

• Kart og oppmåling 

• Grunnerverv 

• GIS, Infoland, matrikkelføring 

• Saksbehandling knyttet til konsesjon, landbruk, bygge- og delingssaker 

• Saksbehandling knyttet til forurensningslov/tilkobling og utslipp 

• Saksbehandling knyttet til havne- og farvannslov 

• Motorisert ferdsel i utmark 

• Viltforvaltning 

• Saksbehandling knyttet til veiloven 

• Saksbehandling knyttet opp mot friluftsloven. 

• Avgiftsberegning innen VAR tjenestene 

• Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger og eiendommer, samt 

renhold. 

• Utvikling og gjennomføring av større og mindre byggeprosjekter. 

• Kommunalområdet leverer også brukerservice til brukerne av de kommunale bygg i 

form av renhold og vedlikehold. 

• Drift, vedlikehold og vaktberedskap for vannverk, avløpsanlegg, renseanlegg, 

renovasjon, kommunale veier, havner, friluftsområder og skogforvaltning, samt for 

brannberedskap og forebyggende arbeid (feiing, oljevern).  

• Gjennomføre alle nyanlegg og investeringer som kommunestyret vedtar innen vann, 

avløp, renovasjon, veier, havner og friluftsområder, fra plan- og prosjektering til ferdig 

anlegg. 

• For store deler av kommunalområdets samlede produksjon utøves bestillerfunksjon og 

kvalitetskontroll av varer og tjenester fra det private næringsliv og fra interkommunale 

selskaper. Alle større vedlikehold og investeringstiltak legges ut til det private 

næringsliv i anbudskonkurranse. 

• IKT – drift og investering. 

 

Viktige mål for kommunalområdet PTM  

 

– Yte best mulig service innenfor de gitte rammer 

– Opptre saklig, ryddig og forutsigbart i all saksbehandling 

– Effektivisere saksbehandlingen og økonomisere med tidsressursene 

– Sørge for at kommunens bygninger og eiendommer ivaretas og forvaltes på en 

økonomisk forsvarlig måte, slik at de kan tjene sin hensikt på en best mulig måte 

overfor sine brukere. 

– Sørge for at Tjømes befolkning til enhver tid har tilgang på nødvendige og gode 

kommunaltekniske tjenester. 

– Kommunalområdet skal drives slik at det tar vare på Tjømes egenart og det ytre miljø 

på en forsvarlig måte. 
– Resultat = bevilget budsjettramme 
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Tiltak for å nå målene: 

 

Arbeidet med utarbeidelse og etablering av skriftlige rutinebeskrivelser fortsetter. 

Gebyrregulativer/lokale forskrifter skal oppdateres i nødvendig utstrekning for å tilpasse 

endringer i bl.a. lovverk. Fokus på rammebetingelsene for saksbehandlerne. Effektivisere 

driften gjennom tilrettelegging og organisasjonsutvikling. Gjennomføre vedtatte 

tiltak/prosjekter innenfor godkjente rammer. 

 

Det er nødvendig å ha fokus på opplæring og andre kompetanseoppbyggende tiltak. Skal man 

kunne yte god service og saksbehandling er det helt avgjørende å kunne vedlikeholde 

eksisterende kunnskaper, samt å tilegne seg nye. PTM er et område med høyt utdannede 

personer og erfaringsmessig er kurs etc. for denne kategorien kostbare. 

 

Personal 

 

Ansatte: 

Antall ansatte:  32 (+ sommerhjelp og vikarer) 

Antall årsverk: 30,45 (+ sommerhjelp og vikarer).  

 

Det har vært utskiftninger i arbeidsstokken grunnet pensjonsavganger. Ny fagarbeidere er 

tilsatt. 

Medarbeidersamtaler er gjennomført.   

 

Sykefravær. 

Det har vært meget lavt sykefravær i 2015 med unntak av en langtidssykemeldt. 

 

Organisasjon. 

To nye stillinger ble vedtatt opprettet. Renhold Verdens Ende og kombinert vedlikehold/NAV 

koordinator. 

En vaktmester har sluttet og ny er rekruttert. 

 

Regnskap 

 

  
Regnskap Budsjett Avvik R/B Budsjett 

  
31.12.2015 31.12.2015 2015 2015 

      
Ansvar: 400 Plan, teknikk og miljø (adm)         

10 Lønn 2 216 1 951 265 1 951 

11 Pensjon 248 357 -109 357 

12 Arbeidsgiveravgift 343 331 12 331 

20 Driftsutgifter 1 745 1 419 326 1 419 

60 Driftsinntekter 2 -62 64 -62 

61 Ref sykepenger 0 0 0 0 

80 Fonds, finans etc 223   223   

  Sum ansvar: 400 Plan, teknikk og miljø 4 776 3 996 780 3 996 
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Ansvar: 410 Bygg og eiendom         

10 Lønn 2 196 2 101 95 2 101 

11 Pensjon 254 367 -113 367 

12 Arbeidsgiveravgift 301 375 -74 375 

20 Driftsutgifter 7 825 8 504 -679 8 504 

60 Driftsinntekter -6 258 -6 285 27 -6 285 

61 Ref sykepenger -315 0 -315 0 

80 Fonds, finans etc 7 292 6 679 613 6 679 

  Sum ansvar: 410 Bygg og eiendom 11 294 11 741 -447 11 741 

      
Ansvar: 411 Renhold         

10 Lønn 4 125 4 267 -143 4 267 

11 Pensjon 497 771 -274 771 

12 Arbeidsgiveravgift 652 745 -93 745 

20 Driftsutgifter 688 742 -54 742 

60 Driftsinntekter -50 -31 -19 -31 

61 Ref sykepenger 0 -81 81 -81 

  Sum ansvar: 411 Renhold 5 912 6 413 -501 6 413 

      
Ansvar: 420 Plan, areal og miljø         

10 Lønn 647 658 -11 658 

11 Pensjon 81 106 -25 106 

12 Arbeidsgiveravgift 103 124 -21 124 

20 Driftsutgifter 770 617 153 617 

60 Driftsinntekter -37 -207 170 -207 

80 Fonds, finans etc 1 0 1 0 

  Sum ansvar: 420 Plan, areal og miljø 1 565 1 298 267 1 298 

      
Ansvar: 425 Forvaltning         

10 Lønn 2 886 2 812 74 2 812 

11 Pensjon 361 480 -119 480 

12 Arbeidsgiveravgift 459 521 -62 521 

20 Driftsutgifter 502 603 -101 603 

60 Driftsinntekter -5 100 -3 150 -1 950 -3 150 

61 Ref sykepenger -7 0 -7 0 

80 Fonds, finans etc 991 23 968 23 

  Sum ansvar: 425 Forvaltning 92 1 289 -1 197 1 289 

      
Ansvar: 430 Samferdsel,beredskap og miljø         

10 Lønn 81 184 -103 184 

11 Pensjon 4 29 -25 29 

12 Arbeidsgiveravgift 12 35 -23 35 
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20 Driftsutgifter 6 210 6 655 -445 6 655 

60 Driftsinntekter 0 0 0 0 

80 Fonds, finans etc 1 375 1 044 331 1 044 

  
Sum ansvar: 430 Samferdsel,beredskap 

og miljø 7 682 7 947 -265 7 947 

      
Ansvar: 441 Verdens Ende         

10 Lønn 320 105 215 105 

11 Pensjon 43 0 43 0 

12 Arbeidsgiveravgift 51 17 34 17 

20 Driftsutgifter 619 849 -230 849 

60 Driftsinntekter -1 050 -1 089 39 -1 089 

80 Fonds, finans etc 604 415 189 415 

  Sum ansvar: 441 Verdens Ende 588 297 291 297 

      
Ansvar: 444 Færder nasjonalpark     0   

10 Lønn 220 261 -41 261 

11 Pensjon 21 50 -29 50 

12 Arbeidsgiveravgift 33 44 -11 44 

20 Driftsutgifter 140 135 5 135 

60 Driftsinntekter -1 056 -1 124 68 -1 124 

80 Fonds, finans etc 0 0 0 0 

  Sum ansvar: 444 Færder nasjonalprak -642 -634 -8 -634 

            

Ansvar: 445 Havner & Friområder         

10 Lønn 218 104 114 104 

11 Pensjon 28 0 28 0 

12 Arbeidsgiveravgift 35 16 19 16 

20 Driftsutgifter 540 678 -138 678 

60 Driftsinntekter -563 -495 -68 -495 

80 Fonds, finans etc 200 221 -21 221 

  
Sum ansvar: 445 Havner & 

Friområder 458 524 -66 524 

      
Ansvar: 450 VAR-området         

10 Lønn 1 980 1 814 166 1 814 

11 Pensjon 188 279 -91 279 

12 Arbeidsgiveravgift 299 338 -39 338 

20 Driftsutgifter 18 244 20 479 -2 235 20 479 

60 Driftsinntekter -36 536 -39 084 2 548 -39 084 

61 Ref sykepenger -46 0 -46 0 

80 Fonds, finans etc 8 276 7 108 1 168 7 108 

  Sum ansvar: 450 VAR-området -7 594 -9 066 1 472 -9 066 
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Ansvar: 460 Utvikling         

10 Lønn 1 266 1 257 9 1 257 

11 Pensjon 157 224 -67 224 

12 Arbeidsgiveravgift 202 222 -20 222 

20 Driftsutgifter 88 175 -87 175 

  Sum ansvar: 460 Utvikling 1 713 1 878 -165 1 878 

      

 

TOTALT PTM         

 

Lønn og sosiale kostnader 20 167 20 864 -697 20 864 

 

Driftsutgifter 37 370 40 856 -3 486 40 856 

 

Driftsinntekter -50 648 -51 527 879 -51 527 

 

Fonds, finans, avskrivninger 18 962 15 490 3 472 15 490 

 

TOTALT PTM 25 851 25 683 168 25 683 

      

 

TOTALT PTM eks ansvar 450         

 

Lønn og sosiale kostnader 17 745 18 433 -688 18 433 

 

Driftsutgifter 19 126 20 377 -1 251 20 377 

 

Driftsinntekter -14 112 -12 443 -1 669 -12 443 

 

Fonds, finans, avskrivninger 10 686 8 382 2 304 8 382 

 

TOTALT PTM eks VAR 33 444 34 749 -1 305 34 749 

 
I hovedtrekk var driften i 2015 på tilsvarende nivå som for 2014. I regnskap for 2015 og for 

økonomiplanperioden 2015-2018 skal VAR regnskapet balanseres etter selvkostprinsippet. 

Likeledes gjelder dette byggesak og oppmåling. Gebyrene skal gi full kostnadsdekning. 

 

Følgende kommentarer kan knyttes til regnskapet: 

 

Regnskapet viser et samlet merforbruk på 161’ kr pr. 31.12 sett i forhold til budsjett. Dette er 

inkl. VAR-sektoren. Holder vi VAR-sektoren utenfor, viser regnskapet et mindreforbruk på 

1,3 mill. kr i forhold til budsjett. 

 

De enkelte enhetene/avdelingene. 

 

Adm., ledelse og IKT 

Ansvar 400-Plan, teknikk, miljø. 

Regnskap er bokført med 780 000 kr i merforbruk. Skyldes større forbruk av midler innen 

IKT enn budsjettert. Videre har det påløpt større lønnskostnader grunnet innleid bistand ifm. 

Prosjekt ”Toppdomene”. 

 

Plan, areal, miljø 

Ansvar 420 – Plan, areal, miljø. 

Regnskap bokført med 267 000 kr i merforbruk. Merforbruket skyldes sviktende 

gebyrinntekter i kombinasjon med høyere plankostnader.  
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Følgende oversikt over de respektive gebyrområdene under ansvar 425 (beløp i 1.000 kr.): 

 
Gebyrområde Merforbruk Mindreforbruk 

3012 Detaljplaner (regulering) 105  

 

Forvaltning 

Ansvar 425 – Forvaltning (byggesak, geodata mm.) 

Regnskapsmessig underforbruk på 1,24 mill. kr. Inntekter fra byggesaksgebyrene og 

oppmåling ligger betydelig over budsjett. Tjenestene er nå under selkostprinsippet og evt. 

under-/overskudd ved årsoppgjøret avregnes mot fond. 

 

Følgende oversikt over de respektive gebyrområdene under ansvar 425 (beløp i 1.000 kr.): 

 
Gebyrområde Merforbruk Mindreforbruk 

3020 Byggesak  -827 

3031 Oppmåling  -884 

 

Drift, vedlikehold, service 

Ansvar 410 Bygg og Eiendom, 411 Renhold, 430 Samferdsel, beredskap, miljø, 441 Verdens 

Ende, 445 Havner, friområder, 450 VAR-området. 

 

Ansvar 410 Bygg og Eiendom viser et underforbruk på 447 000 kr. Vel halvparten utgjør 

sykepengerefusjon ut over budsjett. Resterende er i hovedsak lavere kostnader, bl.a. til strøm. 

Ellers er det noen større svingninger internt i ansvaret. 

 

Ansvar 411 Renhold er bokført med 500 000 kr i underforbruk. Lavere kostnader til lønn og 

pensjon er hovedårsaken. 

 

Ansvar 430 Samferdsel, beredskap, miljø viser et mindreforbruk på 265 000 kr. 

Driftskostnader til veisektoren er lavere enn budsjettert. 

 

Ansvar 441 Verdens Ende viser et merforbruk på 291 000 kr. Tilskrives bl.a. større 

avskrivninger og ekstrahjelp enn budsjettert for ansvaret. 

 

Ansvar 444 Færder Nasjonalpark. Vel 8 000 kr. I mindre forbruk. 

 

Ansvar 445 Havner og Friområder viser et mindre forbruk på 66 000 kr. Lavere driftsutgifter i 

kombinasjon med større inntekter enn forventet er hovedårsak. 

 

Ansvar 450 VAR-området viser et overforbruk på 1,47 mill kr.’ kr. Forholdet er positivt i den 

forstand at kommunen får redusert bundne fondsmidler. For vannforsyningen er nå fondet 

brukt opp. 

Følgende oversikt over de respektive gebyrområdene under ansvar 450 (beløp i 1.000 kr.): 

 
Gebyrområde Merforbruk Mindreforbruk 

3400 og 3450 Vann 2.333  

3500 og 3530 Avløp 995  

3550 Renovasjon  -1316 

3380 Feiing  -57 

3540 Slam  -326 
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Egne noter til regnskapet er produsert for alle selvkostområdene. Der fremgår mer detaljerte 

opplysninger om den enkelte tjeneste. 

 

Utvikling 

Ansvar 460 – Utvikling. 

Regnskapet bokført med 165 000 kr i mindreforbruk. Skyldes i hovedsak bruk av premiefond 

til pensjon og lavere driftsutgifter.. 

 

Oppsummering - regnskap for kommunalområdet 

Pr. 31.12 er regnskapet avlagt med 168 000 kr i merforbruk. Holdes VAR sektoren utenfor er 

resultatet 1,3 mill. kr i mindreforbruk. 

 

Samlet sett betraktes resultatet som tilfredsstillende, ikke minst sett i lys av de 

bemanningsreduksjoner som fant sted i 2014. 

 

Utfordringer og uløste oppgaver: 

Beredskap 

Klimaendringer med ”ekstremvær” og store nedbørsmengder inntrer oftere og kraftigere enn 

tidligere, og gir avløpsnettet store utfordringer. Tilbakeslag fra avløpsnettet i kjellere er meget 

belastende for de av abonnentene som blir berørt, og situasjonen sliter på ”kommunens 

renommé”. Nødvendige og store rehabiliteringstiltak på avløpsnettet for å fjerne de store 

fremmedvannsproblemene i enkelte områder, er derfor tatt inn i Hovedplan for vann og avløp. 

Etter ekstremværet med store nedbørsmengder høsten 2015, ble det besluttet å utarbeide en 

klima og risikoplan.  

Byggesak 

Høsten 2013 ble det foretatt en forvaltningsrevisjon av saksbehandlingen innen byggesak, 

arealplan og oppmåling. Hovedkonklusjonen etter revisjonen er at det er få saksbehandlere. 

Rapporten har vært til kommunestyrebehandling 2 ganger, men ikke ført til endringer.  

Drift, Vedlikehold, Service 

Med dagens ressurser er det ikke kapasitet til å levere de tjenestene det stilles krav om. 

Spesielt går dette ut over administrative oppgaver som vedlikeholdsplanlegging, utarbeidelse 

av rutinebeskrivelser, internkontroll, oppfølging av tilsyn mm. 

IKT 

Ved å samle IKT ressursene vil en få mulighet til å effektivisere driften gjennom felles 

innkjøp, felles systemer, felles drift og support for å nevne noe. Videre vil man være bedre 

rustet til å kunne drifte 24/7 gjennom vaktordning. 

Selv om man får til effektiviseringer må det forventes at IKT vil trenge mer ressurser i tiden 

fremover. Dette henger rett og slett sammen med kravet til person- og dokumentsikkerhet og 

brukernes krav til at tjenestene må fungere hele døgnet. Man klarer ikke å organisere seg bort 

fra denne realitet, men måten man organiserer seg på vil ha betydning for hvor effektivt man 

kan drifte IKT tjenestene. 
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8.5 Kirkelig fellesråd 

 
Tjøme kirkelige fellesråd  

 

Driftsregnskap 2015 - tall i kr 

      

    Regnskap Budsjett- Budsjett- Budsjett Årsbudsjett Årsbudsjett 

  Pr. Regnskap 2015-12 perioden avvik avvik i % perioden 

Revidert 

2015 2015 

Grp Ordinær drift             

10 Lønn 3 011 477 -63 936 -2,17 % 2 947 541 2 947 541 2 947 541 

11 Pensjon 323 412 108 736 25,16 % 432 148 432 148 472 148 

12 Arbeidsgiveravgift 469 426 12 750 2,64 % 482 176 482 176 482 176 

                

20 Driftsutgifter 2 386 477 -127 130 -5,63 % 2 259 348 2 259 348 1 981 748 

60 Driftsinntekter -1 777 674 310 547 -21,17 % -1 467 127 -1 467 127 -1 380 527 

61 Kommunalt tilskudd -4 575 000 0 0,00 % -4 575 000 -4 575 000 -4 575 000 

80 Fonds, finans etc. -59 281 -19 805 25,04 % -79 086 -79 086 71 914 

  Sum ordinær drift -221 163 221 163   0 0 0 

 

Kostnader: 

Lønnskostnader inkl. pensjon og arbeidsgiveravgift er ca. kr 60 000 lavere enn budsjettert, 

som tilsvarer 2 %. Avvik skyldes primært lavere pensjonskostnader enn forventet.  

Driftsutgiftene er drøye kr 127 000 høyere enn budsjettert. I løpet av 2015 er det gitt flere 

tilskudd til driftsrelaterte utgifter. Tilskudd er ikke budsjettert, likedan for tilsvarende utgifter. 

Dette gjelder i hovedsak tilskudd til felles HMS prosjekt i prostiet kr 75.000, tilskudd til 

inventar i Tjøme kirke kr 22.000, inventar til Fredtun kr 13.000, samt andre tilskudd til 

trosopplæringsprosjekter. 

 

 

Inntekter: 

Ordinære overføringer fra kommunen var i 2014 totalt kr 4 575 000. Egeninntekter beløper 

seg til kr 1 777 000, som er ca 21 % høyere enn budsjettert. Avviket består av tilskudd som er 

nevnt over, økte statlige tilskudd relatert til rentekompensasjonsordning for kirkelig 

investeringer, samt sykelønnsrefusjon. For øvrig har lønnstilskudd til diakon og 

trosopplæringsreform tilskudd vært høyere enn budsjettert.  

 

2. Personal. 

Antall fast stillinger: 8.  

Antall årsverk: 6,2.  

I forbindelse med ferieavvikling benyttes vikarer for organist og 60 % sommerhjelpstilling for 

gravferdsbetjening. 

I 2015 har det vært en økt administrativ arbeidsmengde knyttet til valggjennomføring og 

gjennomgang av datakvalitet i gravregister. I tillegg har kirkevergen vært sykemeldt i 

perioden november-desember 2015. Sekretær stillingen har vært utvidet med 20 % i flere 

omganger til å håndtere arbeidsmengden. 

 

 

3. Verbale kommentarer / andre forhold / konklusjon. 
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Årsrapporten for Tjøme kirkelige fellesråd gir en utfyllende oversikt over prosjekter og 

satsingsområder for året. I denne rapporten er det oppsummert det som har skjedd i tredje 

tertial. 

 

På Gjervåg gravlund er hekken forlenget i høst, og ved Hvasser kirkegård er steingjerde 

vedlikeholdt.  

 

I høstens ekstrem regnvær var det oversvømmelse i kjelleren på Fredtun, og betydelig skade 

ble gjort til kjelleren. Dette ble dekket av forsikring under forutsetning at drenering rundt 

huset var i orden. Drenering er nå ivaretatt og kjelleren er reparert. 

 

Oppgradering av uteområde ved Fredtun har lenge vært viktig for Tjøme menighet. 

Forsamlingshus Fredtun er mye i bruk—til menighetens aktiviteter for barn, unge og voksne, 

samt utleie til lokale foreninger og lag og private personer. Et samarbeid med Gjennestad 

gartnerskole om å lage en landskapsplan for Fredtun og gjennomføre arbeidet har gitt positive 

resultater i 2015 og i høst ble det steinbelagt sti og sitteområde i hagen. Menighetsrådet har 

bidratt med vesentlig økonomi til dette, samt andre veldedige organisasjoner som Eckbos 

stiftelsen og Sparebank 1 Nøtterøy-Tønsberg. Flere elementer i landskapsplan gjenstår, og 

gjennomføring av disse avhenger av ekstern finansiering. 

 

Konklusjon:  

Ved utgangen av året går driften med et mindreforbruk tilsvarende ca kr 221 162. 

Mindreforbruk tilsvarer 3 % av total regnskap. Dette relateres hovedsakelig til lavere 

pensjonskostnader enn forventet, og noe høyere statlig tilskudd enn budsjettert (til kirkelige 

stillinger samt rentekompensasjon).  

 

4. Investeringer.   

I høst er det ikke gjort investeringer av kirkelig fellesråd. Gjervåg gravlund driftsbygg er satt 

opp i 2015 gjennom tjenesteyting med Tjøme kommune. Investeringen tilsvarende kr 1 251 

613 overføres til kirkelig fellesråds balanse ved årsoppgjør. 

Husbankens rentekompensasjon relatert til kirkelige investeringer bidrar inn i driftsregnskap 

som en mindre inntekt. 
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1 ÅRSRAPPORT 
 

 

1.1 POLITISK ORGANISERING 
 

 
Den politiske organiseringen er endret etter valget i 2015.  

