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Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 03.05.16 godkjennes. 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Tønsberg  
 
Dato: 03.05.2016 kl. 16:00 
Sted: Formannskapssalen 
Arkivsak: 15/00014 
  
Tilstede:  Lars Egeland, Gry Aas, Øyvind Olav Oppegård,  

Trond Mathisen, Tove Rise Kværne 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:  Ingen 
  
Andre:  Tønsberg kommune, ordfører Petter Berg,   

 tilstede i sak 9 - 14 
 Tønsberg kommune, rådmann Geir Viksand, 
 tilstede i sak 9 - 14 
 Tønsberg kommune, Økonomisjef Jørn Erik Borge 
 tilstede i sak 9 – 14 
KPMG, Statsautorisert revisor Siv Karlsen Moa 
VIKS, rådgiver Heidi Wulff Jacobsen 
  
 

 
 

Møteleder: Kontrollutvalgsleder Lars Egeland 
Protokollfører: Rådgiver Heidi Wulff Jacobsen 
  
Kontrollutvalgsleder ønsket velkommen. Innkalling og saksliste 
ble godkjent og møtet ble satt kl 16.00.  
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

9/16 
15/00014-
29 

Godkjenning av protokoll 17.02.16, Tønsberg 2 

10/16 15/00047-3 
Kontrollutvalget og politisk ledelse - forventninger og 
samarbeid, Tønsberg 

3 

11/16 15/00047-4 
Kontrollutvalget og administrativ ledelse - forventninger 
og samarbeid, Tønsberg 

3 
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12/16 15/00047-5 
Redegjørelse om organiseringen av flyktninger, 
Tønsberg 

4 

13/16 15/00047-6 
Orientering om kommunens kortsiktig gjeld, 
garantiansvar og status i forhold til Robek, Tønsberg 

5 

14/16 15/00051-1 
Årsregnskap 2015 - Årsmelding 2015 for Tønsberg 
kommune, 
Kontrollutvalgets uttalelse  

5 

15/16 
15/00053-
22 

Bestille prosjektplan for forvaltningsprosjektet, Tønsberg 8 

16/16 16/00057-1 
Bestille overordnet analyse og plan for selskapskontroll 
2016 -2019, Tønsberg 

9 

17/16 16/00058-1 Referatsaker, Tønsberg 10 

18/16 16/00059-1 Eventuelt, Tønsberg 11 

    

 
 
Saker til behandling 

9/16 Godkjenning av protokoll 17.02.16, Tønsberg 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Tønsberg  03.05.2016 9/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 17.02.16 godkjennes. 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 17.02.16 godkjennes 
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10/16 Kontrollutvalget og politisk ledelse - forventninger og 
samarbeid, Tønsberg 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Tønsberg  03.05.2016 10/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Informasjonen fra ordfører tas til orientering. 
 
 
 
 
Møtebehandling 
Ordfører var invitert for å orientere om sitt forhold til kontrollutvalget, forventninger og 
samarbeid. I den forbindelse nevnte ordføreren blant annet rolleforståelse, god 
dialog, kontrollfunksjonen til kontrollutvalget, delegasjonsreglementet, 
forvaltningsrapportene må gi læring, oppfølging og etikk. Spørsmål ble besvart. 
 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Informasjonen fra ordfører tas til orientering. 
 
 
 
 
 

11/16 Kontrollutvalget og administrativ ledelse - forventninger og 
samarbeid, Tønsberg 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Tønsberg  03.05.2016 11/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Informasjonen fra rådmann tas til orientering 
 
 
Møtebehandling 
Rådmannen var invitert for å orientere om sitt forhold til kontrollutvalget, 
forventninger og samarbeid. Rådmannen informerte om internkontrollen og at en 
nyansatt skal sikre fokus på området. Kommunen vil få et helhetlig system som vil 
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sikre avviksrapportering i større grad. I tillegg nevnte rådmannen at gode 
forvaltningsrapporter, god dialog med revisor og kontrollutvalget er viktig. Spørsmål 
ble besvart.    
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Informasjonen fra rådmann tas til orientering 
 
 
 
 
 

