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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Nøtterøy 
 
Dato: 02.06.2016 kl. 15:00 
Sted: Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter, styrerommet i 3.etg.  
Arkivsak: 15/00008 
  
Tilstede:  Terje Fuglevik, Elisabeth Aasland, Lise Maier, Tom Mello, 
 Kjetil Edvardsen 
 
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:  Ingen 
  
Andre: KPMG, revisor Rune Johansen 

VIKS, rådgiver Heidi Wulff Jacobsen 
 

Møteleder: Kontrollutvalgsleder Terje Fuglevik 
Protokollfører: Rådgiver Heidi Wulff Jacobsen 
 
 

 
 

 
  
Kontrollutvalget møtte på Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter kl 15.00, og 
utvalget fikk en omvisning i sansehagene og i bygningen av Reidar Thoresen. 
Kontrollutvalgsmøtet startet kl. 15.40 på senteret. 
Innkalling og saksliste ble godkjent.  
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

22/16 
15/00008-
54 

Godkjenning av protokoll 28.04.16, Nøtterøy 2 

23/16 16/00054-5 
Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016 
- 2017 , 2. Nøtterøy 

2 

24/16 16/00054-6 
Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2016 - 
2017, 2 Nøtterøy 

4 

25/16 16/00096-1 Byggeregnskap, Teigar ungdomsskole og hall, Nøtterøy 4 

26/16 16/00097-1 Byggeregnskap Brattås skole, Nøtterøy 5 
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27/16 16/00098-2 
Byggeregnskap Bjønnesåsen bo-aktivitetssenter, 
Nøtterøy 

6 

28/16 16/00098-4 Byggeregnskap Kirkeveien 204, Nøtterøy 7 

29/16 16/00098-5 Byggeregnskap, Kirkeveien 266, Nøtterøy 8 

30/16 
15/00057-
28 

Eventuelt, Nøtterøy 9 

    

 
Saker til behandling 

22/16 Godkjenning av protokoll 28.04.16, Nøtterøy 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 02.06.2016 22/16 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 28.04.16 godkjennes. 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 28.04.16 godkjennes. 
 
 
 
 

23/16 Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016 - 
2017 , 2. Nøtterøy 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 02.06.2016 23/16 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak: 

1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for 
forvaltningsrevisjon 2016 og 2017 i Nøtterøy kommune med følgende 
rekkefølge: 

 

• IKT-systemene, sentrale administrative IKT-systemer, 
opplæring, ajourhold og hardware 
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• Etikk og habilitet, system og rutiner for varsling, 
oppfølging av meldinger og lovbrudd 

• Prosjektstyring, planlegging, bestilling (offentlige 
anskaffelser), gjennomføring og kontroll 

• Håndtering av personopplysninger; systemer og rutiner 
samt praktisering innenfor helse og oppvekst 

• Byggesaksbehandling, følges lover/regler og rutiner ved 
behandlingen 

• Arkiv 
• Barnehager, avvikssystemer og avvikshåndtering  

nsprosjekt Tema 
Kontrollutvalget vil se alle valgte forvaltningsrevisjonsprosjekter i lys av 
omstillingsfasen vedrørende kommunesammenslåingsprosessen 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. 

 
 
 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble grundig diskutert. Kontrollutvalget ber om en overordnet analyse som tar 
mer hensyn til dagens situasjon i Nøtterøy kommune. Revisor bekreftet at dette 
gjøres vederlagsfritt og leveres slik at saken kan behandles i neste 
kontrollutvalgsmøte 15.09.16. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Saken utsettes. 
Kontrollutvalget ber revisor utarbeide en overordnet analyse hvor revisjonen av 
områdene i liten grad er påvirket av kommunesammenslåingen med Tjøme 
kommune. 
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24/16 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2016 - 2017, 
2 Nøtterøy 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 02.06.2016 24/16 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Det bestilles ikke overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2016 -2017 på 
dette tidspunktet da Nøtterøy kommune skal slås sammen med Tjøme kommune fra 
01.01.2018. 
 
 
 
Møtebehandling 
Etter at saken var skrevet og sendt til utvalget har KMD i en uttalelse 23.05.16 
fastslått at det skal utføres overordnet analyse og vedtas plan for selskapskontroll 
selv om kommunen er i en sammenslåingsprosess. Utvalget diskuterte saken ut i fra 
de nye opplysningene.  
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Overordnet analyse for selskapskontroll og forslag til plan for selskapskontroll for 
2016-2017 bestilles fra KPMG. Analysen og planen leveres 2. september 2016 til 
sekretariatet og framlegges for behandling i kontrollutvalget i møte 15. september 
2016. Utgiften dekkes av budsjett for selskapskontroll 2016 med inntil kr. 20.000,-. 
 
 
 
 
 
 
 

25/16 Byggeregnskap, Teigar ungdomsskole og hall, Nøtterøy 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 02.06.2016 25/16 
 
 

Forslag til innstilling: 
 
Byggeregnskapet Teigar ungdomsskole og hall, 8218, 8247 og 8248   
er behandlet. Mindreforbruket kr 5 924 752,- overføres til ubrukte lånemidler. 
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Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for kommunestyret:  
Byggeregnskapet Teigar ungdomsskole og hall, 8218,8247 og 8248    
er behandlet og godkjent. Mindreforbruket kr 5 924 752,- overføres til ubrukte 
lånemidler. 
 
 
 
Møtebehandling 
Byggeprosjektet ble diskutert, og saken ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Byggeregnskapet Teigar ungdomsskole og hall, 8218, 8247 og 8248   
er behandlet. Mindreforbruket kr 5 924 752,- overføres til ubrukte lånemidler. 
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for kommunestyret:  
Byggeregnskapet Teigar ungdomsskole og hall, 8218,8247 og 8248    
er behandlet og godkjent. Mindreforbruket kr 5 924 752,- overføres til ubrukte 
lånemidler. 
 
 
 
 
 

26/16 Byggeregnskap Brattås skole, Nøtterøy 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 02.06.2016 26/16 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Byggeregnskapet Brattås skole, 8227   
er behandlet. Mindreforbruket kr 1 372 110,- overføres til nytt prosjekt for utbedring 
av feil og mangler og resten kr 551 431 tilbakeføres til ubrukte lånemidler. 
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for kommunestyret:  
Byggeregnskapet Brattås skole, 8227   
er behandlet og godkjent. Mindreforbruket kr 1 372 110,- overføres til nytt prosjekt for 
utbedring av feil og mangler og resten kr 551 431 tilbakeføres til ubrukte lånemidler. 
 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet. 
 
 
Votering  



 6  

Enstemmig 
 
Vedtak  
Byggeregnskapet Brattås skole, 8227   
er behandlet. Mindreforbruket kr 1 372 110,- overføres til nytt prosjekt for utbedring 
av feil og mangler og resten kr 551 431 tilbakeføres til ubrukte lånemidler. 
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for kommunestyret:  
Byggeregnskapet Brattås skole, 8227   
er behandlet og godkjent. Mindreforbruket kr 1 372 110,- overføres til nytt prosjekt for 
utbedring av feil og mangler og resten kr 551 431 tilbakeføres til ubrukte lånemidler. 
 
 
 
 
 
 
 

27/16 Byggeregnskap Bjønnesåsen bo-aktivitetssenter, Nøtterøy 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 02.06.2016 27/16 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Byggeregnskapet Bjønnesåsen bo- aktivitetssenter, 8158/815801   
er behandlet. Mindreforbruket kr 400 000,- overføres til eget prosjekt for utbedring av 
feil og mangler og resten kr 876 060,- tilbakeføres til ubrukte lånemidler. 
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for kommunestyret:  
Byggeregnskapet Bjønnesåsen bo- aktivitetssenter, 8158/815801    
er behandlet og godkjent. Mindreforbruket kr 400 000,- overføres til eget prosjekt for 
utbedring av feil og mangler og resten kr 876 060,- tilbakeføres til ubrukte lånemidler. 
 
 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Byggeregnskapet Bjønnesåsen bo- aktivitetssenter, 8158/815801   
er behandlet. Mindreforbruket kr 400 000,- overføres til eget prosjekt for utbedring av 
feil og mangler og resten kr 876 060,- tilbakeføres til ubrukte lånemidler. 
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for kommunestyret:  
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Byggeregnskapet Bjønnesåsen bo- aktivitetssenter, 8158/815801    
er behandlet og godkjent. Mindreforbruket kr 400 000,- overføres til eget prosjekt for 
utbedring av feil og mangler og resten kr 876 060,- tilbakeføres til ubrukte lånemidler. 
 
 
 
 
 
 
 
 

28/16 Byggeregnskap Kirkeveien 204, Nøtterøy 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 02.06.2016 28/16 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Byggeregnskapet Bjønnesåsen bo- aktivitetssenter, 8158/815801   
er behandlet. Mindreforbruket kr 400 000,- overføres til eget prosjekt for utbedring av 
feil og mangler og resten kr 876 060,- tilbakeføres til ubrukte lånemidler. 
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for kommunestyret:  
Byggeregnskapet Bjønnesåsen bo- aktivitetssenter, 8158/815801    
er behandlet og godkjent. Mindreforbruket kr 400 000,- overføres til eget prosjekt for 
utbedring av feil og mangler og resten kr 876 060,- tilbakeføres til ubrukte lånemidler. 
 
 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Byggeregnskapet Bjønnesåsen bo- aktivitetssenter, 8158/815801   
er behandlet. Mindreforbruket kr 400 000,- overføres til eget prosjekt for utbedring av 
feil og mangler og resten kr 876 060,- tilbakeføres til ubrukte lånemidler. 
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for kommunestyret:  
Byggeregnskapet Bjønnesåsen bo- aktivitetssenter, 8158/815801    
er behandlet og godkjent. Mindreforbruket kr 400 000,- overføres til eget prosjekt for 
utbedring av feil og mangler og resten kr 876 060,- tilbakeføres til ubrukte lånemidler. 
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29/16 Byggeregnskap, Kirkeveien 266, Nøtterøy 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 02.06.2016 29/16 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Byggeregnskapet Kirkeveien 266, gjenoppbygging etter brann nr. 119001,        
er behandlet. Mindreforbruket kr 431 549,- tilbakeføres til Boligfornyingsprogrammet 
2016. 
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for kommunestyret:  
Byggeregnskapet Kirkeveien 266, gjenoppbygging etter brann nr. 119001,      
er behandlet og godkjent. Mindreforbruket kr 431 549,- tilbakeføres til 
Boligfornyingsprogrammet 2016. 
 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Byggeregnskapet Kirkeveien 266, gjenoppbygging etter brann nr. 119001,        
er behandlet. Mindreforbruket kr 431 549,- tilbakeføres til Boligfornyingsprogrammet 
2016. 
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for kommunestyret:  
Byggeregnskapet Kirkeveien 266, gjenoppbygging etter brann nr. 119001,      
er behandlet og godkjent. Mindreforbruket kr 431 549,- tilbakeføres til 
Boligfornyingsprogrammet 2016. 
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30/16 Eventuelt, Nøtterøy 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 02.06.2016 30/16 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
 

• Uteblivelse av revisor ved regnskapsavleggelsen 2015 
Kontrollutvalgsleder kommenterte at revisor uteble fra kommunestyremøte 25. 
mai 2016, da kommuneregnskapet for 2015 ble behandlet. Etter forskrift om 
revisjon i kommuner og fylkeskommuner kap. 8, §19 legger til grunn at:   

«Oppdragsansvarlig revisor eller dennes stedfortreder har møteplikt i 
kommunestyrets eller fylkestingets møter når saker i tilknytting til 
revisors oppdrag skal behandles.» 

Revisor fra KPMG, Rune Johansen beklaget uteblivelsen fra 
kommunestyremøtet 25. mai 2016 da regnskapet og revisjonsberetningen ble 
lagt frem. 

 

• Møteregler 
Kontrollutvalgsleder gjennomgikk enkelte møteregler for kontrollutvalget. 
 

Votering 
 
 
Vedtak  
Sakene ble tatt til orientering. 
 
 
 
Neste kontrollutvalgsmøte er 15. september 2016. 
 
 
 
For leder av kontrollutvalget i Nøtterøy kommune, Terje Fuglevik 
 
 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Rådgiver 
VIKS 
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Arkivsak-dok. 15/00063-14 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Nøtterøy 02.06.2016 
 
 
 

   
 
 

OPPFØLGING AV FORVALTNINGSRAPPORT "BYGNINGSMESSIGE 
FORHOLD OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG", 
NØTTERØY 

 

Forslag til vedtak: 
Rådmannens informasjon tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Forvaltningsrapporten «Bygningsmessige forhold og vedlikehold av kommunale 
bygg» 

 
Saksframstilling: 
 
Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrapporten «Bygningsmessige forhold og 
vedlikehold av kommunale bygg» i kontrollutvalgsmøtet 10.09.15. 
 
Følgende anbefalinger ble vedtatt:  
 
1.  kommunen systematisk gjennomfører og dokumenterer 
evalueringer av større organisasjonsendringer i fremtiden for å oppnå felles 
kunnskap om virkningen av endringene som vedtas, og i hvilken grad 
kommunen oppnår tiltenkte mål og effekter av endringene. 
 
2. eiendomsforvaltningen kjører utført brukerundersøkelse igjen 
på et senere tidspunkt, slik at enheten kan bruke resultater over tid til å se 
på effekter på brukertilfredshet av internt forbedringsarbeid. 
 
3. Eiendomsforvaltning bør utarbeide 
a. En skriftlig prosedyre for hvordan kartlegging av tilstand skal utføres 
som sikrer en regelmessig kartlegging opp mot alle relevante krav til 
byggene. 
b. En mal for hvordan tilstanden skal dokumenteres for å sikre at alle 
forhold fanges opp. 
 
4. det i tilknytning til pågående arbeid med vedlikeholdsplaner bør 
eiendomsforvaltning utarbeide en skriftlig rutine for å ajourføre og oppdatere 



 

  
2 

vedlikeholdsplaner som sikrer et langsiktig perspektiv.  
 
Kontrollutvalget registrerte at rådmannen hadde satt i gang nye rutiner og maler for 
oppfølging. Rådmannen er invitert for å orientere om videre oppfølging av 
anbefalingen. 
 



 

"Bygningsmessige 
forhold og 
vedlikehold av 
kommunale bygg" 

Forvaltningsrevisjon  
Nøtterøy kommune 
2015





Forvaltningsrevisjon "Bygningsmessige forhold og vedlikehold av kommunale bygg", Nøtterøy kommune 

 

Hovedbudskap 

Formål med prosjektet 

Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke i hvilken grad 

kommunen har fulgt opp anbefalinger fra forvaltningsrevisjon i 2010 vedrørende 

organisering, rutiner og systematikk innen eiendomsforvaltning og vedlikehold. 

Det har også vært et formål å foreslå nye forbedringstiltak dersom 

forvaltningsrevisjonen avdekker forbedringspotensial. 

Våre vurderinger baserer seg i hovedsak på innhentet dokumentasjon samt 

intervju med utvalgte personer i kommunen. Under følger et kort sammendrag 

av KPMGs funn, vurderinger og anbefalinger. 

 

 

Evaluering av omorganisering i 2010 

Kommunestyret ba i sitt vedtak 006/11 om at måloppnåelsen ved organiseringen 

av eiendomsforvaltningen ble evaluert høsten 2011. Vi vurderer at en evaluering 

av måloppnåelse ikke har vært utført og at vedtaket dermed ikke er tilstrekkelig 

fulgt opp. 

 

Effekter av omorganisering i 2012 

Vår vurdering er at overføringen av og samlokaliseringen med 

eiendomsforvaltning til teknisk sektor i 2012 har bidratt positivt til klarere 

ansvarsplassering, forenklet og helhetlig styring av eiendomsforvaltning og 

bedre beslutningsvei mellom brukere av formålsbygg og eiendomsforvaltning. 

Gjennomgangen har særlig funnet positive effekter i form av forenklet horisontal 

styrings- og kommunikasjonslinje, og økt helhetsforståelse, samhandling og 

problemløsning på tvers av beslektede og gjensidig avhengige områder i teknisk 

sektor.  

 

Rutiner for å kartlegge vedlikeholdsbehov i kommunal bygningsmasse 

Etter vår vurdering har kommunen, gjennom å innføre en rekke endringer, delvis 

oppfylt kommunestyrets vedtak i sak 006/11 om at eiendomsforvaltningen 

gjennomgår, utarbeider og formaliserer rutiner for kartlegging av alle kommunale 

bygg og boliger.  

 

Et nytt FDV-system Facilit er tatt i bruk, og det har vært gjort et planmessig arbeid 

med å implementere innmelding av avvik fra brukerne av bygg og boliger i 

systemet. Eiendomsforvaltning har bedret og skriftliggjort interne ansvarsforhold 

og oppgaver. Eiendomsforvalternes ansvar for å kartlegge vedlikeholdsbehov har 

endret seg fra en geografisk fordeling, til fordeling på kommunale boliger og ulike 

typer formålsbygg. Det pågår et koordinert internt forbedringsarbeid som etter 

vår mening vil ytterligere kunne styrke internkontrollrutinene og dokumentasjon 



Forvaltningsrevisjon "Bygningsmessige forhold og vedlikehold av kommunale bygg", Nøtterøy kommune  

 

 

opp mot bygningsmassen, dersom arbeidet fortsetter å bli prioritert og 

ferdigstilles.  

 

Vi vurderer at det gjenstår en formalisering av hvordan kommunen kartlegger 

tilstanden til bygningsmassen. 

 

Prioritering og planlegging av vedlikehold i kommunal bygningsmasse 

Eiendomssjef beslutter hvordan vedlikehold finansiert over vedtatt driftsbudsjett 

skal brukes løpende. Vi vurderer at det er interne rutiner som tilrettelegger for å 

ivareta kartlagt behov ved løpende prioriteringer, da eiendomssjef gjør 

beslutninger i tett samhandling med eiendomsforvalterne, som på sin side har 

et avklart ansvar for å ha oversikt over og melde inn behov på sine 

ansvarsområder. Det nyttes også omforente kriterier for løpende prioritering i 

praksis som vi vurderer er fornuftige i forhold til kommunens ansvar for å ivareta 

gjeldende lover og regler om bygningsmessige forhold. 

 

Gjennom vedtak 006/11 ba kommunestyret om at eiendomsavdelingen følger 

opp kartlegging av kommunale bygg og boliger med vedlikeholdsplaner for hvert 

bygg. Det ble også bedt om at eiendomsavdelingen utarbeider mer konkrete 

vedlikeholdsplaner/tilstandsrapporter, inkludert fremdrift for nødvendige 

utbedringer og oppfølging av pålegg fra myndigheter, og at de oppdateres og 

ajourføres.  

 

Vi vurderer at eiendomsforvaltningen har oppnådd en forbedring i 

vedlikeholdsplanleggingen ved at konkrete aktiviteter per bygg med opp til en 

fireårshorisont går frem av det nye systemet Facilit. Eiendomsforvaltning er på 

god vei med registering av aktiviteter i systemet, noe som reduserer sårbarhet i 

forhold til den enkelte forvalter. Da det ikke er fullstendige vedlikeholdsplaner 

per bygg i dag, kan vi ikke konkludere med at eiendomsforvaltningen er i mål 

med oppfølging av kommunestyret sitt vedtak om vedlikeholdsplaner. Arbeidet 

med oppfølging av vedtaket er påbegynt, ved at det er satt ned en arbeidsgruppe 

for vedlikeholdsplan og etablert en prosjektperiode for å ferdigstille arbeidet 

innen 2016. Vi vurderer videre at det er behov for å formalisere rutiner for 

ajourføring og syklisk oppdatering av vedlikeholdsplanene/planen. 

 

Anbefalinger 

 

Våre anbefalinger er følgende: 

 

1. Vi anbefaler at kommunen systematisk gjennomfører og dokumenterer 

evalueringer av større organisasjonsendringer i fremtiden for å oppnå felles 

kunnskap om virkningen av endringene som vedtas, og i hvilken grad 

kommunen oppnår tiltenkte mål og effekter av endringene. 

 

2. Vi anbefaler at eiendomsforvaltningen kjører utført brukerundersøkelse igjen 

på et senere tidspunkt, slik at enheten kan bruke resultater over tid til å se 

på effekter på brukertilfredshet av internt forbedringsarbeid. 
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3. Eiendomsforvaltning bør utarbeide  

a. En skriftlig prosedyre for hvordan kartlegging av tilstand skal utføres 

som sikrer en regelmessig kartlegging opp mot alle relevante krav til 

byggene.  

b. En mal for hvordan tilstanden skal dokumenteres for å sikre at alle 

forhold fanges opp. 

 

4. I tilknytning til det pågående arbeidet med vedlikeholdsplaner bør 

eiendomsforvaltning utarbeide en skriftlig rutine for å ajourføre og oppdatere 

vedlikeholdsplaner som sikrer et langsiktig perspektiv. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn og formål med prosjektet 

Forvaltningsrevisjonen er forankret i Nøtterøy kommunes Plan for forvaltningsrevisjon 

2012-2015, hvor tema internkontroll og innkjøp er et prioriterte område.  

Med utgangspunkt i planen har kontrollutvalget i møtet 07.05.2015 bedt KPMG om å utføre 

et revisjonsprosjekt med formålet å undersøke i hvilken grad kommunen har fulgt opp 

anbefalinger fra forvaltningsrevisjon i 2010 vedrørende organisering, rutiner og systematikk 

innen eiendomsforvaltning og vedlikehold.  

Forvaltningsrevisjonen bygger nærmere bestemt på tre anbefalinger som ble vedtatt i 

kommunestyret sak 006/11. Dette er 1) å evaluere måloppnåelsen ved organiseringen av 

eiendomsforvaltningen høsten 2011, 2) at eiendomsforvaltningen gjennomgår, utarbeider 

og formalisere rutiner for kartlegging av alle kommunale bygg og boliger, og at 3) 

eiendomsavdelingen følger opp kartlegging av kommunale bygg og boliger med 

vedlikeholdsplaner for hvert bygg. I den forbindelse at kommunen utarbeider mer konkrete 

vedlikeholdsplaner/tilstandsrapporter, inkludert fremdrift for nødvendige utbedringer og 

oppfølging av pålegg fra myndigheter, og at de oppdateres og ajourføres. 

Det har vært en omforent forståelse i revisjonen at det er nyttig å fokusere på dagens 

status innenfor tematikken i disse anbefalingene. 

Det er også et formål med forvaltningsrevisjonen å foreslå nye forbedringstiltak dersom 

forvaltningsrevisjonen avdekker forbedringspotensial. 

Det framgår av bestillingen at forvaltningsrevisjonen er avgrenset til vedlikehold av 

kommunens bygningsmasse som teknisk sektor har ansvaret for. Revisjonen avgrenser 

seg fra å se på vedlikehold av vann- og avløpsnett, vei og samferdsel, og friluftsanlegg. 

Det inngår i tillegg en deskriptiv del om bygningsmassen som eies og forvaltes av 

Borgheim Sentrumsbygg AS (100 % kommunal eid selskap). 

 

1.2 Problemstillinger 

I forvaltningsrevisjonen er det svart på følgende problemstillinger:  

 

1. I hvilken grad er det gjennomført evaluering av effekter av omorganisering av 2010? 

2. I hvilken grad har omorganisering i 2012 bidratt til å nå mål om: 

a. Klarere ansvarsplassering 

b. Forenklet styring av eiendomsforvaltning 

c. Bedre beslutningsvei mellom brukere av formålsbygg og 

eiendomsforvaltning 

3. Rutiner for kartlegging av alle kommunale bygg og boliger 

a. Er rutinene endret siden 2010? 

b. Hvordan kartlegger kommunen pr. i dag vedlikeholdsbehovet for alle 

kommunale bygg? Herunder: 

■ Hvem har ansvar for kartlegging av vedlikeholdsbehovet/tilstand? 
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■ Hvilke metoder anvendes for å samle data om tilstanden til byggene? 

■ På hvilken måte beskrives tilstanden (f. eks kategoriseres eller 

rangeres den)? 

■ Er det rutiner for å kostnadsberegne behovet? 

4. Hvordan prioriterer kommunen hvilke bygg som skal vedlikeholdes?  

a. I hvilken grad blir prioriterte vedlikeholdsaktiviteter konkretisert i plan(er)? 

b. Hvordan ivaretar rutinene for å gjøre prioriteringer/utarbeide planer kartlagt 

behov? 

c. Hvem beslutter hvordan midlene til vedlikehold skal anvendes løpende? 

d. Hvor ofte oppdateres vedlikeholdsplanene? 

5. Hvordan har utviklingen i produktivitet i eiendomsforvaltningen i Nøtterøy kommune 

vært fra 2010 til 2014? (Basert på KOSTRA-analyse) 

 

 

1.3 Metode  

 

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i samsvar med krav i RSK001 Standard for 

forvaltningsrevisjon. Følgende teknikker har vært benyttet for å samle inn data: 

 

1.3.1 Dokumentanalyse  

Til grunn for rapporten ligger gjennomgang og analyse av en rekke dokumenter. Mottatt 

dokumentasjon som er gjennomgått er opplistet i vedlegg 2. 

 

 

1.3.2 KOSTRA-analyse 

Vi har sammenlignet et utvalg produktivitetsindikatorer for eiendomsforvaltningen i 

Nøtterøy kommune med snittet til kommuner i Vestfold og KOSTRA-gruppen som 

Nøtterøy kommune tilhører. KOSTRA-gruppen består av 31 kommuner som kjennetegnes 

som "store kommuner med lave bundne kostnader, middels frie disponible inntekter". 

 

 

1.3.3 Intervju 

I forbindelse med forvaltningsrevisjon er det gjennomført seks enkeltintervjuer med 

henholdsvis assisterende rådmann (tidligere kommunaldirektør teknisk), 

kommunaldirektør teknisk, eiendomssjef, eiendomsforvalter og verneombud, tillitsvalgt i 

NITO og spesialrådgiver Nøtterøy kommune/daglig leder Borgheim Sentrumsbygg AS. Det 

er også gjennomført et lengre gruppeintervju med prosjektleder fra eiendomsforvaltning, 

eiendomsforvalter og økonomirådgiver. Til sammen er ni personer intervjuet i revisjonen. 

 

Intervjuene har vært en sentral informasjonskilde, og utvalget av personer er basert på 

forventet informasjonsverdi, personers erfaring og formelt ansvar i forhold til definert 

formål og problemstillinger. Data fra intervjuene er verifisert av respondentene, dvs. at 

respondentene har fått anledning til å lese igjennom referatene og gjøre eventuelle 

korrigeringer. 

  

Datainnsamlingen ble avsluttet 10.08.15.  

 

Rapporten har vært sendt rådmannen til uttale. 
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1.4 Revisjonskriterier 

Revisjonskriterier er de krav og forventninger som kommunen blir revidert i forhold til
1
.  

 

I denne forvaltningsrevisjonen er følgende kilder benyttet for revisjonskriterier: 

■ Kommunelovens § 23 om administrasjonssjefens ansvar for internkontroll, samt 

god praksis for internkontroll. Vi bygger her på anbefalinger fra KS, "Rådmannens 

internkontroll, 2013, samt det anerkjente COSO-rammeverket for internkontroll. 

■ Kommuneplan samfunnsdel 2014-2026 

■ Kommunestyresak 006/11 - behandling av forvaltningsrevisjonsrapport i 2010  

■ KS veileder "Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold, en veileder for folkevalgte 

og rådmenn". 

 

Revisjonskriteriene vil bli referert til underveis i rapporten, og er utdypet i vedlegg 3. 

 

 

 

1
 RSK001 Standard for forvaltningsrevisjon, Norges kommunerevisorforbund.   
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2 Fakta og vurderinger 

Vi har valgt å videre presentere fakta og vurderinger per problemstilling i egne delkapitler. 

Vurderingene våre blir presentert i slutten av hvert delkapittel, med unntak av del om 

Borgheim Sentrumsbygg AS som kun er en beskrivelse. 

 

 

2.1 Evaluering av omorganisering i 2010 

 

 

2.1.1 Kort om omorganiseringen i 2010 

Fra 1. juli 2010 ble vaktmestertjenesten overført fra drifts- og anleggsseksjonen i teknisk 

sektor, til eiendomsforvaltningen, som på det tidspunktet tilhørte kommunens sentralstab. 

Dette innebar at en vaktmestergruppe med i alt 14 årsverk ble overført til 

eiendomsforvaltningen. Bestiller-/utførermodellen ble dermed avviklet for 

vaktmestertjenestene.   

 

Omorganiseringen var ment å løse problemer som ble knyttet til bestiller-/utførermodellen 

og især kommunens vaktmestertjeneste. Omorganiseringens målsetninger/ønskede 

effekter var: 

■ Klarere ansvarsplassering. 

■ Forenkle styringen av eiendomsforvaltningen.  

■ Bedre beslutningsvei mellom brukere av formålsbygg
2
 og eiendomsforvaltningen.  

■ Bedre utnyttelse av vaktmesterkompetansen.  

■ Reduksjon i eiendomsforvaltningen med 0,5 årsverk. 

 

2.1.2 Evalueringer i etterkant av omorganisering 

Intervjuede medarbeidere i revisjonen kjenner ikke til om det har vært gjort en evaluering 

av omorganiseringen av eiendomsforvaltningen i 2010. Tillitsvalgte fra NITO og 

Fagforbundet opplyser at de ikke har vært involvert i evalueringer av omorganiseringen, 

eller av senere omorganiseringer i teknisk sektor for øvrig. 

Det ble bekreftet av tidligere kommunaldirektør for teknisk sektor at det ikke foreligger en 

skriftlig evalueringsrapport. Men det skal ha vært gjort vurderinger og en kartlegging inn 

mot styrere av formålsbyggene i form av en gjennomgang av brukeravtalene med styrere 

av formålsbygg. Tilbakemeldingene skal ha vært positive – etter endringen opplever 

 

 

 

2
 Med formålsbygg menes skoler, idrettsbygg, barnehager, sykehjem og bemannede boliger. Kommunale 

ubemannede utleieboliger/leiligheter regnes ikke som formålsbygg i rapporten, men omtales som kommunale 

boliger. 

1. I hvilken grad er det gjennomført evaluering av effekter av omorganisering av 

2010? 



Forvaltningsrevisjon "Bygningsmessige forhold og vedlikehold av kommunale bygg", Nøtterøy kommune  

 

 

5 

 

brukere at det enklere å vite hvem man skal henvende seg til, og at det ikke er tvil om 

hvem som har ansvar. 

 

2.1.3 Vår vurdering 

Vi vurderer opp mot kommunestyrevedtak 006/11 at det ikke har vært gjort en tilstrekkelig 

evaluering av måloppnåelsen med organiseringen av eiendomsforvaltningen i 2010.  