 

Før valget 2015: 
 

 

 
 

 

Kommunestyret består av 19 representanter (Ap 6, Tjl 1, Frp 4, H 6, V 2).  

 

Formannskapet består av 5 representanter og har også funksjon som 4 andre utvalg.  

 

Det er 2 hovedutvalg; Hovedutvalg for Levekår behandler saker fra oppvekst, kultur, helse og 

velferd, mens Hovedutvalg for Plan og Miljø behandler saker fra teknisk sektor.   

 

Ordfører: John Marthiniussen, H  

Varaordfører: Per Ove Width, Frp  

Hovedutvalgsleder Levekår: Per Hotvedt Nielsen, Frp  

Hovedutvalgsleder Plan og Miljø: Svein O. Ringøen 

 

Kommunestyre  

Hovedutvalg  

Levekår 

Hovedutvalg  

Plan og miljø 

Kontrollutvalg  

Formannskap 

Kommuneplanutvalg 

Valgstyre 

Klagenemd 

Admin. utvalg 

 

Arbeidsmiljøutvalg 
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Etter valget 2015: 

 

 

 
 

 

Kommunestyre består av 19 medlemmer (6 Ap, 4 Frp, 3 H, 2 TL, 2 V, 2 MDG)  

 

Formannskapet består av 5 representanter og har også funksjon som 4 andre utvalg. 

 

Det er 3 hovedutvalg; Hovedutvalg for Levekår behandler saker fra oppvekst, kultur, helse og 

velferd. Hovedutvalg for Miljø og teknikk behandler saker fra teknisk sektor.  Hovedutvalg 

for Plansaker behandler saker vedrørende kommunens planer. 

 

Ordfører Bente Kleppe Bjerke (Ap) 

Varaordfører Carl-Erik Grimstad (V) 

Hovedutvalgsleder for Levekår: Elin Ekeid (Ap) 

Hovedutvalgsleder for Miljø og Teknikk: Pål Syse (TL) 

Hovedutvalgsleder for Plansaker: Randi Fjellberg (MDG) 

 

Den politiske saksbehandlingen kan tallfestes på følgende måte i 2015: 

 

Kommunestyret har behandlet 98 saker, formannskapet 26, hovedutvalg for levekår 40 og 

hovedutvalg for plan og Miljø 144, hovedutvalg for plansaker 3, kommuneplanutvalget 8. 

 

 

Kommunestyre  

Hovedutvalg  

Levekår 

Hovedutvalg  

Miljø og teknikk 

Hovedutvalg 

Plansaker  

Kontrollutvalg  

Formannskap 

Kommuneplanutvalg 

Valgstyre 

Klagenemd 

Admin. utvalg 

 

Arbeidsmiljøutvalg 
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1.2 ADMINISTRATIV ORGANISERING 

 

Kommunens administrasjon er organisert i områder ledet av en kommunalsjef. De tre 

områdene er: helse og velferd, oppvekst og kultur og plan, teknikk og miljø. Det er en 

målsetting at organiseringen skal gi bedre helhetlig styring og kontroll med kommunens 

virksomhet. Rådmannens stab omfatter følgende funksjoner: økonomi, personal, skatt og 

kommunikasjon. 

 

Kommunens ledergruppe består av: 

 

Rådmann: Christine Norum 

Kommunalsjef Johnny Steinsvåg 

Kommunalsjef Anne Johansson 

Kommunalsjef Gunnar Rougnø 

Personalsjef Dag Breirem 

Økonomisjef Laila Rognaldsen 

 

 

 

  

Rådmann 

Helse og velferd 

NAV 

Sykehjem 

Hjemme- 

tjenester 

Bo og 
tiltakstjenester 

Oppvekst og kultur 

Lindhøy 

Tjøme u.skole 

Pytteberget 

Tjøme barnehage 

Kultur 

Plan, teknikk og miljø 

Areal/plan/miljø 

Forvaltning 

Drift/vedlikehold 

Utvikling 

Skatteoppkrever 

Kommunikasjon 

Økonomi 

Personal 
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1.3 HOVEDTREKK 2015 
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1.4 NØKKELTALL 

 

Alle tall er i mill kr hvis ikke annet er nevnt. 

 

 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Innbyggertall pr 31.12. 4 977 4 962 4 927 4 865 4 813 4 738 

Skatteinntekter 126,97 122,60 120,40 114,3 106,1 109,8 

Rammetilskudd  109,75 110,30 105,20 99,1 89,2 56,5 

Frie inntekter pr innbygger (kr) 47 563 46 941 45 899 43 850 40 575 35 118 

Endring frie inntekter pr innb. 1,7 % 2,3 % 4,7 % 8,1 % 15,5 % 4,6 % 

 

Sum inntekter fra skatt og rammetilskudd utgjør 236,7 mill kr i 2015. Dette er 0,2 mill kr over 

regulert budsjett. Tjøme kommune hadde en inntekt fra skatt i 2015 på kr 25 390 pr 

innbygger. Dette er 97,5 % av landsgjennomsnittet og en reduksjon fra 2014 da Tjøme lå på 

98,6% av landsgjennomsnittet. Skatteinntekt pr innbygger i 2014 var kr 24 877.   

 

Tjøme kommune har hatt en økning i antall innbyggere de siste 6 årene på 5,04 %, eller en 

gjennomsnittlig vekst pr år på 0,84%. I 2015 utgjør økningen for Tjømes del 0,3 %, mens den 

på landsbasis var 1,0%.  

 

 
2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Brutto driftsresultat  7,82 -0,6 15,6 8,2 4,7 -4,9 

Netto eksterne finansposter -21,70 -17,90 -15,80 -15,4 -19,4 -13,5 

Netto driftsresultat  5,97 0,14 17,10 8,6 0,2 -4,9 

Netto driftsresultat i % 1,7 % 0,0 5,1 % 2,8 % -0,1 % -1,8 % 

Overskudd/underskudd 8,7 4,7 9,4 5,9 -2,5 1,1 

Avsetning (-)/bruk (+) bundne fond -3,5 -2 -7,5 -3,7 -2,5 4,7 

 

Netto driftsresultat i 2015 er positivt med 1,7% for Tjøme kommune. Dette er tilsvarende 

uttalelsen fra Teknisk beregningsutvalg som anbefaler kommunene å ha et netto driftsresultat 

på 1,75 prosent. Begrunnelsen for målsettingen med netto driftsresultat på 1,7 % i 

kommunesektoren er å sørge for en driftsmargin, og å bevare verdiene sektoren allerede sitter 

på, samt å kunne sette av noe egne penger til investeringer. 

 

Sum driftsinntekter utgjør 350,3 mill kr i 2015, 10,6 mill kr over budsjett. Driftsutgiftene 

viser et samlet merforbruk på ca 2,5 mill kr i forhold til budsjett.  

 

Finansinntektene var ca 1,5 mill kr lavere enn budsjettert i 2015. Avkastningen på 

kommunens langsiktige portefølje har vært svakere enn forventet i budsjett.  
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Finansutgiftene – og da hovedsakelig kostnader knyttet til avdrag og renter på langsiktige lån 

- viser et mindreforbruk på kr 2,8 mill i forhold til budsjett. Lavt rentenivå og refinansiering 

av lån i løpet av året er årsak til dette. 

 

De ulike områdene inkl VAR området har et samlet mindreforbruk på 6,2 mill kr. Det vises til 

kapittel 3 for nærmere kommentarer, samt en egen utfyllende årsberetning pr 31.12.2015. 

 

 
2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Investeringer 48,4 65,4 47,7 51,0 60,6 47,7 

Nye låneopptak  61,9 29,6 41 56,2 22,8 65,5 

Langsiktig gjeld eks pensjon  489,5 441,7 426,1 401,4 351,9 343,1 

Andel egenkapital 18,1 % 18,2 % 17,3 % 18,9 % 20,8 % 24,3 % 

 

Tabellen over viser at Tjøme kommune de siste årene har hatt en utvikling med med høye 

investeringer og økende gjeldsgrad, noe som igjen gir økt press på driften i form av økte 

utgifter til renter og avdrag. I budsjett for 2016 er det vedtatt investeringer for 48 millioner og 

utviklingen vil fortsette også i de nærmeste årene. Det er vært å merke seg at investeringer i 

VAR utgjør om lag halvparten av lånemengden til Tjøme kommune 
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Utviklingen i kommunens balanse de siste 5 år på aggregert nivå vises i tabellen under: 

 

BALANSE 2015 2014 2013 2012 2011 

Eiendeler           

Anleggsmidler           

Aksjer og andeler  13 082 12 289 11 490 9 793 9 248 

Pensjonsmidler 335 248 308 767 278 266 254 278 234 315 

Langsiktige utlån 17 168 17 144 14 798 16 415 14 219 

Faste eiendommer, maskiner mv. 589 905 563 781 521 043 495 602 464 142 

Sum anleggsmidler 955 404 901 981 825 597 776 088 721 924 

Omløpsmidler           

Kasser, bankinnsk og plasseringer 167 881 148 208 172818 158 751 139 558 

Fordringer  19 709 20 786 17609 15 782 16 064 

Andre omløpsmidler (premieavvik) 22 311 26 091 17876 17 889 11 026 

Sum omløpsmidler 209 901 195 085 208303 192 422 166 648 

Sum eiendeler 1 165 305 1 097 066 1 033 900 968 510 888 572 

            

Gjeld og egenkapital           

Gjeld           

Pensjonsforpl inkl arb.giveravg. 415 293 394 272 369 726 333 425 305 073 

Langsiktig gjeld (lån) 489 537 441 762 426 090 401 364 351 909 

Sum langsiktig gjeld 904 830 836 035 795 816 734 789 656 982 

Kortsiktig gjeld 49 427 61 149 49 861 50 527 46 499 

Sum gjeld 954 257 897 184 845 677 785 316 703 481 

Egenkapital           

Fond 124 022 131 780 124 026 109 566 113 566 

Udekket i inv.regnsk., likv.reserve     0 0 0 

Endring regnskapsprinsipp -4 552 -4 552 -4 552 -4 552 -4 552 

Regnskapsmessig overskudd 8 689 4 711 9 416 5 956 0 

Regnskapsmessig underskudd     0 0 -2 538 

Kapitalkonto 82 889 67 943 59 333 72 224 78 615 

Sum egenkapital 211 048 199 882 188 223 183 194 185 091 

Sum gjeld og egenkapital 1 165 305 1 097 066 1 033 900 968 510 888 572 
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1.5 PERSONAL – KOMMUNEN SOM ARBEIDSGIVER 

 

 

Antall ansatte i Tjøme kommune fordelt på årsverk og heltid / deltid 

 
 2015 

Antall årsverk 261,9 

Antall ansatte 355 

Antall kvinner 279 

% andel kvinner 78,59 

Antall menn 76 

% andel menn 21,41 

Antall kvinner ledende stillinger 14 

% andel kvinner i ledende stillinger 45,16 

Antall menn i ledende stillinger 17 

% andel menn i ledende stillinger 54,83 

 

 
 Fordeling heltid/deltid 2015 

Antall deltidsstillinger 196 

Antall kvinner i deltidsstillinger 170 

% andel kvinner i deltidsstillinger 86,7 

Antall menn i deltidsstillinger 26 

% andel menn i deltidsstillinger 13,3 
 

 

  Antall ansatte i Tjøme kommune fordelt på årsverk og heltid / deltid har vært noenlunde 

stabilt i de seinere årene. 

 

I norske kommuner og fylkeskommuner ser lederstrukturen slik ut: 

 
 Andel kvinner (%) Andel menn (%) Totalt antall 

Toppledere 26 % 74 % 450 

Sektorledere 53,6 % 46,4 % 2 350 

Enhetsledere 72,9 % 27,1 % 6 200 

Totalt 65,5 % 34,5 % 9 000 

   

Kilde: PAI 2015 

 

I 2015 var det om lag 9000 ledere i kommunesektoren, det tilsvarer litt i underkant av 2 % av 

alle ansatte i kommuner og fylkeskommuner. Rådmenn og fylkesrådmenn er topplederne i 

kommunesektoren. Sektorledere er f.eks. pleie- og omsorgssjefene, skolesjefene og leder av 

teknisk etat. Virksomhetsledere / enhetsledere er den største gruppen av ledere i kommuner og 

fylkeskommuner.  

 

Blant toppledere og sektorledere er det flere menn enn kvinner, mens kvinnene er i klart 

flertall blant virksomhetslederne / enhetslederne. Kvinneandelen blant rådmenn, 

virksomhetsledere og sektorledere har økt hvert år siden 2007. Andel kvinnelige toppledere 

har også økt siste året, og andelen menn som toppledere har gått tilbake. Andelen mannlige 

virksomhetsledere / enhetsledere er størst i skole, og lavest i barnehage. Andelen mannlige 

sektorledere er høyest innen teknisk sektor og lavest i barnehage. 
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I Tjøme kommune er det kvinnelig rådmann, og i rådmannens ledergruppe, dvs. blant 

kommunalsjefene er det 1 kvinne og 2 menn. Samlet sett er det således i rådmannens 

ledergruppe 50 / 50. Av enhetslederne under rådmann/kommunalsjef er det 9 kvinner og 4 

menn - de 4 mennene er alle i plan, miljø og teknikk. 

 
 Kvinner  Menn  

 Antall % Antall % 

Rådmann 1 100   

Kommunalsjef 1 33 2 67 

Enhetsledere 9 69 4 31 

 

Statistikken for Tjøme er symptomatisk som tilfellet nok også er i resten av Norge ved at 

kvinneandelen stort sett er høyere blant enhetsledere (69 %) enn toppledere (50 %).  

 

Det bør således være et mål at antall menn blant enhetsledere økes. 

 

Kjønnsbalanse - kjønnsfordelingen i områdene   

 

 
 
Kjønnsbalansen i Tjøme kommune har i likhet med øvrige kommuner i landet en stor 

overvekt av kvinnelige ansatte, og i Tjøme er kvinneandelen 78,5 %. Størst kvinneandel er det 

i oppvekst og kultur, og i helse og velferd. Dette er som i øvrige kommuner i Norge. I 

kommunesektoren som helhet utgjør kvinneandelen i Norge 78 %.  

 

Likelønn  

 

I utgangspunktet skal det ikke være forskjell i avlønning av kvinner og menn i samme type 

stilling i Tjøme kommune. Lokal lønn med vekt på individuell avlønning kan imidlertid føre 

til ulik lønn i samme type stilling uten at dette skal være kjønnsbasert. 

 
 Antall Gjennomsnittslønn 

Kvinner 279 439 605 

Menn 76 448 239 

Gjennomsnittslønn totalt 355 443 922 

 

 

Gjennomsnittslønnen totalt er NOK 439.605 for kvinner, mens den er NOK 448.239 for 

menn. Gjennomsnittlig årslønn for alle ansatte er NOK 443.922. I snitt tjener menn i Tjøme 

kommune 1,96 % mer enn kvinner.  

Område Menn Kvinner Totalt 

% andel  

kvinner Menn Kvinner 

Stab 3 19 22 86,3 % 80 92,10 

Oppvekst og kultur 21 104 125 83,2 % 92,61 78,20 

Helse og velferd 36 145 181 80,1 % 66,91 61,17 

Plan, teknikk og miljø 17 14 31 45,1 % 100,0 92,50 

Totalt 77 282 359 78,5 % 

Antall ansatte Gjennomsnittlig stillings% 
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Tiltak for å fremme likelønn 

 

Tjøme kommune har ingen egne tiltak for å fremme det ene kjønn framfor det andre, jfr. det 

en sa ovenfor om at  

 

”i utgangspunktet skal det ikke være forskjell i avlønning av kvinner og menn i samme type 

stilling i Tjøme kommune. Lokal lønn med vekt på individuell avlønning kan imidlertid føre 

til ulik lønn i samme type stilling uten at dette skal være kjønnsbasert.” 

 

Lønnspolitikk 

 

Året 2015 er det gjennomført et mellomoppgjør, mens det i 2016 er et hovedoppgjør. 

Hovedtariffavtalen skiller mellom kapittel 4, som består av de som får hoveddelen av sin lønn 

fastsatt etter sentrale forhandlinger, og kapittel 3 og 5, som får sin lønn fastsatt lokalt i 

kommunen. Årets lønnsoppgjør i kap. 4 utgjorde 3,34 %.  

 

Året 2015 har det også vært gjennomført forhandlinger med hjemmel i HTA. kap. 3 og 5.  

”Lønnspolitisk plan for Tjøme kommune” som ble vedtatt av partene 22.4.14 brukes av begge 

parter under lønnsforhandlingene.” 

 

Gjennomsnittlig årslønn pr. årsverk for kommuneansatte var i overkant av NOK 460.000 i 

2014 (vi har ikke tall for 2015 ennå). Gjennomsnittlig årslønn pr. årsverk for ansatte i Tjøme 

kommune var NOK 443.922 i 2015, dvs. det nominelle tallet for 2015 er drøyt 96 % av 

gjennomsnittet i Norge i 2014. Gjennomsnittlig lønnsnivå i kommunesektoren er lavere enn i 

industrien og staten. Noe av denne forskjellen kan skyldes forskjell i arbeidsoppgaver, som 

medfører en annen stillingsstruktur. Videre er andelen ansatte i stillinger uten krav til 

utdanning høyere i kommunesektoren enn i staten.  
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2. HOVEDOVERSIKTER  (alle tall i 1000 kr) 

Økonomiske oversikt - drift Note 

Regnskap 

2015 

Revidert 

budsjett 

Opprinnelig 

budsjett 

Regnskap 

2014 

Driftsinntekter           

Brukerbetalinger   9 995 10 514 10 514 10 420 

Andre salgs- og leieinntekter   51 825 52 788 52 788 47 387 

Overføringer med krav til motytelse   23 772 18 123 18 172 21 953 

Rammetilskudd   109 746 108 174 107 374 110 304 

Andre statlige overføringer   26 688 21 402 21 402 22 413 

Andre overføringer   1 284 6 6 254 

Skatt på inntekt og formue   126 975 128 374 129 174 122 615 

Sum driftsinntekter   350 284 339 381 339 430 335 346 

Driftsutgifter           

Lønnsutgifter 2, 14 156 573 148 040 149 736 150 684 

Sosiale utgifter 5 42 902 47 403 46 109 41 122 

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.prod. 14 31 067 30 978 31 028 28 753 

Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod. 14 72 748 78 225 77 551 74 118 

Overføringer 14 19 275 16 141 16 141 22 574 

Avskrivninger 4 19 897 19 107 19 107 18 664 

Sum driftsutgifter   342 462 339 894 339 672 335 915 

Brutto driftsresultat   7 821 -513 -242 -569 

Finansinntekter           

Renteinntekter, utbytte og eieruttak   2 075 2 515 2 515 2 412 

Gevinst på finansielle instrumenter 16 1 871 3 000 3 000 6 175 

Mottatte avdrag på utlån   134 150 150 146 

Sum eksterne finansinntekter   4 081 5 665 5 665 8 733 

Finansutgifter           

Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.   10 418 13 302 13 302 11 538 

Avdragsutgifter   15 116 15 200 15 200 14 955 

Utlån   289 150 150 193 

Sum eksterne finansutgifter   25 823 28 652 28 652 26 686 

Resultat eksterne finanstransaksj.   -21 742 -22 987 -22 987 -17 953 

Motpost avskrivninger 4 19 897 19 107 19 107 18 664 

Netto driftsresultat   5 977 -4 393 -4 122 142 

Interne finanstransaksjoner           

Bruk av tidl års regnsk m mindreforbruk   4 711     9 416 

Bruk av disposisjonsfond 10 3 681 1 000 1 000 342 

Bruk av bundne fond 10 2 740 3 393 3 122 6 280 

Sum bruk av avsetninger   11 131 4 393 4 122 16 038 

Overført til investeringsregnskapet   0 0 0 0 

Dekning av tidl års merforbruk   0 0 0 0 

Avsetninger til disposisjonsfond 10 4 878 0 0 9 416 

Avsetninger til bundne fond 10 3 542 0 0 2 053 

Sum avsetninger   8 420 0 0 11 469 

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk   8 688 0 0 4 711 
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Økonomiske oversikt - investering Note 

Regnskap 

2015 

Revidert 

budsjett 

Opprinnelig 

budsjett 

Regnskap 

2014 

Inntekter           

Salg av driftsmidler og fast eiendom   0 2 000 2 000 19 

Andre salgsinntekter   0 0 0 0 

Overføringer med krav til motytelse   32     237 

Kompensasjon for merverdiavgift   5 317     3 335 

Statlige overføringer   700 8 370 8 370 2 000 

Andre overføringer   17 0 0 7 000 

Sum inntekter   6 066 10 370 10 370 12 591 

Utgifter           

Lønn og sosiale utgifter   0 0 0 7 

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.prod.   40 662 82 243 77 954 61 359 

Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod.   0 0 0 0 

Overføringer   6 893 11 924 11 263 3 335 

Renteutg., provisjoner og andre fin.utg.   0 0 0 0 

Sum utgifter   47 555 94 167 89 217 64 701 

Finanstransaksjoner           

Avdragsutgifter   2 009 1 500 1 500 1 971 

Utlån   1 007 1 500 1 500 3 983 

Kjøp av aksjer og andeler 7 842 670 670 741 

Dekning av tidl års merforbruk   0 0 0 0 

Avsetninger til ubundne investeringsfond 10 0 2 000 2 000 19 

Avsetninger til bundne fond 10 0 0 0 8 000 

Sum finansieringstransaksjoner   3 858 5 670 5 670 14 714 

Finansieringsbehov 18 45 347 89 467 84 517 66 824 

Dekket slik:           

Bruk av lån   34 581 75 552 70 602 60 155 

Mottatte avdrag på utlån   1 008 1 500 1 500 1 557 

Bruk av frie driftsfond   4 038 0 0 

 Bruk av ubundne investeringsfond 10 5 720 1 490 1 490 1 757 

Bruk av bundne fond 10 0 10 925 10 925 3 355 

Sum finansiering   45 347 89 467 84 517 66 824 

Udekket/udisponert   0 0 0 0 
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Balansen Note Regnskap 2015 Regnskap 2014 

EIENDELER       

Anleggsmidler   955 404 901 981 

Herav:       

Faste eiendommer og anlegg 4 585 216 558 379 

Utstyr, maskiner og transportmidler 4 4 689 5 402 

Utlån   17 168 17 143 

Aksjer og andeler 7 13 082 12 289 

Pensjonsmidler 5 335 248 308 767 

Omløpsmidler   209 901 195 085 

Herav:       

Kortsiktige fordringer   19 709 20 786 

Premieavvik 5 22 311 26 090 

Aksjer og andeler 16 77 563 75 992 

Kasse, postgiro, bankinnskudd   90 318 72 216 

SUM EIENDELER   1 165 305 1 097 066 

EGENKAPITAL OG GJELD       

Egenkapital   211 048 199 882 

Herav:       

Disposisjonsfond 10 59 803 62 643 

Bundne driftsfond 10 17 706 16 903 

Ubundne investeringsfond 10 41 535 41 535 

Bundne investeringsfond 10 4 979 10 699 

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift   -227 -227 

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest   -4 325 -4 325 

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk   8 688 4 711 

Kapitalkonto 12 82 889 67 943 

Langsiktig gjeld   904 830 836 035 

Herav:       

Pensjonsforpliktelser 5 415 293 394 272 

Andre lån 9 489 537 441 762 

Kortsiktig gjeld   49 427 61 150 

Herav:       

Annen kortsiktig gjeld   47 444 58 460 

Premieavvik 5 1 984 2 690 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD   1 165 305 1 097 067 

Memoriakonti   40 856 10 537 

Herav:       

Ubrukte lånemidler   32 233 1 913 

Andre memoriakonti   8 623 8 623 

Motkonto til memoriakontiene   -40 856 -10 537 
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Regnskapsskjema 1A - drift 

Regnskap 

2015 

Revidert 

budsjett 

Opprinnelig 

budsjett 

Regnskap 

2014 

Skatt på inntekt og formue 126 975 128 374 129 174 122 616 

Ordinært rammetilskudd 109 746 108 174 107 374 110 304 

Andre generelle statstilskudd 26 688 21 402 21 402 22 413 

Sum frie disponible inntekter 263 408 257 950 257 950 255 333 

Renteinntekter og utbytte 2 075 2 515 2 515 2 413 

Gevinst finansielle instrumenter 1 871 3 000 3 000 6 175 

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 10 418 13 302 13 302 11 538 

Avdrag på lån 15 116 15 200 15 200 14 955 

Netto finansinnt./utg. -21 588 -22 987 -22 987 -17 906 

Til dekning av tidl års regn.m. merforbruk 0 

  

0 

Til ubundne avsetninger 4 878 0 0 9 448 

Til bundne avsetninger 3 542 0 0 2 021 

Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 4 711 0 0 9 416 

Bruk av ubundne avsetninger 3 680 1 000 1 000 342 

Bruk av bundne avsetninger 2 739 3 393 3 122 6 279 

Netto avsetninger 2 711 4 393 4 122 4 568 

Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 

 Til fordeling drift 244 531 239 356 239 085 241 996 

Sum fordelt til drift  235 843 239 356 239 085 237 286 

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 8 688 0 0 4 710 

 

Regnskapsskjema 2A - investering 

Regnskap 

2015 

Revidert 

budsjett 

Opprinnelig 

budsjett 

Regnskap 

2014 

Investeringer i anleggsmidler 48 397 94 837 89 887 65 442 

Utlån og forskutteringer 1 007 1 500 1 500 3 983 

Avdrag på lån 2 009 1 500 1 500 1 972 

Avsetninger 0 2 000 2 000 8 019 

Årets finansieringsbehov 51 413 99 837 94 887 79 416 

Finansiert slik:         

Bruk av lånemidler 34 581 75 552 70 602 60 155 

Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 2 000 2 000 19 

Tilskudd til investeringer 717 8 370 8 370 9 000 

Komp mva 5 317     3 336 

Mottatte avdrag på lån og refusjoner 1 041 1 500 1 500 1 794 

Andre inntekter 0 0 0 0 

Sum ekstern finansiering 41 655 87 422 82 472 74 304 

Overført fra driftsregnskapet         

Bruk av avsetninger 9 758 12 415 12 415 5 112 

Sum finansiering 51 413 99 837 94 887 79 416 

Udekket/udisponert 0 0 0 0 
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3. OMRÅDENE  

 

Kommentarene i dette avsnittet bygger på årsberetningen pr 31.12.15. For mer utfyllende 

informasjon henvises det til denne. 

 

Tall pr område 

   

Hele 1.000 kr 

     

 
Regnskap Budsjett Avvik R/B Regnskap  

2014 
Fordelt til områder: 31.12.2015 31.12.2015 2015 

Område 1 Rådmannen         

Lønn og sosiale kostnader       14 680        14 719             -39       15 580  

Driftsutgifter       11 258        11 494           -236       10 285  

Driftsinntekter       -5 569        -3 870        -1 699       -5 322  

Fonds, avskrivninger         1 336             239          1 097         1 239  

Totalt område 1 Rådmannen       21 705        22 582           -877      21 782  

Område 2 Oppvekst og kultur         

Lønn og sosiale kostnader       61 087        61 990           -903       63 098  

Driftsutgifter       31 378        32 758        -1 380       31 198  

Driftsinntekter     -10 962        -8 770        -2 192       -9 825  

Fonds, avskrivninger            205             -67             272          -419  

Totalt område 2 Oppvekst og kultur       81 707        85 911        -4 204      84 052  

Område 3 Helse og velferd         

Lønn og sosiale kostnader       87 531        88 384           -853       89 556  

Driftsutgifter       44 504        43 208          1 296       48 086  

Driftsinntekter     -28 209      -26 029        -2 180     -28 386  

Fonds, avskrivninger          -251           -690             439            708  

Totalt område 3 Helse og velferd     103 575      104 873        -1 298    109 964  

Område 4 Plan, teknikk og miljø         

Lønn og sosiale kostnader       20 167        20 864           -697       21 026  

Driftsutgifter       37 370        40 856        -3 486       38 242  

Driftsinntekter     -50 648      -51 527             879     -45 305  

Avskrivninger, fonds       18 962        15 490          3 472       12 332  

Totalt område 4 Plan, teknikk og miljø       25 851        25 683             168      26 295  

- herav VAR        -5 103        -6 495           1 392       -6 555  

Sum drift områder     232 838      239 049        -6 211    242 093  

Sum drift områder eks VAR    238 940     245 544        -7 604    248 648  

Fra finans og fellesposter   -241 526    -239 049        -2 477   -246 804  

=  Resultat -8 688  0  -8 688  -4 711  
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Driften av områdene viser samlet sett et mindreforbruk på 6,2 mill kr. Tar man ut tjenestene 

knyttet til VAR er mindreforbruk på områdene 7,6 millioner kroner. 4,8 millioner av dette 

mindreforbruket skyldes bruk av premiefond til dekning av pensjonskostnader. Mottatte 

tilskudd til integrering i slutten av 2015 gir også økte inntekter mot forventet budsjett. 

 

Resultatet for ”sum drift områder” avviker fra ”sum fordelt til drift” fra skjema 1A. Dette 

skyldes at noen av tallene i skjema 1A føres ut på virksomhetene direkte – f eks statstilskudd 

og avsetninger til - og bruk av - fondsmidler. 

 

Når det gjelder områdenes økonomiske resultater kommenteres følgende: 

 

 Rådmannens stab viser et positivt resultat på 0,87 millioner eller 3,8%  sammenlignet 

med revidert budsjett. 0,5 millioner av dette er bruk av premiefond resterende avvik 

fra budsjett skyldes lavere driftsutgifter enn budsjettert. 

 Mindreforbruk på 4,2 millioner kroner eller 4,8% for oppvekst og kultur forklares med 

1 mill bruk av premiefond og høye sykepengerefusjoner på ca 1  mill. Området 

budsjetterte for økt tilskudd til drift av private barnehager etter informasjon om åpning 

av nye plasser. Kapasitetsøkning ble ikke iverksatt i 2015.  

 Helse og velferd har gjennom hele 2015 varslet et overforbruk. Etter korrigeringen 

med tilførsel av midler i tertial 1 og 2, samt bruk av premiefond på totalt 2,64 mill 

endte området med et mindre forbruk mot budsjett på 1,3 mill. Det er verdt å merke 

seg at NAV har høyere inntekter enn forventet i budsjett grunnet mottak av flyktninger 

høsten 2015. Dette er midler som bør avsettes til kostnader i 2016. 

  Plan, teknikk og miljø ender etter bruk av premiefond på 0,7 mill med et overforbruk 

på 0,2 mill. Av dette er overforbruk mot budsjett på VAR området 1,4 mill.  
 

”Finans og fellesposter” består av skatt, rammetilskudd, finansposter, premieavvik på 

pensjoner, felles budsjettpost for lønnsoppgjør, inntekt fra merverdiavgiftskompensasjon, m 

m. Samlet sett viser dette området et overskudd på 2,5 mill kr. Skatteinntektene fratrukket den 

såkalte inntektsutjevningen – som ligger i posten rammetilskudd – har gitt en skatteinngang 

0,5 mill kr lavere en forventet i 2015. Tar man hensyn til reduksjonen i budsjett for 

skatteinntekter etter RNB 2015 i mai på 0,8 mill. er skattesvikten 1,3 mill fra opprinnelig 

budsjett 2015. Avkastningen på kommunens portefølje har vært svak, men positiv i 2015 og 

har som en følge av et stabilt lavt rentenivå og urolige markeder gitt avkastning 1,1 mill under 

budsjett. Premieavviket for 2015 var budsjettert til  hele 6,6 millioner. Etter 

aktuaravregningen ved årsoppgjør 2015 er premieavviket for 2015 negativt og har bidratt til å 

reduserer Tjøme kommunes akkumulerte premieavvik til fremtidig amortisering. Totalt 

premieavvik til amortisering er pr 31.12.2015 20,3 mill kroner inkl aga. Dette er midler som 

bør avsettes til fond for fremtidig amortisering av det samme premieavviket. Fond for 

premieavvik er før årsoppgjørsdisposisjoner 2015 på 15,3 mill. Det henvises for øvrig til 

kommunens finansrapport pr 31.12.2015 for videre informasjon om finansposter. 
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4 NOTER 
 

Notene har til hensikt å spesifisere forhold i det fremlagte regnskap som ikke fremkommer i 

tallmaterialet.  I tillegg er hensikten å beskrive forhold som ikke er direkte regnskapsrelatert, 

men som kan være utfyllende og ha vesentlig betydning for brukeren av regnskapet.  

Alle tall er oppgitt i 1000 kr. 

 

 

Note 1. Regnskapsprinsipper 
 

Årsregnskapet for Tjøme kommune er ført etter kommunelov, forskrift og god kommunal 

regnskapsskikk.  

 

 All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår 

av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av 

midler bare i balanseregnskapet skal ikke gjøres. 

 Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. 

 Regnskapet er så langt som mulig ført etter anordningsprinsippet.  Det betyr at alle kjente 

utgifter og inntekter som gjelder regnskapsåret er tatt med i regnskapet, uavhengig om 

faktura er mottatt eller ikke.   

 I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for 

kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen 

tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i kommunens 

portefølje, er omløpsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til 

betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som 

anleggsmidler. 

 Anskaffelser med levetid på minst 3 år og verdi på minst kr 100.000 føres i 

investeringsregnskapet. 

 Ved avslutning av investeringsregnskapet ble praksis endret i henhold til ny veileder fra 

KRD i 2011. Dette betyr at alle midler i investeringsregnskapet er frie og anses som felles 

finansiering av investeringsporteføljen unntatt øremerket finansiering fra andre.   

 Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens §50. All annen gjeld er 

kortsiktig gjeld. Kommunelovens §50, pkt 7 gir retningslinjer for minimumsavdrag for 

kommunens langsiktige gjeld. For Tjøme kommune er det gjort en beregning etter en 

såkalt enkel modell, se note 9.  

 Gjeldende forskrifter for føring av pensjonspremie fra 2002 er fulgt, se egen note for 

pensjonskostnader.  Fra og med 2011 er reglene for amortisering av tidligere års 

premieavvik endret fra 15 til 10 år. Fra og med 2014 er reglene for amortisering av 

tidligere års premieavvik endret fra 10 år til 7 år. 
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Vurderingsregler 

 

 Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. 

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. 

 Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap. 

 Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk 

levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. 

Avskrivningene starter året etter at det er anskaffet. Avskrivningstiden er i tråd med §8 i 

forskrift om årsregnskap og årsberetning. 

 Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. 

 

 

Note 2. Ytelser til ledende personer mv  

 
I 2015 har ordførere mottatt til sammen kr 761.975 i oppgavepliktig lønn. Rådmann har i 

samme periode mottatt kr 1.247.503. 

 
Honorar til revisor (Deloitte) utgjør kr 256.644 (inkl mva).  Av dette utgjør kr 146.750 

forvaltningsrevisjon. 

 

Antall årsverk de siste 4 år: 

 
2015 2014 2013 2012 

261,8 261,5 269 265 

 

 

Note 3. Endring i arbeidskapitalen.   
 

Arbeidskapital = Omløpsmidler – Kortsiktig gjeld, og forteller hvordan kommunens likvide 

situasjon er (i hvilken grad kan kommunen betjene kortsiktig gjeld). Tabellen under viser hva 

endringen i bokført arbeidskapital består i: 

 

 

Endring 2015 2014 

Betalingsmidler 18 102 -18 386 

Kortsiktige fordringer -1 078 3 178 

Premieavvik -3 780 8 215 

Aksjer og andeler 1 571 -6 224 

= Sum omløpsmidler 14 816 -13 217 

Kortsiktig gjeld 11 722 -11 289   

= Endring i arbeidskapital 26 538 -24 506 

 

Betalingsmidlene er inklusive plasseringene av energi- og bufferfondet. Se note 16 for en 

nærmere spesifikasjon av disse.  
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Tabellen under viser anskaffelsen og anvendelsen av kommunens midler: 

 

 

2015 

   Regnskap Revidert  Oppr. Regnskap 

Anskaffelse og anvendelse av midler   budsjett budsjett 2014 

Anskaffelse av midler         

Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 350 284 339 381 339 430 335 347 

Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 6 066 10 370 10 370 12 591 

Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 39 670 82717 77767 70 445 

Sum anskaffelse av midler 396 020 432 468 427 567 418 384 

Anvendelse av midler         

Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 322 565 320 733 320 511 317 251 

Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 47 555 94 167 89 217 64 701 

Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 29 681 32322 32 322 33 383 

Sum anvendelse av midler 399 801 447 222 442 050 415 335 

Anskaffelse - anvendelse av midler -3 781 -14 754 -14 483 3 049 

Endring i ubrukte lånemidler 30 319 0 0 -27 555 

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 0 0 0 0 

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0 0 0 0 

Endring i arbeidskapital 26 538 -14 754 -14 483 -24 507 

 

 

Note 4. Varige driftsmidler 

 

 

Avskrivings-

sats 

Anks kost 

pr  Tilgang  Avgang 

Anks kost 

pr  

Akk avskr 

pr  

Bokført verdi 

pr  Årets  

 
  01.01.2015 2015 2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 

avskrivi

ng 

Transportmidler 10 % 3 354,0 0   3 354 1 676 1 677 288 

Inventar, systemer 

og utstyr  20 % 15 569,0 712   16 281 13 269 3 013 1 216 

Skoler og 

barnehager 2,50 % 157 250,0 573   157 823 52 999 104 824 3 812 

Øvrige bebygde 

eiend 2-5% 182 113,0 23 825   205 938 61 515 144 424 4 006 

Vann, avløp og 

renovasjon 2,5%/5% 317 810,0 10 169   327 979 78 191 249 789 8 570 

Veier, gangveier, 

parkering 2,5%/5% 51 136,0 6 666   57 802 14 659 43 142 1 249 

Brygger 5 % 15 011,0 3 873   18 884 5 791 13 093 754 

Friområder og 

tomter 0 % 29 742,0 203   29 945   29 945 2 

Totalt   771 985,0 46 022 0,0 818 007 228 100 589 906 19 897 

 

 
Anleggsmidlene avskrives hvert år med lineære avskrivninger som starter året etter at de er 

anskaffet. Avskrivningstiden er i tråd med §8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. 
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Note 5. Pensjonskostnader.    

 

Generelt om pensjonsordningene i kommunen 

Kommunen har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Kommunal 

Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon 

for de ansatte. Ordningen gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med 

folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66% av pensjonsgrunnlaget. 

Framtidige ytelser innen pensjon blir utregnet ut fra tallet på opptjeningsår og lønnsnivået ved 

pensjonsalder. Ordningen sikrer en brutto utførepensjon på samme nivå som alderspensjonen, 

og omfatter i tillegg ektefelle- og barnepensjon. 

 

Framtidige premier vil påvirkes av risikomessig over- eller underskudd på nåværende og 

tidligere ansatte både i kommunen og i andre kommuner som inngår i ordningen. Premien vil 

også være påvirket av avkastning, lønnsvekst og utvikling i folketrygdens grunnbeløp. Årets 

netto pensjonskostnad er nåverdien av årets pensjonsopptjening tillagt rentekostnader av 

påløpte pensjonsforpliktelser, og fratrukket forventet avkastning på pensjonsmidlene. 

 

Ansatte som er i kommunens tjeneste ved fylte 62 år har rett til avtalefestet pensjon (AFP) 

etter bestemte regler. Tjøme kommune har valgt 100% utjevning for AFP-ordningen, både fra 

62-64 år og fra 65-66 år. Dette finansieres gjennom en årlig premie til KLP og SPK. Det 

bygges ikke opp fond i pensjonsselskapene for å dekke AFP-pensjon for de som i dag er 

under 62 år. 

 

Alle påløpte pensjonsforpliktelser er ikke med i regnskapet 

Kommunal regnskapspraksis medfører at årets påløpte pensjonsforpliktelse for kommunen til 

framtidig egenandel på 50% av avtalefestet pensjon (AFP) på medarbeidere som tar ut AFP 

fra fylte 62 år og fram til fylte 65 år, ikke er utgiftsført i driftsregnskapet for 2015. Etter 

gjeldende lov og forskrift for kommunalt regnskap skal alle påløpte betalingsforpliktelser 

(utgifter) utgiftsføres når forpliktelsen påløper, dvs i dette tilfelle når den ansatte arbeider, og 

ikke på det tidspunkt den ansatte har gått av med pensjon. Denne påløpte 

betalingsforpliktelsen som forfaller frem i tid, skulle ha blitt klassifisert som langsiktig 

gjeldsforpliktelse. Dette er imidlertid ikke kommunal regnskapspraksis, og vil først bli 

gjennomført fra det tidspunkt dette presiseres fra departementet eller God kommunal 

regnskapsskikk. 

 

Periodisering av pensjon ihht forskrift i forhold til kommunelovens bestemmelser 

Regnskapsføring av pensjon skjer ihht forskrift om årsregnskap og årsberetning § 13.  

Forskriften ble innført i 2002 og er en tilnærming til norsk regnskapsstandard som gjelder for 

privat næringsliv, og fjerner seg fra prinsippene for kommunenes bevilgningsregnskap og 

anordningsprinsipp. Tjøme kommune valgte fra og med 2008 å amortisere premieavviket over 

15 år. Dette var i tråd med praksis i de fleste andre kommuner. Fra og med 2011 skal 

amortiseringen skje over 10 år, og fra 2014 fra 7 år. 

 

Beregningene av pensjonsforpliktelser, pensjonskostnad mm har betydelig usikkerhet i seg. 

Beregningsforutsetningene er fastsatt i forskriften § 13-5 B og av pensjonsordningene. 

Forutsetningene er oppført i tabell på følgende sider. 

 Det er i tillegg betalt servicepensjoner over drift med kr. 14 970,00. 
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Nærmere om regnskapstallene:                    

 

alle tall i hele 1000 kroner 

   

  

Inntekts- og gjeldsposter vist med - 

  
PENSJONSORDNING    KLP SPK SUM Arb.avg. 

PENSJONSKOSTNAD 

 

      

  

  

Netto pensj.kostn (inkl.adm.) iht.aktuar                         16 585                            3 393                          19 978    

 - Årets pensjonspremie (jf aktuarberegn.)                           16 184                              3 707                            19 891    

 =Årets premieavvik                                401                              -314                                  87                 -12  

          

  

  

Årets betalte pensjonspremie iht.regnsk.           13 988            3 165         17 153    

Årets premieavvik (se spes.nedenfor)                401              -314                87    

Resultatført tidl.års premieavvik            2 912              -305           2 607    

 = Pensjonskostnad i regnskapet        17 301                            2 546                          19 847             2 798  

AKKUMULERT PREMIEAVVIK 

 

  

 

  

 

    

    Akkumulert 01.01.          22 867           -2 358  

 

      20 509    

 +/- Premieavvik for året              -401               314  

 

            -87    

 -/+  Resultatført tidl.års premieavvik           -2 912               305  

 

       -2 607    

 = Akkumulert premieavvik 31.12.         19 554         -1 739         17 815             2 512  

Herav oppført under omløpsmidler:        19 554             19 554             2 757  

Herav oppført under kortsiktig gjeld:                    -           1 739           1 739                245  

        

MIDLER OG FORPLIKTELSER 

Pensj.-

midler 

Pensj.-

forpl. 

Pensj.-

midler 

Pensj.-

forpl. 

Pensj.-

midler 

Pensj.-

forpl. 

Netto 

forplikt. 

Faktisk (akt.beregn.full amort) 31.12.  289 308    -350 530      45 941     -54 871   335 249   -405 401         -70 152  

Iht regnskap pr 31.12.  289 308    -350 530      45 941     -54 871   335 249   -405 401         -70 152  

Arbeidsg.avg.av nto pensj.forpl. 31.12.          -       -8 632           -       -1 259           -       -9 891           -9 891  

      

  

      

Estimatavvik pr.01.01. for regnskapsåret                -                   -          4 900       -13 154         4 900       -13 154    

 + Akk.estimatavvik pr.01.01. fra tidl.år                -                   -                 -                  -                 -                  -    

 - Amortisert estimatavvik                -                   -        -4 900        13 154        -4 900        13 154    

 = Gjenst.estimatavvik pr.31.12.                -                   -                 -                  -                 -                  -    

 
Gjenstående amortisering/estimatavvik er forskjellen mellom fullstendig aktuarberegnet 

pensjonsforpliktelse og regnskapsført saldo ihht forskrift. I henhold til endringer i forskriften skal 

estimatavviket nå balanseføres i sin helhet.  Netto pensjonsforpliktelse viser at en del av 

pensjonsforpliktelsen ikke er innbetalt eller regnskapsført. Arbeidsgiveravgift av netto 

pensjonsforpliktelse er også en langsiktig forpliktelse. 

1) Gjelder Fellesordningen for ansatte forsikret i KLP. 
 

FORUTSETNINGER KLP SPK 

Forventet avskastn.pensjonsmidler (§ 13-5 F)   4,65 %   4,35 % 

Diskonteringsrente (§ 13-5 E)   4,00 %   4,00 % 

Forventet årlig lønnsvekst (§ 13-5 B)   2,97 %   2,97 % 

Forventet årlig G- reg. (§ 13-5 D)   2,97 %   2,97 % 

Forventet årlig  pensjonsreg. (§ 13-5 D)   2,20 %   2,97 % 

Forholdstallet fra KRD   1,00 %   1,00 % 
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Forventet dødelighet og uførhet 
Som forsikr.tekn. forutsetn.     