Bruk av mer systematiske og dokumenterte evalueringer av større organisasjonsendringer 

i fremtiden vil kunne sørge for at kommunen oppnår mer felles kunnskap om virkningene 

av endringene som vedtas, og i hvilken grad kommunen oppnår tiltenkte mål og effekter 

av endringene. 

 

2.2 Effekter av omorganisering i 2012 

 

  

2.2.1 Organisering av teknisk sektor 

Teknisk sektor består i dag totalt av ca. 136 årsverk og omfatter avdelingene: 

■ Kommuneutvikling (byggesak, plan og oppmåling) 

■ Drift og anlegg 

■ Eiendomsforvaltning  

 

Teknisk sektor ledes av kommunaldirektør. Kommunaldirektør har vært i stillingen siden 

høsten 2014, men har jobbet parallelt som avdelingssjef for kommuneutvikling frem til mai 

2015. Tidligere kommunaldirektør ledet teknisk sektor fra 2005 og gikk høsten 2014 over i 

stillingen assisterende rådmann.  

 

Kommuneutviklingssjef, drifts- og anleggssjef og eiendomssjef har hver det daglige ansvar 

for de respektive avdelingene i teknisk sektor.  

 

 

2.2.2 Omorganiseringer av eiendomsforvaltning i 2012 

I 2012 ble eiendomsforvaltningen overført fra fellestjenester og over til teknisk sektor for 

å dra større nytte av samhandling innen tekniske tjenester. Dette var en administrativ styrt 

endring som ble lagt frem som orientering til politisk nivå. I tillegg til offisiell sammenslåing 

ble enhetene også samlokalisert. 

 

2. I hvilken grad har omorganisering i 2012 bidratt til å nå mål om: 

a. Klarere ansvarsplassering 

b. Forenklet styring av eiendomsforvaltning 

c. Bedre beslutningsvei mellom brukere av formålsbygg og 

eiendomsforvaltning 
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I saksgrunnlaget til en orienteringssak til formannskapet 148/13 "Omorganisering av 

renholdstjenesten" fremgår denne vurderingen av oppnådde effekter:  

"Overflytting av vaktmestere til EF og senere EF til teknisk sektor har gitt positive effekter 

i forhold til samhandling, kunnskapsoverføring og kvalitetssystemer. Dette er med på å øke 

kvalitet og effektivitet på tjenestene. Rådmannen har tro på at en vil oppnå tilsvarende 

effekter ved å overføre renholdstjenesten til EF".  

I forlengelsen ble også renhold bestemt overført fra drifts- og anleggsseksjonen til 

eiendomsforvaltningen, med virkning fra 1. januar 2014. Disse organisatoriske endringene 

innebærer at ansvar for all drift og vedlikehold nå er samlet i ett ansvarsområde under 

eiendomssjef. 

Totalt sett består eiendomsforvaltningen i dag av 25 årsverk. Sentrale oppgaver ifølge 

kommunens nettsted er: 

■ Forvaltning, drift- og vedlikehold av samtlige kommunale bygg: skoler, barnehager, 

sykehjem, boliger og andre eiendommer kommunen eier 

■ Sikre effektiv teknisk drift- og vedlikehold av alle kommunale bygg 

■ Utvikling av driftsanlegg (SD) tilknyttet eiendommene 

■ Prosjekt- og byggeledelse for samtlige byggeprosjekter 

■ Salg av kommunale eiendommer 

■ Utøve eiendomsretten på kommunens bebygde og ubebygde tomter 

 

2.2.3 Opplevde effekter av omorganiseringen i 2012 

Opplevde effekter av omorganiseringen i 2012, da eiendomsforvaltningen ble en del av 

teknisk sektor, har vært et eget tema i alle intervjuene i forvaltningsrevisjonen.  

 

Det framgikk fra samtlige av de intervjuede at det oppleves utelukkende positive effekter 

med overføringen til og samlokaliseringen med teknisk sektor. Momenter som gikk igjen: 

■ Det har blitt et tettere og bredere fagmiljø internt mellom mange beslektede 

områder. 

– Det er lettere å dra nytte av hverandres fagkompetanse 

– Det er en økt bruk av fagsystemer i alle avdelinger 

■ Man ser i mye større grad enn før helheten og den gjensidige avhengigheten 

mellom de ulike arbeidsområder i teknisk sektor. 

■ Grenseskilleproblematikken er blitt mye bedre.  

– Det er tettere samhandling og problemløsning på tvers av områder, 

både formelt og uformelt. 

– Det er blitt bedre informasjonsflyt og kommunikasjon, både mellom 

avdelinger og oppover i organisasjonen. 

– Det er en fordel at en og samme kommunaldirektør har overblikk og 

ansvar for alle, og kan ta grep på det som går på tvers.  

 

 

2.2.4 Resultat fra brukerundersøkelse 

Det ble påpekt at det etter endringen i 2012 trolig har blitt lettere for brukerne å forholde 

seg til en enhet, i stedet for å måtte forholde seg til både teknisk sektor og til 
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eiendomsforvaltning i kommunens stab. Tidligere kommunaldirektør erfarer imidlertid at 

det har hatt mer å si for brukerne av formålsbygg at vaktmesterne ble del av 

eiendomsforvaltningen i 2010. 

Det foreligger relativt ferske resultater fra en brukerundersøkelse hos virksomhetslederne 

av formålsbygg i kommunen, gjennomført av eiendomsforvaltning høsten 2014. 

Undersøkelsen har bare vært kjørt en gang hittil. 16 personer besvarte undersøkelsen, noe 

som tilsvarer en svarprosent på ca. 70 %. Det ble benyttet spørreskjema fra 

bedrekommune.no. Undersøkelsen inneholder like spørsmålssett for henholdsvis 

renholdstjenesten, vaktmestertjenesten og eiendomsforvaltningen. 

I resultatene fra undersøkelsen skårer eiendomsforvaltningen i Nøtterøy kommune 

gjennomgående litt bedre enn landsgjennomsnittet.  

Det kommer blant annet fram om eiendomsforvaltningen: 

■ 81 % er "helt enig" eller "enig" i utsagnet "eiendomsavdelingen er imøtekommende 

når jeg tar kontakt". 14 % uttrykker uenighet. 

■ 73 % er "helt enig" eller "enig" i at eiendomsavdelingen yter god service ved 

henvendelser. 19 % er litt enige. 20 % uttrykker uenighet. 

■ 40 % er "helt enig" i at "eiendomsavdelingen er tydelig på hva de kan hjelpe med." 

Her var 0 % "enig" mens 33 % "litt enig". 20 % uttrykker ulik grad av uenighet. 

■ 46 % er "helt enig" i at "Eiendomsavdelingen er tilgjengelig i arbeidstiden". Her var 

0 % "enig" mens 15 % "litt enig". 23 % er "litt uenig" og 15 % sier de "vet ikke". 

 

2.2.5 Vurderinger 

I revisjonen har vi lagt til grunn målsetninger fra omorganisering i 2010 om klar 

ansvarsplassering, forenklet styring av eiendomsforvaltningen og god beslutningsvei 

mellom brukere av formålsbygg og eiendomsforvaltningen, som henspeiler på generelle 

prinsipper om god internkontroll hos en virksomhet.  

 

Vår vurdering er at omorganiseringen av eiendomsforvaltning til teknisk sektor i 2012 har 

hatt positive effekter i form av forenklet og helhetlig styring av eiendomsforvaltningen. 

Endringen har også bidratt til en mer enhetlig ansvarsplassering da totalansvaret for 

beslektede fagområder er samlet under en og samme kommunaldirektør. Det synes 

tydelig at det har skjedd et skifte hvor de ansatte nå har større forståelse for både 

totaliteten i eiendomsforvaltningen, og for gjensidig avhengighet i hele teknisk sektor. Det 

er også oppnådd en positiv effekt i form av et større samlet fagmiljø, og økt samhandling 

og problemløsning på tvers av avdelingene. 

Når det gjelder kommunikasjonslinjen til brukere av formålsbygg er det rimelig å anta at 

det har blitt enklere for brukerne av formålsbyggene å forholde seg til én sektor for alle 

bygningsmessige spørsmål.  

Siden benyttet brukerundersøkelse bare har vært utført én gang foreligger det ikke 

sammenlignbare data til å kunne se på om omorganiseringen har hatt effekter i form av 

eventuelle endringer i tilbakemeldingene fra brukerne. Vår tolkning av utvalgte resultater 

fra den gjennomførte brukerundersøkelsen er imidlertid at brukerne i dag er godt fornøyde 

med eiendomsavdelingens imøtekommenhet og service når man er i kontakt med 

avdelingen. Samtidig synes det å være forbedringspotensial når det gjelder avklaring av 

eiendomsavdelingens tilgjengelighet og rolle (hva eiendomsavdelingen kan hjelpe med) 
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overfor brukerne av formålsbyggene. Slik avklaring kan f. eks gjøres i en årlige 

gjennomgang av brukeravtalene med virksomhetsledere for de enkelte formålsbygg.  

Vi anbefaler at undersøkelsen kjøres igjen på et senere tidspunkt slik at enheten kan bruke 

resultater over tid til å se på effekter av eventuelle andre endringer og internt 

forbedringsarbeid. 

 

 

2.3 Rutiner for å kartlegge vedlikeholdsbehov i kommunens 

bygningsmasse 

 

 

2.3.1 Innledning til delkapitlet 

Ifølge årsmelding 2014 har Nøtterøy kommune  

■ 31 formålsbygg 

■ 365 kommunale boliger 

 

Problemstilling 3 i forvaltningsrevisjonen omhandler kommunens vedlikehold av denne 

bygningsmassen. 

 

Ifølge kommunens eget investeringsreglement regnes vedlikehold som "utgifter som 

påløper for å holde eiendelen/eiendommen i samme standard som den var på 

anskaffelsestidspunktet. Vedlikeholdsutgifter skal utgiftsføres i driftsregnskapet 

uavhengig av beløpets størrelse".  

 

Det opplyses om at etterslepet på formålsbyggene har blitt redusert ved at kommunen har 

erstattet en rekke gamle formålsbygg med nye bygg. Blant annet er det bygget to nye 

sykehjem, en ungdomsskole, en barnehage, en barneskole og idrettshall, som gjør at det 

er mindre grad av forfall på formålsbyggene totalt i dag. Det påpekes likevel at kommunen 

har flere eldre bygg som ikke er vedlikeholdt på lang tid, da de er nedlagt/vedtatt solgt.     

 

Når det gjelder de kommunale boligene opplyste intervjuede ledere at situasjonen er minst 

like prekær som tidligere. Resultatet av hærverk på boligene utgjør en kontinuerlig 

økonomisk utfordring for budsjettet til eiendomsforvaltningen. Det er anslått at vedlikehold 

etter hærverk sto for bruk av ca. 1 av 3,5 mill. kr (ca. 30 %) av vedlikeholdsposten i 2013.  

I boligfornyingsprogrammet er det regnet ut at årlige kostnader for verdibevarende 

vedlikehold for kommunale boliger alene er 5,1 mill. kr, basert på et normtall på 170 kr per 

m2. 

3. Rutiner for kartlegging av alle kommunale bygg og boliger 

a. Er rutinene endret siden 2010? 

b. Hvordan kartlegger kommunen pr. i dag vedlikeholdsbehovet for alle 

kommunale bygg? Herunder: 

■ Hvem har ansvar for kartlegging av vedlikeholdsbehovet/tilstand? 

■ Hvilke metoder anvendes for å samle data om tilstanden til byggene? 

■ På hvilken måte beskrives tilstanden? 

■ Er det rutiner for å kostnadsberegne behovet? 
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Eiendomssjef

Forvaltning

Forvaltning 

formålsbygg

Forvaltning boliger

Drift og vedlikehold

Driftspersonell

Renhold

Utvikling

Utbygging

Eiendomsutvikling

 

Rapporten vil i fortsettelsen beskrive hvilke rutiner kommunen har i dag for å kartlegge 

vedlikeholdsbehovet i de kommunale bygg og boliger.  

 

 

2.3.2 Organisering av avdeling eiendomsforvaltning 

Avdeling eiendomsforvaltning er i dag delt inn i tre underenheter som kan illustreres ved 

følgende figur:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eiendomssjef har ledet avdeling eiendomsforvaltning i om lag tre år, siden 1. august 2012.  

 

Forvaltningen er delt inn i formålsbygg og boliger. Under bolig har én forvalter ansvaret 

for de kommunale boligene. Under formålsbygg er ansvaret fordelt på tre forvaltere etter 

type bygg: Skoler og idrettsbygg, sykehjem og bemannede boliger, og barnehager. 

Tidligere var ansvarsområdene til forvalterne tilknyttet geografiske områder, men for noen 

år siden falt avdelingen ned på en fordeling av ansvar per type formålsbygg. I tillegg inngår 

teknisk ingeniør i forvaltningen. Denne stillingen jobber med alle tekniske anlegg i alle 

kommunale bygg (brann, elektro, ventilasjon, kort og nøkkelsystem, varmesentraler osv.).  

 

Drift og vedlikehold har en driftskoordinator for driftspersonell. Denne er elektroansvarlig 

IK bygg, og står for mottak og koordinering av arbeids- og avviksordrer og 

personaloppfølging av driftspersonellet. Driftspersonellet er delt inn i: 1) formålsbygg på 

12 personer og 2) boligteam på fire personer. For å innhente etterslepet på vedlikehold i 

kommunale boliger ble det i 2014 tilført to personer dedikert til å følge opp drift og 

vedlikeholdsarbeid i de kommunale boligene. Dette forventes å gi en positiv effekt på 

bygningsvedlikeholdet, redusere budsjettet på kjøpte tjenester og gi sterkere eierskap til 

den kommunale boligmassen. 

 

Utvikling består av to prosjektledere som har ansvar for ulike nybyggingsprosjekter. Det 

er også nylig opprettet en eiendomsutviklerstilling for å tydeliggjøre grunneierrollen. Denne 

håndterer alle henvendelser om kommunale tomter.  
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Fordelingen går frem av det interne dokumentet "Hvem gjør hva i EF" sammen med et 

internt organisasjonskart for avdelingen.  

 

I intervjuer ble det opplyst at boligkontoret ble flyttet fra eiendomsforvaltningen til 

tjenestekontoret i helse- og omsorgssektoren i 2013. Leieinntektene inngår fortsatt i 

eiendomsforvaltningens budsjett. Formålet med overflyttingen av kontoret har vært å 

styrke kontoret som brukerkontor. Administrering og oppfølging av boligkontrakter ble med 

dette tatt ut av eiendomsforvaltning. Overflyttingen skal ha medført risiko for pulverisering 

av ansvar i grenseområdet mellom boligkontoret og eiendomsforvaltning.  

 

 

2.3.3 Ansvar for å kartlegge byggenes tilstand/vedlikeholdsbehov 

Ansvaret for å kartlegge tilstand / behovet for vedlikehold i bygningsmassen er fordelt på 

forvalterne innenfor fordelte områder (jfr. punkt 2.3.2). Når det gjelder bygningsmessig 

tilstand i forhold til regelverk ble det opplyst å ligge til den enkelte forvalter å ha kjennskap 

til hvilke krav som foreligger og om byggene ivaretar disse. 

 

Forvalternes ansvar for å kartlegge vedlikeholdsbehovet er nylig nedfelt skriftlig i et 

dokument som lister intern arbeidsfordeling i avdeling eiendomsforvaltning: 

■ "Vedlikeholdsansvar. Kartlegge behovet for vedlikehold (i tillegg til prosjektere og 

budsjettere). 

 

2.3.4 Anvendte metoder for å samle data om byggenes tilstand 

Det ble opplyst i intervjuene at det ikke er en felles rutine blant eiendomsforvalterne for å 

kartlegge tilstand i bygningsmassen. Det foregår imidlertid en rekke aktiviteter som 

genererer data om tilstanden til de ulike byggene:  

■ Innmeldinger fra brukerne er en sentral kilde til informasjon om tilstand (se 2.3.5).  

■ Mye avdekkes også når driftspersonell i kommunen er ute og gjør reparasjoner og 

kontroller. 

■ Forvaltere registrerer tilstand på boliger når personer flytter ut, basert på 

overleveringsprotokoller inkludert tilstandsrapporter. Forvalter på boliger har også 

ukentlige møter med representanter for boligkontoret der innvendige forhold 

diskuteres. 

■ Internkontrollsystemet NORIK brukes for å sjekke av om man tilfredsstiller krav til 

tekniske anlegg, ved teknisk ingeniør. 

■ Det gjennomføres en rekke tilsyn i kommunen og dette er en viktig kilde til 

informasjon om tilstand på byggene opp mot regelverk. Driftspersonell har 

kompetanse til å føre de fleste tilsyn, men det bestilles også noe eksternt, for 

eksempel branntekniske gjennomganger på formålsbygg. Eksempelvis kommer 

miljø- og helsevernstilsyn, el-tilsyn og branntilsyn på varslede tilsyn.  

 

2.3.5 Mer om rutiner for innmelding om behov fra brukere av bygg 

Den enkelte eiendomsforvalter foretar på sine områder planleggingsmøter med styrere av 

formålsbygg og driftspersonell hvor man diskuterer status og behov i byggene. Det er en 

felles oppfatning blant de som har blitt intervjuet at eiendomssjef har et høyt fokus på at 

eiendomsforvaltningen skal være mer ute hos brukerne. 
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Fra 2014 tok eiendomsforvaltningen i bruk FDVU-systemet Facilit
3
. Det gikk frem fra 

respondentene i revisjonen at innføring av dette systemet har bedret 

eiendomsforvaltningens systematiske arbeid opp mot bygningsmassen. Systemet 

oppleves av forvalterne som mer brukervennlig enn det tidligere systemet som ble brukt. 

Bakgrunnen for innkjøpet av systemet var at man ville ha en database for sentral 

dokumentasjon. Eiendomssjef opplyser at systemet skal brukes som et komplett FDV-

system.   

 

Facilit nyttes også til å samle data om tilstand i byggene fra brukerne på en systematisk 

og dokumenterbar måte. Dette skjer via en Helpdesk-funksjon, hvor brukerne kan melde 

inn feil og mangler (avvik). Til nå skal kommunen ha fokusert mest på å implementere bruk 

av denne funksjonen. 

 

Det blir beskrevet at rene "vaktmesteroppgaver" går til vaktmesterne, men at litt større 

oppgaver, som eksempelvis behov for en ny vask, meldes inn til forvalterne. Større behov 

blir gjerne tatt opp på planleggingsmøter med brukerne av formålsbyggene. Når det gjelder 

de ubemannede boligene melder leietakerne fra til boligkontoret. Boligkontoret registrerer 

disse innmeldte avvikene videre i systemet gjennom en egen bruker i Facilit. 

 

Det jobbes fortsatt med implementering av den nye innmeldingsrutinen. I hvilken grad 

brukere registrerer avvik i systemet i dag blir sagt å variere. Eiendomssjef opplyser at det 

er blitt gitt opplæring i form av kursmoduler til brukerne/styrerne av formålsbyggene. Det 

er også utarbeidet veiledende informasjonshefter til relevante parter. 

 

2.3.6 Dokumentasjon av tilstand 

I intervjuene gir de ansatte uttrykk for at det ikke er så god oversikt over tilstanden i 

byggene som det man ønsker. Selv om den enkelte eiendomsforvalter har god oversikt 

over byggene som han eller hun selv har ansvar for, skal behovet per i dag ikke være godt 

nok dokumentert. Dette er det tatt tak i ved å innføre og ta i bruk Facilit, som gjør at 

informasjon per bygg nå i økende grad blir dokumentert i ett felles system.  

 

Man har ikke fått på plass en enhetlig struktur på dokumenteringen av informasjon om 

byggene i systemet. Det er ingen fast rutine for kategorisering av tilstand. 

Avviksregistreringen i Facilit inneholder mulighet for å velge tilstandsgrad, f. eks 

"Tilstandsgrad 2 – middels kraftige symptomer", men denne kategoriseringen er ikke tatt i 

bruk. IK-bygg
4
 sin kategorisering ble nevnt som en mulighet som kan benyttes.  

 

Informasjonen som lagres i Facilit i dag er hovedsakelig drifts- og arbeidsoppgaver tilknyttet 

hvert bygg. Dette er både oppgaver av gjentakende karakter og enkeltoppgaver, og både 

oppgaver utført av egne ressurser og av eksterne. Noe av dokumentasjonen er lagt inn 

som egne fristilte dokumenter og noe i faste bokmoduler, f. eks Brann og FDV. Det er 

registrert basisinformasjon om byggene, som blant annet byggeår, areal, antall etasjer, 

rom, adresse og formål, der man kjenner dataene.  

 

Systemet skal enda ikke være fullt utnyttet. Det ble opplyst om at eiendomsforvaltning er 

i diskusjon med programvareleverandøren om forbedring og utvikling av systemet 

 

 

 

 

 

3
 Programvare innen forvaltning, drift, vedlikehold og service (FDVU) av eiendommer. 

4
 Internkontroll for norske bygg, et internkontrollsystem som kan synliggjøre byggets tilstand og skaderisiko. 
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2.3.7 Kostnadsberegning 

Eiendomsforvaltere beskriver at kostnadsberegninger gjøres typisk først på 

vedlikeholdsaktivitetene som planlegges å bli utført. I forbindelse med utarbeidelse av 

budsjettforslag blir forvalterne bedt om å melde inn til eiendomssjef tall for de viktigste 

tingene som de kjenner til av vedlikehold til neste år, og som det er kapasitet til å gjøre, 

samt forventet ad-hoc forbruk per tjeneste eller bygg. I planlegging og prosjektering av 

vedlikeholdsaktiviteter bruker forvaltere gjerne tall fra lignende vedlikehold som er gjort 

tidligere, og/eller man ber leverandører om prisoverslag. Vedlikehold som tas inn som en 

del av større opprustninger inngår i investeringsprosjekter og -budsjetter. 

Det er ikke rutiner for å kostnadsberegne/-anslå det totale vedlikeholdsbehovet. Det følger 

at det totale vedlikeholdsbehovet i kommunens bygningsmasse ikke er tallfestet. 

 

2.3.8 Pågående forbedringsarbeid i avdeling eiendomsforvaltning 

Siden 1.1.2015 har det pågått et koordinert forbedringsarbeid i avdeling 

eiendomsforvaltning ved innføring av månedlige kvalitetsmøter. Deltakerne på 

kvalitetsmøtene representerer alle enheter i avdelingen, og er forvalterne av formålsbygg 

og boliger, teknisk ingeniør, mellomledere for driftspersonell og renhold, prosjektledere 

innen utbygging og eiendomsutvikler.  

Målet var i første omgang å identifisere nåsituasjonen og forbedringsområder. Etter det 

første møtet ble det opprettet mindre grupper med prosjektledere som nå jobber med å 

klargjøre og nå målsetninger innenfor valgte temaer. Definert prosjektperiode er 2015-

2017. Tema som blir sett på er: 1) Vedlikeholdsplaner, 2) Facilit, 3) Kvalitetslosen 4) 

Brukeravtaler, 5) Salg av eiendom, 6) Eldreboliger til sameie/borettslag (salg), 7) Boligene - 

grensesnitt og arbeidsfordeling, 8) Arbeidsoppgaver og ansvar og 9) Kultur. 

 

I dette arbeidet er identifiserte forhold som ønskes avklart blant annet arbeidsfordelingen 

mellom ulike avdelinger i Nøtterøy kommune som jobber opp mot de kommunale boligene. 

Man ønsker å definere og evaluere praktisk ressursbruk for å holde boligene på akseptabel 

standard, samt avklare hva som er akseptabel vedlikeholdsstandard. Det er behov for 

bedre oversikt over levetid på tekniske anlegg og alle myndighetskrav. Det er en intensjon 

å øke bruk av eksisterende verktøy (Facilit). 

 

Det gikk fram en gjennomgående oppfatning hos de intervjuede at det er et godt 

arbeidsmiljø samt engasjement rundt det interne forbedringsarbeidet i avdelingen.  

 

2.3.9 Vurdering 

En forutsetning for å kunne prioritere vedlikehold planmessig over tid, for å igjen sikre en 

bygningsmasse som er i tråd med overordnet mål 7.7 i Nøtterøy kommune, er at det finnes 

systemer og rutiner for å kartlegge det langsiktige vedlikeholdsbehovet basert på 

bygningsmassens tilstand. Kommunen er også pålagt å holde seg informert om, samt 

kontrollere og dokumentere at regelverk for bygningsmessige forhold følges gjennom 

kommunens internkontroll. 

Kommunestyret har i vedtak 006/11 bedt eiendomsforvaltningen om å gjennomgå, 

utarbeide og formalisere rutiner for kartlegging av alle kommunale bygg og boliger. 
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Når det gjelder spørsmålet om det er skjedd endringer i rutinene vurderer vi at det har 

skjedd en større forbedring ved at kommunen har tatt i bruk en ny programvare for et felles 

FDV-system. Etter vår vurdering gir dette en bedre systematikk i forvaltningsarbeidet, samt 

reduserer sårbarheten i eiendomsforvaltningen ved å samle dokumentasjon per bygg på 

et felles og mer oversiktlig sted. Det er videre gjort et planmessig arbeid med å 

implementere dokumenterbar innmelding av avvik fra brukerne i det nye systemet, noe 

som styrker internkontrollen. Det er også positivt at det innhentes tilbakemeldinger fra 

brukerne gjennom brukerundersøkelser og at det er fokus på dialog. Ansvarsforhold hos 

eiendomsforvaltere er endret fra en geografisk fordeling av bygg, til fordeling av type bygg, 

da man har sett dette som mer hensiktsmessig. 

Når det gjelder hvem som har ansvar for å kartlegge vedlikeholdsbehovet, er det 

skriftliggjort at dette ligger hos eiendomsforvalterne, hvor ansvaret blant disse igjen er 

fordelt per type formålsbygg og på kommunale boliger. Avklarte ansvarsforhold er en viktig 

grunnsten i gode internkontrollrutiner, og etter vår vurdering synes ansvar generelt å være 

avklart og fungerer godt i eiendomsforvaltningen i dag. Det er også positivt at det er 

igangsatt et koordinert forbedringsarbeid for å gjøre gjenstående nødvendige avklaringer 

av generelle ansvarsforhold mellom eiendomsforvaltning og boligkontoret i helse- og 

omsorgssektor. Vi støtter at ferdigstillelse av dette arbeidet prioriteres i lys av at oppfølging 

av boligene er erfart å være et krevende område. 

Når det gjelder hvilke metoder som anvendes har revisjonen vist at det er en rekke kilder 

til data om tilstand i kommunens bygg i dag, der meldinger fra brukerne er en sentral kilde 

som det har vært jobbet mye med. Rapporten "Organisering av kommunal 

eiendomsforvaltning", ECON og Multiconsult 2002, peker på at regelmessige kontroller av 

bygg er viktig, spesielt i forhold til bygningsmessige forhold som det ikke kan forventes at 

brukerne vil gi tilbakemeldinger om. På bakgrunn av god praksis for internkontroll og 

eiendomsforvaltning mener vi at det mangler en prosedyre som formaliserer hvordan og 

når kartlegging av tilstand skal utføres, som sikrer en regelmessig kartlegging opp mot alle 

relevante krav til byggene. 

Når det gjelder på hvilken måte tilstanden beskrives er det god internkontroll at det er 

rutiner for dokumentasjon som gjør det klart for den enkelte hva systemer skal brukes til, 

herunder hvordan tilstand skal registreres. Vi vurderer at det nye FDV-systemet Facilit 

tilrettelegger for en mer systematisk dokumentasjon av tilstand for hvert bygg i dag. Det 

er også positivt at eiendomsforvaltning har igangsatt et arbeid for å øke bruken av Facilit. 

Det kom fram i revisjonen at eiendomsforvaltning ikke er helt i mål på å få en enhetlig 

struktur på dokumentering av informasjon i dag, og vi vurderer dette peker på et behov for 

en klargjøring. Dette kan sikre at alle forhold fanges opp med tanke på dokumentert tilstand 

(f. eks. at hvert bygg er delt opp i ulike bestanddeler som tak, ventilasjon, varme, 

kjøleanlegg, med videre). 

Revisjonen har også undersøkt om det er etablert rutiner for å kostnadsberegne 

vedlikeholdsbehovet. KS-veilederen peker på at god praksis for å gjøre riktige prioriteringer 

er å ha et godt beslutningsgrunnlag, derunder oversikt over tilstand på all kommunal 

bygningsmasse, med forslag til prioriteringer og beregnede utbedringskostnader. Vi 

vurderer at det er til stede rutiner for kostnadsberegning, i form av eiendomsforvalternes 

årlige beregninger i forbindelse med årsbudsjettet, samt tildelte ansvar for å prosjektere 

vedlikeholdsoppgaver. 
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2.4 Prioritering og planlegging av vedlikehold i kommunens 

bygningsmasse 

 

2.4.1 Prioritering av vedlikehold på politisk nivå 

I kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026 inngår følgende mål som en overordnet føring 

for prioritering av vedlikehold i bygningsmassen: 

"7.7 Nøtterøy kommune har funksjonelle offentlige bygninger. 

Dette innebærer at kommunale bygg vedlikeholdes slik at de er tiltalende, 

praktiske og funksjonelle og tilfredsstiller alle myndigheters krav til bruk. 

Kommunale bygg er miljøvennlige og driftsøkonomiske, og kapitalverdien av 

byggene bevares." 

 

Kommuneplanens handlingsdel 2015 – 2018 har et fireårsperspektiv, og viser hvilke tiltak 

man har prioritert og funnet rom til i det årlige budsjettet for å realisere de overordnede 

målene. Tiltakene som er planlagt i teknisk sektor knyttes til mål 7.7, eller andre relevante 

målsettinger, og det skilles mellom hvilke tiltak som skal finansieres innenfor henholdsvis 

driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet: 

 

2.4.2 Prioritering av vedlikehold innenfor driftsbudsjettet i 

eiendomsforvaltningen 

Etter vedtatt budsjett beslutter eiendomssjef hvordan de tildelte midlene på 

driftsbudsjettet skal anvendes til vedlikeholdsoppgaver. Det er vanligvis ingen politisk 

involvering i denne prioriteringen. 

 

Det gikk frem av intervjuene at eiendomsavdelingen gjør grove fordelinger av midlene 

innledningsvis. Som en bakgrunn for disse fordelingene har forvaltere på dette tidspunktet, 

som del av prosessen frem mot årsbudsjettet, meldt inn til eiendomssjef de behov/ønsker 

for vedlikehold som det forventes å være kapasitet til å gjøre på egne områder, i samråd 

med teknisk ingeniør og koordinator for driftspersonell der det er relevant.  