Forutsetninger for turn-over: 1) 
                    1)                       

    under 20 år             20 %   3 % 

    20-23 år                     15 %   3 % 

    24-29 år                   10 %   3 % 

    30-39 år   7,5 %   3 % 

    40-50 år           5 %   3 % 

    51-55 år          2 %   0 % 

    Over 55 år                0 %   0 % 

     1) Gjelder Fellesordningen for ansatte forsikret i KLP. 

     

Note 6. Fordringer og gjeld til kommunale foretak mv.  
 

Alle poster inngår i regnskapet som kortsiktige fordringer/gjeld 

Fordringer 

   

    
Kommunal virksomhet 01.01. Endring 31.12. 

Oslo kommune 170 -62 108 

Halden kommune 82 -82 0 

Nøtterøy kommune 616 -467 149 

Vesar AS 769 1 166 1 935 

Tønsberg kommune 28 -28 0 

Ål kommune 28 -28 0 

Vestfold vann IKS 16 -16 0 

Vestfold fylkeskommune 39 -39 0 

Sum fordringer 1 748 444 2 192 

Gjeld 

   

    
Kommunal virksomhet 01.01. Endring 31.12. 

Tønsbergfjordens avløpsutvalg 14 0 14 

Nøtterøy kommune 2 994 -378 2 616 

Stokke kommune 692 -103 589 

Larvik kommune 27 1 28 

Tønsberg kommune 638 -210 428 

Tønsberg Legevakt 309 36 345 

Vestfold interkommunale vannverk 0 18 18 

Vestfold interkommunale brannvesen 356 -356 0 

Vestfold fylkeskommune 221 883 1 104 

Gjesdal kommune 10 -10 0 

Sandefjord kommune 150 -150 0 

Re kommune 56 -56 0 

Sum gjeld 5 467 -325 5 142 
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Note 7. Aksjer og andeler i varig eie  

 

  Eierandel  2015 2014 

Velle Utvikling AS, 40 aksjer à kr 500,00 2,00 % 20 20 

Vestfold festspillene AS 1,00 % 20 20 

Stiftelsen ungbo   50 50 

Vesar AS, 22 aksjer à kr 250,00 2,20 % 6 6 

Tønsberg Hovedvegfinans AS 4,00 % 20 20 

KLP Egenkapitalinnskudd   7 413 6 702 

Aksjer Gigafib.  11,70 % 4 947 4 865 

Andelskapital vestfold Interk. Brannvesen 4,30 % 594 594 

Brøtsøbruddet AS  33,30 % 12 12 

        

    13 082 12 289 

 

 

 

Note 8. Garantiansvar.      

 
Institusjon / debitor Start Utløp Pr 01.01. Endring Pr 31.12. 

Kirkeåsen BRL (omsorgsboliger)           

Husbanken (11406708) 1995 2025 2 292   2 292 

VIV - DnB, KLP og Kommunalbanken 

  

  

 

  

Lån og kassekreditt ifm Eikeren-utb. (2,17%)   2048 12 103 957 13 060 

Tønsberg Hovedvegfinans AS (4,0%)   
 

      

KLP Kommunekreditt (50005) 2003 2024 6 800 -6 000 800 

Nordea (4% av 10 000 000)   2020 0 400 400 

Kommunalbanken   
 

      

Tjøme kirkelig fellesråd (2007419) 100%   2045 367 -11,4 355,6 

KLP Kommunekreditt 

  

  

 

  

IKA Kongsberg - arkiv (1,78%) 2014 2054 1 874 -47 1 827 

Vestfold Interkomm Brannvesen   2030 93 -6 87 

Vestfold Interkomm Brannvesen (3,0% av 10594) 2006 2016 3 -1,8 1,2 

Vestfold Interkomm Brannvesen (3,0% av 47 500 000) 2008 2046 1 599 -50 1 549 

Garantier gitt av NAV (Sosialtjenesten) 

  

  

 

  

Husleiegarantier klienter, 26 st:                     -   551 

SUM     25 131 -4 759 20 923 
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Note 9. Langsiktig gjeld   

 

Lånenr Långiver Type  Bevilget  År  Saldo  Sluttdato 

20050114 Komm.banken Fastrente (2013)        4 860  1996           540  2017 

20000445 Komm.banken Fastrente (2013)      30 173  2000        2 614  2018 

20020617 Komm.banken Flytende (p.t)      16 580  2002        8 140  2028 

20030596 Komm.banken Flytende (p.t.)      13 646  2003        6 230  2026 

20040369 Komm.banken Flytende (p.t.)      11 206  2004        7 470  2040 

20060338 Komm.banken Flytende (p.t.)      15 200  2006       11 546  2043 

20090293 Komm.banken Flytende (p.t.)      34 838  2009       28 838  2047 

20090294 Komm.banken Flytende (p.t.)      15 351  2009        3 972  2019 

20090295 Komm.banken Flytende (p.t.)      10 471  2009        8 180  2041 

20090441 Komm.banken Flytende (Nibor)      53 760  2009       45 696  2049 

20110807 Komm.banken Flytende (p.t.)      22 800  2011       20 676  2049 

20120277 Komm.banken Flytende (p.t.)      68 500  2012       61 840  2048 

20120390 Komm.banken Flytende (p.t.)      56 213  2012       51 028  2050 

030 408341 KLP Kommunekreditt Fastrente (2018)      17 981  2008       17 444  2048 

031 422551 KLP Kommunekreditt Fastrente (2020)      52 465  2010       49 134  2045 

83175298439 KLP Kommunekreditt Fastrente (2019)      19 211  2013       18 684  2051 

83175298420 KLP Kommunekreditt Fastrente(2021)      18 250  2013 17 750  2051 

11.919205.2 Husbanken Flytende (p.t)           650  1991             42  2016 

11.410566.1 Husbanken Flytende (p.t.)        8 340  1989        3 504  2023 

11.462456.2 Husbanken Fastrente (2018)        2 000  2000           900  2022 

11.470797.9 Husbanken Flytende (p.t)        4 500  2001        2 072  2023 

11.453473.8 Husbanken Flytende fra 01.05.13        1 000  2001           233  2019 

11.478384.8 Husbanken Flytende (p.t)        1 111  2002           665  2027 

11.482945.0 Husbanken Fastrente (2013)        3 000  2002        1 566  2024 

11.491065.6 Husbanken Flytende (p.t.)        2 000  2003        1 348  2028 

11.502178.4 Husbanken Flytende (p.t.)        6 000  2006        4 212  2028 

11.503547.9 Husbanken Flytende (p.t.)        2 000  2007        1 485  2029 

11.506033.7 Husbanken Flytende (p.t.)        2 000  2008        1 601  2030 

11.508839.10 Husbanken Flytende (p.t.)        2 000  2009        1 514  2031 

11.514552 Husbanken Flytende (p.t.)        5 244  2010        4 326  2040 

11.512948 Husbanken Flytende (p.t.)        2 000  2010        1 631  2032 

11.522341 Husbanken Flytende (p.t.)        8 003  2012        5 601  2032 

11.5124438 Husbanken Flytende (p.t.)        2 000  2013        1 796  2033 

11.528755.9 Husbanken Flytende (p.t)        3 000  2014        2 818  2034 

11.531883 Husbanken Flytende (p.t)        3 000  2015        2 939  2035 

20150682 Komm.banken Sertifikatlån      29 600  2015       29 600  2016 

NO001075439 Nordea Sertifikatlån      61 900  2015       61 900  2016 

Totalt     

  
  489 535  
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Kommunens langsiktige låneportefølje utgjør 489,5 mill kr pr 31.12.2015. Låneopptak for 

2015 er gjennomført. I henhold til finansreglementets pkt 6.3 c) skal minst 35% ( maks 70%) 

av kommunens innlån være til fast rente. Ved vurderingen skal lån til VAR-området (vann, 

avløp og renovasjon) holdes utenfor. Lån til VAR-investeringer skal alltid være til flytende 

rente. Av den totale låneporteføljen er cirka 51 %, eller 249,8 mill kr, knyttet til investeringer 

i VAR og finansieres gjennom gebyrene på disse tjenestene. Pr dato utgjør fastrentelån  22,2 

% av den totale porteføljen. Trekker man ut bokført verdi for VAR-investeringene, utgjør 

fastrenteandelen 45,3 %  slik det framgår av tabellen under. 

 

 

  
Andel % 

  
Totalt Eks VAR 

Total langsiktig gjeld 489 527 100,0 %   

Andel fastrente 108 633 22,2 % 45,3 % 

Andel flytende rente 380 895 77,8 % 54,7 % 

Bokført verdi VAR 249 789 51,0 %   

Langsiktig gjeld eks VAR 239 738   100,0 % 

 

 

Minimumsavdrag: 
Kommunelovens §50 setter krav til minimumsavdrag. Beregning etter såkalt enkel modell 

viser at Tjøme kommune oppfyller kravet. Bokført verdi av tomter holdes utenfor 

beregningen. 

 

 
2015 2014 2013 2012 2011 

Avskrivninger 19 897 18 664 17 313 15 812 14 938 

Anlegg bokført verdi 536 947 494 190 470 322 442 046 409 784 

Lånegjeld (eks Startlån) 415 136 400 490 375 561 324 908 314 378 

Minimumsavdrag 15 383 15 125 13 825 11 622 11 460 

Betalt avdrag 15 115 14 955 14 358 11 640 11 396 

Sjekk/konklusjon => OK OK OK OK OK 

 

Gjenværende levetid på anleggsmidlene til Tjøme kommune er 29,4 år. Ved å regne like store 

avdrag av total lånegjeld i 29,4 år er kommunen innen for kravet om minimumsavdrag  

 

KMD har kommentert at kommuneloven gir større handlingsrom for kommunene enn 

forenklet modell av minimumsavdrag gir. I en kontroll av om kommunen har oppfylt lovens 

krav til minimumsavdrag, vil det være naturlig å bruke den beregningen som gir det laveste 

kravet (regnearksmodell). Tjøme kommune har derav oppfylt kravet med god margin. 
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Note 10. Fond: avsetninger og bruk av avsetninger.  
 

Kommunens ulike fonds er en del av egenkapitalen. Fondene er avsatt til og brukes til 

definerte formål etter spesifikke forskrifter. Ved netto bruk (negativ avsetning) tappes 

kommunens egenkapital. Det er 4 ulike typer av fond, fordelt på bundne og ubundne midler 

for hhv drift og investering. Tabellene under viser saldo pr 01.01 og 31.12 samt avsetning til 

og bruk av fondene. 

 

      Avsetninger og bruk av 

fond 

Beholdning 

01.01.2015 Avsetninger 

Bruk av fond i 

driftsregn. 

Bruk av fond i 

inv. Regn. 

Beholdning 

31.12.2015 

Disposisjonsfond 62 643 444 4 878 230 3 680 946 4 037 914 59 802 814 

Bundne driftsfond 16 903 468 3 541 848 2 739 505   17 705 811 

Ubundne investeringsfond 41 534 920     0 41 534 920 

Bundne investeringsfond 10 698 673     5 720 061 4 978 612 

Samlede avsetninger og bruk 

av avsetninger 131 780 505 8 420 078 6 420 451 9 757 975 124 022 157 

 

Alle ubundne midler kan disponeres fritt, og nye avsetninger må godkjennes av 

kommunestyret. 

Disposisjonsfond Beholdning 01.01.2015 Avsetninger Bruk av fond  Beholdning 31.12.2015 

Disposisjonsfond 62 643 444 4 878 230 7 718 860 59 802 814 

Opprinnelig budsjett   0 0   

Justert budsjett   0 0   

     
Premiefond   4 710 892 3 073 946   

Oppvekst    146 000 27 000   

Helse og velferd     0   

Verdens Ende     0   

PTM     580 000   

Stab   21 337     

Investeringer     4 037 914   

Sum disposisjonsfond regnskap 0 4 878 230 7 718 860   

     
Vesentlige avsetninger til ubundet driftsfond 

   
Formål  Beløp Vedtak sak / dato 

  
Disponering av resultat 2014 4 710 892,33 k.s 048/15  

  
      

  

      

Bundne driftsfond består av midler som er gitt gjennom tilskudd eller gaver, samt VAR-fond, 

hvor det er fastsatte kriterier for bruk av midler og rapportering. For VAR-fondene henvises 

det til note 16.  
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Bundne driftsfond Beholdning 01.01.2015 Avsetninger Bruk av fond  Beholdning 31.12.2015 

Bundne driftsfond 16 903 468 3 541 848 2 739 505 17 705 811 

Opprinnelig budsjett   0 3 122 000   

Justert budsjett   0 3 392 850   

          

 

I tråd med kommunestyrets vedtak i juni 2012 er alle ubundne investeringsfond slått sammen 

til ett fra og med 2012. Utgående saldo er derfor postert i sin helhet på konto 25399005 

Energifond 

 

Ubundne investeringsfond Beholdning 01.01.2015 Avsetninger Bruk av fond  Beholdning 31.12.2014 

Ubundne investeringsfond 41 534 920     41 534 920 

          

Sum 41 534 920 0 0 41 534 920 

 

På samme måte som for bundne driftsfond, består bundne investeringsfond av midler som er 

gitt i form av tilskudd el.lign. og som er øremerket bestemte formål. De største postene er 

gaven fra Wilhelmsen til servicebygg på Verdens ende og fond for formidlingslån. 

 

Bundne investeringsfond Beholdning 01.01.2015 Avsetninger Bruk av fond  Beholdning 31.12.2015 

Bundne investeringsfond 10 698 673 0 5 720 061 4 978 612 

Opprinnelig budsjett   0 1 490 000   

Justert budsjett   0 1 490 000   

          

 

Note 11. Forpliktelser mv 
 

Rådmannen er kjent med at det foreligger en rettstvist vedr setningsskader på boligen til en 

innbygger. Tjøme kommunes forsikringsselskap er involvert i saken og en evt forpliktelse på 

Tjøme kommunes egenandel vil kunne gjøres gjeldende i 2016.  

 

Tjøme kommune ser en økning i behov for sosialhjelp. Det er ventet at dette behovet vil 

fortsette å øke i 2016 og årene fremover. Særlig kostnader til nødhjelp og nødvendige 

tannlegebehandlinger har økt i 2014 og 2015.  

 

I 2015 har Tjøme kommune tatt imot 15 flyktninger og i tillegg 5 personer på 

familiegjenforening. I 2016 foreligger vedtak om å ta imot 20 flyktninger i Tjøme kommune. 

Kostnader til integrering samt norsk- og samfunnskunnskapssopplæring dekkes i hovedsak av 

tilskudd fra IMDI og NIR i fem år. Hoveddelen av flyktningene kommunen tok imot i 2015 

ankom i siste del av 2015. Tilskuddene for det første året er mottatt i sin helhet for 2015. 

Tilskudd som ikke er benyttet til kostnadsdekning i 2015 bør avsettes i forbindelse med 

disponering av årsoppgjørsresultatet til kostnader i forbindelse med integrering samt norsk- 

og samfunnskunnskapssopplæring som vil påløpe i årene fremover.  
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Note 12. Egenkapital – kapitalkonto og endring regnskapsprinsipper.  
 

Kapitalkontoen utgjør sammen med diverse fonds kommunens egenkapital. Endring 

regnskapsprinsipper kommer til fradrag. Følgende transaksjoner er ført mot kapitalkonto i 

2015: 

 

 
 Debet   Kredit  

Saldo 01.01.2015               67 943  

Aktivering investeringsregnskapet               46 021  

Betalte avdrag langsiktige lån               17 125 

Utlån sosiale lån                    288  

Utlån etableringslån                 1 008  

Aktivering pensjonsmidler               26 481  

Kjøp av aksjer og andeler                    842  

Oppskriving av aksjer og andeler     

Mottatte avdrag sosiale lån                  134    

Mottatte avdrag formidlingsutlån               1 009   

Nedskrivning av aksjer og andeler     

Av- og nedskrivning på utlån                   178    

Bruk av eksterne lån              34 581   

Endring pensjonsforpliktelser              21 020    

Ordinære avskrivninger anleggsmidler             19 897   

Salg av fast eiendom og anlegg 

 

                    

Saldo 31.12.2015             82 889    

Sum            159 708           159 708  

 

 
 

 

 

 

 

 

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker arbeidskapital drift

Pr 01.01 Bevegelse Pr 31.12

Merverdiavgiftskompensasjon -263 0 -263

Påløpte renter 1 488 0 1 488

Tilskudd ressurskrevende brukere -998 0 -998

Totalt 227 0 227

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker arbeidskapital investering

Pr 01.01 Bevegelse Pr 31.12

Påløpte feriepenger -4 325 0 -4 325

Totalt -4 325 0 -4 325
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Note 13. Skattetrekk.  
 

Avsatt skattetrekk på ordinær lønn er satt inn på separat konto i Sparebank1 Buskerud-

Vestfold. Beløpet utgjør ved årsskiftet kr 5.828.801 (inklusive renter). 

 

 

Note 14. Vesentlige poster 

 

Tabellen under spesifiserer de vesentligste postene i driftsregnskapet.  

 

 

Regnskap 

2015 % 

Rev. 

budsjett 

2015 

Oppr. 

budsjett 

2015 

Regnskap 

2014 % 

Sum driftsutgifter 342 462 100 % 339 381 339 430 335 916 100 % 

- herav lønn og sosiale kostn. 199 475 58,2 % 195 443 195 845 191 807 57,1 % 

Kjøp av varer og tjenester 103 815 30,3 % 109 203 108 579 102 871 30,6 % 

- 13700/13750 Kjøp tjen priv og IKS 54 033   58 916 57 698 53 761   

- 13701 Tjen private (oppg pl)             

- 13500/13501 Kjøp tjen komm 18 669 0 19 256 19 800 20 601   

- 11800 Strøm 3 504   4 042 4 042 3 120   

- 12300 Byggetj vedlikeh 2 946   3 608 3 608 2 099   

- 11701 Skyss 1 934   1 972 1 972 1 667   

- 11200 Andre driftsutg 3 648 

 

2 472 2 472 2 420   

- 12000 Inventar og utstyr 2 126   2 443 2 443 2 723   

- 12700 Konsulenttjenester 1 073   580 580 1 378   

- 14290 Mva 5 368   5 365 5 365 5 180   

- annet 10 514   10 549 10 599 9 922   

Overføringer 19 275 5,6 % 16 141 16 141 22 574 6,7 % 

- 14000 Overf staten 695   678 678 597   

- 14700 Overf priv/IKS 12 175   10 044 10 044 16 740   

- 14701 Bidrag             

- annet 6 405   5 419 5 419 5 237   

Avskrivninger 19 797 5,8 % 19 107 19 107 18 664 5,6 % 

 

Lønn og sosiale kostnader er den største utgiftsposten for Tjøme kommune, og utgjorde 

58,2% av kommunens totale driftsutgifter i 2015. 

 

Kjøp av varer og tjenester er den nest største posten med 30,3% i 2015. Konto 13700 Kjøp 

tjenester privat og IKS/13750 Kjøp fra IKS hvor kommunen er deltaker utgjør 54 mill kr i 

2015. Her ligger blant annet kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager, 

driftsutgifter innen VAR-området, samt voksenopplæring, og en del avlastnings- og 

støttetiltak.  

 

Under posten ”overføringer” på 19,3 mill kr ligger blant annet medfinansiering av 

samhandlingsreformen, driftstilskuddet til Tjøme kirkelige fellesråd og utbetalinger til 

sosialhjelp. 



 

 Tjøme kommune Årsregnskap  
31.12. 2015 

 

 

 

Årsregnskap 2015    Side 33 av 40 

 

Note 15. Selvkost VAR tjenester, slam, feiing, byggesak, oppmåling og 

detaljplaner  

Tjøme kommune har utarbeidet etterkalkyle for betalingstjenester i henhold til 

Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014). Kommunen benytter 

selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune. 

Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av 

gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene 

penger på tjenestene. For å kontrollere at dette ikke skjer må kommunen, etter hvert 

regnskapsår, utarbeide en selvkostkalkyle som viser selvkostregnskapet for det enkelte 

gebyrområdet. Elementene i en selvkostkalkyle avviker fra kommunens ordinære 

driftsregnskap på enkelte områder og de to regnskapene vil, som eksemplet under viser, 

ikke være direkte sammenlignbare. 
 

Forskjeller mellom kommunens regnskap og 

selvkostregnskapet 

Regnskapsresultat Selvkostkalkyle 

Gebyrinntekter 8 800 000 8 800 000 

Øvrige driftsinntekter 20 000 20 000 

Driftsinntekter 8 820 000 8 820 000 

Direkte driftsutgifter 5 700 000 5 700 000 

Avskrivningskostnad 1 750 000 1 580 000 

Kalkulatorisk rente 0 1 140 000 

Indirekte driftsutgifter (netto) 0 240 000 

Driftskostnader 7 450 000 8 660 000 

Resultat 1 370 000 160 000 

I selvkostkalkylen inngår regnskapsmessige driftsinntekter, driftsutgifter eksklusiv 

regnskapsmessige avskrivninger, kalkulatoriske avskrivninger og rentekostnader, samt 

henførte indirekte driftsutgifter (administrasjonsutgifter). 

Ved beregning av kalkulatoriske avskrivninger skal det i selvkostberegningene gjøres 

fratrekk av fremmedfinansiering. Kalkulatorisk rentekostnad inngår ikke i kommunens 

driftsregnskap, men representerer en alternativ avkastning kommunen går glipp av ved at 

kapital er bundet i anleggsmidler. Den kalkulatoriske rentekostnaden beregnes med 

utgangspunkt i anleggsmidlenes restavskrivningsverdi og en kalkylerente. Kalkylerenten 

er årsgjennomsnittet av 5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng. I 2015 var denne lik 1,94 %. 

Retningslinjene fastsetter regler for henføring av relevante administrasjonsutgifter som 

kan inngå i selvkostgrunnlaget. Videre er det bestemt at eventuelle overskudd skal 

avsettes til bundne selvkostfond. Et overskudd fra et enkelt år skal tilbakeføres til 

brukerne i form av lavere gebyrer i løpet av en femårsperiode. En generasjon brukere 

skal ikke subsidiere neste generasjon, eller omvendt. 

Kostnadene ved tjenestene som ytes i dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av 

tjenesten. Dette innebærer at dersom kommunen har overskudd som er eldre enn fire år, 

må dette i sin helhet gå til reduksjon av gebyrene det kommende budsjettåret. 

Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2015 i sin helhet være disponert innen 

2020. 

I tillegg til å utarbeide en etterkalkyle for hver betalingstjeneste må kommunen også 

utarbeide forkalkyler i forkant av budsjettåret for å estimere drifts- og kapitalkostnader 
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for neste økonomiplanperiode. Forkalkylene gir grunnlaget for kommunens gebyrsatser. 

Ved budsjettering er det en rekke usikre faktorer, herunder fremtidig kalkylerente, 

utvikling av antall brukere og generell etterspørsel. I tillegg til å overholde 

generasjonsprinsippet bør kommunen ha målsetning om minst mulig svingninger i de 

kommunale gebyrene. 
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Tabellen under viser utviklingen av fondene de siste 7 år: 

 

Utvikling 

selvkostfond Vann Avløp Renovasjon Slam Feiing Sum alle 

IB 2009 2 656  964  813  -761  425  4 097  

2009 938  3 628  246  -41  -178  4 593  

2010 -1 553  -2 134  -436  217  -184  -4 090  

2011 94  3 072  417  85  -38  3 630  

2012 -604  566  2 029  -40  -26  1 925  

2013 317  -1 061  1 889  804  63  2 012  

2014 -1 621  -2 901  -707  345  17  -4 867  

2015 -427  -286  309  -183  -14  -601  

UB 31.12.2015 -200  1 848  4 560  426  65  6 699  
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Tabellen under viser antall abonnenter for de ulike områdene.  

 

 

Antall abonnementer 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Vann 3 878 3 946 3 771 3 690 3 581 3 506 

-Helår 2 520 2 620 2 555 2 517 2 475 2 495 

-Fritid 1 358 1 326 1 216 1 173 1 106 1 011 

Forbruk i m³ 828 119 878 635 854 971 787 111 835 506 746 406 

Avløp 3 258 3 223 3 075 2 956 2 842 2 722 

- Helår 2 190 2 187 2 143 2 092 2 048 2 048 

- Fritid 1 068 1 036 932 864 794 674 

Renovasjon 4 192 4 134 4 074 4 041 4 458 4 397 

- Helår 2 093* 2 062 2 022 1 995 2 389 2 298 

- Fritid 2 099* 2 072 2 052 2 046 2 069 2 099 

Slam 945 953 1 020 1 030 1 049 1 309 

- Helår 390 398 410 412 417 499 

- Fritid 555 555 610 618 632 810 

Feiing 2 178 2 162 2 146 2 089 2 080 2 067 

- Helår 2 164 2 148 2 132 2 074 2 068 2 067 

- Fritid 14 14 14 15 12   

 
*Tabellen viser generelt abonnementer. For renovasjon viser tabellen antall abonnenter. I tilfeller som f. eks 

borettslag er en abonnent sammensatt av flere abonnementer. Tabellen under viser antall abonnementer innen 

renovasjon i 2015: 
 

Renovasjon 4 608 

- Helår 2 500 

- Fritid 2 108 
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Note 16. Energifond og plasseringer.  
 

Tjøme kommune realiserte i 2000 og 2001 sine aksjer i hhv Nøtterøy-Tjøme Energi AS og 

Skagerak Energi AS.  Salgssum kr 135,3 mill minus skatt kr 14,1 mill = kr 121,2 mill 

utgjorde startverdien på det såkalte Energifondet. Fondet består av 2 deler i henhold til 

forskrift av 15.12.00 nr 1424, et investeringsfond (Energifondet) og et disposisjonsfond 

(Bufferfondet). Poenget med et disposisjonsfond er at det også kan bevilges til drift og til å 

dekke evt underskudd.  Disse midlene er plassert i ulike aktivaklasser i markedet som vist i 

tabellen under. Porteføljens verdi ved årsslutt var kr 84,3 mill og hadde en avkastning på kr 

1,87 mill eller 2% i 2015. Oversikten viser forvaltningen av plassert portefølje og 

avkastningen de siste 4 år.  

 

Status pr 31.12.2015 

 

FORVALTNING 2012 2013 2014 2015 

Portefølje totalt:   Avkastn   Avkastn   Avkastn   Avkastn 

Inngående balanse         89 384            95 645            97 230            91 405    

Innskudd (+)  

 

  

 

  

 

  

 

  

Uttak (-) 

 

          -5 800          -12 000            -8 900    

Årets avkastning          6 261  7,0 %          7 385  7,7 %          6 175  6,4 %          1 871  2,0 % 

Verdi pr 31/12 = utgående balanse       95 645          97 230          91 405          84 376    

         
DnB 

        
Norske aksjefond          4 139  11,9 %          4 701  21,9 %          3 974  3,8 %          3 980  0,1 % 

Internasjonale aksjefond          8 383  7,1 %          9 496  42,8 %          8 903  22,1 %          8 223  17,2 % 

Norske obligasjoner         68 572  7,4 %         68 003  4,2 %         63 096  6,2 %         65 341  0,2 % 

Pengemarked (sertifikater mv)               -                    -                    -                    -      

Bankinnskudd               15                  16                  18                  18    

Sum DnB       81 109  7,7 %       82 216  8,8 %       75 991  7,9 %       77 562  2,1 % 

Bankinnskudd                 

Inngående balanse         14 081            14 536            15 014            15 414    

Innskudd (+) / Uttak (-) 

 

  

 

                -              -8 900    

Avkastning             455  3,2 %             478  3,3 %             400  2,7 %             301  1,9 % 

Bankinnskudd       14 536          15 014          15 414            6 815    

Sum Portefølje       95 645          97 230          91 405          84 376    

 

 

Porteføljen forvaltes ihht retningslinjer fastsatt i kommunens finansreglement som ble vedtatt 

av kommunestyret den 08.12.2010 og revidert og vedtatt i kommunestyret 18.06.2015. Status 

pr 31. desember 2015 viser følgende fordeling i % - tillatt mot faktisk: 
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Rammer ihht finansreglementets pkt 7.3 

    

      
Aktivaklasse Min Normal Maks 

  
Bank/pengemarked 10,0 % 15,0 % 20,0 % 

  
Norske obligasjoner 50,0 % 72,0 % 80,0 % 

  
Aksjefond - globale og norske 0,0 % 13,0 % 20,0 % 

  

      

      

  
Plassert 

% faktisk 

fordeling 

Ramme kr 

(maks) Avvik kr 

Sum portefølje pr 31.12.2015   84 377 

   
- herav plassert kortsiktig (9a)   0 

   
Sum plassert langsiktig pr 31.12.2015 84 377 100 % 84 405 -28 

Norske obligasjoner   65 341 77 % 67 502 -2 161 

Aksjefond - globale og norske   12 203 14 % 16 875 -4 672 

Bank/pengemarked   6 833 8 % 16 875 -10 042 

 

Ifl Tjøme kommunes finansreglement skal målsettingen med forvaltningen bl.a. være å 

opprettholde realverdien av kapitalen. (dvs saldo, på Energi- og Bufferfond + inflasjon)  

Analysen viser et avvik mot allokeringsrammene for bankinnskudd på 2 %, 

minimumsrammen skal være 10 %, men er etter uttak i 2015 8 % ved årsslutt. Korrigeringer i 

plassert kapital mot rammene ift finansreglementet er utført som følge av reduksjon av 

fondsbeholdningen til «Bufferfond» da midler er benyttet til finansiering av prosjekt 158 GS 

Østveien.   

 

NOTE 17. Selvkost SFO og Krüge leirskole  

 
Drift av Krüge leirskole på Hvasser er basert på selvkostprinsippet. Kostnadene for å drifte 

leirskolen skal dekkes av refusjoner fra kommunene som benytter leirskolen. I 2015 gikk 

driften med underdekning på ca 10 000 kroner. Dette skyldes i hovedsak noe lavere refusjoner 

enn antatt ved budsjettering. 

 

Drift av Lindhøy skoles SFO har hatt sviktende inntekter fra brukere grunnet lavere 

barneantall høsten 2015. Driften av SFO før beregning av andel kapitalkostnad og drift og 

vedlikehold av bygget SFO disponerer viser et merforbruk på om lag 55 000 kroner mot 

budsjett. 
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Note 18. Investeringer pr prosjekt, avslutning av prosjekter og status 

finansiering.  
 

Nr Prosjektbetegnelse 

Bevilget 

ramme 

Brukt 

tidligere 

år 

Budsjett 

2015 

Regnskap 

31.12.2015 

Forbruk 

totalt 

40 Saneringsplan overvann Solvang 265   265 210 210 

42 Sanering VA-Medø 8 500   8 456 598 598 

43 Saneringsplan Sundene avløpssone 420   420 150 150 

44 Ny flytebrygge utvidet kapasitet VE 2 200 2 406   80 2 486 

45 Utdyping/rensk havnebasseng V-ende 1 691 68 1 691 2 416 2 484 

46 Ny barnehage Tjøme forprosj 40 256   17 000 573 573 

47 Bussholdeplass Budal  800 321 630 672 993 

48 frikjøp leieavtale kiosk V.E 100   0 180 180 

49 Toppdomene  300 323 0 250 573 

51 Websak 450   450 462 462 

54 VA Tjøme syd Moveien 3 000   3 000 595 595 

55 VA Ferjeodden 6 350   1 000 214 214 

102 Gjervåg - toalettanlegg 1 900 62 1 900 1 533 1 595 

110 Salg av eiendommer     -2 000   0 

116 Rus/psykiatri - leiligheter 20 556 435 8 800 4 812 5 247 

133 Rehab pumpestasjon Gon 725 224 0 822 1 046 

135 Sanering og avløp Hulebakk 11 000 12 303 0 182 12 485 

155 Søppelrom kommunehuset 300 239 0 151 390 

158 GS Feierskauen-Holtane 13 275 3 667 6 125 3 823 7 490 

159 Verdens Ende - forprosjekt 30 500 15 992 15 900 14 443 30 435 

161 Servicebygg Verdens Ende 7 500 3 013 4 200 4 063 7 076 

162 Nye verdens ende vei og VA 4 500 3 570 1 070 1 361 4 931 

164 

Gjestehavn verdens ende ny 

strømforsyning 1 325   1 325 1 006 1 006 

165 Båtplasser kommunale verdens ende  375   375 371 371 

171 Bekkevike RA luktfjærning 1 700   1 700 72 72 

200 Nye kontorer helse og velferd 2015 220   220 283 283 

301 VA Grimestad syd (2013) 10 600 11 053 8 000 1 377 12 430 

330 Dusjanlegg idrettshallen 1 428     24 24 

331 Ombygging Møllebakken 600 158 0 88 246 

332 Bad sykehjemmet  620 415 0 4 419 

607 Egenkapitalinnskudd KLP     670 711 711 

609  Kyststi Hvasser      0 23 23 

732 

 Rehab Putten/Motellveien/Kvieveien 

302  18 100 12 699 9 510 6 259 18 958 

733 Sanering avløp Ormelet syd 17 600 18 821 0 588 19 409 

999 Formidlingslån Husbanken          0 

    Sum  207 156 85 769 90 707 48 396 134 165 



 

 Tjøme kommune Årsregnskap  
31.12. 2015 

 

 

 

Årsregnskap 2015    Side 40 av 40 

 

Investeringsutgifter 48 396 

- kjøp aksjer  842 

Investeringsutgifter 47 554 

Inntekter prosjekter 748 

Finansutgifter prosjekter 2 008 

Finansieringsbehov 48 814 

Finansiering:   

Mva-kompensasjon 5 317 

Bruk av bundne fond 5 720 

Overført fra driftsfond 3 196 

Rest - lånefinansieres 34 581 

Sum finansiering 48 814 

 
Startlån og egenkapitalinnskudd føres via investeringsregnskapet, men vises ikke i oversikten 

over.  

 

Note 19. Vertskommunesamarbeid 

 
Tjøme kommune har avtale om leveringen av tjenestene barnevern og helsestasjon fra 

Nøtterøy kommune. Vertskommunesamarbeidet på Helsestasjon viser et mindre forbruk på 7 

% mot driftsbudsjett i 2015. Drift av barnevernstjenesten viser et mindre forbruk på 9,6 % 

målt mot budsjett 2015. 

 

Tjøme kommune drifter Skatteoppkrever for Tjøme og Nøtterøy i ett vertskapssamarbeid. 

Driftsregnskap for avdelingen viser et mindre forbruk på 10 % mot driftsbudsjett i 2015. 

 

Tjenestemessige vurderinger vil omtales nærmere i årsberetning for Tjøme kommune 2015. 
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BEHANDLING AV PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 
"KOMMUNESAMMENSLÅING" 

 

Forslag til vedtak: 
Fremlagt prosjektplan «Kommunesammenslåing» godkjennes med de endringer som 
er beskrevet i problemstillingene. Prosjektet har en ramme på inntil 150 timer som 
forutsettes dekket med budsjetterte midler i 2016.  
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten skal inneholde følgende problemstillinger: 

 1) I hvilken grad oppfylles mål for arbeidsgiveransvaret i 
Forhandlingsutvalgets utredning? Herunder:  
a) Den administrative omorganiseringen skal gjennomføres ved en 
inkluderende prosess i nært samarbeid med de tillitsvalgte og 
medarbeidere.  
b) Ingen vil bli sagt opp som en konsekvens av etablering av ny 
kommune.  
c) Innplassering av ansatte i ny kommune skal skje med utgangspunkt i 
den nye kommunens behov, samt tilstrebe en tilpasning til den enkeltes 
forutsetninger og ønsker.  
d) Fortrinnsrett vil bli ivaretatt etter reglene i arbeidsmiljøloven og regler 
for virksomhetsoverdragelse  

 2) I hvilken grad ivaretar arbeidsgiver sitt ansvar i 
omorganiseringen ift arbeidsmiljølovens krav:  
a) Informasjon og drøfting med tillitsvalgte (16-5)  
b) Informasjon til ansatte (§16-6)  

 3) Hvordan blir kravet til gebyrer på VAR området for selvkost  
ivaretatt i sammenslåingen? 
a) Kartlegge hvordan kravet til gebyrer som er basert på selvkost blir 
ivaretatt? 
b) Kartlegge hvordan selvkostfond skal benyttes eller overføres til ny 
kommune?   
 

Kontrollutvalget ber om at revisjonen leverer forvaltningsrapporten med rådmannens 
uttalelse innen 14.01.17 til sekretariatet for behandling i kontrollutvalget i januar 
2017.  
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Vedlegg:  
Forslag til prosjektplan med alternativer til problemstillinger for 
forvaltningsrevisjonsrapport «Kommunesammenslåing»  

 
Saksframstilling: 
På møtet 1. mars 2016 i sak 7/16 bestilte kontrollutvalget en prosjektplan til 
forvaltningsrevisjonsprosjektet "Utfordringer spesielt knyttet til ny 
kommunestruktur/kommunesammenslåing".  
 
Planen ble bestilt fra KPMG for levering innen 20.04.15. Følgende vedtak ble fattet 
enstemmig:  

Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for forvaltningsprosjektet 
«Utfordringer spesielt knyttet til ny kommunestruktur/kommunesammenslåing» 
som leveres til sekretariatet innen 20. april 2016 for å bli behandlet i 
kontrollutvalgsmøte 10. mai 2016.  Det forutsettes at kommunestyret vedtar 
forslag til «Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019». Kostnaden dekkes av 
timene i inngått kontrakt med inntil 20 timer.  Kontrollutvalget vil blant annet ha 
fokus på arbeidsgiveransvaret og tjenesteproduksjon i forvaltningsprosjektet.  
 

På kontrollutvalgsmøtet 01.03.16 diskuterte utvalget forskjellige alternativer til 
forvaltningsrevisjonsprosjekter ut fra fremlagt overordnet analyse utført av KPMG. 
Revisjonen var på høyttaler på telefon under behandlingen og diskusjonen av 
forvaltningsprosjekt «Utfordringer spesielt knyttet til ny 
kommunestruktur/kommunesammenslåing". Revisor bekreftet at prosjektet kunne 
velges på dette tidspunktet. Kontrollutvalget fremla alternative vinklinger for et slikt 
forvaltningsprosjekt. 
 
Føringen i overordnet analyse, og det som ble nevnt i kontrollutvalgsmøte med 
revisor på høyttaler på telefon synes å ikke være i samsvar med levert prosjektplan 
06.04.16.  I kontrollutvalgsmøtet 01.03.16 ble flere områder nevnt som spesielt 
aktuelle i en sammenslåingsprosess som; internkontroll, selvkost, arkiv og 
avtaler/interkommunale samarbeid.  
 
Rådmannen signaliserte i kontrollutvalgsmøtet 01.03.16 områder vedrørende 
hvordan håndtere prosessene, om politisk målsettinger etterleves, lokalisering, om 
Tjøme taper eller vinner på sammenslåingen i forbindelse med tjenesteproduksjon.  
Rådmannen opplyser at forhandlingsutvalgets utredning med målsettinger og 
prosessplanen som inneholder frister er oversendt til KPMG.  
 
Sekretariatet mottok prosjektplanen 06.04.16 med planlagt oppstart i oktober 2016 
og levering i mars 2017. Problemstillingene i prosjektplanen var avgrenset til å gjelde 
arbeidsgiveransvaret.  
 
Sekretariatet har hatt dialog med revisor etter mottatt plan. I følge avtale med 
kontrollutvalgsleder og sekretariatet er det foreslått å ta med området selvkost på 
VAR.  Dette vil berøre tjenesteproduksjonen. Endret prosjektplan ble mottatt 
12.04.16. Denne legges frem for kontrollutvalget.   
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Det er viktig at kontrollutvalget drøfter problemstillingene for å få den vinklingen som 
utvalget ønsker. Dersom annen vinkling eller ytterligere spissing av 
problemstillingene fremkommer under diskusjonen på møtet 10.05.16 kan eventuelle 
endringer foretas.   
 
Formålet med forvaltningsrevisjonen er todelt: 

 Undersøke om mål oppstilt av forhandlingsutvalget for 
arbeidsgiveransvaret ivaretas ved sammenslåing av Tjøme og Nøtterøy 
kommune til nye Færder kommune. Forvaltningsrevisjonsprosjektet 
omfatter kartlegging og vurdering av hvordan og i hvilken grad 
kommunen ivaretar målene i grunnlagsdokumentet. Rapporten vil 
inneholde hvordan kommunen sikrer informasjon til ansatte og 
involvering av tillitsvalgte i omorganiseringsprosessen.  

 

 Kartlegging av hvordan kommunen vil ivareta kravet til gebyrer innenfor 
VAR området som skal være basert på selvkost. Det vil være aktuelt å 
se på hvilke planer som foreligger og hvilke tiltak som gjøres for å 
ivareta kravet til selvkost.  

 
Det er satt opp 3 aktuelle problemstillinger med underpunkter. Sekretariatet har også 
endret siste versjon av problemstillingene og følgende er foreslått: 

 
1) I hvilken grad oppfylles mål for arbeidsgiveransvaret i Forhandlingsutvalgets 
utredning? Herunder:  
a) Den administrative omorganiseringen skal gjennomføres ved en inkluderende 
prosess i nært samarbeid med de tillitsvalgte og medarbeidere.  

b) Ingen vil bli sagt opp som en konsekvens av etablering av ny kommune.  

c) Innplassering av ansatte i ny kommune skal skje med utgangspunkt i den nye 
kommunens behov, samt tilstrebe en tilpasning til den enkeltes forutsetninger og 
ønsker.  

d) Fortrinnsrett vil bli ivaretatt etter reglene i arbeidsmiljøloven og regler for 
virksomhetsoverdragelse  
 
2) I hvilken grad ivaretar arbeidsgiver sitt ansvar i omorganiseringen ift 
arbeidsmiljølovens krav:  
a) Informasjon og drøfting med tillitsvalgte (16-5)  

b) Informasjon til ansatte (§16-6)  
 
3) Hvordan blir kravet til gebyrer på VAR området for selvkost ivaretatt i 
sammenslåingen? 
a) Kartlegge hvordan kravet til gebyrer som er basert på selvkost blir ivaretatt? 
 
b) Kartlegge hvordan selvkostfond skal benyttes eller overføres til ny kommune?   
 
 

 
Sekretariatet registrerer at revisjon har endret tittel til «Kommunesammenslåing». 
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Forvaltningsprosjektet er satt opp med bruk av 150 timer, og kostnadene forutsettes 
dekket innenfor budsjettet i 2016. 
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1 Innledning  
1.1 Valgt forvaltningsrevisjonsprosjekt 

Kontrollutvalget har i møte 1.3.2016 i sak 7/16 valgt å gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjektet   

"Utfordringer spesielt knyttet til ny kommunestruktur/kommunesammenslåing".  

 

1.2 Bakgrunn 

Det er nylig blitt vedtatt en kommunesammenslåing mellom Tjøme og Nøtterøy kommune som 

sammen skal bli Færder kommune. I arbeidet med å få å på plass en ny kommunestruktur som følge 

av en sammenslåing, vil kommunen måtte håndtere utfordringer og potensielle risikoområder.  

Forvaltningsrevisjon er et prioritert område i kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon. I 

den overordnede analysen, som ligger til grunn for planen, står det: 

"Det kan være hensiktsmessig å få kartlagt mulige risikoområder i en forvaltningsrevisjon. En 

forvaltningsrevisjon kan for eksempel se på effekter av sammenslåing eller hvordan 

kommunen klarer å tilby/ opprettholde samme type tjenester og kvalitet til innbyggerne, 

uavhengig av bosted.  

En slik revisjon kan være nyttig for kommunen både i forkant av sammenslåingen eller i en 

etableringsfase" 

1.3 Forarbeid 

Det er et mål å etablere en god prosjektplan, som oppstiller relevante og vesentlige problemstillinger 

for forvaltningsrevisjonen. Samarbeid og dialog med kontrollutvalget og kommuneadministrasjonen i 

forberedelsesfasen er viktig, dette for å sikre at det blir tatt utgangspunkt i relevante og vesentlige 

problemstillinger.   

 

I planleggingsfasen har det vært en prosess med kontrollutvalget (møte 1.3.2016) hvor mulige formål/ 

vinklinger for forvaltningsrevisjonen ble drøftet.  KPMG ble i møtet bedt om å levere forslag til 

prosjektplan i tråd med de føringer utvalget har gitt.  Kontrollutvalget ønsket fokus på 

arbeidsgiveransvaret og tjenesteproduksjon i forvaltningsprosjektet. 