 

Det gikk frem av revisjonen at vedlikeholdsaktivitetene i stor grad prioriteres løpende i 

eiendomsforvaltningen gjennom året.  

 

Ledere og ansatte i eiendomsforvaltning gir i intervjuene uttrykk for felles tilnærming til å 

prioritere vedlikeholdsaktiviteter løpende:  

1. Oppfylling av myndighetskrav og pålegg tas tak i først, der krav som går på 

sikkerhet (liv og helse) prioriteres øverst.  

2. Andre brukerbehov  

3. Estetikk (f. eks maling) 

 

 

4. Hvordan prioriterer kommunen hvilke bygg som skal vedlikeholdes? 

a. I hvilken grad blir prioriterte vedlikeholdsaktiviteter konkretisert i plan(er)? 

b. Hvordan ivaretar rutinene for å gjøre prioriteringer/utarbeide planer kartlagt 

behov? 

c. Hvem beslutter hvordan midlene til vedlikehold skal anvendes løpende? 

d. Hvor ofte oppdateres vedlikeholdsplanene? 
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Andre føringer for prioriteringer er politiske vedtak som berører vedlikehold. 

 

2.4.3 Utfordringer i prioriteringen av vedlikehold 

Eiendomsforvaltning erfarer at store deler av vedlikeholdsbudsjettet går til ad hoc-

oppgaver gjennom året, tilknyttet hærverk på boliger og avvik ved tilsyn. Hærverk på 

boligene erfares å være den største utfordringen. 

 

For å få utført mer vedlikehold med bakgrunn i brukerbehov/pålegg enn det driftsbudsjettet 

gir rom for, har man tatt noe som en del av større opprustninger. Dermed har man gjort 

vedlikehold som del av påkostningen i rehabiliteringsprogram som går på formålsbygg.  

 

Kommunen har nylig startet med et overordnet utfordringsdokument som behandles 

politisk. Utfordringsdokumentet revideres årlig og skal være et grunnlag for arbeidet med 

kommunens økonomi- og handlingsplan. I dette dokumentet er det anledning til å 

synliggjøre hva som blir bortprioritert dersom det ikke er nok midler til gjennomføring. 

 

I utfordringsdokumentet 2015-2018 har eiendomsforvaltning meldt inn et behov for en 

økning av vedlikeholdsbudsjett med 2 mill. kr årlig på grunn av etterslep. Grunnet krav om 

reduksjon i driftsbudsjettene har det ikke vært rom for økningen. Det skal også være meldt 

fra om at prisstigning i perioden sett sammen med økt boligmasse og fortsatt etterslep vil 

medføre en kapitalforringelse på sikt. 

 

2.4.4 Vedlikeholdsplaner 

Det foreligger ikke en fullstendig vedlikeholdsplan i kommunen per dags dato. Det 

pågående interne forbedringsarbeidet i eiendomsforvaltningen innebærer en ambisjon om 

å få på plass en fullstendig vedlikeholdsplan i løpet av 2016. Denne ambisjonen inngår også 

i handlingsdelen i den gjeldende kommuneplanen. Det er satt ned en gruppe med ansvar 

for å jobbe med temaet, og det arbeides for tiden med å avklare hvilken form denne 

vedlikeholdsplanen skal ha. Det kom frem i revisjonen at det også gjenstår en del 

kartlegging før det foreligger et register med all informasjon som bakgrunn for en slik plan.  

Det foreligger en fireårsplan for vedlikeholdsaktiviteter i Facilit. Denne planen lister en 

rekke detaljerte enkeltoppgaver for de enkelte byggene (inkl. dato, kostnader, oppgavetype 

og ansvar), men det ble opplyst om at listen ikke er utfyllende.  

 

Ved siden av prioriteringene som gjøres i forbindelse med årsbudsjettprosessen er det ikke 

fastsatte tidspunkter eller rutiner for å oppdatere vedlikeholdsplaner per bygg eller samlet. 

 

Løpende detaljplanlegging, og koordinering av arbeidsoppgaver fra Facilit helpdesk, ligger 

hos de enkelte eiendomsforvaltere på sine områder. Aktiviteter blir i økende grad 

dokumentert i Facilit. Det foreligger også her lister over planlagte oppgaver for 

driftspersonell per formålsbygg. I eksemplene som er gjennomgått i 

forvaltningsrevisjonen, er aktivitetene detaljerte og de fleste aktivitetene er relatert til 

brannvernskontroller. 

 

 

2.4.1 Vurdering 

Gjennom vedtak 006/11 ba kommunestyret om at eiendomsavdelingen følger opp 

kartlegging av kommunale bygg og boliger med vedlikeholdsplaner for hvert bygg. Det ble 
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også bedt om at eiendomsavdelingen utarbeider mer konkrete vedlikeholdsplaner/ 

tilstandsrapporter, inkludert fremdrift for nødvendige utbedringer og oppfølging av pålegg 

fra myndigheter, og at de oppdateres og ajourføres. 

 

Dette vedtaket er et bakteppe for problemstilling 4 med underproblemstillinger hvor vi ser 

nærmere på hvordan kommunen prioriterer og planlegger vedlikehold av bygg i dag.  

 

Når det gjelder spørsmålet om hvem som beslutter hvordan midlene til vedlikehold skal 

anvendes løpende, har revisjonen funnet at det er eiendomssjefen som gjør 

beslutningene. Løpende vedlikehold finansieres over vedtatt driftsbudsjett, og bruk av 

budsjettet besluttes av eiendomssjef.  

 

Et annet spørsmål har vært å se på hvordan rutinene for å gjøre prioriteringer/utarbeide 

planer ivaretar kartlagt behov. Etter vår vurdering tilrettelegger interne rutiner for å ivareta 

de viktigste behov i prioriteringen av vedlikeholdet, på følgende måte: Ansvaret for å 

kartlegge behovet for vedlikehold ligger hos den enkelte eiendomsforvalter fordelt på ulike 

kategorier bygg, og eiendomssjef gjør beslutninger om løpende vedlikehold i tett 

samhandling med eiendomsforvalterne. For prioriteringen benyttes det kriterier som vi 

vurderer er fornuftige i forhold til kommunens ansvar for å ivareta gjeldende lover og regler 

om bygningsmessige forhold. (Vi viser imidlertid til vurderinger under problemstilling 3 som 

peker på forbedringspotensial i formalisering av rutinen for selve kartleggingen). 

 

De to andre underproblemstillingene har vært å se på i hvilken grad prioriterte 

vedlikeholdsaktiviteter blir konkretisert i planer, og hvor ofte planene oppdateres. Vi 

vurderer at eiendomsforvaltningen på dette punktet har oppnådd en vesentlig forbedring 

ved at flere konkrete vedlikeholdsaktiviteter per bygg med opp til et fireårsperspektiv går 

frem av systemet Facilit. Vi mener på bakgrunn av dette at det er etablert et godt grunnlag 

for å ivareta vedlikeholdsplanlegging på en systematisk måte. Eiendomsforvaltning er også 

på god vei med registering av aktiviteter i systemet, noe som reduserer sårbarhet i forhold 

til den enkelte forvalter.  

 

Da det ikke er fullstendige vedlikeholdsplaner per bygg i dag, kan vi ikke konkludere med 

at eiendomsforvaltningen er i mål med oppfølging av kommunestyret sitt vedtak om 

vedlikeholdsplaner. Vi mener likevel at arbeidet med oppfølging av kommunestyret sitt 

vedtak er påbegynt, ved at det er satt ned en arbeidsgruppe for vedlikeholdsplan og 

etablert en prosjektperiode for å ferdigstille arbeidet innen 2016. På bakgrunn av KS-

veiledning ønsker vi her å peke på at det er viktig at man oppnår mest mulig fullstendighet 

og et langsiktig perspektiv for hvordan man skal ivareta prioriterte vedlikeholdsbehov 

fremover i tid med tilgjengelige midler. Vi vurderer at det ikke er tilstrekkelig formaliserte 

rutiner for ajourføring og syklisk oppdatering av vedlikeholdsplanene/planen, og anbefaler 

at dette utarbeides. 

 

 

2.5 Borgheim Sentrumsbygg AS  

Videre følger en beskrivelse Borgheim Sentrumsbygg AS som forvalter deler av 

bygningsmassen som brukes av kommunen.  

 

Borgheim Sentrumsbygg AS er et eiendomsselskap som eies 100 % av Nøtterøy 

kommune og som driver med ervervelse, bebyggelse og drift av fast eiendom. Selskapet 

ledes av et styre på fem medlemmer sin rapporterer til kommunestyret i Nøtterøy. Disse 

velges årlig av styrets generalforsamling, som er formannskapet i Nøtterøy kommune. 

Styret har seks til ti styremøter i året, avhengig av aktivitet.  
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Selskapet har fire datterselskaper: Kirkeveien 213 AS, Kirkeveien 222 AS, Semsveien Bygg 

AS og Borgheim Driftsbygg AS. Styret i Borgheim Sentrumsbygg AS er generalforsamling 

for datterselskapene. Styret i Borgheim Sentrumsbygg AS og datterselskapene utgjøres 

av de samme personene. 

 

Daglig leder av Borgheim Sentrumsbygg AS samt datterselskaper er ansatt i en 100 % 

stilling i kommunens sentralstab, men leies inn og bruker ca. 50 % av stillingen sin som 

daglig leder i de totalt fem selskapene i dag. Selskapene har ingen ansatte.  

 

2.5.1 Oversikt over bygningsmassen til Borgheim Sentrumsbygg AS 

Kommunen leier de fleste bygg som Borgheim Sentrumsbygg AS og tilknyttede selskaper 

eier. Alt vedlikehold bekostes og forvaltes av selskapene, mens brukertilpasset ombygging 

dekkes av leietaker (kommunen). Videre følger en kort oversikt over bygningsmassen:  

Borgheim Sentrumsbygg AS eier de fire administrasjonsbygg på Tinghaug, 

Tinghaugveien 14, 16, 17 og 18. Nøtterøy kommune leier disse arealene til 

administrasjonsbygg, eller driver bruksarealene selvstendig (kulturhusdelen), med unntak 

av deler av Tinghaug nr. 14 som leies av et privat legesenter. Kommunen utfører for tiden 

en oppgradering av kulturhushallen. Når det gjelder vedlikehold av bygget for å holde det i 

opprinnelig stand ligger dette til Borgheim Sentrumsbygg AS. 

 

Kirkeveien 213 AS eier seks eiendommer under utvikling, derav tre bygg og tre 

ubebyggede eiendommer. De bebyggede eiendommene er  

1) Kirkeveien 213: Utleiebygg som brukes til forretning/kontor, ungdomshus og skole 

2) Kirkeveien 211: Forretningsbygg tidligere brukt til dagligvareforretning 

3) Klokkerveien 18: Et bolighus.  

Kirkeveien 17 er en av de ubebyggede eiendommene og er tilknyttet nr. 18. I tillegg eier 

selskapet tomtene Hellaveien 1 og 3. Av byggene leier kommunen ungdomshusdelen av 

Kirkeveien 213 og Klokkerveien 18. I Kirkeveien 213 er det pr august 2015 13 andre 

leietakere utenom kommunen. Kirkeveien 211 leies av Nøtterøy turnforening. 

 

Kirkeveien 222 AS eier brannstasjonsbygget. Brannstasjonen står for tiden framfor 

opprustning, som i hovedsak kjøres av kommunen som leietaker. Kommunen er i 

utgangspunktet leier av hele Kirkeveien 222, og Vestfold interkommunale brannvesen (VIB) 

leier her igjen av kommunen. 

 

Semsveien Bygg AS eier fire bygg.  

1) Semsveien 11: Kulturskole (og det største bygget), leid av kommunen.  

2) Semsveien 7: Kontorbygg der blant annet kommunens tillitsvalgte og renholdere 

holder til, leid av kommunen. 

3) Semsveien 9: Lagerbygg som leies av en kunstner. 

4) Tingaveien 10: Et sveitserhus som leies ut til den kommunale delen av NAV 

 

Borgheim Driftsbygg AS eier to bygg. Semsveien 13 leies av kommunen. For Semsveien 

15 betaler ikke kommunen leie men tar alle kostnader med drift og vedlikehold av bygget. 

Begge bygg disponeres av teknisk sektor og brukes til driftsbygg (lager, verksted, 

administrasjon for uteavdeling på teknisk og vaskehall). 

 

Fra selskapets årsrapport 2014 går det fram at Borgheim Sentrumsbygg AS sammen med 

de fire datterselskapene har drevet omfattende vedlikeholdsarbeider på alle bygg i 2014. 
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2.5.1 Rutiner for vedlikehold av byggene til Borgheim Sentrumsbygg AS 

Når det gjelder myndighet, roller og ansvar beslutter Borgheim Sentrumsbygg AS ved 

styret selskapets drift og vedlikehold, og er ansvarlig for vedlikeholdsplanlegging. Daglig 

leder utøver forvaltningsansvaret, herunder kartlegging av vedlikeholdsbehov i byggene 

som eies av Borgheim Sentrumsbygg og datterselskapene. Daglig leder rapporterer til 

styret i selskapene. Status vedrørende vedlikehold rapporteres på hvert styremøte. Det er 

ikke nedfelt spesifikke skriftlige rutiner eller ansvarsbeskrivelser for daglig leders 

forvalteroppgave utover ansvaret som daglig leder av selskapene. 

Eiendomsforvaltningen i Nøtterøy kommune ivaretar kun rollen som leietaker inn mot 

Borgheim Sentrumsbygg AS og bygningsmassen som selskapet eier. 

Det leies inn vaktmestertjenester samlet for de fem selskapene som inngår i Borgheim 

Sentrumsbygg-gruppen. Vaktmestertjenesten legges ut på anbud ca. hvert 4-5 år. For tiden 

er det ISS som har tjenesten da de vant forrige anbudsrunde. ISS har ansatt en person 

som har sin stilling 100 % opp mot Borgheim sentrumsbygg og datterselskapene totalt 

Selskapet skal ut igjen i 2016 med en ny anbudsrunde. 

Når det gjelder metoder for å samle informasjon om vedlikeholdsbehov i hovedsak 

opplyser daglig leder at dette i hovedsak er: 

■ Innleid vaktmester følger med og er kjent i alle byggene. Vaktmester melder inn 

inn vedlikeholdsbehov til daglig leder via ukentlige rapporteringer via e-post. 

■ De siste årene er det også igangsatt inngående gjennomganger av de tekniske 

områdene brann og el. Brannkonsulent leid inn eksternt har i 2013 og 2014 gått 

igjennom alle byggene og avgitt en samlet rapport om tilstand og nødvendige 

tiltak. For elektriske anlegg er det gjort en gjennomgang i 2014 og 2015, hvor det 

ble avgitt en rapport for hvert bygg, inkludert en handlingsplan. 

■ Til tider gjøres det også en gjennomgang med oversikt over ytre vedlikehold, 

fasader, tak og vinduer. Her leies også inn eksterne. Dette ble gjort for alle bygg 

for 6-7 år siden. Daglig leder vurderer nå å gjøre en ny gjennomgang. 

 

I forbindelse med dokumentasjon av tilstand har ikke Borgheim Sentrumsbygg AS et eget 

system for å dokumentere informasjon om byggene, eller for å rapportere inn meldinger 

om avvik fra brukere. Branngjennomgangen har resultert i at det er etablert en såkalt HMS-

håndbok, som er et elektronisk system. Brukerne har fått opplæring i å legge inn rapporter 

på dette systemet. Dette systemet kan også utvides til å rapportere for alle 

vedlikeholdsaktiviteter på byggene. Per i dag samler og lagrer daglig leder informasjon om 

byggene på PC. Alle byggene er registrert med alder og byggemåte. Ingen andre har 

tilgang til Borgheim Sentrumsbyggs område på Intranettet, unntatt IT-avdelingen i 

Nøtterøy kommune og daglig leder. 

 

Vedlikeholdssituasjonen på byggene ble av daglig leder beskrevet som generelt ganske 

tilfredsstillende, men det anslås at behov i årene fremover omfatter tiltak for 5-7 mill. kr. 

Med en ramme på 1,5- 2 mill. kr pr år innebærer det 4-5 år før dette behovet er dekket. 

Offentlige krav og tilsyn presser behovet for tiltak på byggene. Med større krav øker 

vedlikeholdsbehovet. Det er spesielt krav til økt sikkerhet i byggene som øker (brann, el 

etc.) i tillegg til bedre inneklima og innemiljø for de som jobber i byggene. 

 

Når det gjelder prioritering og planlegging som behandles i styrene er dette litt avhengig 

av situasjon og hvilke behov/endringer som oppstår. For vedlikehold som finansieres via 

driftsbudsjettet vedtas i utgangspunktet et årlig driftsbudsjett. Styret i samarbeid med 

daglig leder beslutter løpende bruk av budsjettet innenfor rammen. Budsjettrammen er 

overordnet. Det er totalt ca. 15 bygg med et årlig vedlikeholdsbudsjett på 1,5-2 mill. Det 

meste går til planlagte vedlikeholdsoppgaver, men 10-15 % settes av til påkommende 



Forvaltningsrevisjon "Bygningsmessige forhold og vedlikehold av kommunale bygg", Nøtterøy kommune  

 

 

19 

 

vedlikehold. Utgangspunktet for vedlikeholdet er det som skal til for å holde byggene i 

stand. 

 

Daglig leder lager en overordnet vedlikeholdsplan som legges fram for styrene. Planen 

omtaler både hva som er tenkt å gjøres inneværende år, og noe om hva som kanskje kan 

gjøres dette året eller senere, avhengig av hvor mye ad hoc behov som oppstår gjennom 

året. Daglig leder avgir også oversikter til styret i Borgheim sentrumsbygg AS over hva 

som er gjort av vedlikehold i inneværende år, og hvordan det ligger an i forhold til budsjettet 

gjennom året.  

 

For gjennomføring og detaljplanlegging av vedlikehold brukes vaktmester ISS og 

håndverksbedrifter som kommunen har rammeavtaler med. Dersom det ikke foreligger 

rammeavtale sjekkes det priser med minimum tre selskaper om oppgaven er av en viss 

størrelse. 
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3 KOSTRA-analyse 

 

3.1 Utvikling i produktivitetsindikatorer i 

eiendomsforvaltningen 

 

3.1.1 Om analysen  

Problemstilling 5 innebefatter å gjøre en tallanalyse med framstilling av utvikling i 

produktivitetsindikatorer over tid, men det har ikke inngått i vårt mandat å finne årsaker til 

tallene. De identifiserte områdene må underlegges nærmere analyse for å kunne utrede 

årsaker, konsekvenser og muligheter: 

 

Figuren over viser en tilnærming som fokuserer på indikatorer innenfor alle tre 

hovedområder i KOSTRA: 

 Kommunens prioritering av sine ressurser 

 Kommunens dekningsgrader (behovsdekning) 

 Kommunens produktivitet 

 

Analyse av disse vil vise hva ulike tjenester koster, men ikke hvilken kvalitet tjenestene 

har. Indikatorene gir ikke entydige svar på årsakene på forskjeller mellom kommuner eller 

utviklingen innen en kommune, men de gir grunnlag for å identifisere ressursbruk ved 

tjenesteproduksjon/areal i forhold til andre kommuner og for å identifisere 

ressursbruksutviklingen i kommunen. 

 

Behov

Befolkning

Sosiale kjennetegn

Ressursbruk

Type / art

Tjeneste / målgruppe / 

areal

Tjenesteproduksjon

Omfang

Kvalitet

5. Hvordan har utviklingen i produktivitet i eiendomsforvaltningen i Nøtterøy 

kommune vært fra 2010 til 2014? (Basert på KOSTRA-analyse) 
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I denne analysen må "produktivitet" basert på KOSTRAs produktivitetsindikatorer 

forstås som utgifter per kvm. for eiendomsforvaltningen samlet og for utvalgte 

formålsbygg,  

 

Vi har sett på utvalgte nøkkeltall for utgifter per kvm (ressursbruk) for 

eiendomsforvaltningen i Nøtterøy kommune, og sammenlignet disse med 

kommunegrupperingen Vestfold og KOSTRA-gruppen som Nøtterøy kommune tilhører. 

KOSTRA-gruppen består av 31 kommuner som kjennetegnes som "store kommuner med 

lave bundne kostnader, middels frie disponible inntekter".  

 

Vi har først sett på nøkkeltallene for året 2014. For å undersøke nærmere hvordan 

kommunen ligger plassert i forhold til de enkelte kommunene i KOSTRA-gruppen, har vi 

delt alle enkeltkommunene i KOSTRA-gruppen inn i fire kvartiler for hvert nøkkeltal, der 

kommunene med de laveste utgiftene per kvm ligger i 1. kvartil. Deretter har vi sett på 

hvordan utviklingen i nøkkeltallene i Nøtterøy kommune har vært per år over tid (fra 2010-

2014), i forhold til snittet i de to gruppene.  

 

Vi viser til vedlegg 1 til rapporten for en oppsummering av resultatene, samt tabeller med 

oversikt over tall og benyttede indikatorer. 

 

3.1.2 Kommentar til hovedtrekk i utviklingen  

I intervjuene ble vi opplyst om at Nøtterøy kommune de siste årene har fått ryddet mye 

opp i egen praksis for regnskapsføring som følge av et samarbeid om tjenesteanalyser 

mellom ulike kommuner i Vestfold. Tallene skal derfor ha blitt mer sammenlignbare enn 

de var tidligere. Vi velger derfor å vektlegge de tre siste år (2012-2014) i KOSTRA-analysen 

i denne kommentaren. 

Tallene viser at Nøtterøy kommune hadde høyere driftsutgifter per kvm til den kommunale 

eiendomsforvaltningen i 2014 i forhold til sammenlignbare kommuner. Disse tallene sier 

at kommunen i dag bruker relativt mer ressurser i form av driftsutgifter enn 

sammenlignbare kommuner. Kommunen har også de to forutgående år ligget høyere enn 

snittet i Vestfoldkommunene, men derimot lavere enn snittet i KOSTRA-gruppen. 

Ressursbruk per kvm har økt de siste tre år.  

 

Nøtterøy brukte i 2014 også mer ressurser til driftsaktiviteter enn de andre kommunene. 

Utviklingen over flere år viser imidlertid varierende ressursbruk og mindre vesentlige 

forskjeller, både mellom ulike år og sett i forhold til sammenlignbare kommuner. 

 

Nøtterøy kommune har derimot lite utgifter til vedlikeholdsaktiviteter per kvm i alle de siste 

tre år sammenlignet med snittet i de andre kommunegruppene. Forskjellene er særlig 

store i forhold til KOSTRA-gruppen. Vi mener dette indikerer at kommunen over tid har 

brukt mindre ressurser til løpende vedlikehold som finansieres over driftsbudsjettet i 

forhold til sammenlignbare kommuner. 

 

Vi presiserer at de bakenforliggende forholdene som forklarer disse trekkene ikke har 

inngått i analysen. 
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4 Anbefalinger 

KPMG vil her komme med anbefalinger på områdene der det i forvaltningsrevisjonen er 

funnet forbedringspotensial.  

 

Anbefalingene er formulert på bakgrunn av vurderingene. De er ment som forslag til 

hvordan kommunen kan bedre sitt interne arbeid, i hovedsak når det gjelder kartlegging og 

langsiktig planlegging av vedlikehold for å sikre at man etterlever gjeldende krav til 

bygningsmessige forhold og oppnår funksjonelle kommunale bygninger. 

 

 

Våre anbefalinger er følgende: 

 

1. Vi anbefaler at kommunen systematisk gjennomfører og dokumenterer evalueringer 

av større organisasjonsendringer i fremtiden for å oppnå felles kunnskap om virkningen 

av endringene som vedtas, og i hvilken grad kommunen oppnår tiltenkte mål og 

effekter av endringene. 

 

2. Vi anbefaler at eiendomsforvaltningen kjører utført brukerundersøkelse igjen på et 

senere tidspunkt, slik at enheten kan bruke resultater over tid til å se på effekter på 

brukertilfredshet av internt forbedringsarbeid. 

 

3. Eiendomsforvaltning bør utarbeide  

a. En skriftlig prosedyre for hvordan kartlegging av tilstand skal utføres som 

sikrer en regelmessig kartlegging opp mot alle relevante krav til byggene.  

b. En mal for hvordan tilstanden skal dokumenteres for å sikre at alle forhold 

fanges opp. 

 

4. I tilknytning til det pågående arbeidet med vedlikeholdsplaner bør eiendomsforvaltning 

utarbeide en skriftlig rutine for å ajourføre og oppdatere vedlikeholdsplaner som sikrer 

et langsiktig perspektiv. 
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5 Uttalelse fra rådmannen 

 

Rådmannen takker for forvaltningsrevisjon rettet mot «Bygningsmessige forhold 

og vedlikehold av kommunale bygg». 

 

Rådmannen er fornøyd med den gjennomgang som er gjort. 

 

Alt i alt vurderer rådmannen resultatet av forvaltningen som tilfredsstillende. De 

områder det påpekes bør videreutvikles og arbeides videre med er allerede 

igangsatt. 

 

Som det fremkommer av rapporten er det etablert nytt elektronisk system for 

oppfølging av vedlikehold og dette videreutvikles. Videre arbeides det på 

Eiendomsforvaltningen etter en klar fordeling av ansvar og oppgaver. 

 

Nye systemer og rutiner blir fulgt opp, og det etableres nye rutiner og maler for 

oppfølging. 

 

Tilbakemelding om systematisk evaluering etter organisasjonsendringer merker 

rådmannen seg. Organiseringen er fulgt opp med konkret arbeid og 

tilbakemeldinger fra ansatte og brukere, samt vært tema innad i avdelingene. En 

systematisk gjennomgang med tilhørende dokumenter avhenger av tid og ressurser 

en ser som hensiktsmessig å bruke til dette, særlig når omorganiseringen er noe 

begrenset. Endringer og tilpasninger diskuteres fortløpende i tillegg til at det er 

gjennomført brukerundersøkelse. 

 

Brukerundersøkelse vil bli fulgt opp videre. 

 

Utarbeidelse av rutiner for regelmessig kartlegging av vedlikehold og mal for 

oppfølging av krav til bygg er påbegynt. 

 

Vedlikeholdsplaner gjennomgås og ajourføres årlig ved budsjettbehandling og 

synliggjøres i utfordringsdokument, samt økonomiplanen. I tillegg foreligger en 

fireårsplan for vedlikeholds aktiviteter. 

Kommunens økonomiske situasjon er avgjørende for gjennomføring av 

vedlikehold, i tillegg oppstår det ad-hoc situasjoner som ikke er planlagt, men tar 

betydelige ressurser fra budsjettet. 

 

 

Kommentar til KOSTRA tall. 

 

I rapporten fremkommer det at eiendomsforvaltningen har høyere driftsutgifter og 

driftsaktiviteter, samt lavere utgifter til vedlikehold sammenlignet med snittet i 

Kostra-gruppen. 

 

Rådmannen mener det må en ytterligere kommentar til dette. 
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Eiendomsforvaltningen og økonomiavdelingen har deltatt i et nettverk for Vestfolds 

kommuner der hensikten var å gjennomgå føring i kostra og analysere om resultater 

er sammenlignbare. Kommunene legger ulike faktorer i tallene. For eksempel ville 

Nøtterøys korrigerte brutto driftsutgift kommet under gjennomsnittet dersom 

avskrivninger ble tatt ut.  

Nøtterøy har redusert utgifter til forvaltning også fordi bygningsmassen er blitt 

større og nye bygg. Dette medfører utgiftsreduksjon pr m2. 

Likeledes kan det nevnes at innenfor drift, forvaltning og vedlikehold er det er beløp 

til vedlikehold som er redusert, mens utgiftene samlet er økt med 2%. 

 

Bakgrunn for å trekke frem disse eksemplene er at rådmannen mener det kan gi et 

feil inntrykk av driften slik tallene fremkommer uten ytterligere kommentar i 

rapporten.  

 

Rådmannen vil sørge for at Hovedutvalg for kommunalteknikk får informasjon om 

hvordan ressurser forvaltes i eiendomsforvaltningen. 

Det er alltid et mål å bruke midler effektivt og hensiktsmessig. 

 

 

Toril Eeg 

Rådmann, Nøtterøy kommune 
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Vedlegg 1 Tabeller KOSTRA-analyse 

 

Oppsummering av utgifter per kvm. i eiendomsforvaltningen i Nøtterøy 

kommune sammenlignet med KOSTRA-gruppe og Vestfoldskommuner 

 

2014  

Her oppsummerer vi resultatene som kom ut av analysen for kommunal 

eiendomsforvaltning samlet sett for året 2014. 

Det gikk fram av analysen at Nøtterøy kommune har 

■ Høyere driftsutgifter sammenlignet med snittet i de andre gruppene (1017 kr per 

kvm mot henholdsvis 948 i KOSTRA-gruppen og 926 i Vestfold) 

■ Høyere utgifter til driftsaktiviteter sammenlignet med snittet i de andre gruppene 

(540 kr mot 503 kr per kvm i både KOSTRA-gruppen og Vestfold)  

■ Lavere utgifter til vedlikeholdsaktiviteter sammenlignet med snittet i de andre 

gruppene (31 kr mot henholdsvis 88 i KOSTRA-gruppen og 62 i Vestfold) 

 

Analysen av Nøtterøy kommunes plassering i forhold til enkeltkommunene i KOSTRA-

gruppen på de samme indikatorene viser at:  

■ Nøtterøy kommune er blant de kommunene i KOSTRA-gruppen som har de nest 

høyeste driftsutgiftene til eiendomsforvaltningen i 2014 (3. kvartil), med 291 kr. mer 

pr. kvm enn kommunene som hadde laveste utgifter (1. kvartil). Grunnlagstallene 

viser at Nøtterøy bruker 1017 kr i driftsutgifter pr. kvm, mens kommunene med 

færreste utgifter bruker 444 kr.  

■ Tilsvarende ligger Nøtterøy kommune blant kommunene som har nest høyeste 

utgifter til driftsaktiviteter i gruppen. 

■ Nøtterøy kommune tilhører derimot den gruppen av kommuner som har de laveste 

utgifter til vedlikehold av kommunale eiendommer pr. kvadratmeter, både samlet 

sett og når man ser på samtlige formålsbygg separat. Mens Nøtterøy bruker 31 kr 

pr. kvm til løpende vedlikehold bruker kommunen som er på topp 226 kr pr. kvm. 

 

Utvikling fra 2010-2014  

Her vil vi omtale produktivitetsindikatorer for Nøtterøy kommune per år fra 2010 til 2014, 

sammenlignet med utviklingen i de andre gruppene iht. tall fra KOSTRA-rapporteringen. 