 

Som ledd i forberedelsene av prosjektet har KPMG samlet inn og gjennomgått dokumentasjon om 

kommunesammenslåingen, herunder blant annet: 

 

 Kommunestyrevedtak om sammenslåing i Tjøme kommune (KS- 070/15) og Nøtterøy kommune 

(KS- 090/15) 

 Informasjon om organisering av kommunesammenslåingen og prosessen 

 Etablering av en ny kommune Tjøme - Nøtterøy - Forhandlingsutvalgets utredning 

 Referat fra møte i partssammensatt utvalg, 7.3.16 

 Utkast til prosjektplan Oppbygging av nye Færder kommune 

 

Det har i tillegg vært samtale med rådmann og personalsjef i Tjøme kommune. 
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1.3.1 Prosess for etablering av Færder kommune 

 

Tjøme kommunestyre vedtok den 28. oktober 2015 å invitere Nøtterøy kommune til forhandlinger om 

etablering av en ny kommune. Den 4. november 2015 takket Nøtterøy kommunestyre ja til invitasjonen. 

Prosessen fram mot vedtak om sammenslåing av kommunene og etablering av Færder kommune er 

slik: 

 

 Et forhandlingsutvalg jobbet mot en søknad om kommunesammenslåing.  

 Felles kommunestyremøte den 20. januar for Nøtterøy og Tjøme vedtok å sende søknad om 

sammenslåing til kommunal- og moderniseringsdepartementet.  

 Søknaden om kommunesammenslåing ble levert den 25.januar. 

 Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil legge til rette for formelt vedtak om 

sammenslåing ved kongelig resolusjon våren 2016.   

 Den nye kommunen etableres fra 1. januar 2018. 

Forhandlingsutvalgets utredning er grunnlagsdokumentet for kommunesammenslåingen og oppstiller 

overordnede målene for kommunesammenslåingen.  

Det er etablert en fellesnemd, som består av kommunenes formannskap samt gruppelederne som 

ikke er representert i formannskapet.Fellesnemndas oppgave er å forberede den nye kommunen. 

Alle saker som får betydning etter 1.1.18 vil bli behandlet i fellesnemnda, før de behandles i 

respektive kommunale organer. En av de første oppgavene til fellesnemnda er å ansette rådmann i 

den nye kommunen. (Det er innstilt på Torill Eeg som ny rådmann i den nye kommunen, og endelig 

avgjørelse kommer 7. april). 

Fellesnemda er ansvarlig for å sikre at målsetningen nås, og er ansvarlig for å fortolke målene i 

grunnlagsdokumentet. 

1.3.2 Status for prosjektet som skal gjennomføre sammenslåingen 

 

Per april 2016 er det laget en prosjektplan, men organiseringen av prosjektet er ikke klar. Det konkrete 

arbeidet som må gjøres ifbm sammenslåingen er ikke kommet ordentlig i gang. Arbeidet med 

sammenslåingen er et fellesprosjekt mellom Nøtterøy og Tjøme kommune. Informasjon som revisor 

vil ha behov for i forvaltningsrevisjonen vil ventelig både finnes like mye hos Nøtterøy kommune som 

hos Tjøme kommune.  

 

1.3.3 Arbeidsgiveransvaret i kommunesammenslåingen 

 

I Forhandlingsutvalgets utredning pkt. 12. er det listet målsetninger for den nye kommunen som 

arbeidsgiver: 

 

12.KOMMUNEN SOM ARBEIDSGIVER  

Den nye kommunen skal ha en tydelig, raus og inkluderende arbeidsgiverpolitikk, og legge til 

rette for mangfold blant de ansatte i virksomhetene.  

Den administrative omorganiseringen skal gjennomføres ved en inkluderende prosess i nært 

samarbeid med de tillitsvalgte og medarbeidere.  

Det forutsettes at ingen vil bli sagt opp som en konsekvens av etablering av ny kommune. 

Innplassering skal skje med utgangspunkt i den nye kommunens behov, samt tilstrebe en 

tilpasning til den enkeltes forutsetninger og ønsker. Fortrinnsrett vil bli ivaretatt etter reglene i 

arbeidsmiljøloven og regler for virksomhetsoverdragelse 
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Målene innebærer blant annet 

 At den administrative omorganiseringen skal være en inkluderende prosess i nært samarbeid med 

tillitsvalgte og medarbeidere 

 At ingen skal sies opp 

 At innplassering av ansatte i den nye kommunen skal være basert på kommunens behov og 

hensynta den ansattes forutsetninger og ønsker 

 Regler for fortrinnsrett skal følges 

 

Arbeidsmiljøloven oppstiller krav til omorganiseringen som skal følges, og som utfyller og supplerer 

målet. Rådmannen i kommunen har ansvar for å at mål oppfylles og kravene følges. 

 

Vi foreslår at forvaltningsrevisjonen undersøker om mål for arbeidsgiveransvaret og krav i 

arbeidsmiljøloven ivaretas i sammenslåingen.  Revisjonskriterier vil være mål i grunnlagsdokumentet og 

arbeidsmiljølovens bestemmelser. 

 

1.3.4 Tjenestetilbudet i kommunesammenslåingen 

 

I Forhandlingsutvalgets utredning pkt. 6. er mål for tjenestetilbudet i den nye kommune omtalt: 

 

Pkt 6.TJENESTETILBUDET 

 

Forhandlingsutvalget legger til grunn at den kommunale tjenesteproduksjonen som retter seg 

mot innbyggerne, skal opprettholdes lokalt, som en publikumsvennlig, rasjonell og 

kostnadseffektiv tjeneste.  

Dette gjelder også kirkens virksomhet der kirkens organisasjoner selv ønsker det.  

Innbyggerne skal i hovedsak få dekket sine behov for kommunale basistjenester der de bor. 

 

Målene er svært overordnet angitt, og det er behov for konkretisering for at de skal kunne tjene som 

revisjonskriterier i forvaltningsrevisjonen. Det er Fellesnemda som er ansvarlig for fortolkningen av 

målene. Vi vurderer at det vil kunne bli krevende å få avklart og konkretisert hva målene betyr, noe 

som er nødvendig for at revisjonen skal kunne etterprøve måloppnåelse, herunder gi en rapport som 

gir klare svar til kontrollutvalget.  Vi foreslår derfor at forvaltningsrevisjonen avgrenses mot 

tjenestetilbudet. 

 

I kontrollutvalgsmøtet hvor prosjektplanen ble bestilt, var det blant annet fokus på hvordan gebyrer 

innenfor VAR området (Vann, Avløp og Renovasjon) ville blir håndtert i kommunesammenslåingen. 

Slike gebyrer skal være basert på selvkost, og kommunene er pålagt å ha et selvkostfond, som over 

noen år (3-5) går i null. Vi foreslår at forvaltningsrevisjonen kan kartlegge hvordan gebyrer som 

innbyggere må betale for kommunale tjenester er planlagt håndtert i sammenslåingen, avgrenset til 

gebyrer på VAR området. 

 

1.3.5 Oppstart av prosjektet 

Siden arbeid med sammenslåingen ikke er kommet ordentlig i gang så foreslår vi at 

forvaltningsrevisjonen får oppstart i september 2016 med levering senest innen uke 2 i januar 2017.  
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2 Formål, problemstillinger og kriterier 
2.1 Formål  

Hovedformålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke om mål oppstilt av Forhandlingsutvalget for 

arbeidsgiveransvaret ivaretas ved sammenslåing av Tjøme og Nøtterøy kommune til nye Færder 

kommune. Undersøkelsen omfatter en kartlegging og vurdering av hvordan og i hvilken grad kommunen 

ivaretar målene i grunnlagsdokumentet. Videre ser undersøkelsen også på hvordan kommune sikrer 

informasjon til ansatte og involvering av tillitsvalgte i omorganiseringsprosessen. Forvaltningsrevisjonen 

vil ikke gå inn i enkeltsaker/personalsaker.  

 

I tillegg vil forvaltningsrevisjonen kartlegge hvordan kommunen vil ivareta kravet til at gebyrer innenfor 

VAR området skal være basert på selvkost. Herunder kan det være aktuelt å se på hvilke planer som 

foreligger og hvilke tiltak som gjøres for å ivareta kravet til selvkost. 

 

Forvaltningsrevisjonen vil være forbedringsorientert, og vil ha som formål å gi anbefalinger om tiltak 

dersom forvaltningsrevisjonen avdekker avvik eller mulige forbedringsområder.  

 

2.2 Problemstillinger 

På bakgrunn av formålet blir følgende problemstillinger foreslått: 

1) I hvilke grad oppfylles mål for arbeidsgiveransvaret i Forhandlingsutvalgets utredning? 

Herunder: 

a) Den administrative omorganiseringen skal gjennomføres ved en inkluderende prosess i nært 

samarbeid med de tillitsvalgte og medarbeidere.  

b) Ingen vil bli sagt opp som en konsekvens av etablering av ny kommune.  

c) Innplassering av ansatte i ny kommune skal skje med utgangspunkt i den nye kommunens 

behov, samt tilstrebe en tilpasning til den enkeltes forutsetninger og ønsker.  

d) Fortrinnsrett vil bli ivaretatt etter reglene i arbeidsmiljøloven og regler for 

virksomhetsoverdragelse 

2) I hvilken grad ivaretar arbeidsgiver sitt ansvar i omorganiseringen ift arbeidsmiljølovens 

krav: 

a) Informasjon og drøfting med tillitsvalgte (16-5) 

b) Informasjon til ansatte (§16-6) 

3) En kartlegging av hvordan kravet om at gebyrer innenfor VAR området skal være basert på 

selvkost vil bli ivaretatt i sammenslåingen? 

 

2.3 Revisjonskriterier 

Til problemstillingene blir det oppstilt revisjonskriterier, som blant annet vil bli hentet fra følgende 

kilder:   

 

 Mål for arbeidsgiveransvaret i Forhandlingsutvalgets utredning 

 Krav for utøvelse av arbeidsgiveransvaret i arbeidsmiljøloven 
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3 Tilnærming 
3.1 Metode  

For å kunne besvare de skisserte problemstillingene vil vi benytte dokumentanalyse og intervju som 

hovedtilnærming.  

 

I første omgang vil vi i henhold til temaet samle inn relevant dokumentasjon fra prosjektet. Dokumenter 

vil bli analysert opp mot revisjonskriteriene. 

 

Vi vil også gjennomføre intervju med ledere i kommunen og representanter for ansatte. Ved 

gjennomføring av intervju utarbeides det intervjuguider. Og fra hvert intervju skriver vi referat som vi 

sender til hver enkelt respondent til verifisering (gjennomlesing og eventuell korrigering). Svar fra 

respondenter analyseres og sammenstilles deretter med øvrig dokumentasjon. Data vurderes opp imot 

revisjonskriteriene, for at vi så gir svar til revisjonens problemstillinger.    

 

3.2 Aktivitets- og framdriftsplan 

Oppstart foreslås innen september 2016. Datainnsamling – og analyse vil bli gjennomført i september 

og oktober. Analyse og rapportarbeid vil skje i november, med høring av rapporten i desember. 

Rapporten vil bli overlevert kontrollutvalget senest i uke 2 i januar 2017. Totalt estimert ressursbruk er 

150 timer.   

Figuren under viser forslag til aktivitets- og framdriftsplan:  

 

 

 

 

Uker:

Faser + aktiviteter Timer 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 51 52 1 2

2 Starte opp 20

2.1 Oppstartsmøte

2.2 Dokumentinnsamling

2.3 Intervjuplan

3 Gjennomføre 90

3.2 Dokumentanalyse

3.3 Interjvuer

3.4 Foreløpig analyse 

3.5 Rapportutkast

3.6 Kvalitetssikring

3.7 Sluttmøte

4 Rapport 40

4.1 Ferdigstille rapportutkast 

4.2 Høring rapportutkast (en uke)

4.3 Oversendelse av rapport

4.4 Sluttmøte og presentasjon 

Sum timer: 150

September 2016                                                                       Januar 2017
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4 Utførende revisorer 
4.1.1 Team KPMG 

 

KPMG sitt team i forvaltningsrevisjonen består av: 

Partner er Siv Karlsen Moa 

Prosjektleder er Director Ole Willy Fundingsrud 

Prosjektdeltagere er: 

 Senior manager Kari Hesjedal 

 Senior associate Ingvill Strand 

 Senior associate Ola Jacob Kvissellien 

 

 



TJØME KOMMUNE, REVISJONSTENESTER 9 

 
 

5 Honorar 
Honorar er i samsvar med avtalt timepris. 
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Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tjøme 10.05.2016 
 
 
 

   
 
 

BEHANDLING AV OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR 
SELSKAPSKONTROLL 2016 -2017, TJØME 

 

Forslag til innstilling: 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak: 

1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for 
selskapskontroll 2016 og 2017 i Tjøme kommune, aktuelle selskap er  
følgende: 

 Tønsberg Renseanlegg IKS, 0,9%  

 Vestfold interkommunale Brannvesen IKS, 4,3% 

 Vestfold Vann IKS, 2,17%  

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

 Vestfold Festspillene AS, 1,0% 

 Færder Nasjonalparksenter IKS, 33,33% 

 Interkommunalt Arkiv IKA, Kongsberg, 1,83%  
 

Gjennomføring av selskapskontroll i 2016-2017: 
a. Obligatorisk eierskapskontroll  

Den obligatoriske eierskapskontrollen gjennomføres av revisjonsfirmaet 
KPMG eller annen oppdragsgiver for de selskapene som – iht. regelverket 
– er aktuelle for selskapskontroll. 

 

b. Forvaltningsrevisjon 
Det gjennomføres forvaltningsrevisjon av de selskapene det er behov for 
det i perioden 2016-2017. 

 
 
 
Vedlegg:  
Overordnet analyse for selskapskontroll og forslag til plan for selskapskontroll for 
2016-2017 

 
Saksframstilling: 
Overordnet analyse for selskapskontroll og forslag til plan for selskapskontroll for 
2016-2017 ble bestilt fra KPMG i kontrollutvalgsmøtet 01.03.16. Utgiften dekkes av 
budsjett for selskapskontroll 2016 inntil kr. 12.000,-. 
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Iht. KL §§78 og 80 skal det årlig gjennomføres forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll i kommunene. Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med 
kommunens interesser i selskaper m.m. 
 
På tilsvarende måte som for forvaltningsrevisjon, skal kontrollutvalget minst en gang i 
valgperioden og seinest innen utgangen av året etter at kommunestyret er 
konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal 
baseres på en overordnet analyse av kommunens eierskap utfra risiko- og 
vesentlighetsvurderinger. Planen skal endelig vedtas av kommunestyret. 
 
Tidligere har plan for selskapskontroll hatt en enklere behandling enn tilsvarende 
plan for forvaltningsrevisjon. I 2013 ble det imidlertid bestemt i forskrift at det også 
må utarbeides en overordnet analyse som grunnlag for plan for selskapskontroll. 
 
Selskapskontrollen slik den er beskrevet i kommuneloven og tilhørende forskrift, jfr. 
kap. 3, består av en obligatorisk del som omfatter eierskapskontroll og en valgfri del 
som omfatter forvaltningsrevisjon. 
 
I den obligatoriske eierskapskontrollen inngår de undersøkelser m.m. som den som 
utfører kontrollen anser som nødvendig for å kunne gi en kvalifisert vurdering av 
forvaltningen av eierinteressene.   
Kontrollen vil derfor dreie seg primært om å kontrollere om den som forvalter 
kommunens eierskap utøver myndigheten på den måte som er fastsatt i angjeldende 
virksomhetslov, for eks. aksjeloven.  Den omfatter også en vurdering av om den som 
utøver eierinteressene gjør dette i samsvar med eierens vedtak og forutsetninger for 
forvaltning av eierinteressene. 
 
Jfr. den overordnede analysen har Tjøme kommune eierinteresser i følgende 
selskaper som i henhold til regelverket omfattes av selskapskontroll: 

 Tønsberg Renseanlegg IKS, 0,9%  

 Vestfold interkommunale Brannvesen IKS, 4,3% 

 Vestfold Vann IKS, 2,17%  

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

 Vestfold Festspillene AS, 1,0% 

 Færder Nasjonalparksenter IKS, 33,33% 

 Interkommunalt Arkiv IKA, Kongsberg, 1,83% 
 

I tillegg vil sekretariatet nevne at Tjøme kommune har eierinteresser i VIKS som er 
en §27 bedrift eget rettsobjekt. 
 
Vesentlighet er knyttet til om selskapets virksomhet har stor samfunnsmessig 
betydning og om selskapet kan påføre kommunen økonomisk risiko. Både Vestfold 
interkommunale Brannvesen IKS, Vestfold Vann IKS og Tønsberg Renseanlegg IKS 
har viktige samfunnsmessige oppgaver på vegne av Tjøme kommune i kraft av sine 
formål. Tjøme kommune har imidlertid svært lave eierandeler i nevnte IKS’er, som 
eies sammen med andre kommuner. Prosjektene bør derfor organiseres koordinert 
med de øvrige eierkommunene. Dette fordrer forberedende dialog. VIKS legger til 
rette for dette når det blir aktuelt.  
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4. Finansiering m.v. 
Kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for 2016-
2017, er basert på kommunestyrets budsjettvedtak for «Tilsyn og kontroll i Tjøme 
kommune for 2016» på kr 30.000,- til selskapskontroll. Det nevnes at kr 12.000,- er 
benyttet for å utarbeide «Planen for selskapskontroll 2016 – 2017». Det vil si at kr 
18.000,- er disponibelt til selskapskontroll i 2016. 
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TJØME KOMMUNE, PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2020  

 

Forord 
 

I kontrollutvalgets møte den 1.3.2016 ble KPMG valgt til å utarbeide overordnet analyse og plan for 

selskapskontroll i Tjøme kommune.  

 
Det blir her lagt fram plan for selskapskontroll. Planen for selskapskontroll prioriterer selskap for kontroll. 
Planen er fundert i en overordnet analyse av risiko- og vesentlighet tilknyttet selskaper som kommunen 
har eierskap i. Den overordnede analysen er vedlagt planen.  
 

Planen skal bli vedtatt av kommunestyret. I planen blir det foreslått at kommunestyret delegerer 

myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer og omprioriteringer i planen. Slik tilgang til å delegere 

går fram av forskrift om kontrollutvalg § 13
1
.   

 

Oppbygging av plandokumentet 
 
I kapittel 1 er en innledning til planen, som skildrer bakgrunn, formål og metode som er benyttet. I 
kapittel 2 er det kort redegjort for formålet med selskapskontroll, lov- og forskriftskrav til 
selskapskontroll og ulike typer av selskapskontroll. I kapittel 3 er oversikt over selskaper kommunen 
eier, og framlegg til prioritering av selskap for selskapskontroll i perioden 2016-2020. 
 

 

  

                                                      
1
 Forskrift av 15. juni 2007 om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, med hjemmel i lov 25. september 

1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). 
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1 Innledning 
1.1 Bakgrunn for utarbeidelse av planen 

Kommuneloven § 77 nr. 5 pålegger kontrollutvalget å se til at det blir gjennomført selskapskontroll med 
ett eller flere av selskapene som kommunen eier i løpet av valgperioden. Det skal lages en plan for 
gjennomføring av selskapskontroll. Planen må utarbeides innen utgangen av året etter at 
kommunestyret er konstituert, dvs. innen utgangen av 2016. Planen skal vedtas av kommunestyret. 
 
Planen skal baseres på en overordnet analyse av risiko - og vesentlighetsvurderinger tilknyttet selskaper 
kommunen eier. Analysen er vedlagt denne planen. 
 

1.2 Formål 

Formålet med plan for selskapskontroll er å prioritere selskap som kan være aktuelle for selskapskontroll 

i planperioden 2016-2020.  

 

Planen for selskapskontroll redegjør for: 

 Formålet med selskapskontroll. 

 Hvilke regler som gjelder for selskapskontroll. 

 Ulike typer av selskapskontroll. 

 Hvilke selskaper som er prioritert for selskapskontroll i Tjøme kommune. 
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2 Om selskapskontroll 
 

2.1 Formål med selskapskontroll 

Formålet med selskapskontrollen er å ivareta kommunens kontroll med virksomhet i fristilte selskaper. 

 

I kommunal sektor er det blitt mer og merr vanlig å organisere deler av tjenesteproduksjonen i fristilte 

selskaper, stiftelser og lignende. Kommunen kan velge å organisere virksomheten sin på flere måter, 

der de mest nærliggende er: 

 Som en kommunal etat eller virksomhet på tradisjonell måte innenfor forvaltningen. 

 Som kommunalt foretak etter kommuneloven kapittel 11. 

 Som interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27 uten at det er et eget rettssubjekt
2
. 

 Som interkommunalt selskap etter lov om interkommunale selskap. 

 Som aksjeselskap.  

 

Selskapsorganisering kan gi styringsmessige utfordringer for kommunestyre som øverste 

beslutningstaker. I tillegg reiser det spørsmål når det gjelder tilsyn og kontroll med denne type 

organisering av virksomhet. Det faktum at en oppgave som tidligere lå innenfor forvaltningen blir 

organisert inn i et utenforliggende selskap, bør ikke i seg selv føre til mindre tilsyn og oppfølging av 

kontroll- og tilsynsorganene i kommunen. Tvert om, det kan være nødvendig med en økt oppfølging og 

koordinering da virksomheten ligger utenfor de tradisjonelle forvaltningsorganene. Selv om kommunen 

organiserer deler av virksomheten i selskapsform, innebærer ikke det at kommunens kontroll med 

virksomheten skal bli svekket. Formålet med selskapskontrollen er således å ivareta kommunens 

kontroll med virksomhet som er organisert i selskapsform. 

 

2.2 Lov- og forskriftskrav om selskapskontroll  

Krav til selskapskontroll er lovhjemlet i kommuneloven og utdypet i forskrift om revisjon og forskrift om 
kontrollutvalg. 

 Kommuneloven 

Som følge av endringene i kommuneloven om tilsyn og kontroll, gjeldende fra 1.7.2004, ble 

kontrollutvalgets oppgaver konkretisert og til dels utvidet i forhold til tidligere. Kontroll og tilsyn med 

kommunalt eide selskaper fremstod som en prioritert oppgave, og det ble tatt inn egne regler om 

selskapskontroll, både i kommuneloven og i reviderte forskrifter for kontrollutvalg.   

 

Kommuneloven § 77 nr. 5   fastsetter at ”Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med 

forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.” § 77 medfører at 

kontroll med kommunens eierinteresser i selskap blir obligatorisk å gjennomføre for kontrollutvalget.  

 

                                                      
2
 Rettssubjekt kan ha rettigheter og påta seg plikter, Jusleksikon, 2002 
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Av lovforarbeidene
3
 til kommuneloven § 77 nr. 5 går det fram at ”bestemmelsen må ses i sammenheng 

med § 79 (nåværende § 80, vår tilføying) som gir kontrollutvalget og kommunens revisor adgang til å 

kreve informasjon og foreta undersøkelser i slike selskaper”.   