Når vi ser på utviklingen over årene 2010-2014 viser tallene at driftsutgiftene til 

eiendomsforvaltningen samlet sett har økt fra 2012 til 2014, med en større økning fra 898 

kr per kvm i 2013 til 1017 kr per kvm i 2014. Trenden i KOSTRA-gruppen er til 

sammenligning preget av et mer stabilt og høyere nivå, men derimot med en reduksjon i 

driftsutgiftene fra 958 kr i 2013 til 948 kr i 2014. I Vestfoldskommunene ligger snittet jevnt 

over litt lavere enn i Nøtterøy, med en mindre økning til 926 kr per kvm. i 2014. 

Utgifter til driftsaktiviteter per. kvm. i Nøtterøy kommune har vært svært varierende i 

perioden, fra mellom 323 til 620 kr. pr. kvm. De siste årene har det vært en økning til 540 
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kr pr kvm. Til sammenligning har snittet for utgifter til driftsaktiviteter i både KOSTRA-

gruppen og Vestfoldskommunene ligget nokså stabilt på rundt 500 kr kvm.  

Når det gjelder utgifter til vedlikeholdsaktiviteter pr. kvm. i Nøtterøy kommune har det 

skjedd en større reduksjon fra 359 kr. per kvm i 2010 og til de samtlige påfølgende år, hvor 

kommunen har brukt ressurser på mellom 26-63 kr pr. kvm. Man ser en lik trend i 

vedlikeholdsutgiftene til de ulike typer formålsbygg sett separat. Til sammenligning har det 

både i KOSTRA-gruppen og i Vestfoldskommunene også vært en reduksjon fra året 2010 

og til de påfølgende år, men i mindre grad. Siden 2012 har Nøtterøy kommune hatt lavere 

utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i forhold til snittet i begge de andre gruppene, hvor nivået 

har ligget på henholdsvis 79-88 kr per kvm i KOSTRA-gruppen og 55-62 kr per kvm i 

Vestfoldskommunene.  

 

Tabellgrunnlag 

 

Tabellen nedenfor viser resultater på utvalgte produktivitetsindikatorer for Nøtterøy 

kommune, KOSTRA-gruppen og i Vestfoldskommuner per år fra 2010-2014:  

Produktivitetsindikatorer 2010 2011 2012 2013 2014 

Eiendomsforvaltning samlet:      

Driftsutgifter
5
 til kommunal 

eiendomsforvaltning per kvm, kr 

     

Nøtterøy kommune: 887 951 892 898 1017 

KOSTRA-gruppe: 908 912 930 958 948 

Vestfold: 865 860 870 877 926 

Utgifter til eiendomsforvaltningen på eide 

bygg per kvm, kr 

     

Nøtterøy kommune: 977 1014 901 929 2231 

KOSTRA-gruppe: 902 899 918 933 1607 

Vestfold: 879 865 863 864 916 

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal 

eiendomsforvaltning per kvm, kr 

     

Nøtterøy kommune: 359 63 51 26 31 

KOSTRA-gruppe: 123 82 79 90 88 

Vestfold: 126 73 55 59 62 

Utgifter til driftsaktiviteter
6
 i kommunal 

eiendomsforvaltning per kvm, kr 

     

Nøtterøy kommune: 323 620 496 497 540 

KOSTRA-gruppe: 499 514 513 502 503 

Vestfold: 493 488 490 483 503 

Førskolelokaler:      

Driftsutgifter til førskolelokaler per kvm, kr      

Nøtterøy kommune: 1449 1359 1010 838 800 

KOSTRA-gruppe: 1360 1295 1284 1309 1235 

Vestfold: 1139 1250 1160 1157 1200 

 

 

 

5
 Med driftsutgifter i tabellen menes korrigerte brutto driftsutgifter.  

6
 Med driftsaktiviteter menes løpende drift, renhold, vakthold, sikring, energi, vann, avløp og renovasjon.  
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Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, 

førskolelokaler per kvm, kr 

     

Nøtterøy kommune: 616 80 76 39 31 

KOSTRA-gruppe: 713 748 737 711 678 

Vestfold: 179 195 77 68 89 

Utgifter til driftsaktiviteter, førskolelokaler per 

kvm, kr 

     

Nøtterøy kommune: 403 836 564 544 516 

KOSTRA-gruppe 713 748 737 711 678 

Vestfold: 628 714 667 657 681 

Skolelokaler:      

Driftsutgifter til skolelokaler per kvm, kr      

Nøtterøy kommune: 792 807 788 855 947 

KOSTRA-gruppe: 845 827 831 855 839 

Vestfold: 792 779 800 774 815 

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, 

skolelokaler per kvm, kr 

     

Nøtterøy kommune: 289 63 52 22 31 

KOSTRA-gruppe: 114 69 66 78 73 

Vestfold: 117 57 52 48 47 

Utgifter til driftsaktiviteter, skolelokaler per 

kvm, kr 

     

Nøtterøy kommune: 258 495 403 442 453 

KOSTRA-gruppe: 471 479 472 460 453 

Vestfold: 458 481 485 454 474 

Institusjonslokaler:      

Driftsutgifter til institusjonslokaler per kvm, 

kr 

     

Nøtterøy kommune: 754 849 864 591 1047 

KOSTRA-gruppe: 810 852 857 917 901 

Vestfold: 728 720 676 715 825 

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, 

institusjonslokaler per kvm, kr 

     

Nøtterøy kommune: 328 61 70 28 23 

KOSTRA-gruppe: 101 76 71 87 84 

Vestfold kommune: 109 43 37 48 40 

Utgifter til driftsaktiviteter, institusjonslokaler 

per kvm, kr 

     

Nøtterøy kommune: 222 576 549 412 606 

KOSTRA-gruppe: 444 486 480 499 501 

Vestfold: 371 395 384 401 448 

Kommunale idrettsbygg:      

Driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per 

kvm, kr 

     

Nøtterøy kommune: 725 971 480 780 864 

KOSTRA-gruppe: 1094 1119 1104 1104 1112 

Vestfold: 837 821 801 878 903 

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, 

kommunale idrettsbygg per kvm, kr 

     

Nøtterøy kommune: 248 47 7 29 45 
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KOSTRA-gruppe: 188 135 116 130 136 

Vestfold: 161 125 95 100 132 

Utgifter til driftsaktiviteter, kommunale 

idrettsbygg per kvm, kr 

     

Nøtterøy kommune: 325 765 255 379 427 

KOSTRA-gruppe: 674 718 697 634 634 

Vestfold: 520 543 526 570 573 

 

Tabellen nedenfor viser hvordan eiendomsforvaltningen i Nøtterøy kommune ligger an på 

på indikatorene i forhold til kommunene som inngår i KOSTRA-gruppen. 

■ I tabellen lister venstre kolonne indikatorene som er brukt i sammenligningen. 

■ Midterste kolonne viser hvilket av de fire kvartilene av kommuner Nøtterøy 

kommune tilhører (1. Kvartil = laveste utgifter. 4. kvartil= høyeste utgifter). 

■ Høyre kolonne viser hvor mye høyere utgifter Nøtterøy kommune har per kvm enn 

snittet i de kommunene som utgjør 1. kvartil. 

 

Produktivitetsindikatorer 2014 Nøtterøy Avvik fra 1. kvartil 

Eiendomsforvaltning samlet:   

Driftsutgifter
7
 til kommunal eiendomsforvaltning per kvm, kr 3. kvartil +291 

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal 

eiendomsforvaltning per kvm, kr 

1. kvartil - 2,64 

Utgifter til driftsaktiviteter
8
 i kommunal eiendomsforvaltning per 

kvm, kr 

3. kvartil +177,91 

Førskolelokaler:   

Driftsutgifter til førskolelokaler per kvm, kr 1. kvartil - 14,82 

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, førskolelokaler per kvm, kr 1.kvartil - 2,91 

Utgifter til driftsaktiviteter, førskolelokaler per kvm, kr 1. kvartil +55,36 

Skolelokaler:   

Driftsutgifter til skolelokaler per kvm, kr 3. kvartil +340,45  

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, skolelokaler per kvm, kr per 

kvm 

1. kvartil +5,27 

Utgifter til driftsaktiviteter, skolelokaler per kvm, kr 3. kvartil +139,82 

Institusjonslokaler:   

Driftsutgifter til institusjonslokaler per kvm, kr 3. kvartil +492,10 

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, institusjonslokaler per kvm, kr  1. kvartil -4 

Utgifter til driftsaktiviteter, institusjonslokaler per kvm, kr 3. kvartil +316,82 

Kommunale idrettsbygg:   

Driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per kvm, kr 2. kvartil +319,55 

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, kommunale idrettsbygg per 

kvm, kr 

1. kvartil +20,18 

Utgifter til driftsaktiviteter, kommunale idrettsbygg per kvm, kr 2. kvartil +170,18 

 

 

 

7
 Med driftsutgifter i tabellen menes korrigerte brutto driftsutgifter.  

8
 Med driftsaktiviteter menes løpende drift, renhold, vakthold, sikring, energi, vann, avløp og renovasjon.  
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Vedlegg 2 Dokumentliste 

I dette vedlegget listes mottatt dokumentasjon som har vært gjennomgått i revisjonen. 

 

Nøtterøy kommune: 

■ Organisasjonskart Nøtterøy kommune 

■ Investeringsreglement Nøtterøy kommune, vedtatt juni 2011 

■ Økonomiplan og handlingsplan 2013-2016, 2014-2017 og 2015-2018  

■ Årsberetninger 2012, 2013 og 2014 

■ Utfordringsdokument 2015-2018 

■ Forvaltningsrevisjonsrapport "Eiendomsforvaltningen i Nøtterøy kommune", 2010 

■ Kommunestyresak 006/11 - behandling av forvaltningsrevisjonsrapport i 2010  

■ Kommunestyresak 106/13 Boligfornyingsprogrammet  

■ Formannskapsak 148/13 Omorganisering av renholdstjenesten 

■ Prosjektplan organisering av renholdstjenesten i Nøtterøy kommune 

Eiendomsforvaltningen, Nøtterøy kommune: 

■ Organisasjonskart eiendomsforvaltningen 2015 

■ Dokument arbeidsfordeling internt i avdeling eiendomsforvaltning 

■ Resultat fra brukerundersøkelse til virksomhetsledere gjennomført høst 2014 

■ Interne møtereferat: Eiendomsforvaltningen 7.4.15 (kvalitetsmøte), Brukeravtale 

14.4.15 (særmøte) og Rammeavtaler 9.4.15 (særmøte) 

■ Prosedyre "Utbedring av fuktsaker i kommunale bygg", fra Kvalitetslosen. 

■ Excel-dokument "Tjenesteprofil 15 06 14" 

■ Eksempel på rapport økonomikontroll pr. måned 

■ Eksempel på informasjonsbrosjyre om Facilit - Inn- og utflyttingsprotokoller 

■ Vedlikeholdsbudsjett 2013, 2014 og 2015 

■ E-post og excelskjema for innmelding av behov/budsjettall for 2016 

■ Fra FDV
9
-systemet Facilit: 

– Avviksliste boliger (inn/utflyttingsprotokoller) 

– To eksempler på tilstandsrapport ved inn/utflytting kommunale boliger 

– Årsplan fireårsperiode  

– Sjekkliste (planlagte oppgaver) for 4160A Brattås skole 2015 og 2016  

– Sjekkliste for 5150A Herstadløkken barnehage 2016  

– Arealrapport bygninger  

– Aktør - tilknytning mot fasiliteter (kontaktpersoner per bygg) 

Borgheim Sentrumsbygg AS: Årsoppgjør 2014 for selskapet og datterselskaper, 

Vedlikeholdsplan gjennomført 2014 (Exceldok.) og Vedlikeholdsplan 2015 (Worddok.) 

 

 

 

9
 Forvaltning, drift og vedlikehold 
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Vedlegg 3 Revisjonskriterier 

 

Kommuneloven  

 

Kommuneloven § 23 andre ledd, andre punkt sier: 

”Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, 

forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.” 

 

I lovforarbeidene
10

 går det fram at det er i tråd med allment aksepterte ledelsesprinsipper 

at en leder av en virksomhet etablerer rutiner og system som skal bidra til å sikre at 

organisasjonen når de mål som er satt, og at formuesforvaltninga er ordnet på forsvarlig 

måte. Rådmannen har et selvstendig ansvar for å føre kontroll med kommunen si 

virksomhet. Det er ledelsen i en organisasjon som har ansvaret for å etablere et 

tilfredsstillende internkontrollsystem. Internkontroll blir definert i videste forstand som en 

prosess, satt i verk og gjennomført av virksomhetens ledere og ansatte med formål å sikre 

måloppnåelse på følgende områder: målrettet og effektiv drift, pålitelig ekstern 

rapportering og virksomhet i tråd med gjeldene lover og regler. 

 

Målsetting kommuneplan samfunnsdel 2014-2026 

 

I kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026 inngår følgende mål: 

"7.7 Nøtterøy kommune har funksjonelle offentlige bygninger. 

Dette innebærer at kommunale bygg vedlikeholdes slik at de er tiltalende, praktiske og 

funksjonelle og tilfredsstiller alle myndigheters krav til bruk. Kommunale bygg er 

miljøvennlige og driftsøkonomiske, og kapitalverdien av byggene bevares." 

 

 

Kommunestyrevedtak 

 

Utdrag fra kontrollutvalgets vedtak og innstilling til kommunestyret, 20.01.2011 etter 

behandling av forvaltningsrevisjonsrapporten "Eiendomsforvaltningen i Nøtterøy 

kommune" i 2010: 

■ Måloppnåelsen ved organiseringen av eiendomsforvaltningen evalueres høsten 

2011 

■ Eiendomsavdelingen utarbeider mer konkrete planer/tilstandsrapporter for hvert 

bygg/enhet med fremdrift for nødvendige utbedringer, som også inkluderer 

oppfølging av pålegg fra myndigheter. Planene bør oppdateres og ajourføres.  

■ Eiendomsforvaltningen bør gjennomgå, utarbeide og formalisere rutiner for 

kartlegging av alle kommunale bygg og boliger. Kartleggingen bør følges opp med 

vedlikeholdsplaner for hvert bygg. 

 

KS-006/11 Vedtak: Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak. 

 

 

 

 

10 Frå Ot.prp.nr.70 (2002-2003) kap. 4.3 
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Lover og forskrifter om bygningsmessige forhold 

 

En rekke lover og forskrifter angir kravene til byggenes standard som ivaretar helse, miljø 

og sikkerhet for brukerne av kommunens bygninger. Sentrale bestemmelser er gitt av 

internkontrollforskriften, opplæringsloven, lov om helsetjenesten i kommunen, forskrift for 

miljørettet helsevern i barnehager og skoler, arbeidsmiljøloven, byggherreforskriften, 

forurensningsloven, plan og bygningsloven med teknisk forskrift, lov om tilsyn med 

elektriske anlegg og elektrisk utstyr og lov om brann og eksplosjonsvern.   

 

De enkelte krav i lover og forskrifter er ikke benyttet som revisjonskriterier i denne 

gjennomgangen, utover at det påpekes at disse inneholder gjeldende relevante krav i 

forhold til revisjonens tematikk som kommunen er pålagt å holde seg informert om, samt 

kontrollere og dokumentere at følges gjennom kommunens internkontrollsystem. 

 

ECON og Multiconsult har i rapporten "Organisering av kommunal eiendomsforvaltning", 

2002, vist til at regelmessige kontroller av bygg er viktig, spesielt i forhold til 

bygningsmessige forhold som det ikke kan forventes at brukerne vil gi tilbakemeldinger 

om. I tillegg bør det «innhentes systematiske tilbakemeldinger fra brukerne om drifts- og 

vedlikeholdspersonalets arbeid». 

 

 

KS veileder "Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold" 

 

Utdrag fra KS-veilederen "Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold"  

■ "Krav til tjenestebyggenes standard er beskrevet i en rekke lover og forskrifter som 

ivaretar helse, miljø og sikkerhet for brukerne av kommunens bygninger. 

Kommunen er pålagt å holde seg informert om gjeldende regler og skal kontrollere 

og dokumentere at disse følges gjennom kommunens internkontroll." 

■ "For å gjøre riktige prioriteringer trengs et godt beslutningsgrunnlag. Et 

minimumskrav til eiendomsforvalterne er at de rapporterer tilstand på all kommunal 

bygningsmasse, med forslag til prioriteringer og beregnede utbedringskostnader." 

■ "Eiendomsforvaltning i kommunene er et langsiktig og systematisk arbeid for å 

utbedre og vedlikeholde bygningene." Videre påpekes det i veilederen et godt 

løpende vedlikehold er lønnsomt. Uten, eller ved lavt vedlikehold, vil bygget være 

nedslitt raskere og man blir "løpende" mellom akutte situasjoner og offentlige 

pålegg som krever ekstraordinære bevilgninger. Manglende vedlikehold kan tvinge 

fram tidligere og kostbar total rehabilitering som finansieres med lån. Med lånene 

øker driftsutgiftene i form av årlige renter og avdrag.  
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BUDSJETT FOR TILSYN OG KONTROLL 2017, NØTTERØY 

 

Forslag til innstilling: 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr 1.230.000 i budsjett 2017 til 
tilsyn og kontroll i Nøtterøy kommune. Det tas forbehold om at VIKS-budsjettet blir 
vedtatt på styremøtet 05.09.16. 
 
 
Revisjonstjenester totalt kr 803.000,- fordelt som følger: 

 Regnskapsrevisjon/ forvaltningsrevisjon  kr 738.000 

 Forvaltningsrevisjon      kr  0     

 Selskapskontroll      kr   65.000 
Sekretariatstjenester fra VIKS     kr 277.000  
          
Drift av kontrollutvalget 
 Fast møtegodtgjørelse  kr   80.000 
 Andre driftsutgifter   kr   70.000  kr     150.000      
Sum Tilsyn og kontroll       kr      1.230.000      
 
Saken oversendes til behandling til formannskapet og kommunestyret. 
 
 
Vedlegg:  
Budsjett 2017 VIKS 
 

 
Saksframstilling: 

Kontrollutvalgsforskriften § 18. Budsjettbehandlingen 

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 
kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for 
kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller 
fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget. 
 
 

Utgifter til tilsyn og kontroll kan deles på følgende kostnadselementer: 
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 Regnskapsrevisjon 

 Aktiviteter etter plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll aktuelt år 

 Sekretariatstjenester til kontrollutvalget 

 Møtegodtgjørelser og øvrige utgifter som følge av kontrollutvalgets aktivitet 
 
Nøtterøy kommune har inngått kontrakt om revisjonstjenester med revisjonsfirmaet 
KPMG i januar 2015. Avtalen gjelder fra 01.01. 2015 for en toårig periode med 
mulighet for ett år + ett års opsjon. Avtalen inneholder kostnadsfordelingen på 
deltakerkommunene Tønsberg, Tjøme og Nøtterøy. Sekretariatet har tatt 
utgangspunkt i den fordelingsnøkkelen fylkesmannen la frem i 1996 mellom 
Tønsberg, Tjøme og Nøtterøy.  Avtalen/kontrakten reguleres etter indeks for 
årligprisstinging. 
 
Nøtterøy kommunes andel av utgiftene til regnskapsrevisjon - og forvaltningsrevisjon 
vil anslagsvis bli kr 738.000,- basert på kontrakten. 
  
Det er i konkurransegrunnlaget/ tilbudet antydet 340 timer til forvaltningsrevisjon. I 
forslag til budsjett er det ikke lagt inn ytterligere midler til forvaltningsrevisjon. Til 
selskapskontroll er det budsjettert med kr 65.000,- for 2017. 
 
Styret i VIKS behandler driftsbudsjettet for 2017 i møtet 5. september 2016. 
Fordelingen av utgifter mellom deltakerne i VIKS er regulert i selskapets vedtekter.  
 
Styret i VIKS har et forslag på et totalbudsjett 2017 på kr 3.270.000,- med bruk av 
fond på kr 270.000,- og et grunnbeløp på kr 80.000,- pr. kommune. Nøtterøy 
kommunes andel blir da oppført med kr 277.000,- av de totale driftsutgifter.  
 
 
Forslaget til budsjett for 2017 for tilsyns- og kontrollfunksjonen i Nøtterøy kommune 
blir som følger: 
         2017      2016 
Revisjonstjenester totalt i 2016 kr 803.000,- fordelt som følger:           

 Regnskapsrevisjon/ forvaltningsrevisjon  kr 738.000       715 000 

 Forvaltningsrevisjon      kr      0       100.000        

 Selskapskontroll      kr   65.000      65 000  

 Stiftelser/legater, utgår/belastes det enkelte legat kr        0      10 000 
 

Sekretariatstjenester fra VIKS     kr  277.000       273.000              
Drift av kontrollutvalget 
 Fast møtegodtgjøring kr   80.000 
 Andre driftsutgifter  kr   70.000   kr   150.000     130 000      
Sum Tilsyn og kontroll       kr1.230.000   1.293.000                
 
Saken oversendes til behandling til formannskapet og kommunestyret. 
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Arkivsak-dok. 16/00121-1 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Styret for VIKS 05.09.2016 
 
 
 

   
 
 

FORSLAG TIL BUDSJETT FOR VIKS 2017. 

 

Forslag til vedtak: 
1.Styret for VIKS vedtar det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2016 med en total 
kostnadsramme på kr.3.270.000. 
 
2.Fordeling av driftskostnadene på medlemskommunene skjer i samsvar med 
vedlagte forslag. 
 
 
 
Vedlegg:  
Forslag til budsjett for VIKS 2017. 
Forslag til fordeling mellom eierne 2017. 

 
Saksframstilling: 
 
1.Driftskostnader. 
 
Forslag til driftsbudsjett for VIKS for 2017 har en total kostnadsramme på                 
kr. 3.270.000. 
 
Dette er en økning på kun kr. 30.000 sammenliknet med budsjettet for 2016. 
 
Lønn og sosiale utgifter er basert på dagens bemanning med tre stillinger. Utgiftene 
til lønn- og sosiale utgifter for 2016 ser ut til å få en mindreutgift på ca. kr.100.000, 
under forutsetning at det ikke blir større overraskelser når det gjelder 
pensjonsutgiftene. På den bakgrunn har en funnet det forsvarlig å videreføre 
lønnsbudsjett i 2016 til 2017. Denne rammen skulle da være tilstrekkelig også i 
forhold til lønnsjusteringer i 2017.  
 
De øvrige driftsutgiftene er budsjettert med kr. 570.000, noe som er en økning på kr. 
30.000 sammenliknet med 2016.  
 
Noen kommentarer til enkeltposter: 
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o 11950 - Avgifter, gebyrer og lisenser 
Her belastes kontingentene til KS Bedrift, NKRF samt bidrag til KS – OU fond. 
Årets budsjettramme på kr. 50.000 vil være tilstrekkelig også i 2017 

 
o 12400 - Service- og driftsavtaler er forhøyet med kr. 30.000 ut fra 

erfaringstall i 2016 til kr.120.000. Denne posten dekker følgende utgifter: 
  

 IT- serviceavtale - AGS AS 

 Leie og drift av kopimaskin – Ricoh AS 

 Elektronisk sak/arkivsystem – Tieto AS ( tidl.Software Innovation) 

 Årsavgift hjemmeside – Lykke Media AS 

 Antivirusprogram – Eset 

 Utgifter bredbånd 
 

o 12700 – Konsulenttjenester. Det har ikke vært behov for slike tjenester de 
siste årene og derfor er posten satt i 0 i 2017. 
 

o 13300 – Kjøp av tjenester – fylkeskommunen. Gjelder revisjonstjenester 
som kjøpes av Østfold og Akershus Fylkesrevisjon. 

 
 
2.Driftsinntekter. 
 
Eiernes årlige driftstilskudd skal iht. selskapets vedtekter baseres på et fast 
grunnbeløp, mens resten av utgiftene skal fordeles etter innbyggertall. I forbindelse 
med behandlingen av budsjettet for 2015 ble grunnbeløpet økt fra kr.70.000 til 
kr.80.000. Sekretariatet foreslår ingen endringer i grunnbeløpet for 2017. 
 
Fordelingen på eierkommunene er vist i en egen tabell som er vedlagt. 
 
For 2017 er det ikke budsjettert noen inntekt fra selskapskontroll. VIKS har ikke 
gjennomført noen selskapskontroll i 2016. I tillegg er dette en aktivitet som 
Kommunelovutvalget har foreslått lagt til revisjonen. 
 
Andebu kommune slår seg sammen med Sandefjord og Stokke kommuner fra 
1.1.2017. Valg av sekretariatsløsning for kontrollutvalget er nå til behandling. Som 
vist til i annen sak har VIKS meldt interesse for å påta seg sekretariatsoppdraget for 
kontrollutvalget i Nye Sandefjord. Prosjektleder i Nye Sandefjord har i et foreløpig 
saksframlegg foreslått å videreføre avtalen med Deloitte for 2017, dersom dette er 
mulig, og at det deretter gjennomføres konkurranse i 2017 om oppdraget fom. 2018. I 
motsatt fall legges det opp til å kjøre konkurranse høsten 2016. Kontrollutvalgene 
behandler saken i begynnelsen av september, før fellesnemnda fatter endelig 
avgjørelse 20.september.  
 
At denne saken ikke er avklart, skaper visse utfordringer i forhold til budsjetteringen 
for 2017.  I forslag til budsjett for 2017 er det lagt til grunn at Andebu vil tre ut av 
samarbeidet i VIKS i 2017. Vedtektene for VIKS har flg. ordlyd i §14, 1.ledd om 
uttreden: 
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«Dersom en enkelt deltager velger å gå ut av selskapet, må vedtak fattes av 
kommunestyret/fylkestinget selv, og framlegges for styret med 1. års varsel, 
jfr. KL. § 27» 
 

Andebu kommunestyre har så langt ikke varslet om uttreden. Dersom slikt varsel 
eventuelt skulle komme i løpet av høsten, må det legges til grunn at Andebu må 
dekke sin andel av selskapets kostnader i et år regnet fra varslingsdato. For 2017 er 
dette anslagsvis beregnet til kr.100.000. 
 
Dersom VIKS likevel skulle få sekretariatsoppdraget for Nye Sandefjord bør 
budsjettet for 2017 korrigeres. Dette kan eventuelt skje på første styremøte på 
nyåret.   
 
3. Styreutgifter. 
 
Følgende styreutgifter er innarbeidet i forslaget: 
 
Godtgjørelse leder:                     Kr. 20.000 
Skyss- og kostgodtgjørelse:       Kr.   5.000 
Møtegodtgjørelse medlemmer.  Kr. 45.000 
Juridisk bistand styret:                Kr. 10.000 
 
Styret skal behandle godtgjørelsene i særskilt sak i forkant av budsjettbehandlingen, 
og evt. endringer må innarbeides i budsjettet. 
 
4. Status disposisjonsfond. 
 
  Disposisjonsfond 1.1.2016: kr. 580.469 
 +Avsatt overskudd 2015:       kr. 185.343 
 -Budsjettert forbruk 2016:      kr. 250.000     
  Status 31.12.2016:                kr. 515.812 
 
Forslag til budsjett for 2017 er foreslått saldert med bruk av kr.270.000 fra 
disposisjonsfondet.  
 
Gjenværende disposisjonsfond vil dermed utgjøre kr. 245.812, før eventuelt 
overskudd for 2016 blir tillagt fondet. Dette er noe i underkant av de tilrådninger som 
tidligere styre har lagt til grunn om at størrelsen på fondet bør utgjøre mellom 
kr.300.000-500.000.   
 
 
5. Konsekvenser i 2018 av kommunereformen og regionreformen 
Det vises til egen sak om konsekvensens for VIKS av de endringer som skjer blant 
våre eiere.  
 
VIKS har i dag 12 eierkommuner. Fra 1.1.2018 vil VIKS ha 8 evt. 9 eiere. Fram mot 
2020 vil antallet bli redusert ytterligere med 2 eiere. I tillegg er det på nåværende 
tidspunkt ikke avklart hva som vil skje i forhold til regionreformen og Vestfold 
fylkeskommune. Det er derfor foreslått at VIKS avventer spørsmålet om eventuell 
sammenslåing med andre sekretariat. Sekretariatets arbeidsmengde vil ikke, etter 
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daglig leders oppfatning, kunne forsvare en bemanning på tre stillinger med en slik 
reduksjon i antall kontrollutvalg. Forutsatt at VIKS fortsetter som eget selskap, vil en 
reduksjon på en stilling fra og med 2018, bety en utgiftsreduksjon på minst kr.700-
800.000 pr. år noe som tilsvarer ca. 25%.  
 
 
 
 
 
 
 



Regnskap

2017 2016 2015

10100 LØNN I FASTE STILLINGER 1,980,000           1,980,000       1,855,695       

10801 GODTGJØRELSE-LEDER/NESTLEDER 20,000                20,000             20,000             

10802 GODTGJØRELSE - FOLKEVALGTE 45,000                45,000             26,000             

10805 AVGIFTSPL TELEFONGODTGJØRELSE 14,000                14,000             13,176             

10900 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP 300,000              300,000           176,508           

10902 KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING -                   933-                  

10905 GRUPPELIV 3,000                  3,000               2,778               

10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 338,000              338,000           306,243           

Sum Lønnskostnader 2,700,000          2,700,000       2,399,467       

11000 KONTORMATERIELL 5,000                  8,000               1,608               

11001 AVISER, TIDSKRIFTER, FAGLITTERATUR OSV 16,000                15,000             15,646             

11200 ANDRE DRIFTSUTGIFTER 12,000                12,000             11,199             

11203 UTGIFTSDEKNING - SOM IKKE ER OPPGAVEPL. 10,000                10,000             12,888             

11205 GAVER OG PÅSKJØNNINGER 3,000                  3,000               669                  

11300 PORTO 5,000                  8,000               12,272-             

11301 TELEFON- OG KOMMUNIKASJON 14,000                10,000             7,441               

11302 BETALINGSFORMIDLING 149                  

11403 REPRESENTASJON 4,000                  4,000               6,613               

11500 KURS OG ANNEN OPPLÆRING 60,000                60,000             46,219             

11600 SKYSS- OG KOSTGODTGJØRELSE 30,000                30,000             27,470             

11601 SKYSS- OG KOSTGODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 5,000                  5,000               3,288               

11700 TRANSP/DRIFT AV EGNE TRANSPORTMIDLER 13,676             

11850 FORSIKRINGER 5,000                  2,000               4,040               

11851 PERSONFORSIKRINGER 3,000                  3,000               3,493-               

11855 FORSIKRING YRKESSKADE 5,000                  5,000               1,281               

11900 HUSLEIE, FESTEAVGIFTER M.V. 125,000              115,000           113,781           

11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER 50,000                50,000             84,119             

12000 INVENTAR OG UTSTYR 15,000                20,000             2,199               

12400 SERVICE OG DRIFTSAVTALER 120,000              90,000             26,354             

12700 KONSULENTTJENESTER 10,000             3,400               

12701 JURIDISK BISTAND - STYRET 10,000                10,000             -                   

13300 KJØP AV TJENESTER - FYLKESKOMMUNEN 18,000                15,000             13,960             

Budsjett



13500 KJØP AV TJENESTER -  ANDRE KOMMUNER 55,000                55,000             33,538             

14290 UTGIFTSFØRT MERVERDIGAVGIFT 53,858             

Sum driftutgifter 570,000              540,000           467,631           

15400 AVSETNINGER TIL DISP. FONS 33,308             

15700 OVERFØRING TIL INVESTERINGSREGNSKAPET 3,487               

15800 IKKE DISP.NETTO REGNSKAPSM.MINDREFORBR. 185,345           

Sum Overføringer -                       -                   222,140           

16208 DIVERSE 30,000-             

16209 ØREDIFFERANSER 4-                       

17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET 53,858-             

17300 REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNEN 485,000-              470,000-           469,232-           

17500 REFUSJON FRA ANDRE KOMMUNER 2,515,000-           2,490,000-       2,377,130-       

17700 REFUSJON FRA ANDRE 2,614-               

Sum inntekter 3,000,000-          2,990,000-       2,902,838-       

19000 RENTEINNTEKTER 13,092-             

19300 BRUK AV TIDL ÅRS REGNSKM. MINDREFORBRUK 33,308-             

19400 BRUK AV DISPOSISJONSFOND 270,000-              250,000-           140,000-           

Sum overføringer 270,000-              250,000-           186,400-           

T O T A L T -                       -                   -                   



Kommune Innbyggertall 
1.1.16 

Grunnbeløp Innbyggertilskudd Budsjett 2017  Budsjett 2016 

Horten 27 178 80 000 248 000 328 000    320 000 

Holmestrand 10 741 80 000   98 000 178 000    176 000 

Larvik 43 867 80 000 400 000 480 000    470 000 

Sande   9 297 80 000   85 000 165 000    162 000 

Hof   3 163 80 000   28 000 108 000    108 000 

Re   9 361 80 000   85 000 165 000    163 000 

Andebu*   5 937 80 000   54 000 100 000*    133 000 

Nøtterøy 21 621 80 000 197 000 277 000    273 000 

Tjøme   4 971 80 000   45 000 126 000    125 000 

Tønsberg 44 490 80 000 405000 485 000    458 000 

Lardal   2 474 80 000   23 000 103 000      102 000 

VFK** 44 490 80 000 405 000 485 000    470 000 

              

 227 590 960 000 2 073 000 3 000 000  2 960 000 

*Andebu kommune slår seg sammen med Stokke og Sandefjord fra 1.1.2017. Det stipuleres et bidrag på 9 måneder i 2017. 

** Vestfold Fylkeskommune betaler det samme som største kommune, dvs. Tønsberg. 

Forutsetninger: 

1. Grunnbeløp kr.80 000 pr. kommune – til sammen kr. 960.000. 

2. Innbyggertilskudd baseres på innbyggertall pr. 1.1.2016. Grenseregulering mellom Stokke og Tønsberg er hensyntatt. 

3. Vestfold Fylkeskommune betaler samme bidrag som største eierkommune, dvs. Tønsberg 

4. Utgiftsbudsjett : kr. 3.270.000 

5. Bruk av disposisjonsfond: 270.000 

6. Innbyggertilskudd : 3.270.000 – 270.000 – 960.000= 2.040.000/ 227 590 = kr.9,10 pr innbygger. 
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Arkivsak-dok. 16/00054-14 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Nøtterøy 15.09.2016 
 
 
 

   
 
 

OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR 
FORVALTNINGSREVISJON 2016 - 2017, NØTTERØY 

 

Forslag til innstilling: 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak: 

1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for 
forvaltningsrevisjon 2016 og 2017 i Nøtterøy kommune med følgende 
rekkefølge: 

 

 Gjennomføring av store prosjekter; 
Prosjektstyring, planlegging, bestilling (offentlige 
anskaffelser), gjennomføring og kontroll 

 Ivaretagelse av personopplysninger; systemer og rutiner 
samt praktisering innenfor helse og oppvekst 

 Arkiv; post arkivfunksjon 

 Etikk og habilitet, system og rutiner for varsling, 
oppfølging av meldinger og lovbrudd  

 IKT-systemene, sentrale administrative IKT-systemer, 
opplæring, ajourhold og hardware 
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. 
 

Saken videresendes til kommunestyret for behandling.  
 
Vedlegg:  
Overordnet analyse er vedlagt og utkastet til plandokument «Plan for 
forvaltningsrevisjon 2016 – 2017» 
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Saksframstilling: 
Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2017 ble behandlet i 
kontrollutvalgsmøtet 28.04.16, og da ble saken utsatt. Utvalget ønsket en plan for 
forvaltningsrevisjonsprosjekter som er aktuell og nyttig i forhold til den situasjonen 
kommunen er i med kommunesammenslåing. Forvaltningsrapportene må gi læring 
og gevinst. Rådmannen har fått anledning til å gi tilbakemelding fra ledergruppen om 
valg av forvaltningsrevisjonsrapporter.  
 
Videre behandlet kontrollutvalget overordet analyse fra KPMG i junimøtet sak 23/16 
og følgende vedtak ble fattet: 

«Kontrollutvalget ber revisor utarbeide en overordnet analyse hvor revisjonen 
av områdene i liten grad er påvirket av kommunesammenslåingen med Tjøme 
kommune.» 

 
Iht. kommuneloven §78 skal det årlig gjennomføres forvaltningsrevisjon i 
kommunene. I forskriftens §§ 10 og 11 går det fram at kontrollutvalget skal utarbeide 
forslag til plan for forvaltningsrevisjon minst en gang i hver valgperiode.  Iht. 
departementets kommentarer til kommuneloven § 10 kan slike planer utarbeides 
oftere.   
 
Planen for forvaltningsrevisjon skal baseres på en overordnet analyse av 
kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger.  Med uttrykket 
”risiko- og vesentlighetsvurderinger” menes at det skal gjøres vurderinger på hvilke 
områder m.v. av kommunens virksomhet det er risiko for vesentlige avvik i forhold til 
vedtak, forutsetninger og mål som er satt. 
 
På kontrollutvalgsmøte 4. juni 2015, sak 20/15 ble overordnet analyse til plan for 
forvaltningsprosjekter for Nøtterøy kommune for perioden 2016 – 2019 bestilt. 
Analysen for planen er utarbeidet av KPMG, og innspill til forvaltningsplanen fra 
kontrollutvalgsmedlemmene er hensyntatt. Den overordnede analysen skal danne en 
vesentlig del av grunnlaget for kontrollutvalgets prioritering av 
forvaltningsrevisjonsprosjekter for perioden.  
 
Den overordnede analysen fra revisor som nå er levert fremkommer i prioritert 
rekkefølge og risikobildet samt vurderingene fremkommer noe tydeligere. 
 
For inneværende valgperiode skal overordnet analyse og planene for 2016-2017 
være behandlet i løpet av 2016. Forslagene skal vedtas av kommunestyret selv, men 
kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 
 
Det gjøres oppmerksom på at innstilingen viser flere prosjekter enn budsjettrammen 
tilsier. 

 
Det legges i dette møtet, som i forrige møte 28.04.16 og 02.06.16, opp til drøfting av 
aktuelle prosjekter med endelig prioritering av forvaltningsprosjekter for 2016 – 2017.  
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1 Bakgrunn og formål 
1.1 Bakgrunn 

Etter §10 i forskrift om kontrollutvalg, skal kontrollutvalget utarbeide plan for forvaltningsrevisjon. Planen 

skal være basert på en overordnet analyse av kommunen.  

 

Kontrollutvalget i Nøtterøy kommune har fra KPMG bestilt en overordnet analyse som grunnlag for plan 

for forvaltningsrevisjon gjeldende for perioden 2016-2019.   

 

1.2 Formål 

Formålet med den overordnete analysen er å identifisere mulige områder/tema for forvaltningsrevisjon 

i fireårsperioden 2016-2019. For kontrollutvalget i Nøtterøy kommune er det viktig at identifiserte 

områder/tema tar hensyn til dagens situasjon i kommunen med den pågående prosessen for 

kommunesammenslåing. Det er også viktig at de områder/tema som prioriteres for forvaltningsrevisjon 

tilrettelegger for mulighet for læring og forbedring i kommunen. 

 

For å utarbeide planen har KPMG gjennomført en overordnet analyse av risiko og vesentlighet i 

kommunen. Analysen gir grunnlag for å prioritere områder i kommunal virksomhet som kan være 

gjenstand for forvaltningsrevisjon de neste årene.   

 

Denne overordnede analysen vil med andre ord presentere identifiserte områder i den kommunale 

virksomheten hvor risikoen for feil/mangler er til stede. Revisor har i analysen gitt sine anbefalinger til 

kontrollutvalgets prioritering av områder/tema hvor risiko vurderes som størst. Analysen danner således 

grunnlaget for kontrollutvalgets egen prioritering av områder som kan være gjenstand for 

forvaltningsrevisjon i planperioden. 
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2 Fremgangsmåte og 
involvering 

 
Kapittel 2 gir en oversikt over metoden som er brukt for å samle inn data, herunder teoretisk fundament 

og vesentlige hensyn som er blitt benyttet i risikovurderingen. I tillegg omtales prosessen og 

involveringen av kommunen i arbeidet med analysen. 

 

2.1 Metode 

For gjennomføring av analysen har følgende teknikker blitt brukt for å samle inn data: 

 

 Dokumentanalyse    

KPMG har innhentet og gjennomgått dokumentasjon fra kommunen, blant annet årsmelding og 

økonomiplan, tidligere revisjoner, KOSTRA-statistikk, kommuneplan og årsbudsjett. Data fra disse 

kilder er benyttet i forberedelsene til workshopene og inkludert i KPMGs omtale av potensielle 

risikoer som er vurdert i workshopene. 

 

 Arbeidsmøter 

Et felles arbeidsmøte for kontrollutvalget og politiske gruppeledere, og et felles arbeidsmøte for 

ledergruppen og tillitsvalgte. Involvering av kommunen er avgjørende for å kunne gjøre en god 

risikovurdering av kommunens virksomhet og tjenester. Resultatet fra arbeidsmøtene er det 

viktigste fundamentet for analysen. 

 
I arbeidet med analysen har KPMG vektlagt risiko for manglende kontroll med vesentlige sider ved 
kommunens virksomhet og tjenester: 
 

 Den overordnede analysen er fundamentet for de områdene kontrollutvalget og kommunestyret 

prioriterer for forvaltningsrevisjon. I så måte har det vært særlig viktig å identifisere områder hvor 

konsekvensene kan være store dersom risiko inntreffer. Det er på disse områdene nytten av 

forvaltningsrevisjoner vil være størst; nyttig sett fra et politisk ståsted, fra administrasjonens 

ståsted og fra et brukerperspektiv.   

 I tillegg har vi i analysen inkludert områder hvor revisjon kan ha særlig verdi for kommunen i et 

forbedrings- og læringsøyemed, og hvor revisjon kan ha forebyggende karakter.  

2.2 Prosess og involvering 

Analysen er utarbeidet i samspill med ulike deler av kommunen; administrasjon, tillitsvalgte og 
politikere. Dette har vært viktig for å kunne finne de "rette" områdene med størst risiko. Arbeidet har 
vært delt i tre hovedbolker: 
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Bestilling og innspill 
fra kontrollutvalget

Gjennomgang av 
eksisterende plan og 

analyse for 
forvaltningsrevisjon

Gjennomgang av 
relevante 

dokumenter og 
KOSTRA

Arbeidsmøter 
(workshops) i 
kommunen

Oppsummering og 
utarbeidelse av 

overordnet analyse

1) Kartlegge og forstå kommunen 
2) Arbeidsmøte med kommunen for å etablere og verifisere mulige områder for forvaltningsrevisjon 
3) Dokumentere analyse 
 
Illustrert har prosessen vært slik: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeidet har fulgt en modell som er teoretisk forankret i statsvitenskap, organisasjonsteori og COSO 
ERM1og den tar utgangspunkt i kommunal virksomhet og tjenestetilbud. Skjematisk vil valg av 
forvaltningsrevisjonsprosjekt bli et resultat av vurderinger knyttet til vesentlighet og risiko ved 
virksomhet og tjenestetilbud - vurderinger som "siler" ut mulige prosjekter i 4 overordnede steg. Dette 
kan illustreres slik2: 

 

 

                                                      
1 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. ERM – Enterprise Risk Management. Dette er en 

internasjonalt innarbeid standard for beste praksis innen området internkontroll og risikohåndtering i virksomheter. 

2 De to nederste grå feltene ivaretas av kontrollutvalget og kommunestyret. 

1. Overordnede vurderinger av risiko- og vesentlighet

2. Risikovurdering av vesentlige område

3. Prioritering av risikoområde

4. Valg av 

prosjekt
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I steg 1 har KPMG gjort en innledende og overordnet vurdering av risikoområder i kommunen, på 

bakgrunn av sentral dokumentasjon, samt erfaringer om risikoer generelt i kommunal sektor. 

I steg 2 har kommunen selv gjennom 2 workshops (arbeidsmøter) vurdert en rekke risikoområder ift 

sannsynlighet og konsekvens. I vurderingene ble sannsynlighet og konsekvens delt inn i tre kategorier; 

lav, middels og høy, som vist i matrisen under: 

 

 
 
For konsekvensvurderinger ble følgende "hjelpekriterier" benyttet: 

 

 Liv og helse 

 Sikring av verdier 

 Brukerrettighet - oppfylling og kvalitet  

 Kostnadseffektivitet/produktivitet 

 Politisk aktualitet 

 

I steg 3 har KPMG utarbeidet endelig forslag til analyse og foreslått en prioritering av risikoområder, 

som kontrollutvalget tar endelig stilling til. Analysen sammenfatter og beskriver de største 
risikoområdene basert på workshopene og sentral dokumentasjon fra kommunen. Den videre 
prosessen innebærer at kontrollutvalget prioriterer identifiserte områder/risikoer og utformer en plan for 
forvaltningsrevisjon. Planen vedtas i kommunestyret og kontrollutvalget velger/bestiller enkeltstående 
revisjoner i årene som kommer.  

I steg 4 bestilles forvaltningsrevisjonsprosjekter. Ved bestilling av enkeltstående revisjoner må 
området/risikoen spisses og operasjonaliseres i forhold til hva som er relevant og aktuelt å fokusere på, 
samt hvordan revisjonen skal innrettes. Med andre ord, den overordnede analysen identifiserer først og 
fremst områdene for forvaltningsrevisjon, mens kontrollutvalget ved bestillingen av enkeltstående 
prosjektet spisser og operasjonaliserer hvilke temaer som skal bli gjenstand for revisjon. I utformingen 
av prosjektplanene er det viktig å implementere et lærings- og forbedringsformål i revisjonene. 
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3 Analyse  
Nedenfor i kap. 3.1 presenteres en oversikt over risikoområder som revisor anbefaler kontrollutvalget å 

prioritere for forvaltningsrevisjon. Dette er de områder hvor risiko er vurdert som størst på bakgrunn av 

gjennomgang av dokumentasjon og resultatet av arbeidsmøtene i kommunen. Det er kontrollutvalget 

som foretar den endelige prioriteringen av risikoområder.   

3.1 Oppsummerende risikovurdering 

Nedenfor har vi vurdert de identifiserte områdene opp imot 1) sannsynligheten for at hendelsen/ 

risikoen vil inntreffe og 2) konsekvensen av hendelsen/ risikoen. Både sannsynlighet og konsekvens er 

gitt en farge, hvor rød indikerer høy sannsynlighet/ konsekvens, gul indikerer medium og grønn indikerer 

lav sannsynlig/ konsekvens. Sortert ut ifra score/vurdering, er områdene for forvaltningsrevisjon anbefalt 

prioritert som følger: 

 

 Område Risiko Sanns. Kons. 

1 
Gjennomføring av 
store prosjekter 

• Investeringsprosjekt leverer ikke i henhold 
til tid, kostnad og kvalitet 

  

2 
Ivaretakelse av 
personopplysninger 

• Brudd på personopplysningsloven 
  

3 
Post, arkiv og 
offentlighet 

• Post og arkivfunksjonen fungerer ikke 
etter hensikten 

• Brudd på lov om offentlighet 

  

4 Etikk og varsling 
• Tap som følge av interne og/eller 

eksterne misligheter 

  

5 IKT 
• IKT-systemene understøtter ikke 

virksomhetens behov 

  

6 Tilbud til flyktninger • Tilbudet til unge flyktninger er mangelfullt  

 

 

7 
Avvikshåndtering i 
internkontrollen 

• Brudd på kommunelovens krav til 
internkontroll, herunder med fokus på 
avvikshåndtering   

8 
Kommune-
sammenslåing 

• Utfordringer knyttet til ny kommune-
struktur/kommunesammenslåing, 
herunder risiko for at tjenestetilbudet 
svekkes/blir avhengig av bosted og 
arbeidsmiljømessige utfordringer 
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Under har vi knyttet noen kommentarer til bakgrunnen for anbefalingen vår: 

 Kommunen gjennomfører store investeringsprosjekter (blant annet Teigar ungdomsskole) og skal 

gjennomføre flere prosjekter i tiden som kommer. Samlet investeres det for mange millioner kr i 

kommunen. Det er viktig at både de politiske beslutningsunderlagene for investeringsprosjektene 

er godt utredet og fundert, samt at prosjektgjennomføringen er god. En forvaltningsrevisjon kan 

undersøke og eventuelt peke på forbedringsområder i gjennomføringen av økonomisk store 

prosjekter i kommunen. 

 I forrige valgperiode var forvaltningsrevisjoner rettet mot arkiv, offentlighet, personopplysninger og 

IKT-sikkerhet prioritert, men det ble ikke gjennomført revisjoner på disse områdene. I arbeidsmøter 

i kommunen er risiko knyttet til disse områdene fremdeles vurdert som aktuell og betydelig. 

Kommuner stilles overfor stadig større utfordringer vedr. rett informasjonsbehandling, personvern 

og IT- sikkerhet, og det kan være betimelig å gjennomføre en revisjon på disse områdene. 

 Kommune har fra 2013 styrket arbeidet med etikk og varsling. At kommunen har gode 

varslingsrutiner er grunnleggende for at kommunen skal få kunnskap om uheldige forhold/praksiser 

og dermed for forbedringsarbeidet i kommune. Rutinene har virket noen år nå, og det er 

formålstjenlig å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av dette området. 

 At kommunen har IKT systemer som fungerer godt og understøtter arbeidsprosessene bidrar til 

effektiv forvaltning og styrker kvaliteten i forvaltningen. Analysen avdekker noen 

forbedringsområder, som tilsier at kontrollutvalget bør vurdere å gjennomføre en revisjon av IKT. 

Samtidig er det ikke dette området som har pekt seg ut som om det området som bør prioriteres 

først. 

 Tilbudet til unge flyktninger er vurdert som er risikoområde, og bør vurderes for revisjon. I analysen 

fremgår det at kommunen vil iverksette tiltak for å styrke innsatsen rettet mot bistand til det økte 

antall flyktninger som kommunen får ansvaret for.  

 Analysen viser at det stilles spørsmål ved hvor god avvikshåndteringen i internkontrollen er, slik at 

dette også er et potensielt område for revisjon. Samtidig ble det gjennomført en revisjon av 

internkontrollen i 2013, slik at en eventuell ny revisjon av internkontroll bør avventes noe tid og 

ikke prioriteres først. 

 Selv om området kommunesammenslåing er vurdert som stor risiko, så bør et eventuelt 

forvaltningsrevisjonsprosjekt på dette området først gjennomføres etter 1.1.2018, hvor effektene 

av sammenslåingen på tjenestetilbudet lettere kan måles og eventuelle forbedringsområder kan 

identifiseres. 

 

Nedenfor i kap. 3.2 – 3.4 presenteres risikoområdene som er prioritert i kap 3.1. Områdene nedenfor 

blir presentert i tre ulike bolker: 

 Risiko knyttet til driften 

 Regulatoriske risikoer 

 Risiko knyttet til mål, strategi og vedtak 

I vedlegg er alle identifiserte og vurdere områder/risikoer som var omfattet av workshopene kortfattet 

presentert i tabeller. 

 

3.2 Generell drift 

 Etikk og varsling 

I følge årsmeldingen for 2014 legger Nøtterøy kommune stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i 

all sin virksomhet. Det stilles høye krav til den enkelte medarbeiders etiske holdninger, og i 2013 ble 

det gjort en full gjennomgang av etiske retningslinjer, særlig med sikte på å tydeliggjøre Nøtterøy 

kommunes holdning til korrupsjon. Det fremgår også av årsmeldingen at etiske retningslinjer og 

refleksjoner er med i all basisopplæring i kommunen. Målsetningen med de etiske retningslinjene er å 
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forebygge situasjoner der det kan reises tvil om den enkeltes inhabilitet, objektivitet og mistanke om 

korrupsjon. 

 

Fra 2013 har kommunen sluttet seg til Transparency International. Manuelle varslingsrutiner er supplert 

med elektronisk varsling internt- og eksternt via kommunens nettportal. I den anledning er det etablert 

et varslingssekretariat som ivaretar mottak av alle typer varslinger. Det fremgår også av årsmeldingen 
at løpende revisjon av rutiner og prosedyrer i kvalitetssystemet gjennomføres. 
 
At kommunen har rutiner for varsling, og håndterer varslingssaker på rett måte på alle nivå i 

organisasjonen, er grunnleggende viktig for at informasjon om eventuelle uheldige praksiser/forhold 

kommer fram, og dermed for forbedringsarbeidet i kommunen.  

 

I arbeidsmøtene ble risiko for tap som følge  av interne og/eller eksterne misligheter diskutert, og det 

som ble drøftet var blant annet usikkerhet knyttet til oppfølging av etiske retningslinjer i praksis ute i 

enhetene og hvordan oppfølgingen kontrolleres. Det ble også pekt på risiko for manglende trening i 

typiske dilemmasituasjoner. Arbeidsmøtene pekte ikke på spesielle områder i kommunen som mer 

utsatt enn andre. Risikoen kan gjelde flere områder i kommunen. En tidligere sak fra kommunen,  og 

andre kommuner, har vist at noen områder kan synes mer utsatt for mislighetssaker enn andre. Dette 

gjelder f.eks. byggesak, eiendom og utbygging og innkjøp. 

 

At kommunen har etablert  etiske retningslinjer og har rutiner for opplæringen i disse, samt 

varslingssystem som legger til rette for at misligheter og brudd på lover og retningslinjer kan oppdages 

og håndteres, bidrar til å redusere risiko. Ekistensen av rutinene bidrar dermed til å redusere 

sannsynligheten for misligheter, men det utelukker ikke at misligheter kan skje. Implementering og 

oppfølging av rutinene er viktig for å sikre at etiske retningslinjer følges, og at eventuelle 

mislighetsssaker eller varslingssaker håndteres på en god måte. I lys av eksistens av rutiner og system 

bør sannsynligheten for feil og mangler ikke regnes som større enn medium på dette området. 

Konsekvensen av brudd  på etiske retnigslinjer kan derimot potensielt sett være stor, og blant annet 

medføre omdømmerisiko for kommunen. Omfang av konsekvens vil blant annet avhenge av om saker 

oppdages tidlig og håndteres på en god måte. I arbeidsmøte var det implementeringen og 

praktiseringen av rutinene som det ble reist spørsmål ved. 

 

En forvaltningsrevisjon kan f.eks. undersøke: 

 Om det er tilstrekkelig kjennskap til og etterlevelse av etiske retningslinjer i kommunen 

 Om kommunens rutiner og system for varsling ivaretar arbeidsmiljølovens krav 

 Om eventuelle varslingsaker håndteres på rett måte iht. kommunens interne regelverk og 

arbeidsmiljølovens krav 

 Hva kommunen i fremtiden eventuelt bør gjøres annerledes for å sikre og styrke etterlevelsen av 

etiske retningslinjer 

 Gjennomføring av store prosjekt 

Det fremgår av årsmeldingen at kommunen har gjennomført store investeringer de siste årene, blant 

annet til skolebygg (Teigar ungdomsskole), sykehjem, kjøp av eiendom og VA. Kommunen står også 

ovenfor flere investeringsprosjekt i årene som kommer. Investeringene til byggeprosjekter beløper seg 

samlet til mange millioner kroner. Det er viktig både med et godt beslutningsunderlag for politisk 

behandling av investeringssakene, samt  god prosjektstyring, for å sikre at investeringsprosjektene kan 

gjennomføres innenfor de rammene som er politisk vedtatt. 

I arbeidsmøtet ble kommunens prosjektstyring drøftet, og det er knyttet noe usikkerhet til hvor gode 

kommunens rutiner for gjennomføring av særlig større investeringsprosjekter er. Det ble reist spørsmål 

ved kvaliteten på: 

 Økonomiske kalkyler og budsjettering, som grunnlag for politisk investeringsbeslutninger 

 Prosjektstyring, herunder interessentanalyser og risikovurderinger 
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 Håndtering av innkjøp og kontrakter i investeringsprosjekter, herunder kravstillelse til rådgivere og 

entreprenører, samt oppfølging av kontrakts krav 

Arbeidsmøtet viste at kommunen kan ha et forbedringspotensial knyttet til gjennomføring av større 

investeringsprosjekter. Generelt kreves det god kompetanse for en vellykket gjennomføring av store 

og komplekse prosjekter. Kommunen må ha tilstrekkelig kapasitet og kompetanse for å ivareta sine 

interesser i investeringsprosjektene, uavhenging av hvordan gjennomføringen konkret organiseres. På 

bakgrunn av informasjon fra arbeidsmøtet bør sannsynligheten for mangelfull gjennomføring av 

investeringsprosjekter regnes som medium, mens konsekvensen av feil  og mangler vurderes som 

stor. Mangler ved prosjektstyringen kan blant annet gjøre prosjektene dyrere enn forutsatt, noe som 

innebærer en betydelig økonomisk risiko for kommunen. 

En forvaltningsrevisjon kan f.eks. undersøke: 

 Kommunens rutiner for prosjektstyring, herunder rutiner for planlegging, bestilling, gjennomføring 

og kontroll. 

 Økonomistyringen i investerings- og byggeprosjekter spesielt 

 Om lov om offentlige anskaffelser blir etterlevd når kommunen foretar innkjøp i forbindelse med 

investeringsprosjekter 

 Identifisere eventuelle forbedringsområder i prosjektstyringen, som kan styrke fremtidig 

prosjektgjennomføring 

 

 IKT 

Som følge av endringer i lov og forskrifter, samt teknologiske nyvinninger, øker behovet for endret 

programvare og kompetanse innenfor IKT-området. Den økende bruken av digitale tjenester og 

installasjoner fordrer økte sikkerhetsmekanismer hos kommunenen, og kommunen bør ha en 

bevisstgjøring og strategi  for hvordan fremtidige utfordringer skal bli møtt.  

I arbeidsmøtet ble utfordringer innenfor IKT-område pekt på som er et kritisk risikoområde i kommune. 

Det ble blant annet tatt opp at kommunen mangler et helhetlig fokus på IKT-investeringer. I arbeidet 

med å utbedre IKT-systemer, ble det også sagt at det bør være et større fokus på å lage systemer som 

er funksjonelle og enkle i bruk, og i større grad involvere brukerne av systemet i planleggingsfasen. 

Kommunen har per i dag systemer som ikke kommuniserer med hverandre, og man risikerer at viktig 

informasjon uteblir eller ikke er tilgjengelig.  

På bakgrunn av informasjon fra arbeidsmøte, og de utfordringer og forbedringspunkter som ble drøftet 

der, bør sannsynligheten for mangler knyttet til IKT systemene vurderes som middels.  

Konsekvensen av å ha IKT-systemer som ikke er fullstendig utviklet og integrert, kan potensielt være 

store. I helse- og omsorgssektoren blir velferdsteknologi en stadig større del av hverdagen, og mangler 

ved IKT systemer kan i verste fall innebære en fare for liv og helse. Andre nærliggende konsekvenser 

ved feil og mangler i IKT systemer kan sammenfattes som ineffektivitet i forvaltningen, herunder stopp 

i arbeidet, behov for manuelle reserveløsninger. Ineffektivitet i forvaltningen fører til unødig ressursbruk. 

Konsekvensen ved utfordringer og mangler ved IKT systemene vurderes på denne bakgrunn som høy. 

En forvaltningsrevisjon kan for eksempel: 

 Kartlegge kommunens arbeid å prioritere, planlegge og gjennomføre IKT-investeringer og vurdere 

om det foreligger eventuelle forbedringsområder 

 Gjennomgå kommunens kontroll, drift og vedlikehold av IKT-systemer 

 Vurdere hvordan kommunens strategier, planer og investeringer innenfor IKT-området i kommunen 

etterleves 

 Kartlegge hvordan kommunen jobber for å avdekke og redusere potensielle IKT-risikoer 
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 Undersøke hvordan kommunen sikrer at IKT- systemene fungerer slik de skal i forbindelse med 

endringer og tilpasninger som vil skje som ledd i kommunesammenslåingen. En slik revisjon kan 

være særlig aktuell innenfor helse og omsorg, hvor bruk av IKT og velferdsteknologi er viktig for 

kvalitet i tjenestene til brukere/pasienter. 

 

 Post, arkiv og offentlighet 

Formålet med Arkivloven er å sikre at alt som har kulturelt eller forskningsmessig verdi eller som har  

rettslig eller viktig forvaltningsmessig verdi blir arkivert, slik at informasjonen blir ivaretatt og gjort 

tilgjengelig for ettertiden.  

Hovedregelen i Offentlighetsloven er at alle saksdokument, journaler og lignende register er åpent for 

innsyn dersom ikke annet følger av lov eller forskrift. Alle kan med andre ord kreve innsyn i saker, noe 

som krever god kompetanse  i kommunen mhp å vurdere hva som kan og ikke kan offentliggjøres.  

I arbeidsmøtet ble kommunens post- og arkivfunksjonen løftet frem som et særlig dagsaktuelt område 

for en forvaltningrevisjon. Det ble reist spørsmål ved om rutinene for postfordeling er gode nok for å 

sikre rett fordeling. At postrutiner fungere godt er viktig for en effektiv saksbehandling, og for å 

forebygge at saker blir liggende og frister oversittes. 