 

Kommunelova § 80 lyder: 

”I interkommunale selskaper etter lov 29. januar 1999 nr. 6 og i aksjeselskaper der en kommune 

eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner eier alle 

aksjer, og i heleide datterselskaper til slike selskaper, har kommunens eller fylkeskommunens 

kontrollutvalg 
2
 og revisor rett til å kreve de opplysninger som finnes påkrevd for deres kontroll, 

så vel fra selskapets daglige leder som fra styret og den valgte revisor for selskapet. I den 

utstrekning det finnes nødvendig, kan kontrollutvalget og kommunens revisor selv foreta 

undersøkelser i selskapet.  

Kommunestyret eller fylkestinget kan fastsette regler om kontrollutvalgets og revisors kontroll 
med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskapet og herunder 
fastsette hvilke dokumenter mv. som skal sendes kommunens eller fylkeskommunens 
kontrollutvalg og revisor.  

Kontrollutvalget og kommunens eller fylkeskommunens revisor skal varsles og har rett til å 
være tilstede på selskapets generalforsamling, samt møter i representantskap og tilsvarende 
organ.” 

 

§ 80 fastsetter at kontrollutvalget og revisor har rett til å kreve nødvendige opplysninger for 

gjennomføring av kontroll i: 

 Interkommunale selskap. 

 Aksjeselskap der en kommune/fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner/ 

fylkeskommuner eier alle aksjer. 

 Heleide datterselskap til slike selskap   

        

Selskapskontroll etter kommuneloven er derfor aktuelt i interkommunale selskap og aksjeselskap, som 

er heleid av kommunen sammen med andre kommuner/fylkeskommuner. Dette går og fram av NKRF
4
s 

veileder for selskapskontroll, ”i første rekke er (selskapskontroll) aktuelt for interkommunale selskaper 

(…) og aksjeselskaper(…). 

 

Denne avgrensingen har sammenheng med at det bare er i nevnte selskaper at kontrollutvalg og revisor 

har innsynsrett.  Kommuneloven § 80 innebærer at kontrollutvalg og revisor kan kreve opplysninger 

som er nødvendig for gjennomføring av selskapskontroll i interkommunale selskaper og aksjeselskaper. 

Opplysning kan kreves fra daglig leder i selskapet, styret og selskapets revisor.   

 

Kontrollutvalg og revisor kan om nødvendig foreta egne undersøkelser i selskapet som ledd i 

selskapskontrollen. Retten til opplysninger og til å foreta undersøkelser er en viktig forutsetning for 

gjennomføring av selskapskontroll og legger til rette for kontroll og innsyn i kommunens selskaper for 

kommunens egne kontrollorgan – kontrollutvalget og revisor.
5
 

 

Kommuneloven gir ikke kommuner tilsvarende adgang til selskapskontroll for selskap som har andre 

enn kommune/fylkeskommune som eier, eksempelvis private og staten som eiere i tillegg til 

kommuner. Dette fordi slik adgang til selskapskontroll ville gi kommunen som eier en ugrunnet 

særfordel sammenlignet med de andre eierne. Når det gjelder eventuelle utfordringer i forbindelse med 

                                                      
3
 Ot.prp.70 (2002-2003). 

4
 Norges kommunerevisorforbund.  

5 Ot.prp.70 (2002-2003). 
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å koordinere innsyn og kontroll i selskap med flere eiere, er samordningen av dette overlatt til 

eierkommunene selv.
6
 

 

§ 80 fastsetter også at kommunestyret kan gi regler om kontrollen med forvaltningen av kommunens 
interesser i selskap. Kommunestyret kan ikke innskrenke innsynsretten kontrollutvalg og revisor har 
etter § 80.  
 

Kommunestyret kan også fastsette regler for hvilke dokumenter som skal sendes kommunens 

kontrollutvalg og revisor. Dette er en viktig forutsetning for kontrollutvalgets arbeid med 

selskapskontroll, blant annet for å kunne ta stilling til behov for selskapskontroll og som et viktig bidrag 

til å være løpende informert om tilstanden i selskapene kommunen eier. 

 Forskrift om revisjon og forskrift om kontrollutvalg 

Forskrift om kontrollutvalg regulerer nærmere innholdet i selskapskontrollen. Forskriften har regler om: 

 Gjennomføring av selskapskontroll i § 13. 

 Innhold i selskapskontroll i § 14. 

 Rapportering av selskapskontroll i § 15. 

 

Gjennomføring av selskapskontroll 

Kontrollutvalget skal se til at det føres kontroll med forvaltningen av kommunen eller fylkeskommunens 
interesser i selskap m.m. 
 
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at 
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av 
selskapskontroll. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunen eller fylkeskommunens 
eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for 
selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike selskapene. Planen skal vedtas av kommunestyret 
eller fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 
 
Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på utvalgets vegne skal gjennomføre selskapskontroll. 
 

Av merknadene til forskrift om kontrollutvalg § 13 går det fram at det er i forhold til interkommunale 

selskaper og kommunalt eide aksjeselskaper at kontrollutvalget og kommunens revisor kan kreve 

opplysninger de finner påkrevd for sin kontroll med selskapet. 

 

Innhold i selskapskontroll 

Innholdet i selskapskontrollen kan deles inn i 1) obligatorisk eierskapskontroll og 2) frivillig 

forvaltningsrevisjon 

 

Kontrollutvalget skal se til at det gjennomføres obligatorisk eierskapskontroll med forvaltningen av 

eierinteressene i de selskapene som er omfattet av slik kontroll. Dette omfatter kontroll med om den 

som utøver kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak 

og forutsetninger. Det går ikke fram av forskrift om kontrollutvalg § 14, men det kan ofte være 

hensiktsmessig å skille mellom kontroll ved etablering av selskap og ved kontroll av drift i selskap som 

alt er etablert. Ved kontroll av drift i et selskap, kan det i tillegg til det som går fram av § 14 være 

fornuftig: 

 Å vurdere driften på bakgrunn av et eierperspektiv. 

 Å kontrollere andre forhold som kan ha verdi for eierposisjonene, f. eks. eventuelle garantier og plikter 

som følger eierdelen. 

 

                                                      
6 Ot.prp.70 (2002-2003). 
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Dersom noen i kommunestyret er styremedlemmer i virksomhet som inngår i selskapskontrollen, kan 

det også være hensiktsmessig å vurdere hvilken rolle disse utøver.  

 

Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om revisjon kap. 3. 

Forvaltningsrevisjon er frivillig og ikke en del av den obligatoriske selskapskontrollen 

(eierskapskontrollen). 

 

Rapportering av selskapskontroll 

Kontrollutvalget plikter å rapportere til kommunestyret i forhold til planen for selskapskontroll; om hvilke 

kontroller som er gjennomført og resultatet av disse. I merknad til forskrift om kontrollutvalg § 15 

anbefales det at man rapporterer til kommunestyret etter hver selskapskontroll.  

 

Kontrollutvalget fastsetter selv hvordan utvalget vil rapportere utført selskapskontroll til 

kommunestyret, og hvilket innhold rapporteringen skal ha.  

 
Selskap som er omfattet av selskapskontroll skal gis anledning til å gi kommentarer til de forhold som 
blir beskrevet i rapporten. Dette bidrar til opplysning av datagrunnlaget som selskapskontrollen bygger 
på og bidrar til å sikre forsvarlig saksbehandling. Eventuelle kommentarer skal gå fram av rapporten. 
 

2.3 Ulike typer selskapskontroll 

Selskapskontrollen kan deles inn i to typer; obligatorisk eierskapskontroll og frivillig forvaltningsrevisjon 

av selskap, illustrert i figuren under: 

 

 

Selskapskontroll 

 

Obligatorisk eierskapskontroll: 
 
Kontroll med forvaltingen av kommunens 
eierinteresser i selskap 
 

Valgfri forvaltningsrevisjon: 

 

Systematiske vurderinger av økonomi, 

produktivitet, måloppnåing og virkning ut fra 

kommunestyrets vedtak og forutsetninger 

 

 

Skjematisk kan selskapskontrollen framstilles slik:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommunestyret 

Kontrollutvalg 

Revisor 

Utøver av kommunens 
eierskapsinteresser i selskap 

Generalforsamling / 
Representantskapsmøte 

Styre 

Forvaltningsrevisjon 

1.1.1.1 OligaObli 

Oblig. eierskapskontroll 

Fristilt virksomhet organisert 
som AS eller IKS 
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 Obligatorisk eierskapskontroll 

Formålet med eierskapskontroll er å undersøke om kommunens eierinteresse i selskapet blir ivaretatt, 

i samsvar med kommunens vedtak og forutsetninger for eierskapet. 

 
Eierskapskontroll vil blant annet inneholde: 

 Kontroll med at virksomheten skjer i samsvar med gjeldende lover og regler, herunder innenfor de 

rammer som vedtektene gir. 

 Kontroll med at virksomheten skjer innenfor rammene av kommunens vedtak og forutsetninger.  

 Vurdering av den enkelte virksomheten sett fra et eierperspektiv. 

 

Dersom kommunen har oppnevnt medlemmer til styret i virksomheten, kan det også være aktuelt å 

vurdere hvilken rolle disse utøver, blant annet i hvilken grad de sikrer at virksomheten drives innenfor 

kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Når det gjelder vurderinger vedrørende eierperspektivet, vil 

fokus blant annet være om virksomheten drives økonomisk forsvarlig og at virksomheten forvalter sine 

eiendeler og kapital på en sunn og effektiv måte. 

 

For gjennomføring av obligatorisk eierskapskontroll vil det være sentralt å gjennomgå følgende 

dokumenter fra selskapene: Årsregnskapet, årsmelding, revisjonsmelding, nummererte brev fra revisor, 

møteinnkallinger - og protokoller fra generalforsamling/representantskap og styremøte. 

 

 Frivillig forvaltningsrevisjon i selskap 

Her er formålet å undersøke andre sider ved selskapets drift/virksomhet enn forvaltningen av 

eierinteressene til kommunen. Forvaltningsrevisjon blir utført gjennom systematiske undersøkelser av 

økonomi, produktivitet, måloppnåing og virkninger av tiltak. Forvaltningsrevisjon skal gi relevant 

informasjon til kommunestyret om selskapet, som ledd i kommunestyrets kontroll, herunder gi 

kommunestyret et bedre grunnlag for å treffe vedtak, eventuelt endre tidligere vedtak. 
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3 Plan for selskapskontroll 
2016-2020  

 

3.1 Selskap kommunen har eierandeler i  

Tabellen under viser de 7 selskapene som Tjøme kommune har eierskap i, og som faller inn under 

reglene for selskapskontroll etter § 80 (obligatorisk eierskapskontroll): 

 

Selskap Kommunens eierandel 
Tønsberg Renseanlegg IKS 0,9 % 

Vestfold Festspillene AS 1 % 

Vestfold Vann IKS 2,17 % 

Interkommunalt Arkiv for Buskerud Vestfold og Telemark IKS 1,78 % 

Vestfold Avfall og Ressurs AS 2,18 % 

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS 4,3 % 

Færder Nasjonalparksenter IKS 33,33 % 

 

Tabellen under viser de andre selskapene som kommunen har eierinteresser i, men som ikke er 

omfattet av kommuneloven § 80, da: 

 Selskapet har eiere som ikke er kommuner eller fylkeskommuner 

 Selskapet ikke er etablert som et AS eller IKS 

 

Selskap Kommunens eierandel 

Brøtsøbruddet AS 33,3 % 

Tønsberg Hovedvegfinans AS 4 % 

Gigafib Holding AS 11,7 % 
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3.2 Framlegg til prioritering av selskap for selskapskontroll i 

planperioden 

 Kriterium for prioritering av selskap  

Kontrollutvalget har prioritert selskap for selskapskontroll med grunnlag i en overordnet analyse, som 

ligger vedlagt. Prioriteringen er blant annet gjort ut fra fire overordnede hensyn: 

 Formål med eierskapet til selskapet 

 Tjøme sin eierandel 

 Konsekvensen av Tjømes eventuelle manglende oppfølging 

 Selskapets formål 

 Selskapets størrelse 

 Selskapsform 

 Tidligere gjennomført selskapskontroller 

 

 Kontrollutvalgets prioritering av selskap 

Med utgangspunkt i den overordnede analysen prioriterer kommunestyret å gjennomføre følgende 

selskapskontroller i perioden 2016-2020 for selskap som ligger innenfor kommuneloven § 80: 

 Vestfold Avfall og Ressurs AS 

 Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS 

 

Kontrollutvalget velger selv hvilke selskapskontroller som gjennomføres og eventuelt i hvilken 

rekkefølge det blir gjennomført kontroll med de prioriterte selskapene.   

.   

 

Det blir gjort framlegg om at kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å gjøre 

endringer i plan for selskapskontroll i planperioden 2016-2020. Med slik delegert mynde vil 

kontrollutvalget i perioden 2016-2020 ha mulighet til å velge å gjennomføre kontroll med andre selskap 

enn de som er prioritert i planen her, det vises til analysen av selskap som er vedlagt.  
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1 Innledning 
 

1.1 Formål 

I kontrollutvalgets møte den 1.3.2016 ble KPMG valgt til å utarbeide overordnet analyse som grunnlag 

for plan for selskapskontroll i Tjøme kommune.  

 

Formålet med den overordnede analysen er å gjøre en analyse av risiko - og vesentlighetsvurderinger, 

som grunnlag for å prioritere hvilke selskaper som kan være gjenstand for selskapskontroll i perioden 

2016-2019. Den overordnede analysen utgjør grunnlaget for plan for selskapskontroll og dermed 

grunnlag for kontrollutvalgets vurdering og prioritering av selskap for selskapskontroll i planperioden. 

 

1.2 Lov og forskriftskrav 

Lov og forskriftskrav til selskapskontroll er styrende for selskapskontroller og det er naturlig å ta 

utgangspunkt i disse kravene ved gjennomføring av en overordnet analyse. Lov – og forskriftskrav til 

selskapskontroll er nærmere beskrevet i plan for selskapskontroll 2016-2019. 

 

Krav til selskapskontroll er lovhjemlet i kommuneloven § 77 nr. 5 jf. § 80. Obligatorisk eierskapskontroll 

og/eller frivillig forvaltningsrevisjon gjelder for: 

 Interkommunale selskaper (IKS) 

 Aksjeselskaper (AS) 

 Heleide datterselskap til disse selskapene. 

 

Aksjeselskaper må være heleide av kommuner og/eller fylkeskommuner for at selskapskontroll skal 

være aktuelt. Dersom selskapet har private eiere, vil selskapskontroll etter § 80 ikke være aktuelt. 

 

Kommuneloven gir ikke kommuner tilsvarende tilgang til selskapskontroll for selskaper som har andre 

enn kommune/fylkeskommune som eier, eksempelvis private og staten som eiere i tillegg til 

kommuner. Dette fordi slik tilgang til selskapskontroll ville gi kommunen som eier en ugrunnet særfordel 

sammenlignet med de andre eierne som ville være vanskelig å grunngi. Når det gjelder eventuelle 

utfordringer i forbindelse med å koordinere innsyn og kontroll i selskaper med flere eiere, er 

samordningen av dette overlatt til eierkommunene selv.
1
 Kontroll med selskaper som faller utenfor 

kommuneloven § 80 er dermed noe kommunestyret, som utøver eierskapet, bør ta stilling til. 

 

Forskrift om kontrollutvalg §§ 13, 14 og 15 har utfyllende krav til gjennomføring, innhold og rapportering 

av selskapskontroll. 

  

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

 

2.1 Involvering og innsamling av data 

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

 
 

Nedenfor følger et overblikk over teoretisk fundament og vesentlige hensyn som har vært benyttet i 

risikovurderingen. Dernest følger en opplisting av identifiserte områder for selskapskontroll. 

 

2.2 Teoretisk fundament og metode for overordnet analyse 

KPMG har utviklet en modell for å identifisere de mest relevante områdene for forvaltningsrevisjon, 

som også kan brukes for å identifisere selskaper for kontroll. 

 

Teoretisk er modellen forankret i statsvitenskap, organisasjonsteori og COSO ERM
2
. Skjematisk vil valg 

av selskapskontrollprosjekt bli et resultat av vurderinger tilknyttet vesentlighet og risiko tilknyttet 

selskapene - vurderinger som "siler" ut prosjekter i fire overordnede steg. Dette kan illustreres slik: 

 

                                                      
2 The Commitee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. ERM – Enterprise Risk Managment. Dette er en internasjonalt 

innarbeid standard for beste praksis innenfor området internkontroll og risikohåndtering i virksomheter. 
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Begrepet vesentlighet og risiko er sentrale i analysen av selskapene kommunen har eierdeler i: 

 Vesentlighet handler her om å identifisere de viktige/sentrale selskaper for kommunen. Vesentlighet 

er blant annet knyttet til selskapets formål og oppgaver, samt størrelse/verdi av kommunens eierdel. 

For selskaper som har som mål å ivareta sentrale samfunnsinteresser (med f. eks. innvirkning for 

liv, helse, brukerrettigheter, større materielle verdier) og selskaper hvor kommunen har stor 

eierandel målt i kroner, vil det være særlig sentralt at kommunen har (politisk) styring med eierskapet 

og kontroll med selskapets virksomhet.  

 Risiko handler om å identifisere sannsynligheten for at selskapets virksomhet ikke blir utøvd på den 

måten den skal bli utført på, samt konsekvens. Med andre ord - risiko for mangelfull virksomhet og 

oppgaveløsing i selskap. Måten selskapets virksomhet skal utføres på, er mellom anna styrt av 

lovverk, vedtekter, formål, organisering, planverk og strategier, og budsjett. Risiko kan f. eks. knyttes 

til krav til selskapet; vedtak fra kommunen, vedtak i selskapet og eksterne lov- og forskriftskrav. 

 
KPMG har vurdert risiko knyttet til selskapene i forhold til hvor sannsynlig det er at risiko inntreffer og 
konsekvenser av risikoen: 
 

                    

  

Overordnede vurderinger av risiko- og vesentlighet

Risikovurdering av vesentlige områder

Prioritering av 
risikoområder

Valg av 

prosjekt

Prioriterte selskap for 

selskapskontroll 
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3 Identifiserte selskaper 
 

 

I delkapittel 3.1. og 3.2 er det tatt inn tabeller som viser selskaper kommunen har eierskap i. Tabellene 

per selskap lister nøkkelinformasjon for hvert selskap når det gjelder: 

 Organisatoriske forhold; selskapsform, stiftelsesår, formål, antall ansatte 

 Eierskap; kommunens eierandel 

 Økonomiske forhold (per 2014); egenkapital og driftsinntekter 

 

3.1 Selskaper omfattet av kommuneloven § 80 

Her presenteres selskaper omfattet av selskapsloven § 80 - krav om obligatorisk eierskapskontroll. 
  

Tønsberg Renseanlegg IKS  

Selskapsform IKS 

Stiftelsesår 2003 

Formål Selskapets formål er å anlegge og drive hovedavløpsledninger 
med tilhørende pumpestasjoner og renseanlegg på en effektiv 
måte. 
 

Kommunens eierandel  0,9 % (Basert på andel anleggskapital. Opprinnelig 2,3 % i selskapsavtalen) 

Ansatte 10 

Driftsinntekter (2014) 40,6 MNOK  

Netto driftsresultat (2014) 5,5 MNOK 

 

Vestfold Festspillene AS  

Selskapsform AS 

Stiftelsesår 1990 

Formål Vestfold Festspillene AS skal gjennom årlig festspill presentere 
regional, nasjonal og internasjonal kunst og kultur av høy kvalitet. 

Kommunens eierandel  1 % 

Ansatte 8 

Egenkapital andel (2014) 3 Minus 32,6 % 

Driftsinntekter (2014) 8,3 MNOK  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
3  Egenkapitalandelen bør være minst 10 %. Egenkapitalandelen viser andel egenkapital av total kapital i selskapet. 

Egenkapitalandelen viser hvor stor del av egenandelene i selskapet som er finansiert med egenkapital, i motsetning til med 

finansiering via lån. Grad av egenkapital er et uttrykk for selskapets soliditet. 
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Vestfold Vann IKS  

Selskapsform IKS 

Stiftelsesår 2003 

Formål Selskapets formål er på en kostnadseffektiv måte å levere 
tilstrekkelige mengder med drikkevann av offentlig godkjent 
kvalitet til eierkommunene på like vilkår fra egne vannverk i Farris 
og Eikeren 

Kommunens eierandel  2,17 % 

Ansatte 28 

Egenkapital andel (2014) 2,1 % 

Driftsinntekter (2014) 81,5 MNOK. 

 
 

Interkommunalt Arkiv for 
Buskerud Vestfold og 
Telemark IKS 

 

Selskapsform IKS 

Stiftelsesår 2002 

Formål Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes 
rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av 
arkivlovens intensjoner og bestemmelser. 

Kommunens eierandel  1,78 % 

Ansatte 31 

Netto driftsresultat (2014) Minus 975 629 NOK 

Driftsinntekter (2014) 20,7 MNOK 

 
 

Vestfold Avfall og Ressurs AS  

Selskapsform AS 

Stiftelsesår 1997 

Formål Ivareta oppgaver innen avfallshåndtering for kommunene i 
Vestfold. 

Kommunens eierandel  2,18 % 

Ansatte 12 

Egenkapital andel (2014) 0,3 % 

Driftsinntekter (2014) 154,8 MNOK. 

 
 

Vestfold Interkommunale 
Brannvesen IKS 

 

Selskapsform IKS 

Stiftelsesår 2000 

Formål Å ivareta deltakerkommunenes forpliktelser etter "Lov om vern 
mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver, "Lov om vern mot 
forurensinger og om avfall"  kap. 6 "Akutt forurensning" samt Lov 
om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og 
sivilforsvaret § 15 pkt 3 og 4. 

Kommunens eierandel  4,3 % 

Ansatte 193 

Egenkapital (2014) 19,7 MNOK 

Driftsinntekter (2014) 105 MNOK 
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Færder Nasjonalparksenter IKS  

Selskapsform IKS 

Stiftelsesår 2015 

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

Kommunens eierandel  33,33% 

Ansatte - 

Egenkapital andel (2014) Nystiftet i 2015 

Driftsinntekter (2014) Nystiftet i 2015 

 
 
 

3.2 Selskaper som ikke er omfattet av kommuneloven § 80 

Her presenterer vi selskaper som faller utenfor kommuneloven § 80 og dermed også kravet om 
obligatorisk eierskapskontroll. Dette omfatter: 

 Selskapet har eiere som ikke er kommuner eller fylkeskommuner, eller 

 

Selskap Driftsinntekter (2014) Kommunens eierandel 

Brøtsøbruddet AS MNOK 0,5 33,3 % 

Tønsberg Hovedvegfinans AS MNOK 153,2 4 % 

Gigafib Holding AS MNOK 13,2 11,7 % 
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4 Risikovurdering 
 

4.1 Generell eierstyring  

Tjøme kommune har en utarbeidet eierskapsmelding fra 2013 og det skal utarbeides ny eierskapsmelding i 

2016.  