I tillegg ble det stilt spørsmål ved hvor godt tilgjengelig informasjonen på kommunens nettsider er. Det 

kan være vanskelig å orientere seg og finne fram på nettsidene til kommunen. At informasjon er lett 

tilgjenglig og presentert på en brukervennlig måte er viktig for kommunen som skal formidle 

informasjon om sine tjenester og saker. Det er også viktig for brukere som trenger informasjon om 

kommunale tilbud og eventuelt egne saker som behandles i kommunen. At informasjon er lett 

tilgjengelig og at innsyn gis er viktig for å sikre åpenthet og transparens om kommunalforvaltningen og 

saker som den behandler.  

På bakgrunn av informasjon fra arbeidsmøte bør sannsynligheten for feil og mangler knytte til post, arkiv 

og offentlighet vurderes som medium, mens konsekvensen av manglende informasjon og innsyn 

prinsipielt sett bør vurders som høy for den enkelte og lokalsamfunnet. 

Arkivering og offentlighet var prioriterte områder i forrige plan for forvaltningsrevisjon i Nøtterøy 

kommune, uten at det ble gjennomført en forvaltningsrevisjon om temaet. Dette er også et argument 

for å prioritere et forvaltningsrevisjonsprosjekt på dette området i inneværende valgperiode. 

En forvaltningsrevisjon kan for eksempel: 

 Undersøke om kommunen har rutiner for å sikre at sentrale krav i Arkivloven blir fulgt, herunder 

særlig se på ivaretakelse av arkivverdig dokumentasjon, og rutiner som sikrer lovens krav til 

organisering av arkiv, arkivsystem og lagringsmedium 

 Undersøke om kommunen har rutiner for å sikre at sentrale krav i Offentlighetsloven blir fulgt, 

herunder særlig gjennomgå et utvalg av innsynssaker fra flere deler av kommunens virksomhet for 

å teste kommunens etterlevelse av reglene om rett til innsyn i saksdokumenter 

 Avdekke eventuelle forbedringsområder knytte til rutiner og kompetanse som kommunen kan dra 

nytte av i arbeidet med å etablere en ny kommune. 

 

 Tilbud til flyktninger 

Norge står ovenfor omfattende utfordringer med tanke på flyktningstilstrømning. Et betydelig antall 

flyktninger vil få sin søknad innvilget og skal bosettes i kommunene. Kommunene skal i tillegg tilby et 

introduksjonsprogram som blant annet innebærer norskopplæring, helsetjenester og nødvendig skole- 

og barnehagetilbud. Kommuner er også pålagt å sikre at alle har bolig.  

 

I Nøtterøy jobbes det med å skaffe bolig til alle flyktninger som trenger det. Nøtterøy kommune har 

ifølge økonomiplanen for 2016-2019 fått anmodning om å bosette 46 flyktninger i 2016, hvor flere vil 



 

NØTTERØY KOMMUNE, OVERORDNET ANALYSE 11 

 

være enslige mindreårige flyktninger. For å styrke kommunens arbeid rettet mot flyktninger skal en 

prosjektstilling tilknyttet arbeidet med flyktninger omgjøres til en fast stilling.  

I arbeidsmøtet var det økende omfanget av flyktninger til kommunen med de utfordringer som dette 

gir, et tema. Det var særlig oppfølging av mindreårige flyktninger som ble vurdert som et mulig 

risikoområde. Mangelfullt tilbud og integrering kan på sikt påføre kommunen merkostnader i form av 

økte sosialutgifter. KOSTRA-tall for Nøtterøy kommune viser en økning i antall sosialhjelpsmottakere. 

Denne tendensen vil ventelig kunne øke med et økt antall flyktninger. Mangelfullt tilbud til flyktninger 

kan også påføre enkeltpersoner store konsekvenser, blant annet ved at det ikke klarer å få innpass i 

arbeidslivet eller ikke får tilstrekkelig hjelp.  

Oppsummert vurderes sannsynligheten for mangler i tilbudet til flyktninger som medium, mens 

konsekvensen for den enklete potensielt sett kan være stor. En forvaltningsrevisjon på dette området 

kan være hensiktsmessig for å kartlegge hvordan kommunen møter oppgavene knyttet til håndtering 

av et økende antall flyktninger.   

En forvaltningsrevisjon kan for eksempel se på:  

 Oppfølging og tilrettelegging for mindreårige flyktninger. 

 Samarbeid og koordinering på tvers av områder i kommunene i arbeidet med tilbudet til flyktninger 

 Boligforvaltning 

 Etterlevelse av introduksjonsloven (morsmålsopplæring).  

 Bruk av kvalifiseringsprogrammet (NAV). 

 

3.3 Regulatoriske risikoer 

 Ivaretakelse av personopplysninger  

For å ivareta personopplysninger på en riktig måte er det viktig med systemer som sikrer at distribusjon, 

arkivering og tilgang til sensitiv informasjon foregår på riktig måte. Det er viktig med gode 

tilgangssperrer samt rutiner som sikrer at informasjon ikke lagres på feil sted og at den ikke lagres 

lengre enn regelverket tillater. Samtidig må kommunen sørge for at alle virksomheter med behov for 

informasjon om enkeltsaker/ -brukere enkelt får tilgang når det foreligger tjenestlig behov. Alt dette 

stiller krav til kompetanse om kravene, systemer som tilrettelegger for ivaretakelse av 

personopplysninger, samt gode rutiner som etterleves i praksis. 

I arbeidsmøtet ble det pekt på risiko for at IKT –systemer ikke tilrettelegger godt nok for samhandling i 

kommunen, at nødvendig informasjon ikke registreres og blir gjort tilgjengelig rettidig. Dette kan blant 

annet ha negative konsekvenser for kvaliteten i tjenestene som leveres. I arbeidsmøte ble risikoen 

særlig knyttet til sektorene helse og omsorg og oppvekst. Begge sektorer har en betydelig andel av 

sensitive personopplysninger knyttet til brukere, pasienter og elever, herunder elever med særlig behov. 

På bakgrunn av informasjon fra arbeidsmøte vurderes sannsynligheten for mangler ved ivaretakelse av 

personopplysninger som middels, mens konsekvensen vurderes som høy. Dersom viktig informasjon 

enten uteblir eller blir feilaktig distribuert kan dette ha betydelig følger for enkeltpersoner. Det kan også 

påføre kommunen et omdømmetap.  

Områdene IT-sikkerhet og personvern var prioritert i forrige plan for forvaltningsrevisjon i Nøtterøy 

kommune, men det ble ikke gjennomført en revisjon av disse i forrige planperiode. At omårdene over 

tid har vært pekt som et risikoområde er et argument for å gjennomføre revisjon på områdene i denne 

valgperioden. 

En forvaltningsrevisjon kan for eksempel undersøke: 

 Om kommunen har hensiktsmessige og tilstrekkelige rutiner for å håndtere personopplysninger i 

samsvar med personopplysningsloven og personopplysningsforskrift 
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 Om kommunen etterlever personopplysningsloven og personopplysningsforskrift i praksis, ved 

testing av et utvalg av saker og ved gjennomgang av den praktiske håndteringen av 

personopplysninger. En slik revisjon bør avgrenses til 1-2 virksomheter i kommunen, f.eks. helse 

og omsorg og oppvekst 

 Om det er eventuelle forbedringsområder i kommunens rutiner og systemer for håndtering av 

personopplysninger, og som kan føre til endringer i forbindelse med kommunesammenslåingen. 

 

 Avvikshåndtering i internkontrollen 

God internkontroll er et virkemiddel for å sikre at mål blir nådd og krav blir etterlevd, for eksempel at 

innbyggerne blir tilbudt de tjenester som de har krav på. Rådmannen er ifølge Kommuneloven pålagt å 

sørge for internkontroll for å sikre at kommunen oppfyller lov, forskrifter og politiske vedtak.  

 

I kommunens årsmelding fremgår det at kommunen har etablert internkontrollrutiner innenfor områder 

og enheter. Det er også satt fokus på den oppfølgingen og forbedringen av kommunens internkontroll. 

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

internkontrollsystem Kvalitetslosen. Fremover arbeider Nøtterøy med å få tilstrekkelig formalisert den 

totale internkontrollen i kommunen. 

 

I arbeidsmøte ble risiko knyttet til avvikssystemet til kommunen diskutert. Det ble stilt spørsmål ved 

om avvikssystemet fungerer etter hensikten, herunder blant annet: 

 Om det blir meldt ifra om avvik? 

 Om avvik blir fulgt opp? 

 Om tiltak som blir iverksatt har effekt og fører til forbedringer? 

 Om de som melder avvik får tilbakemelding om hvordan avviket er håndtert? 

 

At avvik meldes fra om er viktig for å få fram informasjon om feil som skjer og forhold som må forbedres. 

Avviksmeldinger er en vitkig del av ledelsens styringsinformasjon. At ansatte har kunnskap om hva som 

er avvik, og at det er kultur for å si i fra om avvik er viktig for kommunen.  

 

På bakgrunn av informasjonen fra arbeidsmøte vurderes sannsynligheten som middels ift at 

internkontroll ikke har et tilstrekkelig effektivt avvikssystem. Konsekvensen av manglende effektivitet i 

avvikssystemet vil kunne vareriere med hvilke type avvik det er tale om, fra små til store 

konsekvensener for enkeltpersoner, som f.eks. feilmedisineringer i hjemmetjenesten. Enkelte avvik har 

følger for få, mens andre kan ha følger for mange. Prinsipielt sett bør konsekvenser ved manglende 

effektivitet i avvikssystemet vurderes som stor 

En forvaltningsrevisjon rettet mot internkontroll kan undersøke i hvilken grad internkontrollen inkluderer 

et hensiktsmessig avvikssystem og om systemet fungerer i praksis. En slik revisjon bør gjøres på et 

utvalg av områder hvor god og effektiv avvikshåndtering er viktig ut fra et brukerperspektiv, f.eks. 

innenfor barnevern, helse og omsorgssektoren, barnehagesektoren, oppvekstsektoren mv.  En slik 

revisjon kan se på: 

 Om ansatte har kjennskap til hva som er et avvik og hvordan avvik skal meldes 

 I hvilken grad avvik faktisk meldes 

 Om avvik håndteres i samsvar med kommunens egne rutiner 

 Om tiltak som iverksettes etter avviksmeldinger følges opp, for å sikre at tiltakene fører til 

forbedringer 

 Hvilke eventuelle forbedringstiltak som bør gjennomføres for å sikre effektiviteten i 

avvikshåndteringen 

 

Nøtterøy kommune gjennomførte en forvaltningsrevisjon med internkontroll som tema i 2013. Dette 

kan tilsi at en eventuell revisjon av internkontroll ikke bør være blant de første revisjonsprosjekter som 

gjennomføres. 



 

NØTTERØY KOMMUNE, OVERORDNET ANALYSE 13 

 

 

3.4 Mål, strategi og vedtak 

 Kommunesammenslåing 

Nøtterøy og Tjøme har vedtatt å slå seg sammen og etablere Færder kommune fra 2018. Det er etablert 

en organisasjon og et prosjekt for å gjennomføre sammenslåingen i samsvar med kravene til 

kommunesammenslåing og for å realisere kommunenes målsetninger med sammenslåingen nedfelt i 

Forhandlingsutvalgets utredning.  

Arbeidet med å få på plass en ny kommunestruktur medfører ny organisering med sammenslåing av 

virksomheter og tjenester og harmonisering av rutiner og arbeidsprosesser. Ansatte i kommunen skal 

finne seg til rette i en ny organisasjon. Kommunesammenslåingen innebærer store endringer for 

kommuneorganisasjonen og de ansatte. Endringer medfører ofte stor usikkerhet hos ansatte og derfor 

risiko for motstand og arbeidsmiljømessige utfordringer. Endringer gir også  ofte merarbeid for ansatte 

med justeringer av rutiner og arbeidsproseser, oppgaver som kommer på toppen av den daglige driften 

og dermed risiko for at tjenestetilbudet svekkes i perioder, at restanser øker o.l. pga for liten kapasitet 

til å ivareta den daglige driften. 

I arbeidsmøtet ble risiko knyttet til kommunesammenslåingen samlet vurdert som stor. 

Sannsynligheten for at arbeidsmiljø og tjenestetilbudet til innbyggere vil oppleve mangler og problemer 

ble vurdert som stor, tilsvarende ble konsekvensen av slike mangler vurdert som stor.   

En forvaltningsrevisjon rettet mot kommunesammenslåingen kan se på effekter av sammenslåingen 

fra 2018 av. I arbeidsmøte var det fokus på i hvilken grad den nye kommune ville kunne 

tilby/opprettholde samme type tjenester og tjenestekvalitet til innbyggerne, uavhengig av bosted, f.eks. 

innenfor helse og omsorg. En revisjon av tjenestetilbudet etter 2018, med formål om å undersøke 

tjenestetilbudet  bør i så fall gjøres i siste fase av valgperioden (ca 2018-2019), når effektene av 

kommunesammenslåingen for tjenestetilbud og innbyggere kan måles. Et formål med en slik revisjon 

vil også være å identifisere eventuelle forbedringsområder og foreslå tiltak som kan utbedre eventuelle 

mangler og forskjeller i tjenestetilbudet. 
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Vedlegg 1  Identifisering og vurdering av risikoområder  
 
Nedenfor presenteres øvrige risikoområder som er identifisert og vurdert. Tabellene gir en kort 
beskrivelse av risiko, og viser til hvilke deler av kommunen risikoen knytter seg til. Mange risikoer er 
generelle og gjelder hele kommunen, mens andre risikoer knytter seg mer spesifikt til enkelte 
virksomheter i kommunen. Tabellene viser også vurdering av sannsynlighet og konsekvens for hver 
risiko.  

3.5 Generell drift  

Nr. Risiko/ hendelser Virksomhet Sanns. Kons. 

1 Tap som følge av interne og/eller eksterne misligheter Alle   

2 Støttetjenestene leverer ikke tilstrekkelig verdi til 

kommunen 

Servicesenter 

Fellestjenester 

  

3 IKT-systemene understøtter ikke virksomhetens behov  IKT   

4 Post- og arkivfunksjonen fungerer ikke etter hensikten Alle   

5 Store prosjekt leverer ikke i henhold til tid, kostnad og 

kvalitet 

Teknisk   

6 Systematikk i planlegging og prioritering av 

vedlikehold
3
 

Teknisk 

 

  

7 Tjenestetilbudet innenfor helse- og omsorgssektoren 

samsvarer ikke med behov 

Helse og omsorg    

8 Manglende samsvar mellom kvalitet, tjenestetilbud og 

behov innenfor rus- og psykiatritjenestene
4
 

Helse og omsorg  

  

9 Mangelfullt tilbud til flyktninger i kommunen Alle    

10 Boligforvaltning til vanskeligstilte og flyktninger Helse og omsorg, 

NAV, Teknisk 

  

11 Effekt av rekruttering/ kompetanseheving av lærere  Oppvekst   

12 Mangelfullt kulturtilbud i kommunen Kultur og idrett   

                                                      
3 Nøtterøy kommune gjennomførte en forvaltningsrevisjon med vedlikehold av kommunale bygg som tema i 2015. 

4 Nøtterøy kommune gjennomførte en forvaltningsrevisjon med psykisk helse og rusomsorg som tema i 2013.  
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3.6 Regulatoriske risikoer  

Nr. Risiko/ hendelser Virksomhet Sanns. Kons. 

1 Brudd på lov og forskrift relatert til 

offentlige anskaffelser 

Alle 

Teknisk  

  

2 Brudd på personopplysningsloven Alle – særskilt 

tjeneste-område for 

helse og oppvekst 

  

3 Brudd på arbeidsmiljøloven Alle 

  

4 Brudd på lov om offentlighet Alle 

  

5 Brudd på kommunelovens krav til 

internkontroll
5
 

Alle   

6 Brudd på forvaltningsloven Alle   

7 Brudd på plan- og bygningsloven Plan og byggesak   

8 Fastsettelse av selvkostgebyr samsvarer 

ikke med krav  

Teknisk   

9 Brudd på lovkrav innen helse og omsorg Helse og omsorg    

10 Nye, ukjente oppgaver som følge av  

samhandlingsreformen
6
 

Helse og omsorg    

11 Brudd på opplæringsloven/ 

spesialundervisning  

Oppvekst /skole og 

barnehage 

  

12 Brudd på barnehageloven – kommunen 

sitt ansvar som barnehagemyndighet 

Barnehage  

Oppvekst og kultur  

  

13 Brudd på lovkrav til sosiale tjenester i NAV 

– kommunale tjenester kap. 4 

Helse og omsorg  

NAV 

  

14 Brudd på barnevernloven Barnevernet   

                                                      
5 Nøtterøy kommune gjennomførte en forvaltningsrevisjon med internkontroll som tema i 2013.  

6 Nøtterøy kommune gjennomførte en forvaltningsrevisjon med Samhandlingsreformen som tema i 2015.  
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Nr. Risiko/ hendelser Virksomhet Sanns. Kons. 

15 Brudd på introduksjonsloven Skole/voksenopplærin

g  

  

 

3.7 Økonomi 

Nr. Risiko/ hendelser Virksomhet Sanns. Kons. 

1 Kommunen har ikke tilstrekkelig 

bærekraftig økonomi 

Alle  

 

 

2 Merforbruk i forhold til budsjett Alle  

  

3 Investeringsbeslutninger tas på 

ufullstendig/ svakt grunnlag  

Alle  

  

4 Reduksjon i framtidig inntektsgrunnlag Alle  

  

5 Refusjoner/betalinger kommunen har krav 

på blir ikke innkrevd 

NAV 

Helse og omsorg  
  

 

3.8 Mål, strategi og vedtak 

Nr. Risiko/ hendelser Virksomhet Sanns. Kons. 

1 Administrasjonen håndterer oppgaver 

utover mandatet fra kommunestyret
7
 

Alle 

Stab 

 

 

2 Kommunen har ikke tilstrekkelig/ rett 

kompetanse til å dekke fremtidens behov 

Alle 

HR/ Personal 

 
 

3 Utfordringer knyttet til ny kommune-

struktur/ kommunesammenslåing 

Alle  
  

4 Mangelfull oppfølging av kommunale 

planer 

Alle    

    

                                                      
7 Nøtterøy kommune gjennomførte en forvaltningsrevisjon med vedtaksoppfølging som tema i 2013. 
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FORSLAG TIL 
PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON  I NØTTERØY KOMMUNE 
FOR 2016-2017 

 
1. Bakgrunn 
Iht. kommuneloven §78 skal det årlig gjennomføres forvaltningsrevisjon i 
kommunene. 
I forskriftens §§ 10 og 11 går det fram at kontrollutvalget skal utarbeide forslag til 
planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll minst en gang i hver valgperiode.   
For inneværende valgperiode skal planene for 2016-2019 være godkjent i løpet av 
2016. Planen for forvaltningsrevisjon blir for perioden 2016 -2017, pga 
kommunesammenslåing med Tjøme kommune fra 2018. 
 
Forslagene til forvaltningsrevisjonsprosjekter skal vedtas av kommunestyret selv, 
men kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 
 
 
2. Forvaltningsrevisjon 
I KF § 10 går det fram at planen for forvaltningsrevisjon skal baseres på en 
overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og 
vesentlighetsvurderinger.  Med uttrykket ”risiko- og vesentlighetsvurderinger” menes 
at det skal gjøres vurderinger av på hvilke områder m.v. av kommunens virksomhet 
det er risiko for vesentlige avvik i forhold til vedtak, forutsetninger og mål som er satt. 
 
Plan for forvaltningsrevisjonsprosjekter 2016-2017 i prioritert rekkefølge: 

 Gjennomføring av store prosjekter; 
Prosjektstyring, planlegging, bestilling (offentlige 
anskaffelser), gjennomføring og kontroll 

 Ivaretagelse av personopplysninger; systemer og rutiner 
samt praktisering innenfor helse og oppvekst 

 Arkiv; post arkivfunksjon 

 Etikk og habilitet, system og rutiner for varsling, oppfølging 
av meldinger og lovbrudd  

 IKT-systemene, sentrale administrative IKT-systemer, 
opplæring, ajourhold og hardware 

   
Forvaltningsrevisjonsprosjekter skal sees i lys av omstillingsfasen vedrørende 
kommunesammenslåingsprosessen med fokus på arbeidsgiveransvar og 
tjenesteproduksjon.  

 
 

For nærmere detaljer til de forskjellige prosjektene, vises til vedlagte overordnet 
analyse av august 2016 for perioden 2016 - 2017. 
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3. Finansiering m.v. 
Kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2016-2017, er basert på 
kommunestyrets vedtak om budsjettet for tilsyn og kontroll i Nøtterøy kommune for 
2016 på kr 1.293.000,- herav kr 815.0000,- til regnskapsrevisjon og 
forvaltningsrevisjon. Det er lagt føringer for å gjennomføre en til to 
forvaltningsrevisjonsprosjekter pr år. 
 
Det kan i løpet av årene bli aktuelt å endre på planen. Slike endringer kan komme fra 
kontrollutvalget selv, innspill fra revisor eller andre. Kontrollutvalget har fullmakt til å 
foreta omprioritering av prosjekter eller tilføyelse av nye prosjekter i planen. Slike 
endringer av planen sendes kommunestyret til orientering. Dersom slike endringer 
fører til økning av de økonomiske rammene som er lagt, må dette godkjennes av 
kommunestyret. 
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Arkivsak-dok. 16/00126-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Nøtterøy 15.09.2016 
 
 
 

   
 
 

OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 
2016 - 2017, NØTTERØY 

 

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 Nøtterøy kommune, aktuelle selskap er 
følgende: 

 Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR AS), 2,2%  

 Vestfold interkommunale Brannvesen IKS, 4,3% 

 Tønsberg Renseanlegg IKS, 0,9%  
 

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 i de selskapene det er behov for i 
perioden 2016-2017. 
 

Saken videresendes til kommunestyret for behandling. 
 
 
Vedlegg:  
«Overordet analyse» og «Plan for selskapskontroll 2016 – 2017 ( 2020)» 

 
Saksframstilling: 
 
I kontrollutvalget i april 2016 sak 17/16 ble bestillingen av overordnet analyse og en 
plan for selskapskontroll utsatt. På juni møtet sak 24/16 bestilte kontrollutvalget 
analysen og planen for selskapskontroll fra KPMG med en kostnad som dekkes av 
budsjettet inntil kr 20.000,-.  
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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 Nøtterøy kommune eierinteresser i følgende 
selskaper som i henhold til regelverket omfattes av selskapskontroll: 

 Tønsberg Renseanlegg IKS, 27,1%  

 Vestfold interkommunale Brannvesen IKS, 19% 

 Vestfold Vann IKS, 12,68%  

 Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR AS), 9,79% 

 Vestfold Festspillene AS, 3,0% 

 Færder Nasjonalparksenter IKS, 33,33% 

 Interkommunalt Arkiv IKA, Kongsberg, 4,5% 

 Asvo Nøtterøy AS, 100% 

 Borgheim Sentrumsbygg AS, 100% 

 Smiløkka Arena AS, 25% 
 

I tillegg vil sekretariatet nevne at Nøtterøy kommune har eierinteresser i VIKS som er 
organisert etter kl §27 som eget rettssubjekt. 
 
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 Nøtterøy kommune i kraft av 
sine formål. Nøtterøy kommune har imidlertid lave til middels eierandeler i nevnte 
IKS’er, som eies sammen med andre kommuner. Prosjektene bør derfor organiseres 
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koordinert med de øvrige eierkommunene. Dette fordrer forberedende dialog. VIKS 
legger til rette for dette når det blir aktuelt.  
 
Finansiering m.v. 
Kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for 2016-
2017, er basert på kommunestyrets budsjettvedtak for «Tilsyn og kontroll i Nøtterøy 
kommune for 2016» på kr 65.000,- til selskapskontroll. Det nevnes at kr 20.000,- er 
benyttet for å utarbeide «Planen for selskapskontroll 2016 – 2017». Det vil si at kr 
45.000,- er disponibelt til selskapskontroll i 2016. 
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1 Innledning 
 

1.1 Formål 

I kontrollutvalgets møte i juni ble KPMG valgt til å utarbeide overordnet analyse som grunnlag for plan 
for selskapskontroll i Nøtterøy 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 ERM2. Skjematisk vil valg 
av selskapskontrollprosjekt bli et resultat av vurderinger tilknyttet vesentlighet og risiko tilknyttet 
selskapene - vurderinger som "siler" ut prosjekter i fire overordnede steg. Dette kan illustreres slik: 
 

                                                      
2 The Commitee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. ERM – Enterprise Risk Managment. Dette er en internasjonalt 
innarbeid standard for beste praksis innenfor området internkontroll og risikohåndtering i virksomheter. 
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Begrepet 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 mellom 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. 
 
 

Asvo Nøtterøy AS  
Selskapsform AS 
Stiftelsesår 1990 
Formål Levere attføringstjenester, opplæring og tilrettelagt produksjon av 

varer og tjenester for markedet. 
Kommunens eierandel  100 % 
Ansatte 27 
Egenkapital andel (2014) 3 55,8 % 
Driftsinntekter (2014) 23,9 MNOK  

 
 

Borgheim Sentrumsbygg AS  
Selskapsform AS 
Stiftelsesår 1978 
Formål Investeringer i fast eiendom, herunder kjøp, salg, drift og utleie, 

samt alt som har naturlig tilknytning til dette. 
Kommunens eierandel  100 % 
Ansatte 0 
Egenkapital andel (2014)  52,2 % 
Driftsinntekter (2014) 7,8 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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Smiløkka Arena AS  
Selskapsform AS 
Stiftelsesår 1990 
Formål Selskapets primære virksomhet er å være tiltaksarrangør for varig 

tilrettelagt arbeid - VTA 
Kommunens eierandel  25 % 
Ansatte 15 
Egenkapital andel (2014)  81,8 % 
Driftsinntekter (2014) 16,4 MNOK  

 
  

Tønsberg Renseanlegg IKS  
Selskapsform IKS 
Stiftelsesår 2003 
Formål Markedsnavnet er Tønsbergfjordens avløpsutvalg IKS.  

Selskapets formål er å anlegge og drive hovedavløpsledninger 
med tilhørende pumpestasjoner og renseanlegg på en effektiv 
måte. 
 

Kommunens eierandel  27,1 % (pr 31.12.2013. Opprinnelig eierandel var 26,7 %) 
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  3 % 
Ansatte 8 
Egenkapital andel (2014) 4 Minus 32,6 % 
Driftsinntekter (2014) 8,3 MNOK  

 
 

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 frå egne vannverk i Farris 
og Eikeren 

Kommunens eierandel  12,68 % 
Ansatte 28 
Egenkapital andel (2014) 2,1 % 
Driftsinntekter (2014) 81,5 MNOK. 

 
 

                                                      
4  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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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  4,5 % 
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  9,79 % 
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  19 % 
Ansatte 193 
Egenkapital (2014) 19,7 MNOK 
Driftsinntekter (2014) 105 MNOK 

 
 
 

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) Stiftet 2015 
Driftsinntekter (2014) Stiftet 2015 
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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 
Velle Utvikling AS Kr. 152 769 000 10 % 
Tønsberg Hovedvegfinans AS Kr. 153 195 000 17 % 
Gigafib Holding AS Kr. 13 238 000 18,82 % 
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4 Risikovurdering 
 

4.1 Generell eierstyring  

Nøtterøy kommune har en utarbeidet eierskapsmelding fra 2012. Denne meldingen blir revidert i 2016.  

I eksisterende eierskapsmeldingen er det blant annet redegjort for aktuelle eierskapsformer, formål med 
kommunens ulike eierskap er dokumentert, i tillegg til at virksomhetsstyring og eierskapsforvaltning er 
beskrevet i egne kapitler.  

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 Nøtterøys 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 

  

8 Manglende oppfølging av 
eierinteresser i selskapet 

Asvo Nøtterøy  
 

9 Manglende oppfølging av 
eierinteresser i selskapet 

Borgheim Sentrumsbygg AS  
 

10 Manglende oppfølging av 
eierinteresser i selskapet 

Smiløkka Arena AS  
 

 
 
 
 
 
 
  
 



 
 

 

 

 

© 2016 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of 
independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative 
(“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

 

 



 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Plan for 
selskapskontroll 
2016-2020 
 
Nøtterøy kommune 
 

Juni 2016 
 
 
www.kpmg.no 



NØTTERØY KOMMUNE, PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2020  

 

Forord 
 
I kontrollutvalgets møte i juni ble KPMG valgt til å utarbeide overordnet analyse og plan for 
selskapskontroll i Nøtterøy 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 § 131.   
 
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 Nøtterøy 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 rettssubjekt2. 

 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 gjelde 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 ta i vare 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 1.7.04, ble 
kontrollutvalgets oppgaver konkretisert og til dels utvidet i forhold til tidligere. Kontroll og tilsyn med 
kommunalt eide selskaper stod fram 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 lovforarbeidene3 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”.   
 
Kommuneloven § 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 NKRF4s 
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). 



 

NØTTERØY KOMMUNE, PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2020 7 

 

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 

  

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 10 selskapene som Nøtterøy kommune har eierskap i, og som faller inn under 
reglene for selskapskontroll etter § 80 (obligatorisk eierskapskontroll): 
 

Selskap Kommunens eierandel 
Tønsberg Renseanlegg IKS 27,1 % 
Vestfold Festspillene AS 3 % 
Vestfold Vann IKS 12,68 % 
Interkommunalt Arkiv for Buskerud Vestfold og Telemark IKS 4,5 % 
Vestfold Avfall og Ressurs AS 9,79 % 
Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS 19 % 
Færder Nasjonalparksenter IKS 33,33 % 
Asvo Nøtterøy AS 100 % 
Borgheim Sentrumsbygg AS 100 % 
Smiløkka Arena AS 25 % 

 

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 
Velle Utvikling AS 10 % 
Tønsberg Hovedvegfinans AS 17 % 
Gigafib Holding AS 18,82 % 
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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 gjort ut fra følgende overordnede hensyn: 

 Formål med eierskapet til selskapet 

 Nøtterøy sin eierandel 

 Konsekvensen av Nøtterøys 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 

 Tønsberg Renseanlegg IKS 

 
Kontrollutvalget velger selv hvilke selskapskontroller som gjennomføres og eventuelt i hvilken 
rekkefølge det blir gjennomført kontroll med de prioriterte selskapene. I valget vil kontrollutvalget også 
kunne ta hensyn til hvilke selskap som er prioritert for kontroll i Tjøme kommune.  
 
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 myndighet 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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Arkivsak-dok. 16/00130-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Nøtterøy 15.09.2016 
 
 
 

   
 
 

BEHANDLING AV PROSJEKTPLAN "PROSESSEN MED 
PLANLEGGING OG BYGGING AV TEIGAR UNGDOMSSKOLE OG 
IDRETTSHALL" 

 

Forslag til vedtak: 
Det bestilles forvaltningsrapport vedrørende «Prosessen med planlegging og bygging 
av Teigar ungdomsskole og idrettshall» i henhold til fremlagte prosjektplan med 
problemstillinger:  
 
1. I hvilken grad har kommunen etterlevd god praksis for prosjektstyring i den 
innledende fasen av Teigar-prosjektet? 
 
a. Styringsdokumentasjon  
 
b. Grunnlag for politiske vedtak  
 
c. Risikovurderinger i forbindelse valg av entrepriseform og bruk av rådgivere i 
    prosjektet  
 
d. Kvalitetssikring  
 
 
2. I hvilken grad er Teigar-prosjektet gjennomført i henhold til god praksis for 
prosjektstyring? 

a. Klarhet i roller og ansvar for kommunens prosjektinvolverte  

b. Håndtering av risiko og usikkerhet  

c. Endringshåndtering  

d. Kvalitetssikring  

e. Økonomistyring og rapportering  
 
3. I hvilken grad er det etablert erfaringsbaserte endringer og forbedringer i policy og 
rutiner for senere investeringsprosjekter?  
 
Prosjektplanen oversendes til kommunestyret for behandling. 



 

  
2 

 
Forvaltningsrevisjonsrapporten utarbeides av KPMG og leveres til sekretariatet med 
uttalelse fra rådmannen 31.12.2016 med bruk av inntil 225 timer herav 135 timer og 
kr. 100.000,- fra budsjettet i 2016. 
 
Ovennevnte forutsetter at kommunestyret har godkjent problemstillingene og gir 
eventuelt nødvendige tilleggs midler. 
 
 
Vedlegg:  
Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Prosessen med planlegging og 
bygging av Teigar ungdomsskole og idrettshall»  

 
Saksframstilling: 
I kommunestyret 15. juni 2016 fattet kommunestyret under behandlingen av 
byggeregnskapet Teigar ungdomsskole og idrettshall – Avslutning av prosjekt nr 
8218 (skole) og nr. 8248 (idrettshall), nr. 8247 (sluttoppgjør /rettsprosess) følgende 
vedtak i sak 16/51; 
 

1. Teigar ungdomsskole og idrettshall med objekt nummer 8218 (skole), 8248 
(idrettshall) og 8247 (sluttoppgjør/rettsprosess) er ferdig  
og avsluttes økonomisk. 

2. Prosjektet avsluttes med et mindreforbruket kr 5 924 752,-  i forhold til totalt 
bevilget ramme. 

3. Beløpet tilbakeføres konto for ubrukte lånemidler. Det vises til de vurderinger 
og den begrunnelse som fremkommer i saksfremstillingen. 

 
 
Kontrollutvalget bes gjennomføre en forvaltningsrevisjon for hele prosessen med 
planlegging og bygging av Teigar ungdomsskole og idrettshall, perioden 2005 – 
2016. Forvaltningsrevisjonen finansieres innenfor Kontrollutvalgets rammer. 
 
Kontrollutvalgsmedlemmene og revisor ble kontaktet 20.06.16 av sekretariatet, og en 
prosjektplan ble bestilt på bakgrunn av kommunestyrets vedtak.  
 
Prosjektplanen med probelmestillinger er mottatt den 05.09.16 og antall timer til 
gjennomgangen er beregnet til 225. Det er 135 timer samt kr 100.000,- disponibelt på 
budsjettet for 2016. Det vil si at kontrollutvalget i første omgang ikke må be 
kommunestyret om tilleggsbevilgning for gjennomgangen. 
 
Kontrollutvalget oversender prosjektplanen med problemstillinger til behandling i 
kommunestyret. Bakgrunnen for dette er at kommunestyret selv skal få anledning til 
å kvalitetssikre bestillingen og være kjent med prosjektplanen. 
 
 



 

  

 

 

 

Teigar ungdomsskole 
og idrettshall, prosess 
planlegging og 
bygging 2005-2016 
Prosjektplan forvaltningsrevisjon 
Nøtterøy kommune  

5.9.2016  
 
 
www.kpmg.no 
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1. Innledning 
1.1 Valgt forvaltningsrevisjonsprosjekt 
I kommunestyremøte 15.6.16 ble det vedtatt å be kontrollutvalget om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon 
for "Hele prosessen med planlegging og bygging av Teigar ungdomsskole og idrettshall, perioden 2005 – 
2016". På bakgrunn av vedtaket har kontrollutvalget bedt KPMG om å utarbeide forslag til prosjektplan til 
behandling i kontrollutvalgsmøte 15.09.2016.  

1.2 Bakgrunn 
Byggeprosjektet for Teigar ungdomsskole med idrettshall har strukket seg over en lang periode fra 2005 med 
flere utvidelser av budsjettramme, og konflikt med leverandør som medførte to runder i rettssystemet.  
 
Under behandling i kommunestyret av sluttregnskapet for byggeprosjektet ble det vedtatt å be 
kontrollutvalget om å bestille en gjennomgang av prosjektet for å se på prosessen med planlegging og 
bygging. Selve det juridiske kontraktsforholdet med entreprenør er godt belyst gjennom de to dommene som 
foreligger, og det anses ikke hensiktsmessig at forvaltningsrevisjonsprosjektet går dypere inn i dette.  
 
I de to dommene tar retten blant annet stilling til Skanska sitt krav på fristforlengelse. I tingretten beskrives 
byggeprosjektet som "nokså komplisert og krevende med arkitektoniske, konstruktive, tekniske, og 
funksjonsmessige utfordringer med skolebygg med auditorium, grupperom, musikkrom, spesialavdeling, 
skolekjøkken, undervisningsrom, dobbel idrettshall med videre". Tingrettene mener dette stiller store krav til 
prosjekteringsledelsen og til koordinering gjennom prosjektet. Slik vi leser dommene er valg av 
konkurranseform og diskusjon om påpekte feil og mangler ved tegninger viktige forhold som må belyses i et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt. Den innledende fasen i prosjektet blir derfor viktig å belyse spesielt med tanke 
på hvilken risikovurderinger som ble foretatt, og vurderinger ved valg av rådgivere. Det fremkommer også at 
det har forekommet svært mange endringsmeldinger underveis i prosjektet, og det er derfor også interessant 
å se på hvordan dette er håndtert.  
 
Det anses derfor mest hensiktsmessig at forvaltningsrevisjonsprosjektet fokuserer på prosessen kommunen 
har hatt for planleggingen og gjennomføringen av prosjektet, og i hvilken grad erfaringer fra prosessen med 
Teigar har medført endringer i kommunens systematikk og policy for styring av investeringsprosjekter. 

1.3 Forberedelser 

1.3.1 Gjennomførte aktiviteter i forberedelsesfasen 
 

Det er et mål å etablere en god prosjektplan som oppstiller relevante og vesentlige problemstillinger for 
forvaltningsrevisjonen. Vi opplever at kommunestyret er opptatt av hvilken læring som kan trekkes ut av 
erfaringene med Teigar ungdomsskole, og ikke en ny vurdering av ansvarsforholdet mellom Skanska og 
kommunen. I forkant av utarbeidelsen av prosjektplan har KPMG: 
 

• Gjennomført gjennomgang av sluttregnskapet  

• Gjennomgått dom fra tingrett og lagmannsrett  

• Gjennomført forespørsler til økonomisjef og rådmann. Formålet har vært å få innspill, synspunkter til 
vinkling på prosjektet.  
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2. Formål, problemstillinger og 

kriterier 
2.1 Formål og avgrensinger 
Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke i hvilken grad kommunen har gjennomført 
byggeprosjektet i samsvar med egne retningslinjer og rutiner, og om disse er i henhold til god praksis på 
området. Det er viktig å vurdere i hvilken grad det er etablert sentrale styrende dokumenter og relevante 
milepæler for fasene i byggeprosjekter, og om det også omfatter risiko-/ usikkerhetsanalyser. Dette 
innebærer at formålet i revisjonen fokuseres rundt prosjektstyringen i byggeprosjektet.  

Basert på de to dommene som foreligger, og de innspillene vi har fått av administrasjonen, anses det mest 
hensiktsmessig at forvaltningsrevisjonsprosjektet legger mest vekt på den innledende fasen til prosjektet; fra 
prosjektets konseptfase, mandat og prosjektplan/styringsdokument. Denne fasen vektlegges for kartlegging 
og vurdering. For selve gjennomføringsfasen er fokus på roller og ansvar internt i kommunen, håndtering av 
risiko/usikkerhet, endringshåndtering inklusive behov og grunnlag for tilleggsbevillinger til prosjektet, 
kvalitetssikring samt økonomisk styring og rapportering.  
 
I forlengelsen av prosjektet vil vi kartlegge hvilken læring administrasjonen har hatt gjennom prosjektet og i 
hvilken grad dette har medført endringer og forbedringer i policy og rutiner for senere investeringsprosjekter. 
 
Det er også et formål å foreslå nye forbedringstiltak dersom forvaltningsrevisjonen avdekker 
forbedringspotensial utover det administrasjonen selv har identifisert. 
 
I prosjektet vil det ikke bli gjort en ny vurdering av det juridiske ansvarsforholdet mellom Skanska og 
kommunen da dette oppfattes godt belyst gjennom de to dommer som foreligger, og at det det nå foreligger 
en rettskraftig dom.  

2.2 Problemstillinger 
På bakgrunn av formålet blir følgende hovedproblemstillinger foreslått for forvaltningsrevisjonen: 
 

1. I hvilken grad har kommunen etterlevd god praksis for prosjektstyring i den innledende fasen av 
Teigar-prosjektet? 

a. Styringsdoukmentasjon 
b. Grunnlag for politiske vedtak 
c. Risikovurderinger i forbindelse valg av entrepriseform og bruk av rådgivere i prosjektet 
d. Kvalitetssikring 

 
2. I hvilken grad er Teigar-prosjektet gjennomført i henhold til god praksis for prosjektstyring? 

a. Klarhet i roller og ansvar for kommunens prosjektinvolverte 
b. Håndtering av risiko og usikkerhet 
c. Endringshåndtering 
d. Kvalitetssikring 
e. Økonomistyring og rapportering 

 
3. I hvilken grad er det etablert erfaringsbaserte endringer og forbedringer i policy og rutiner for 

senere investeringsprosjekter? 

 
For å svare på disse problemstillingene vil revisjonen vurdere tilgjengelig skriftlig dokumentasjon  og 
gjennomføre intervjuer nærmere beskrevet i kapittel 4.  
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3. Revisjonskriterier 
Til problemstillingene blir det oppstilt revisjonskriterier. Revisjonskriterier er de krav eller normer som tilstand 
og/eller praksis i kommunen blir målt mot. Revisjonskriterier må være aktuelle, relevante og gyldige for 
kommunen. Ved valg av revisjonskriterier blir det tatt utgangspunkt i oppstilte problemstillinger.  

Aktuelle kilder å utlede revisjonskriterier fra er: 
 

• Kommuneloven 

• Politiske vedtak og føringer 

• God praksis for styring av prosjekter1 

• Kommunens reglement, prosess- og rutinebeskrivelser for investeringsprosjekter 

• Norsk Standards kontrakter (NS-kontrakter) for byggeprosjekter  

• Lov- om offentlige anskaffelser med forskrifter 

• Dom fra tingrett og lagmannsrett, eventuelle vurderinger fra juridiske rådgivere i forbindelse med 
rettssakene 

 

                                                           
1 A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), fjerde utgave, og Managing Successful Projects 
with PRINCE2, DIFI sin Prosjektveiviser (prosjektveiviseren.no) 
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4. Tilnærming 
4.1 Metode 
Det vil bli samlet inn dokumentasjon fra kommunen som vil bli nøye gjennomgått og analysert opp mot 
revisjonskriteriene. Det vil deretter bli gjennomført intervju med ledere og medarbeidere i kommunen som 
har vært involvert i prosjektet og som i dag er involvert i byggeprosjekter. Fordi det er mange år siden 
prosessen som ledet frem til byggeprosjektet ble vedtatt, vil det kunne være utfordrende å få gjennomført 
intervju med enkelte av de personer som har vært involvert.  Valg av intervjuobjekter og hvordan dette 
praktisk kan gjennomføres vil bli nærmere avtalt med kommunen.  

Før gjennomføring av intervjuene vil det bli utarbeidet intervjuguider. Fra hvert intervju vil det bli skrevet 
referat som blir sendt respondenten(e) til verifisering (gjennomlesing og evt. korrigering). Svarene fra 
respondenter vil bli sammenstilt med annen dokumentasjonen og vurdert opp imot revisjonskriteriene. Våre 
funn vil deretter bli vurdert opp mot revisjonskriteriene.  

4.2 Aktivitets- og fremdriftsplan 
Figuren under viser forslag til aktivitets- og framdriftsplan: 

 

Oppstart er lagt til slutten av september. Datainnsamling og analyse vil skje i oktober og november. 
Rapportering til kontrollutvalgets første møte i 2017. Totalt estimert ressursbruk er 225 timer.
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5. Utførende revisorer 
KPMGs team i forvaltningsrevisjonen består av: 

Partner Siv Karlsen Moa 

Prosjektleder Director Ole Willy Fundingsrud 

Prosjektdeltakere (kjerneteam) 

• Manager Rune Johansen 

• Senior rådgiver Ole Jacob Kvissellien 
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6. Honorar 
Honorar er i samsvar med avtalt timepris, og prosjektet faktureres opp til 225 timer etter faktisk medgått tid. 



 
 

 

 

 

 

 

Kontakt oss 
 
Siv Karlsen Moa 
Partner 
T +47 40 63 95 48 
E siv.karlsen@kpmg.no 
 
Ole Willy Fundingsrud 
Direktør 
T +47 40 63 96 92 
E ole.willy.fundingsrud@kpmg.no 

kpmg.no 
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REVISOR ORIENTERER OM PLANEN FOR REVISJON HØSTEN 2016  

 

Forslag til vedtak: 
Revisors informasjon og plan tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Strategiplan for interims revisjon høsten 2016 

 
Saksframstilling: 
Revisor orienterer om strategiplanen for interims revisjon i Nøtterøy kommune høsten 
2016.  
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Innhold
Kontaktpersoner:

Siv Karlsen Moa

Partner

Tel:    +47 4063 9548
siv.karlsen@kpmg.no

Rune Johansen

Manager

Tel: + 47 4063 9498
rune. johansen@kpmg.no

Harald Gulichsen

Senior revisor

Tel:    + 47 4063 9152
harald.gulichsen@kpmg.no

■ Gjennomgang med administrasjon

■ Revisjonsmessig tilnærming

■ Vesentlighet

■ Risikovurderinger – finansregnskapet

■ Revisjonsåret

■ Tidsplan og rapportering



3
© 2016 KPMG AS, a Norwegian limited liability company and member firm of the KPMG network of independent firms affiliated with KPMG International 
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Gjennomgang med administrasjon – status og utvikling i år

For å gjøre en god og 

effektiv revisjon må vi 

forstå virksomheten.

Vi gjennomgår 

økonomirapporter fra 

rådmannen og 

tertialrapport når den er 

klar.

Vi gjennomgår også 

utviklingen muntlig 

med regnskap/økonomi 

hvor det er 

utfordringer.

Virksomhetsforståelse

Siste 
resultat-
rapport

Nøkkeltall

Budsjett og 
for-

ventninger 
til året
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Ledelsens gjennomgang – endringer inneværende år
Viktig informasjon for 

å kunne skreddersy 

revisjonen.

Tendensen er at IT 

blir stadig viktigere i 

prosesser og rutiner, 

og da er det viktig at 

revisor hensyntar

dette i revisjonen. Vi 

vil ha stadig større 

fokus på dette.

Rammer og regulering, enheter og 
organisering

Prosesser og rutiner

Endringer i rammebetingelser
Endringer i reguleringer
Endring i organisering
Nye enheter, utgåtte enheter
Sammenligning andre

Endring i kjerneprosesser
Endringer i støtteprosesser
 Interne kontroller – behov for forbedringer
Endringer i IT-systemer
Overholdelse av kravene i  kommuneloven og 

bokføringsloven

Innsatsfaktorer, lager og leverandører Særskilte hendelser

Vesentlige endringer knyttet til innsatsfaktorer
Nye/utgåtte vesentlige leverandører
Større anskaffelser

Avdekkede misligheter
Brudd på lover eller forskrifter
Ettersyn
Krav eller tvister
Vesentlige feil i regnskapet
Andre vesentlige forhold
Kommunesammenslåing – status og 

risikovurderinger

Ledelsens risikovurderinger Annet

Ledelsens  vurdering av risiko når det gjelder 
finansiell rapportering
Områder spesielt utsatt for mislighetsrisiko
Nye investeringer
Nye vurderingsposter/estimater

Kommunale foretak
Endringer i ledelsen
Finansområdet
Erfaringer fra tidligere
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Risikovurdering - finansregnskapet
Virksomheten har flere 

ulike operasjonelle 

risikoer. I revisjonen 

har vi fokus på de 

forhold som potensielt 

kan påvirke poster i 

årsregnskapet.

Misligheter dukker 

stadig opp i media; 

det viktigste er et godt 

kontrollmiljø.

Høy

Sannsynlighet for at risikoen inntreffer Høy

Øvrige 
periodiseringer

Innkjøp

Kundefordringer

Driftsmidler

Selvkost

Andre 
fordringer

MVA

Budsjett/ 
disponeringer

Inntekter

Lønns-
området

Bank/
likvider

Lav

K
o

n
se

kv
en

s 
fo

r 
ko

m
m

u
n

en

Endringer i 
lover og 
regler

Offentlige 
anskaffelser

Pensjoner

Ikke-
rutinemessige 
transaksjoner

Finansiering/ 
investering

Investerings-
regnskap

Kommune-
sammenslåing
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Vesentlige revisjonsområder – gjennomgang av kjerneprosesser
Vår revisjon kan i 

hovedsak deles inn 

i tre områder:

1. Gjennomgang av 
kjerneprosesser

2. Revisjon av 
vurderingsposter

3. Revisjon av øvrige 
vesentlige 
områder

Tema Virkning på revisjonsplan

Inntekter
 Inntekter
Kundefordringer

Inntekter
 Gjennomgang av transaksjonsflyt og vurdere internkontrollen
 Innhente budsjett og fjorårstall og vurderinger av vesentlige endringer 
 Innhente oppgaver eller opplysninger knyttet til overføringer, skatter mv
 Brukerbetalinger – etterberegninger mv
 Tilskudd – utnyttelse av tilskuddsordninger og periodisering av tilskudd

Kundefordringer
 Gjennomgang av kommunens rutine for oppfølging av kundefordringer og vurdering 

av tapsutsatte fordringer

Innkjøp
 Kjøp av varer og 

tjenester
 Leverandørgjeld
 Bank

Kjøp av varer og tjenester
 Gjennomgang av transaksjonsflyt og vurdere internkontrollen
 Innhente budsjett, fjorårstall, og vurderinger av vesentlige endringer
 Kontroll av grunnlag for og attestasjon av momskompensasjon for hver termin

Leverandørgjeld
 Gjennomgang av kommunens rutine for oppfølging av leverandørgjeld, og vurdere 

behov for å innhente eksterne bekreftelser på et utvalg av leverandører.

Bank
 Innhente årsoppgaver fra bank for kontroll av bankavstemminger

Lønn
 Lønnskostnader
 Sykelønnsrefusjoner
 Annen godtgjørelse
 Reiseregninger

Lønnskostnader
 Gjennomgang av transaksjonsflyt og vurdere internkontrollen
 Innhente budsjett, fjorårstall, og vurderinger av vesentlige endringer
 Gjennomgang av kommunens avstemminger knyttet til lønnsutbetalinger, 

sykelønnsrefusjoner og annen godtgjørelse
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Vesentlige revisjonsområder – vurderingsposter
Vår revisjon kan i 

hovedsak deles inn 

i tre områder:

1. Gjennomgang av 
kjerneprosesser

2. Revisjon av 
vurderingsposter

3. Revisjon av øvrige 
vesentlige 
områder

Tema Virkning på revisjonsplan

Pensjoner

 Pensjonsmidler

 Pensjonsforpliktelse

 Pensjonskostnad
 Premieavvik 

Pensjoner
 Risiko for feil i regnskapet knytter seg til verdsettelsen av pensjonsfordringer og 

-forpliktelser knyttet til ytelsesordningen . Vi vil gjennomgå  de parametere og 
forutsetninger som benyttes i beregningen, samt avstemme innbetaling lagt til grunn 
av aktuar mot fysiske fakturaer mottatt og betalt

Investering i aksjer 
og andeler

 Finansielle aktiva

 Finansinntekter

Investering i aksjer og/eller andeler
 For investeringer i ikke-børsnoterte aksjer og andeler av betydning vil vi innhente sist 

avlagte og reviderte årsregnskap og/eller siste resultatrapport tilgjengelig. Vurdering 
av bokført verdi sammenlignet med egenkapital for de respektive selskapene man har 
eierandeler i.

Avsetning for 
forpliktelser (og 
inntekter)

 Garantiavsetninger

 Ressurskrevende 
brukere

Avsetning for forpliktelser
 Vi vil diskutere med ledelsen de forhold som tilsier avsetning for forpliktelser og 

underliggende avtaler
 Vi vil gjennomgå ledelsens beregninger og historisk treffsikkerhet for vurdering av 

avsetning for inntekter
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Vesentlige revisjonsområder – øvrige områder
Tema Virkning på revisjonsplan

Øvrige periodiseringer
 Inntekter og 

kostnader

Periodisering
 Risiko for feil knytter seg til knappe rapporteringsfrister, og vår tilnærming vil være å 

gjennomgå  interne rutiner for periodisering av de vesentligste regnskapspostene
 Gjennomgå et utvalg fakturaer før og etter årsskiftet for kontroll av korrekt 

periodisering.
 Gjennomgå avsetningen for påløpt lønn, feriepenger og andre godtgjørelser som ikke 

er utbetalt.

Driftsmidler
 Bygninger/tomter
 Maskiner og utstyr
 Inventar
 Av- og nedskrivinger

Driftsmidler
 Påse at anleggskartotek er avstemt mot hovedbok
 Analytisk kontrollhandling mot totale regnskapsmessige avskrivninger
 Kontrollere et utvalg av vesentlige tilganger / avganger

Finansområdet
 Plasseringer
 Gjeld 

Finansområdet
 Kontroll av beholdninger/lån mot eksterne oppgaver, og evt kontroll mot gyldig vedtak 

for større eller unormale poster.
 Kontroll av minimumsavdrag, regnskapsmessig håndtering og noteinformasjon
 Påse at det er samsvar mellom låneopptak i året, bruk av lån i året og bevegelser på 

konto for ubrukte lånemidler

Vår revisjon kan i 
hovedsak deles inn 
i tre områder:

1. Gjennomgang av 
kjerneprosesser

2. Revisjon av 
vurderingsposter

3. Revisjon av øvrige 
vesentlige 
områder



9
© 2016 KPMG AS, a Norwegian limited liability company and member firm of the KPMG network of independent firms affiliated with KPMG International 
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Vesentlige revisjonsområder – øvrige områder
Tema Virkning på revisjonsplan

Ikke rutine-
transaksjoner
 Potensielt alle

Ikke rutinetransaksjoner
 Vurdere interne rutiner for hvem som har mulighet for å gjøre direkteføringer i 

hovedbok
 Kontrollere manuelle føringer via uttrekk fra regnskapssystemet i et lesbart format over 

alle manuelle føringer i løpet av året
 Gjennomgang av transaksjoner som anses for å være ikke-rutine (for eksempel 

spesielle salgstransaksjoner etc.) for å påse korrekt regnskapsføring og presentasjon

Investeringsregnskap Inntekter og utgifter
 Gjennomgang av kommunens rutiner og vurdering av internkontrollen
 Gjennomgang av kommunens rutiner for avslutning av investeringsregnskapet og 

periodisering av investeringsprosjekter
 Kontrollere at driftsutgifter ikke ligger i investeringsregnskap (og motsatt)
 Kontrollere at investeringsinntekter ikke ligger i driftsregnskap (og motsatt)

Selvkost Selvkost
 Gjennomgang av kommunens rutiner og vurdering av internkontrollen
 Kontroll av regnskapsføring av selvkostfond og selvkostnote til årsregnskapet

Mva Mva
 Gjennomgang av kommunens rutiner for innrapportering og regnskapsføring av 

merverdiavgift
 Løpende gjennomgå og attestere på kompensasjonsoppgave for merverdiavgift

Vår revisjon kan i 
hovedsak deles inn 
i tre områder:

1. Gjennomgang av 
kjerneprosesser

2. Revisjon av 
vurderingsposter

3. Revisjon av øvrige 
vesentlige 
områder
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Vesentlige revisjonsområder – øvrige områder
Tema Virkning på revisjonsplan

Offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser
 Gjennomgang av kommunens internkontrollrutiner på området

Budsjett Korrekte budsjettall i årsregnskapet
 Er budsjettjusteringer gjort på riktig nivå og tilstrekkelig dokumentert
 Foretar man nødvendige budsjettjusteringer

Disponeringer/  
Egenkapital

Direkteføringer
 Innhente og vurdere kommunens avstemming av kretsløp og noter
 Kontroll av utvalg bundne fond som har vært brukt i løpet av året. 
 Innhente kommunes dokumentasjon på disponering av resultat, samt gjennomgang 

av avstemming/note for kapitalkonto og disposisjonsfond

Årsregnskap og 
årsberetning

Årsregnskap
 Kontrollere at det er samsvar mellom årsregnskap og noter med revidert regnskap
 Gjennomgang av sjekkliste for årsregnskap, noter og årsberetning for å påse at krev 

til opplysninger er oppfylt

Vår revisjon kan i 
hovedsak deles inn 
i tre områder:

1. Gjennomgang av 
kjerneprosesser

2. Revisjon av 
vurderingsposter

3. Revisjon av øvrige 
vesentlige 
områder
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Vesentlighet
Vårt revisjonsarbeid 

er planlagt for å 

avdekke feil som er 

vesentlige for 

regnskapet som en 

helhet.

Fastsettelse av grense for vesentlighet
Vi vurderer både kvalitative og kvantitative forhold når vi 
vurderer vesentlighet. Vi planlegger våre handlinger for at 
sum av alle feil på regnskapsnivå ikke overstiger denne 
grensen. 

Rapportering til ledelsen

Vi presenterer følgende tre grupper av feil:
Justerte revisjonsdifferanser.
 Ikke-justerte revisjonsdifferanser.
Feil i notene.

Total vesentlighet

0,75 
MNOK

11 
MNOK

15 
MNOK

5 % Nivå for 
Individuelle feil 
som følges opp 
med ledelsen

75 % Handlinger plan-
lagt for å avdekke  
individuelle feil

Vesentlighetsgrense på 1 % av 
driftsinntekter MNOK 1 517 i 2015:

15 MNOK

1 463  MNOK 1 517 MNOK
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Revisjonsåret

oktober

desember januar

mars

april

junijuli

september

februarnovember

august mai

Interims-
revisjon

Interims-
revisjon

Årsoppgjørs-
revisjon

Planlegging
revisjon

 Årsoppgjørsrevisjon

 Rapportering til 
administrasjon og 
kontrollutvalget

 Revisjonsberetning

 Debrief

 Nyheter

 Planleggingsmøte 
med kommunen

 Revisjonsplan

 Interimsrevisjon

 Nyheter

 Forberedelser 
årsoppgjøret

 Evt. gjennomgang 
vurderingsposter

 Oppsummering 
interimsrevisjon

 Nyheter

Løpende 
kontakt
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KPMG Kundeportalen
I kundeportalen har både kunden og teamet løpende oversikt over 
opplastet dokumentasjon 

KPMG Kundeportal 
er en webbasert
filopplastingsportal
hvor våre 
revisjonskunder kan 
laste opp og 
overføre sin 
dokumentasjon 
sikkert og effektiv 
til oss i henhold til 
skreddersydde lister 
over 
dokumentasjon 
som skal 
utarbeides. Det 
betyr at 
innhentingen av 
dokumentasjon kan 
starte tidligere og at 
den blir mer 
planmessig. 



kpmg.com/socialmedia kpmg.com/app

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the 
circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate 
and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the 
date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such 
information without appropriate professional advice after a thorough examination of the 
particular situation.
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Arkivsak-dok. 15/00061-13 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Nøtterøy 15.09.2016 
 
 
 

   
 
 

REVISORS UAVHENGIGHETSERKLÆRING, NØTTERØY 

 

Forslag til vedtak: 
Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet regnskapsrettet revisjon og 
forvaltningsrevisjon for 2016 tas til orientering. 
 
 
Vedlegg:  
Skriftlig egenvurdering av uavhengighet for regnskapsrettet revisjon og 
forvaltningsrevisjon. 

 
Saksframstilling: 
Kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften stiller krav til vandel, uavhengighet og 
objektivitet hos revisor. I følge revisjonsforskriften § 15 skal oppdragsansvarlig 
revisor hvert år, og ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin 
uavhengighet til kontrollutvalget. 
 
Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet for 2016 er gjort på 
generelt grunnlag. Statsautorisert revisor Siv Karlsen Moa er oppdragsansvarlig 
revisor i Nøtterøy kommune. 
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Arkivsak-dok. 16/00131-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Nøtterøy 15.09.2016 
 
 
 

   
 
 

KONTRAKT MED OPSJON OM REVISJONSTJENESTER MELLOM 
NØTTERØY KOMMUNE OG KPMG 

 

Forslag til innstilling: 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å forlenge avtalen om revisjonstjenester 
mellom Nøtterøy kommune og KPMG med 1 år.  
KPMG blir kommunens revisor også for regnskapsåret 2017. 
 
Saken videresendes kommunestyret for behandling. 
 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
Saksframstilling: 
Nøtterøy kommune inngikk kontrakt om revisjonstjenester med revisjonsfirmaet 
KPMG i årsskifte 2014/2015. Avtalen gjelder fra 01.01. 2015, for en toårig periode 
med mulighet for ett års opsjon + ett års opsjon. Avtalen inneholder også 
kostnadsfordelingen på deltakerkommunene Tjøme og Tønsberg. Nøtterøy 
kommunes andel av utgiftene til revisjonstjeneste er vedtatt av fylkesmannen i 
Vestfold til 34%. I avtalen/kontrakten ble det også tillagt en indeks for prisregulering. I 
kontrakten er det beregnet 340 timer til forvaltningsrevisjon. 
 