Erfaringen fra før 2013 var at kommunen ikke hadde faste rutiner for håndtering av interesser i selskap og 

interkommunale samarbeid. Ved eierskapsmeldingen i 2013 ble det etablert rutiner for håndteringen. Disse 

omfatter bla. roller og prinsipper for eierstyring, samt ensartede og gjennomgående rutiner for Tjøme sin 

eierstyring.  

Etter vår vurdering utgjør eiermeldingen et godt fundament for kommunens generelle eierstyring og det er 

en moderat sannsynlighet for feil eller mangler innenfor eierstyringen.   

 

4.2 Selskap omfattet av kommuneloven § 80 

Nedenfor er risikoen tilknyttet de identifiserte selskapene vurdert. Det som er vurdert er 

sannsynligheten for manglende oppfølging av eierinteresser i selskapet, samt konsekvens av 

manglende oppfølging. 

 

Til grunn for vurderingene ligger: 

 Formål med eierskapet til selskapet 

 Tjøme sin eierandel 

 Konsekvensen av Tjømes eventuelle manglende oppfølging 

 Selskapets formål 

 Selskapets størrelse 

 Selskapsform 

 

 
Sortert ut ifra score/vurdering, ser tabellen slik ut: 
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Risiko/hendelse Selskap Sanns. Kons. 

1 Manglende oppfølging av 

eierinteresser i selskapet 

Tønsberg Renseanlegg IKS   

2 Manglende oppfølging av 

eierinteresser i selskapet 

Vestfold Festspillene AS  
 

3 Manglende oppfølging av 

eierinteresser i selskapet 

Vestfold Vann IKS   

4 Manglende oppfølging av 

eierinteresser i selskapet 

Interkommunalt Arkiv for 

Buskerud Vestfold og 

Telemark IKS 

  

5 Manglende oppfølging av 

eierinteresser i selskapet 

Vestfold Avfall og Ressurs 

AS 

  

6 Manglende oppfølging av 

eierinteresser i selskapet 

Vestfold Interkommunale 

Brannvesen IKS 

  

7 Manglende oppfølging av 

eierinteresser i selskapet 

Færder Nasjonalparksenter 

IKS 
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Arkivsak-dok. 16/00068-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tjøme 10.05.2016 
 
 
 

   
 
 

REFERATSAKER, TJØME 

 

Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Vedlegg:  

 FKT, Fagkonferanse / kontroll og tilsyn 7 - 8 juni 2016 

 Fylkesmannens tilsynskalender pr.30.03.16 

 VIKS styremøte 15.03.16 
 

 
 

 
Saksframstilling: 
 

FKT, Fagkonferanse / kontroll og tilsyn 7 - 8 juni 2016 
 
Fylkesmannens tilsynskalender pr.30.03.16 
 
VIKS styremøte 15.03.16 
 
Kurs høsten 2016, KPMG arrangerer 4 timers kurs den 08.09.16 vedrørende 
revisjonens oppgaver og arbeid. 

 
 



 
 
 
 

                                                                                                                FAGKONFERANSE |  KONTROLL OG TILSYN  

                                                                                                        Gardermoen | 7 -  8. juni 2016 

     Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn  (FKT) | 7.juni 2016 
 
 
 
           #fkt2016 
 
 
 
 



www.fkt.no  

      

      

 
Dag 1 
 

 

Tirsdag 7. juni 2016 

 
09.00 – 10.00  

 

 
Registrering med mat 

 

 
 
10.00 – 10.15 

 

 

Velkommen til fagkonferansen  
 

Styreleder Per Rune Vereide, FKT 

 

 
 
10:15 – 10.45   

 

 

Åpning 

 

Statssekretær Grete Ellingsen (H), Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

 

 
10.45 – 11.00 
  

 

 

Spørsmål og kommentarer fra salen 

 

 
 
11.00 – 11.30 

 

 

Overordnet om kontrollutvalgets rolle og oppgaver – herunder om lederrollen 
og om hvordan heve status og synliggjøre kontrollutvalget  
 

Kontrollutvalgsleder Dag Robertsen (Ap), Moss kommune 

 

 
11.45 – 12.00   

 

 

Spørsmål og kommentarer fra salen 

 

 
12.00 – 12.15 

 

 

Pause (Kaffe) 

 
 
12.15– 12.45 

 

 

Offentlige anskaffelser – hva bør kontrollutvalget være oppmerksom på? 

 

Sekretariatsleder Anneline Vingsgård, KOFA 

 

 
12.45 – 13.00  

 

 

Spørsmål og kommentarer fra salen 

 

 
13.00 – 14.00 

 

 

Lunsj 

 ÅRSMØTE 2016 I FKT 

 

 
14.00 – 14.30  

 

 

Registrering til årsmøte 2016 

 

 
14.30 – 15.30 
 

 

Årsmøte 2016 

 
17.00 – 23.00 (ca.) 

 

Felles utflukt m/Skibladner, inkl. middag 

 



www.fkt.no  

 

 

 
Dag 2 

 
Onsdag 8. juni 2016 
 

 
 
09.00 – 09.45  
 

 
Korrupsjon  
 
Partner Erling Grimstad, BDO AS 
 

 
09.45 – 10.00 

 
Spørsmål og kommentarer fra salen 
 

 
10.00 – 10.15  
 

 
Pause/utsjekking 

 
 
 
10.15 – 11.10  
 

 
Samspill og dialog – politisk ledelse, administrativ ledelse og kontrollutvalg 
 
Ordfører Nina Sandberg (Ap), Nesodden kommune 
Rådmann Anne Skau, Oppegård kommune 
Nestleder Roar Thun (Ap), kontrollutvalget i Ski kommune  
 

 
11.10 – 11.30 
 

 
Spørsmål og kommentarer fra salen 
 

 
11.30 – 12.30 
 

 
Lunsj 

 
 
 
12.30 – 13.15 
 
 

 

Offentlighet, innsyn, åpenhet og åpne/lukkede møter – juridiske utfordringer for 
kontrollutvalget 

 

Avd.dir./advokat Tor Allstrin, KS Advokatene 

 

 
13.15 – 13.30  
 

 
Spørsmål og kommentarer fra salen 

 
13.30 – 13.45 
 

 
Pause 

 
 
 
13.45 – 14.45 

 
Mennesket er det viktigste verktøyet 
Uansett hvem vi er og hva vi gjør, så er vi folk i møte med andre folk. Hvordan tolke 
og takle hverandre i en utfordrende arbeidsdag. 
 
Motivator Thor Brekkeflat, daglig leder Hva skal til AS 
og nestleder av kontrollutvalget i Bergen kommune 
 

 
 
14.45 – 15.00 
 

 
Avslutning 
 
Avtroppende styreleder Per Rune Vereide og påtroppende styreleder NN i FKT 
 



www.fkt.no  

PRAKTISK INFORMASJON 

 

INFORMASJON OM ÅRSMØTE 

Årsmøtet er kun for medlemmer i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT). 

Medlemmer som har saker til årsmøtet, eller forslag om vedtektsendringer, må sende disse til sekretariatet 

innen 6 uker før årsmøtet, altså innen 26. april 2016. 

Styret sender ut sakspapirene 2 uker før årsmøtet, innen 26. mai 2016. 

Dersom din kommune/ditt sekretariat ikke er medlem i FKT, men ønsker å møte på årsmøtet med 

stemmerett, må innmelding skje innen 26. mai 2016. 

Leder i valgkomiteen: Anne-Karin Femanger Pettersen, daglig leder i Østfold kontrollutvalgssekretariat | 

akfp@fredrikstad.kommune.no | Mobil: 414 71 166 | Tlf.: 400 05 206 

Ønsker du mer informasjon eller medlemskap i FKT? Se nettsiden www.fkt.no eller kontakt sekretariatet. 

 

KONTAKTINFORMASJON TIL SEKRETARIAT 

Bjørn Bråthen: Tlf. 403 90 775 

E- postadresse: fkt@fkt.no 
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PÅMELDING 

 

Påmelding via særskilt skjema på FKTs nettside: www.fkt.no 

Bindende påmelding innen tirsdag 5. april 2016. Det tas forbehold om endringer i programmet. 

Ved avbud etter at påmeldingsfristen har gått ut, blir det belastet et administrasjonsgebyr på  

kr 500 i tillegg til eventuelle kostnader FKT får til hotellet. Avbud siste 14 dager før konferansen  

gir full deltakeravgift. 

DELTAKERAVGIFT 

 Deltakelse med overnatting (helpensjon): Kr 5 900 (Ikke medlem kr 6 350)  

 Deltakelse uten overnatting, felles utflukt og middag (dagpakke): Kr 4 800 (Ikke medlem kr 5 200) 

 FKT har reservert rom på konferansehotellet. Tildeling ut fra mottatt påmelding (først til mølla). 

 Ekstra overnatting fra 6. – 7. juni 2016: Kr 1 115 

 

ANNEN INFORMASJON 

Utflukt med Skibladner 
 
Bussavgang fra hotellet kl. 17.00 til Eidsvoll. Skibladner legger fra kai kl. 18.00 for nostalgisk båttur 
på Mjøsa med verdens eldste hjuldamper i drift. Utflukten inkluderer kveldens middag, og vi beregner    

 å være tilbake på hotellet ca. kl. 23.00. 
 

Thon Hotel Oslo Airport - Shuttlebuss S22 

Shuttlebuss fra Oslo Airport går fra nedre plan (utenfor ankomsthallen og til venstre) – holdeplass 36. 

 Bussen er merket S22.  

 Rutetabell finner du her. Reisetid 14 min. 

 Bussen passerer Scandic Gardermoen og Thon Hotel Gardermoen. Du går av på tredje stopp: 
Thon Hotel Oslo Airport.  



1 
 

Tilsyns- og øvelseskalender 2016 - Oversikt fordelt på kommuner – pr. 30.03.16 
 

Kommune Tilsyn – tema - metode Deltakere fra kommunen, 

ev skriftlig 

Deltakere fra regional stat Tilsyn 

Tidspunkt 

 

Andebu (OO) Barnehageloven  Kommunens ledelse og bhg. - 
ansvarlig  

Selma Hadzic, Lene Hove 
Anita Schjelderup-observatør   

1. april 2016 

Andebu (OO) LOT - egenvurdering Skriftlig Lisbeth Brekke, Sissel Tveito, Anne Askvig          April 2016 

     

Hof (OO) Barnehageloven Kommunens ledelse og bhg. - 
ansvarlig 

Lene Hove, Selma Hadzic, Anita 
Schjelderup 

       29. september 2016 

     

Holmestrand (HSO) Tilsyn NAV – økonomisk stønad Kommuneansvarlig for NAV, 
ledelse NAV og saksbehandlere 

Olav Øyaseter, Lise Jebsen, Ellen Roberg 12.- 16. september 
2016 

Holmestrand (HSO) Landsomfattende tilsyn – 
personer med 
utviklingshemning 

Kommune- og omsorgsledelse, 
boligledelse o.l 

Arve Mosand, Lisbeth Øverjordet, Ingvild 
Ludviksen 

5.- 8. september 2016 

Holmestrand (OO) LOT - egenvurdering Skriftlig Lisbeth Brekke, Sissel Tveito, Anne Askvig          April 2016 

     

Horten (OO) Introduksjonsloven Skriftlig  Selma Hadzic, Helena Glede        Januar 2016 

     

Lardal (OO) FNT - Skolebasert vurdering + 
Elevenes opplæringsutbytte  

Ansatte ved Lardal barneskole  Kristine Sti, Helena Glede, Eldar Dybvik        Mars 2016 

Lardal (OO) Barnehageloven  Kommunens ledelse og bhg. 
ansvarlige 

Selma Hadzic, Lene Hove 
Anita Schjelderup - observatør 

1. juni 2016 

Lardal (MSA) Tilsyn samfunnssikkerhet og 
beredskap, samt helsemessig 
og sosial beredskap 

Kommuneledelse, kommune 
lege, beredskapskoordinator 

Jan Helge Kaiser, Fylkeslege, Selma Rizvic, 
John S. Dahl 

10. mai 2016 

Lardal (MSA) Øvelse samfunnssikkerhet og 
beredskap  

Kommuneledelse, 
beredskapskoordinator 

Truls Dix Brochmann, Jan Helge Kaiser 17. november 2016 
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Larvik(OO) Barnehageloven Kommunens ledelse og bhg. 
ansvarlige 

Anita Schjelderup, Lene Hove, Selma 
Hadzic 

       September 2016 

Larvik (OO) FNT – Forvaltningskompetanse Skriftlig Hanne Torgersen, Lene Hove, Svein Fiane         Mars 2016 

Larvik (OO) LOT – egenvurderinger Skriftlig Lisbeth Brekke, Sissel Tveito, Anne Askvig        April 2016 

Larvik (HSO) NAV – landsomfattende – 
sosiale tjenester for ungdom 

Kommuneansvarlig for NAV, 
ledelse NAV og saksbehandlere 

Lise Jebsen, Inge Sandvold, Ellen Roberg 18, 19 og 21. april 2016 

Larvik (HSO) Landsomfattende tilsyn, per-
soner med utviklingshemning 

Kommune- og omsorgsledelse, 
boligledelse o.l 

Arve Mosand, Lisbeth Øverjordet, Ingvild 
Ludviksen 

14. – 16. juni 2016 

     

Nøtterøy (OO) FNT - Elevenes utbytte av 
opplæringen 

Ansatte ved Teigar 
ungdomsskole 

Bente H. Ljøsterød, Kristine Sti, Hanne 
Torgersen 

       Mars 2016 

Nøtterøy (MSA) Tilsyn samfunnssikkerhet og 
beredskap, samt helsemessig 
og sosial beredskap  

Kommuneledelse, kommune 
lege, beredskapskoordinator 

Jan Helge Kaiser, Per Schjelderup, Selma 
Rizvic,  John S. Dahl 

28. april 2016 

Nøtterøy (MSA) Øvelse samfunnssikkerhet og 
beredskap  

Kommuneledelse, 
beredskapskoordinator 

Truls Dix Brochmann, Jan Helge Kaiser 27. oktober 2016 

     

Sande (OO) LOT-egenvurderinger Skriftlig Lisbeth Brekke, Sissel Tveito, Anne Askvig        April 2016 

Sande (HSO) NAV – landsomfattende – 
sosiale tjenester for ungdom 

Kommuneansvarlig for NAV, 
ledelse NAV og saksbehandlere 

Ellen, Roberg, Inge Sandvold og Lise 
Jebsen 

23, 24 og 26. mai 2016 

     

Sandefjord (OO) LOT-egenvurderinger Skriftlig Lisbeth Brekke, Sissel Tveito, Anne Askvig        April 2016 

Sandefjord (OO) FNT - Elevenes utbytte av 
opplæringen 

Ansatte ved Ormestad barne-
skole og Ranvik ungd.skole 

Lene Hove, Rune Gulbrandsen, Svein Fiane        Mai 2016 

Sandefjord (MSA) Tilsyn lokalt luftkvalitet ? Berit Løkken, Elisabet Rui Før 31. august 

     

Svelvik (OO) FNT - Forvaltningskompetanse Skriftlig Helena Glede, Rune Gulbrandsen        Mars 2016 

Svelvik (OO) LOT - barnevern Kommuneledelse og 
barneverntjeneste ansvarlige  

Sissel Tveito, Lisbeth Brekke, Anne Askvig,         August 2016 

Svelvik (MSA) Tilsyn samfunnssikkerhet og 
beredskap, samt helsemessig 
og sosial beredskap 

Kommuneledelse, kommune 
lege, beredskapskoordinator 

Jan Helge Kaiser, Fylkeslege, Selma Rizvic, 
John S. Dahl 

06. september 2016 
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Svelvik (MSA) Øvelse samfunnssikkerhet og 
beredskap  

Kommuneledelse, 
beredskapskoordinator 

Truls Dix Brochmann, Jan Helge Kaiser 13. oktober 2016 

     

Tjøme (HSO) Tilsyn NAV – økonomisk stønad Kommuneansvarlig for NAV, 
ledelse NAV og saksbehandlere 

Olav Øyaseter, Lise Jebsen, Ellen Roberg 7. – 11. november 2016 

Tjøme (HSO) Landsomfattende tilsyn, per-
soner med utviklingshemning 

Kommune- og omsorgsledelse, 
boligledelse o.l. 

Arve J. Mosand, Ingvild Ludviksen, Lisbeth 
Øverjordet 

23.- 25. mai 2016 

     

Tønsberg (OO) Introduksjonsloven Skriftlig Helena Glede, Selma Hadzic        Januar 2016 

Tønsberg (OO) FNT - Forvaltningskompetanse Skriftlig Rune Gulbrandsen, Lene Hove        Mars 2016  

Tønsberg () LOT-egenvurderinger Skriftlig Lisbeth Brekke, Sissel Tveito, Anne Askvig        April 2016 

Tønsberg (MSA) Tilsyn lokalt luftkvalitet ? Berit Løkken, Elisabet Rui Før 31. august 

Tønsberg (HSO) Tilsyn NAV  Kommuneansvarlig for NAV, 
ledelse NAV og saksbehandlere 

Lise Jebsen, Ellen Roberg, Olav Øyaseter 8, 9. og 10.juni 2016 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Styret for VIKS 
 
Dato: 15.03.2016 kl. 18:00 
Sted: Nøtterøy kommune, formannskapssalen, Tinghaugveien 18, 

kl.1800 
Arkivsak: 15/00164 
  
Tilstede:  Jan Nærsnes, Terje Fuglevik, Aleksander Leet, Dag Erichsrud, 

Gjert Gjertsen, Olav Bjørnli, Jon Henrik Grindlia og Ivar Dillan. 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Arild Brekke 

  
Forfall:  Stig Atle Vange 

Ulf L.Halvorsen 
Turid Evensen (vara) 
Heidi Ørnlo 
Øyvind Oppegård (vara) 
Lars Egeland 

  
Andre: Heidi Wulff Jacobsen, ansattes observatør 

Gaute Hesjedal, rådgvier VIKS 
Orrvar Dalby, daglig leder VIKS 

  
Protokollfører: Orrvar Dalby 
  
 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

8/16 16/00023-1 Godkjenning av protokoll fra styremøte 13.januar 2016 2 

9/16 16/00023-2 Årsregnskap og årsmelding for VIKS 2015 3 

10/16 16/00023-9 
Strategiske utfordringer for VIKS - hovedalternativer - 
Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 23 første ledd 

4 

11/16 16/00023-5 VIKS orienterer 4 

12/16 16/00023-7 Oppnevning av observatører - supplering 5 
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13/16 16/00023-8 Endring av styrets møteplan 5 

14/16 16/00023-4 Eventuelt 6 

    

 
 
Styrets leder Jan Nærsnes ønsket velkommen og møtet ble satt kl.1800. 
 
Under den faglige delen orienterte advokat Frode Lauareid, KS, om forskjellige 
organisasjonsformer for kommunale selskaper og svarte på spørsmål fra styrets 
medlemmer. 
 
Videre ble det gitt en kort redegjørelse om hovedpunktene i følgende 
forvaltningsrapporter: 
 
Andebu – Barneverntjenesten 
Holmestrand- byggesaksbehandling 
Nøtterøy – Samhandlingsreformen 
Sande – Offentlige anskaffelser og Selvkostberegning 
Horten – Etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser 
 
 
 
 
Saker til behandling 

8/16 Godkjenning av protokoll fra styremøte 13.januar 2016 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 15.03.2016 8/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra styremøte 13.januar 2016 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Protokoll fra styremøte 13.janaur 2016 godkjennes 
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9/16 Årsregnskap og årsmelding for VIKS 2015 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 15.03.2016 9/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
1.Årsregnskapet for 2015 som viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 
 kr.185 345 godkjennes og fastsettes som årsregnskap for VIKS 2015. 
 
2.Overskuddet på kr.  185 343 avsettes til disposisjonsfond. 
 
3.Årsmeldingen for 2015 godkjennes. 
 
4.Saken oversendes deltakerkommunene/fylkeskommunen til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Daglig leder gjennomgikk hovedpunktene i regnskapet og svarte på spørsmål. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
1.Årsregnskapet for 2015 som viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 
 kr.185 345 godkjennes og fastsettes som årsregnskap for VIKS 2015. 
 
2.Overskuddet på kr.  185 343 avsettes til disposisjonsfond. 
 
3.Årsmeldingen for 2015 godkjennes. 
 
4.Saken oversendes deltakerkommunene/fylkeskommunen til orientering. 
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10/16 Strategiske utfordringer for VIKS - hovedalternativer 
 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 23 første ledd 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 15.03.2016 10/16 

 
 
Saksdokumentet er unntatt offentlighet 
 

11/16 VIKS orienterer 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 15.03.2016 11/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Daglig leders redegjørelse tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Daglig leder orienterte om flg. saker: 
 

 status i implementeringen av det nye elektroniske sak/arkivsystemet 

  noen hovedpunkter i Kommunelovutvalgets innstilling 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Daglig leders redegjørelse tas til orientering. 
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12/16 Oppnevning av observatører - supplering 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 15.03.2016 12/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Som observatør til generalforsamlinger i VESAR AS oppnevnes: 
 
 
Møtebehandling 
Leder foreslo at Ulf L. Halvorsen ble fritatt fra observatørrollen i VESAR AS, og at 
Olav Bjørnli oppnevnes som ny observatør. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Ulf L. Halvorsen fritas som observatør i VESAR AS. 
Olav Bjørnli oppnevnes som ny observatør i VESAR AS. 
 
 
 
 

13/16 Endring av styrets møteplan 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 15.03.2016 13/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Styret vedtar å endre sin møteplan for 2016 slik at planlagt møte 13.juni (ved behov) 
flyttes til 8.juni. 
 
 
Møtebehandling 
Daglig leder redegjorde for bakgrunnen for forslaget. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Styret vedtar å endre sin møteplan for 2016 slik at planlagt møte 13.juni (ved behov) 
flyttes til 8.juni. Neste møte foreslås lagt til Larvik. 
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14/16 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 15.03.2016 14/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Saken framlegges uten forslag til vedtak. 
 
 
Møtebehandling 
Ingen saker. 
 
 
 
  
 
 
 
 
Møtet slutt kl.20.30. 
 
 
 
Revetal 28.mars 2016 
 
For leder i styret, Jan Nærsnes 
 
 
 
Orrvar Dalby 
Daglig leder/sekretær 
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Arkivsak-dok. 16/00069-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tjøme 10.05.2016 
 
 
 

   
 
 

EVENTUELT, TJØME 

 

Forslag til vedtak: 
. 
 
Vedlegg:  
Ingen 
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