KPMG har revidert kommunens regnskap for 2015. KPMG skal også revidere 
regnskapsåret 2016. Dersom ikke opsjon vedtas må prosess med anskaffelse av 
revisjonstjenester starte i november/desember 2016 og være sluttført med inngåelse 
av ny kontrakt senest i desember 2016 med oppstart 01.01. 2017. 
Dersom Nøtterøy kommune ønsker å forlenge avtalen, skal det gis melding om dette 
senest 2 måneder før utløpet av avtalen 31.12.16, jfr. kontrakten.  
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Arkivsak-dok. 16/00136-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Nøtterøy 15.09.2016 
 
 
 

   
 
 

KONTROLLUTVALGSREGLEMENT FOR FÆRDER  

 

Forslag til vedtak: 
Nøtterøy kontrollutvalg har ingen merknader til fremlagt forslag til reglementet for 
kontrollutvalget for Færder kommune.   
 
Vedlegg:  
Reglement for kontrollutvalget for Færder kommune 

 
Saksframstilling: 
Nøtterøy kontrollutvalg er bedt om å gi en uttalelse til organisasjonsutvalget innen 
20.10.16 om fremlagte reglement for kontrollutvalget for Færder kommune. 
 
Uttalelsen skal sendes til Nøtterøy kommune ved sekretær for organisasjonsutvalget 
Færder. 
 
 
 



Reglement for kontrollutvalget for Færder kommune 
 
Vedtatt av kommunestyret……… 
 
 
§  1.  Kontrollutvalgets formål. 
Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i 
kommunen.  Utvalget påser at revisjonen fungerer på betryggende måte. 
 
§  2.  Valg og sammensetning. 
Kontrollutvalget består av 5 medlemmer med varamedlemmer.  Kommunestyret velger selv 
medlemmer og varamedlemmer til utvalget og oppnevner leder og nestleder. Leder oppnevnes 
fortrinnsvis fra opposisjonen.  
 
Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlemmer og varamedlemmer av formannskap, 
medlemmer og varamedlemmer av kommunalt utvalg med beslutningsmyndighet og alle ansatte i 
kommunen. 
 
For øvrig gjelder kommunelovens regler om valg av faste utvalg tilsvarende. 
 
§  3.  Saksbehandlingen i kontrollutvalget. 

1. Utvalget treffer sine vedtak i møte.  Det skal føres protokoll over forhandlingene.  Utskrift 
sendes utvalgets medlemmer, ordfører og revisor. 
   

2. Kontrollutvalget har åpne møter i tråd med kommuneloven § 77 nr. 8. 
 
3. Møtene holdes på de tidspunkter som er vedtatt av utvalget selv, og ellers når utvalgets leder 

eller minst 2 av medlemmene krever det. 
 
4. Innkallingen  med sakspapirer til møte skal sendes ordfører, revisor og utvalgets medlemmer 

med seks dagers varsel, og skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles samt 
saksdokumenter. Saklisten til møtet og andre dokumenter som ikke er unntatt fra 
offentlighet, skal være tilgjengelig for allmennheten. 
 

5. Utvalgets leder er møteleder.  Ved forfall fungerer nestleder.  Har begge forfall, velges en 
særskilt møteleder ved flertallsvalg 

 
6. Ordfører har møte- og talerett i utvalget, og kan la seg representere ved annet medlem av 

kommunestyret.  Revisor deltar i møtene eventuelt ved stedfortreder, så fremt saken ikke 
angår dem personlig.  Revisor og stedfortreder har rett til å uttale seg og kan forlange sine 
uttalelser protokollert. 

 
7. Utvalget kan bare treffe vedtak hvis minst 3 av medlemmene er til stede under 

forhandlingene. Vedtak treffes med alminnelig flertall av de stemmer som avgis.  Ved 
stemmelikhet i  andre saker enn valg, er møtelederens stemme avgjørende.  

 
8. Utvalget kan treffe vedtak i saker som ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke møteleder eller 

minst 2 av de møtende medlemmene motsetter seg det. 
 

9. Om inhabilitet for utvalgets medlemmer og om fritak for å delta i forhandlingen av en sak, 
gjelder bestemmelsene i forvaltningslovens kap II og kommuneloven § 40 nr. 3 og 4 
tilsvarende. 

 
 

 



 
§  4.  Utvalgets oppgaver. 
1. Utvalget skal holde seg løpende underrettet om revisjonens virksomhet og føre tilsyn med at 

revisjonsarbeidet er a jour og foregår i samsvar med gjeldende forskrift og andre 
bestemmelser. Utvalget skal gjennom revisors arbeid og egen vurdering påse at forvaltningen av 
kommunens verdier er betryggende sikret ved et forsvarlig internkontrollopplegg, og om 
nødvendig, gi pålegg om at tiltak må treffes. 
 

2.  Utvalget skal på grunnlag av revisjonens rapport og annen informasjon føre tilsyn med      
at forvaltningen er i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak.  Utvalget skal i  videre i 
samarbeid med revisjonen foreta en systematisk vurdering av bruk og  
forvaltning av de kommunale midler med utgangspunkt i oppgaver, ressursbruk og  oppnådde 
resultater. 

 
 3.   Utvalget skal påse at revisjonen iverksetter granskning der dette er vedtatt av 
       kommunestyret. Utvalget skal også selv sørge for at det blir foretatt undersøkelser og granskning,  
       bl.a. i forbindelse med mistanke om uregelmessigheter og misligheter. 
 
4.    Utvalget rapporterer til kommunestyret når det er viktig at dette blir holdt orientert og gitt  
        mulighet til å drøfte eventuelle tiltak. 
 
5. Utvalget avgir innstilling til kommunestyret om kommunens regnskaper med   

revisjonsberetning og andre tilhørende dokumenter.   
 
6.     Utvalget påser at poster, disposisjoner og ordninger som ikke får godkjenning, blir fulgt  

opp og brakt i orden. 
 
 7.     Utvalget avgir uttalelse i saker det får seg forelagt. 
 
 8.     For øvrig vises til koml. § 77 nr. 4 – 6 og til Forskrift om kontrollutvalg av 15.06.04 nr. 905. 
 
 
§  5.  Innhenting av opplysninger. 
Utvalget kan uavhengig av regler om taushetsplikt kreve nødvendige opplysninger fra revisjonen og 
fra andre kommunale organer, og har adgang til revisjonens og kommunens saksdokumenter og 
arkiver innenfor de regler som er gitt i ”Forskrift om kontrollutvalg av 15.06.04 nr. 905” 
 
Utvalget kan videre gjøre henvendelser til andre offentlige instanser og til kommunens forbindelser av 
enhver art i tilknytning til sitt kontrollarbeid. 
 
 
§  6.  Taushetsplikt –  offentlighet. 
Utvalgets medlemmer og andre møtedeltakere har taushetsplikt i henhold til § 13 i forvaltningsloven 
og eventuelle strengere bestemmelser i særlovgivningen. 
 
Utvalgets rapporter er offentlige med mindre annet følger av Lov om rett til innsyn i dokument i 
offentleg verksemd (offentleglova). 
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Arkivsak-dok. 16/00051-5 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Nøtterøy 15.09.2016 
 
 
 

   
 
 

REFERATSAKER 

 

Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Vedlegg:  

 Høringsuttalelse om ny kommunelov 

 
Saksframstilling: 

 Styremøte i VIKS 05.09.16 

 Opplæring 08.09.16 fra KPMG til kontrollutvalgene i Tønsberg, Tjøme og 
Nøtterøy 

 Høringsuttalelse om ny kommunelov; Orientering om forslag til ny 
kommunelov og høringsuttalelse fra kontrollutvalgssekretariatene, VIKS 

 
 
 
 
 
 
 



 

Orientering om forslag til ny kommunelov 

 

Saken gjelder: 

Hensikten med denne saken er å gi kontrollutvalget en overordnet oversikt over forslag til ny 

kommunelov, med vekt på forhold som berører tilsyn og kontroll. Forslag er nå på høring.  

 

Nedenstående er i sin helhet klippet fra NKRFs nettside, med unntak av punktet om «Andre 

forslag fra kommunelovutvalget» som er hentet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets 

nettside.  

 

 

Nærmere om lovforslaget 

 

Forslaget til ny kommunelov (NOU 2016: 4 Ny kommunelov) har en noe annen struktur enn 

dagens kommunelov. NOU'en inneholder en rekke forslag til endringer av dagens lov. Nedenfor 

følger en kort gjennomgang av noen av forslagene som har betydning for revisjon og tilsyn. 

Fylkeskommune og fylkesting er nedenfor omfattet av begrepene kommune og kommunestyre. 

 

 

Økonomibestemmelsene 
På økonomiområdet, lovforslagets femte del, foreslår utvalget at kommunene skal utarbeide et 

samlet regnskap for den juridiske enheten. Det er altså ikke snakk om et konsernregnskap, men 

avgrenset til å gjelde regnskap for kommunekassen, foretakene og ev. andre regnskapsenheter, 

som f.eks. lånefond og interkommunalt samarbeid som ikke er eget rettssubjekt (kommunale 

oppgavefellesskap). 

 

Det innføres et nytt begrep «kommunalt oppgavefellesskap» som antas å være interkommunalt 

samarbeid som er organisert etter dagens kommunelov § 27. 

 

 

Intern kontroll 
Utvalget foreslår en mer omfattende formulering om internkontroll. Formuleringen er ment å 

erstatte interkontrollreguleringer i særlovgivningen. Det foreslås også å lovfeste at 

internkontrollen skal dokumenteres, og at det skal avgis en årlig rapport til kommunestyret. 

 

 

Foreslåtte endringer om kontrollutvalg 
Kontrollutvalg og revisjon omtales i lovforslagets sjuende del. Blant de foreslåtte endringene 

inngår at kontrollutvalget skal ha minst fem medlemmer. Lovutvalget har ikke villet foreslå en 

lovfesting av hvem/hvilken gruppering som bør ha ledervervet i kontrollutvalget. 

 



Det foreslås endrede valgbarhetsbestemmelse til kontrollutvalget. Personer som sitter i ledende 

stillinger, eller er medlem/varamedlem til styret eller bedriftsforsamling i selskap som kommunen 

har eierinteresser i, vil etter forslaget ikke bli valgbare. Personer med tilsvarende posisjon i 

regionråd eller et kommunalt oppgavefellesskap, vil etter forslaget heller ikke bli valgbare til 

kontrollutvalget. 

 

Det foreslås også at kontrollutvalget skal gis rett til å bestille undersøkelser i selskap/andre 

virksomheter som utfører oppgaver på vegne av kommunen eller fylkeskommune. 

Undersøkelsesretten er begrenset til opplysninger som er nødvendig for å kunne kontrollere at 

virksomheten oppfyller kontraktsforpliktelsene. 

 

Når det gjelder administrasjonsjefens (foreslått benevnt kommunedirektørens) uttalerett i 

kontrollutvalgets saker til kommunestyret er det presisert at dette gjelder kontrollsaker. 

 

 

Kontrollutvalgssekretariatet 
Deler av bestemmelser rettet mot kontrollutvalgets sekretariat, og som i dag ligger i forskrift om 

kontrollutvalg, foreslås tatt inn i lovteksten. 

 

Under henvisning til evalueringsrapporten om effekter av lovendringen om revisjon og 

kontrollutvalg (desember 2014) foreslår utvalget å klargjøre grensegangen mellom hva som kan 

utføres av kontrollutvalgssekretariat og hva som må betraktes som revisjon. Som et ledd i 

dette foreslås at eierskapskontroll blir definert som revisjon. Dette medfører at oppgaven ikke 

lenger skal kunne utføres av kontrollutvalgssekretariatet. 

 

Utvalget foreslår ikke å stille kompetansekrav til kontrollutvalgets sekretariat. Imidlertid 

understrekes betydningen av at kontrollutvalgene har et kompetent sekretariat. Sekretariatet skal 

påse at sakene som legges fram for utvalget er forsvarlig utredet. Det pekes i den forbindelse på 

at kontrollutvalget er, og skal være, et lekmannsorgan, og at utvalget skal føre tilsyn med 

profesjonelle aktører, og derfor trenger et kompetent sekretariat. I forslaget gis det imidlertid 

uttrykk for at å gi en lovbestemmelse om kompetansekrav vil være «en for sterk inngripen i det 

kommunale selvstyret». 

 

 

Revisjon 
Det foreslås også en rekke endringer knyttet til revisjon. En del av det som i dag er regulert i 

forskrift om revisjon foreslås tatt inn i lovteksten. I merknadene til forslaget om 

forvaltningsrevisjon er formuleringen om årlig forvaltningsrevisjon tatt ut, uten at det dermed er 

et ønske om mindre forvaltningsrevisjon. 

 

Begrepet god kommunal revisjonsskikk videreføres. Denne skikken skal bygge på utviklingen i 

revisjon av offentlig sektor både nasjonalt og internasjonalt. Det pekes også på at 

vesentlighetsvurderinger i stat og privat næringsliv er ulik den vurderingen som må foretas for 

kommunal sektor. 

 

I utredningen legges det grunn at «kontrollen med økonomiforvaltningen i kommunesektoren har 

blitt redusert etter 2004. Etter utvalgets vurdering er dette en svekkelse av en sentral side ved 



egenkontrollen som ikke er ønskelig.» Innholdet i lovbestemt regnskapsrevisjon er derfor foreslått 

utvidet ved at «forenklet etterlevelsesrevisjon med økonomiforvaltningen» innføres som en 

obligatorisk del, og at revisor skal avgi en egen uttalelse til kontrollutvalget om resultatet av 

kontrollen. Rapporten skal iht. forarbeidene avgis med moderat sikkerhet. 

 

I revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om vesentlige budsjettavvik. Det foreslås at denne 

uttalelsen ikke bare skal omhandle vesentlige avvik fra budsjettets talldel, men at den i tillegg 

skal omfatte vesentlige forhold som ikke har budsjetthjemmel og om vesentlige mangler i 

gjennomføringen av vedtak. 

 

Uttalelsen om vesentlige mangler ved gjennomføringen forutsettes gitt med moderat sikkerhet 

(negativ bekreftelse). 

 

Det foreslås ikke å innføre en sertifiserings- og tilsynsordning for revisorer. Derimot foreslås det 

å opprette et nasjonalt organ for kvalitetskontroll. Forslaget er ikke tatt inn i lovteksten, men 

departementet bes om å administrere ordningen. Det antydes en ordning der departementet 

nedsetter en nemnd som skal forestå kontrollen. 

 

Det er ikke foreslått noen endringer i kompetansekrav verken for oppdragsansvarlig 

regnskapsrevisor eller forvaltningsrevisor. 

 

Andre forslag fra kommunelovutvalget 

 Strengere krav for å kunne innføre parlamentarisme (krav om 2/3 flertall) 

 Skjerpe kravene til kjønnsbalanse i kommunale organer 

 Innføre kommunedirektør som ny, kjønnsnøytral tittel, i stedet for 

administrasjonssjef/rådmann 

 Åpne for direktevalg på ordfører 

 Lovfeste at en ordfører under spesielle forhold skal kunne suspenderes eller fratas vervet 

som folkevalgt 

 For viktige organer skal kommunelovens betegnelser brukes. Et flertall i utvalget mener at 

kommuneråd og byråd kan brukes som betegnelse, og at byregjering ikke kan brukes 
 

 

Avslutning 

 

Høringsfristen er 6. oktober 2016. Kommunalministeren har opplyst at ny lov etter planen skal 

være på plass før neste kommune- og fylkestingsvalg. 
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Høring NOU 2016:4 

Ny kommunelov 

 

Høringsuttalelse fra kontrollutvalgssekretariatene: 

 

Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS -TEMARK 

Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud – KUBIS 

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS – IOKUS 

Østfold kontrollutvalgssekretariat – ØKUS 

Akershus og Østfold kontrollutvalgssekretariat- AØKS 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat – FIKS 

Kontrollutvalgssekretariatet i Bærum 

Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS - ROKUS 

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat- VIKS 
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Kapittel 23 Kontroll og tilsyn med kommunene 

23.1 Innledning 

I innledningen sies det at kapittel 23 skal gi en overordnet beskrivelse av kontroll- og 

tilsynsordninger med kommunen.  Vår hovedinnvending er at kapitlet ikke har med en 

beskrivelse av kontrollutvalgets sekretariat, noe som er et helt nødvendig bakteppe for å 

forstå kontrollutvalgenes arbeid.  

Lovendringen i 2004 innebar bl. a at kontrollutvalgene fikk et uavhengig sekretariat, og en 

bestiller/ utfører modell ble tatt i bruk. Dette har ført til at kontrollutvalgenes arbeid har 

endret seg mye. En viktig endring er at kontrollutvalgene har tatt mange flere kontrollformer 

(enn revisjon) i bruk sammenlignet med tiden før, da revisor i hovedsak var sekretær for 

utvalget. Revisors rolle endret seg også med innføring av profesjonelt sekretariat. Revisor er 

etter dette en leverandør som handler på bestilling fra kontrollutvalget. 

I og med at sekretariatet ikke er beskrevet, kommer heller ikke de ulike rollene til revisor og 

sekretær frem. Dette er en svakhet ved beskrivelsen. 

 

23.2 Ekstern og intern kontroll 

I 6. avsnitt står det at «Det faglige grunnlaget i denne kontrollen ivaretas av revisjonen», 

men sekretariatets rolle i slike og andre saker ikke nevnes. Det er sekretariat som 

saksbehandler sakene til kontrollutvalget, lager forslag til innstilling/vedtak og gir råd til 

utvalget i faglige spørsmål knyttet til kontroll og tilsyn. Revisjonen er en leverandør og 

utfører på bestilling fra kontrollutvalget.  

 

23.3 Egenkontroll 

I 4. avsnitt beskrives at kontrollutvalget trenger bistand til å gjennomføre den løpende 

kontrollen med den kommunale forvaltningen og at «Til å hjelpe seg har kontrollutvalget en 

faglig uavhengig revisjon».  Sekretariatet er ikke nevnt i denne beskrivelsen noe som er en 

svakhet. Den løpende kontrollen består i hovedsak av at sekretariatet på vegne av 

kontrollutvalget ber om orienteringer og informasjon på ulike felt, legger opp saker til 

orientering i utvalget, virksomhetsbesøk og oppfølging av revisjonsrapporter o.l. 

Sekretariatet er kontrollutvalgets rådgiver og diskusjonspartner i alle saker som utvalget tar 

opp. 

 

23.5 Statsforvaltningskontroll og egenkontroll 

Det er positivt at det foreslås et sterkere koordineringsansvar fra fylkesmannens side for å 

unngå unødvendig belastning på kommunene. Vi stiller spørsmål ved om de foreslåtte 

virkemidler vil bli sterke nok for å faktisk redusere statlig kontroll. 
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Dialog med fylkesmannen om tilsyn og kontroll bør skje mellom kontrollutvalg ved 

sekretariat og fylkesmannen. Dette er den mest praktiske måten å få til en koordinering. 

 

23.7 Viktigste utfordringer 

Vi støtter forslaget om at kommunen ved kontrollutvalget skal ha en mulighet til bedre 

kontroll med selskaper som kommunen er deleier i sammen med private aktører. Vi støtter 

lovforslagets understreking av behovet for å styrke rolleforståelsen i arbeidet med kontroll 

og tilsyn. 

Kapittel 25 Kontrollutvalget og kontrollutvalgssekretariatet 
 

25.1.1 Innledning 

Vi støtter utvalgets forslag om å øke minimumskravet til antall medlemmer i kontrollutvalget 

fra tre til fem. 

 

25.1.4.3 Utvalgets vurderinger 

Utvalget foreslår å endre valgbarhetsreglene for medlemmer med ledende stilling, styreverv 

eller er medlem av bedriftsforsamling i et selskap. Vi støtter forslaget, men vi savner 

imidlertid en nærmere vurdering av valgbarheten til kontrollutvalget for eierrepresentanter.  

 

25.3 Kontrollutvalgssekretariatet 

Utvalget legger til grunn at «et faglig kompetent og velfungerende sekretariat er viktig for et 
uavhengig og godt arbeidende kontrollutvalg». Vi anser dette som vesentlig, men som vi har 
pekt på er ikke kontrollutvalgets sekretariat i tilstrekkelig grad beskrevet i utredningen.  

 

25.3.4.2 Sekretariatets oppgaver 

I lovforslaget fremstilles kontrollutvalgets sekretariat som et rent 

«møtetilretteleggingsorgan» på samme måte som møtesekretærorganet ellers i det 

kommunale system. Dette er en alt for snever fremstilling, sekretariatene har en mye mer 

omfattende rolle. Det er kontrollutvalgene som i detalj bestemmer hva sekretariatet skal 

utføre. Selv om sekretariatenes oppgaver og profil er noe forskjellig, utfører de fleste  

følgende arbeidsoppgaver (jf. Deloittes utredning): 

 Saksbehandling 

 Utredning 

 Administrasjon 

 Rådgivning 

 Koordinering/bindeledd 
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Sekretariatet skal dekke utvalgets behov for faglige ressurser, være utvalgets operative ledd, 

foreta utredning av for eksempel valg av revisjonsordning, påse at kontrollutvalgets saker er 

forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt, i tillegg til å være et 

møtetilretteleggingsorgan. Vi henviser i denne forbindelse til blant annet § 20 i 

kontrollutvalgsforskriften.  

Utvalget forsøker å trekke en grense mellom revisjonens oppgaver ved forvaltningsrevisjon 

og sekretariatsoppgaver i dette kapitlet, noe de ikke lykkes med. Vi vil foreslå at den 

internasjonale definisjonen på revisjon NS-EN ISO 9000:2000 legges til grunn: «Systematisk, 

uavhengig og dokumentert prosess for å fremskaffe revisjonsbevis og bedømme det 

objektivt for å bestemme i hvilken grad kriterier for revisjon er oppfylt». Etter vår oppfatning 

må begrepet «systematisk» i denne sammenhengen bety at man følger bestemte 

revisjonsstandarder. Enhver vurdering av et faktum eller av om en lov er brutt, kan derfor 

ikke defineres som en revisjonshandling. 

I 4. avsnitt står det: «Etter utvalgets mening har ikke sekretariatet anledning til å innhente 

informasjon og vurdere det opp mot et regelverk.» Vi har behov for å gå i rette med den 

argumentasjonen utvalget benytter. Vi vil peke på at det finnes tilfeller hvor nettopp dette 

er sekretariatets mandat, som f.eks. ved vurdering av valg av revisjonsordning og 

konkurranseutsetting av revisjon. Et annet område er habilitetsvurderinger.  

I 6. avsnitt argumenterer utvalget for at sekretariatet ikke skal vurdere om revisors 

leveranser til utvalget holder faglig kvalitet. Det er etter vår mening meningsløst å vise til 

gjeldende rett om at sekretariatet skal passe på at saker som skal behandles i 

kontrollutvalget, er forsvarlig utredet, og samtidig hevde at det vil være svært krevende for 

et sekretariat å foreta en vurdering av kvaliteten på produktet som leveres fra revisjonen. 

Utvalget skriver riktig nok at dersom det er åpenbare mangler ved produktene som revisor 

leverer, må likevel sekretariatet si fra om dette. Vi vil hevde at det ikke er mulig å gjøre en 

vurdering av «åpenbare mangler» uten å vurdere hverken «metodevalg, prosjektdesign, 

datainnhenting, lovanvendelse og vurderinger som fremkommer i revisors rapporter».  

Det samme paradokset oppstår når utvalget skriver at sekretariatets oppgave i hovedsak skal 

være å sikre at produktet fra revisjonen er i samsvar med kontrollutvalgets bestilling: Det er 

vanskelig å vurdere om en bestilling er besvart uten for eksempel å vurdere metoden som 

revisjonen har benyttet for å få svar på bestillingen. Vi minner om at det knapt er noen 

fagmiljø som leser og vurderer flere revisjonsrapporter enn sekretariatene. Vi kan vise til 

konkrete eksempler der sekretariatet har påpekt feil og mangler i revisors produkter både 

innen regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon/selskapskontroller. Dette må også ses i lys 

av påse-ansvaret sekretariatene bistår kontrollutvalgene med. 

Vi vil også påpeke at det er sekretariatet som skriver innstillingen i disse som i andre saker. 
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25.3.4.3 Kompetansekrav 

Det argumenteres for å innføre kompetansekrav til sekretariatet. Utvalget konkluderer 

overraskende nok med at det ikke bør innføres kompetansekrav, og begrunner dette med at 

dette vil innebære en for sterk inngripen i det kommunale selvstyret. Det er svært vanskelig 

å forstå denne begrunnelsen, all den tid sekretærene ikke er ansatt i kommunen, eller 

underlagt rådmannen. Derimot vil vi legge vekt på argumentene som er fremmet for å 

innføre kompetansekrav, og anbefale at dette innføres.  

 

25.3.4.4 Størrelsen på sekretariatet 

Utvalget argumenterer for at det ikke bør stilles krav til størrelsen på sekretariatet, da 

Deloitte-rapporten ikke har påvist noen sammenheng mellom størrelsen på sekretariatet og 

kvaliteten på sekretariatets arbeid. Vi mener at det ikke kan legges vekt på dette 

argumentet, da Deloitte ikke har undersøkt denne problemstillingen i tilstrekkelig grad.  

Vi vil peke på at det er gode argumenter for at sekretariatene bør bli større. Større fagmiljø 

og bredere kompetansebase vil være et gode, og bidra til å utvikle tjenesten og bistå 

kontrollutvalget på en god måte. Samtidig vil et større sekretariat være mer robust overfor 

sykdom og vakanser samt at det lettere å sikre uavhengighet til revisor og rådmann. 

Videre skriver utvalget at kvalitetskrav vil tvinge mange kommuner over i interkommunalt 

samarbeid. Vi vil hevde at dette ikke er et reelt argument, all den tid de aller fleste 

sekretariater allerede er organisert som interkommunale samarbeid.  

 

Kapittel 26 Revisjon 

26.2.3.5 Regnskapsrevisjon og kontrollutvalgets ansvar for forenklet etterlevelsesrevisjon 

Lovutvalget foreslår at etterlevelsesrevisjon skal være en sentral kontrollform i kommunal 

sektor og at regnskapsrevisor skal ha utvidede oppgaver på økonomiområdet. I utredningen 

skriver utvalget at dette skal være en forenklet kontroll. Oppgaven slik den er beskrevet i 

lovforslaget (§ 24-9), er imidlertid svært omfattende. Det er vanskelig å se for seg at 

oppgaven vil kunne løses innenfor de rammer som i dag stilles til disposisjon for 

regnskapsrevisjon i kommunene.   

 

26.2.3.6 Andre Spørsmål 

Skriftlige påpekninger fra regnskapsrevisor (nummererte brev) 

Kommunelovutvalget foreslår at nummererte brev i utgangspunktet skal rettes direkte til 

kommunedirektøren. Dette er en innskrenkning av kontrollutvalgets mandat.  Det framstår 

som lite hensiktsmessig å gjøre adressering av nummererte brev til en løpende vurdering 
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avhengig av forholdet det rapporteres om. Det kan potensielt føre til svært ulik praksis. Vi 

støtter ikke dette forslaget. 

Vi mener at nummererte brev går til den som forestår løpende tilsyn av den kommunale 

forvaltningen, det vil si kontrollutvalget. Denne ordningen har vi god erfaring med. 

 

Sekretariatene konstaterer at revisor har svært ulik praksis når det gjelder nummererte brev. 

Vi støtter derfor utvalgets forslag om at «revisor årlig må utarbeide en oppsummering av de 

nummererte brev som er sendt gjennom året». I gjeldende rett har kontrollutvalget et 

ansvar for å følge opp påpekninger i nummererte brev. Dette er ikke tatt inn i lovutvalgets 

forslag. 

 

26.4 Sertifisering av revisor. Nasjonal kvalitetskontroll 

Vi støtter utvalgets forslag om en nasjonal ordning for kvalitetskontroll med revisorer i 

kommunesektoren. 

 

Kapittel 27 Kommunenes styring og kontroll med ekstern 

virksomhet 

27.3 Innsynsrett i selskaper og lignende som utfører oppgaver for kommunen 

Vi slutter oss til utvalgets vurderinger. Lovendringene som foreslås her vil styrke den 

politiske kontrollen med ekstern virksomhet. 

 

27.4.1 Innledning 

Lovutvalget mener det eksisterende regelverket for selskapskontroll i kommuneloven i 

utgangpunktet fungerer etter hensikten sin, og ser derfor ikke at det foreligger behov for 

store endringer i regelverket. Utvalget foreslår likevel å gjøre eierskapskontroll til en 

oppgave for revisjonen. Utvalget mener at dette forslaget skal føre til en klarere 

rollefordeling mellom sekretariatet og revisjonen samt forhindre dobbeltrolleproblematikk 

knyttet til sekretariatets arbeid. 

  

27.4.3 Eierskapskontroll i praksis 

Lovutvalget bygger på data hentet fra Rapporten Evaluering. Kontrollutvalg og 

kontrollutvalgssekretariat (Deloitte 2014). Når vi ser nærmere på denne rapporten finner vi 

at det anslagsvis ble bestilt rundt 225 unike selskapskontroller i Norge i 2013. Dette er trolig 

en dobling siden 2008 (Nordlandsforskning, NF-rapport nr. 4/2007).  Deloitte har i sin 

rapport gjennomgått 10 utvalgte selskapskontroller. 5 fra sine utvalgte kommuner og 5 fra 
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databasen til Norges kommunerevisorforbund (NKRF). De 10 utvalgte rapportene har 

Deloitte delt inn i tre varianter: «Selskapskontroll av eierskapsforvaltningen til kommunen», 

«forvaltningsrevisjon av et selskap» og «eierskapskontroll av et selskap».  I den tredje 

varianten finner Deloitte at det gjennomgående har vært en utfordring å skille mellom 

eierskapsforvaltning på den ene side og det at en faktisk går inn og gjør vurderinger av 

driften i selskapet på den andre siden. Deloitte skriver at «Flere» rapporter innenfor den 

tredje kategorien har en tilsvarende tilnærming. Vi mener at dette grunnlaget ikke er 

tilstrekkelig til å begrunne en lovendring. Departementet bør vurdere om det er behov for 

en grundigere undersøkelse av rolleforståelsen knyttet til gjennomføring av selskapskontroll, 

før eierskapskontrollen blir gjort til en oppgave kun for revisjonen. Det er etter vår 

oppfatning viktig at en mulig lovendring er velbegrunnet. 

 

27.4.4.2 Omfang av og plan for selskapskontroll 

Utvalget foreslår at det skal lages en felles plan for forvaltningsrevisjon. Utvalgets vurdering 

er at det er hensiktsmessig å foreta en samlet risiko og vesentlighetsvurdering for den 

virksomheten som skjer i kommunen og den virksomheten som skjer i kommunale selskap. 

Vi er uenig i at dette er hensiktsmessig, fordi disse risiko- og vesentlighetsvurderingene er 

svært forskjellige. Vi mener det er mer hensiktsmessig å foreta særskilt risiko og 

vesentlighetsvurderinger av selskapene med sikte på å tydeliggjøre både eierskapskontroll 

og forvaltningsrevisjon.  
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