12/16 Redegjørelse om organiseringen av flyktninger, Tønsberg 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Tønsberg  03.05.2016 12/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Rådmannens informasjon tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmannen informerte om arbeidet med flyktninger. I 2016 skal det bosettes 110 
personer. Introduksjonsprogrammet varer i 2 til 3 år. Det er fokus på bolig, 
norskopplæring, kvalitetssikring, helsetjenester og arbeid. Kommunen har ansatte i 
forhold til oppgavene som skal løses for flyktningene. Kommunen vil søke om 
utviklingsmidler. Rådmannen svarte på spørsmål. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Rådmannens informasjon tas til orientering. 
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13/16 Orientering om kommunens kortsiktig gjeld, garantiansvar og 
status i forhold til Robek, Tønsberg 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Tønsberg  03.05.2016 13/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens informasjon tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmannen og økonomisjefen informerte om at Tønsberg kommune er ute av Robek 
nå. Økonomisjefen gav en forklaring på hvordan sertifikatlån fungerer, risiko ved 
refinansiering og at nytt finansreglement er utarbeidet. Administrasjonen har vurdert 
risikoen for refinansieringen av lån som lav. Vedrørende garantiansvar ligger det en 
oversikt i regnskapet pr. 31.12.16. Det skal foretas en opprydding og evaluering av 
rutiner for garantiansvar. Dette arbeidet skal legges fram for bystyret. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Rådmannens informasjon tas til orientering. Kontrollutvalget er tilfreds med at nytt 
finansreglement vil redusere kortsiktig gjeld, samt at det blir fremmet sak om rutiner 
for garantiansvar for bystyret. 
  
 
 
 
 
 

14/16 Årsregnskap 2015 - Årsmelding 2015 for Tønsberg kommune, 
Kontrollutvalgets uttalelse  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Tønsberg  03.05.2016 14/16 

 
 

Forslag til uttalelse: 
 

Forslag:  
Kontrollutvalget har i møte 3. mai 2016 behandlet Tønsberg kommunes årsregnskap 
med årsberetning 2015. 
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Grunnlaget for behandlingen er det avlagte årsregnskapet med årsberetningen og 
revisjonsberetningen datert 14.04.16.   
 

Årets regnskapsresultat 2015 viser i driftsregnskapet kr 1.915.935.549,- til fordeling 
drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 14.752.105,-. 
 
Til økonomistyringen – driften  

 Budsjettdisiplinen har i hovedsak vært tilfredsstillende. Det er fortsatt 
utfordringer knyttet til tjenesten innenfor helse- og omsorg, sosialhjelp og 
barnevern. Resultatet i Tønsberg kommune er tilstrekkelig stort til å nedbetale 
tidligere underskudd. Det positive resultatet skyldes blant annet god 
skatteinngang og redusert kostnadsnivå.  

 Netto driftsresultat er kr 83.604.822,23,- som utgjør 2,84% av sum 
driftsinntekter. For å finansiere nye investeringer som medfører driftsmessige 
konsekvenser i fremtiden er dette over anbefalt normtall på 1,75.  
 

Til økonomistyringen – investeringsregnskapet 

 Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse med kr. 0,-. 
Investeringsregnskapet viser et finansieringsbehov på 328,88 mill. kr. Det er 
dekket inn ved bruk av lånopptak, merverdiavgiftskompensasjon og 
overføringer. Det største prosjektet i 2015 er som i i 2014 Biogassanlegget på 
Rygg. Kommunale veier er også en betydelig del av investeringene i 2015. 

 
Til balansen 

 Gjeldsforhold 
Kontrollutvalget registrerer at lånegjelden fortsatt er stor. Kommunens 
langsiktige gjeld er økt med 368,25 mill. kr til 5.509.76 mill. kr. i 2015.  Dersom 
en ser bort fra pensjonsforpliktelsene er gjelden 2.137,59 mill. kr. Det vil si ca. 
kr 50.600,- pr. innbygger 31.12.15. Minstegrensen for betaling av avdrag er 
ikke overholdt i forhold til beregnet beløp, men utgiftsført i driftsregnskapet. 
Den 31.12.14 er ubrukte lånemidler 94,83 mill. kr. 
 

 Likviditet 
Tønsberg kommune har ansvar for å sikre at likviditeten til enhver tid er så god 
at de løpende forpliktelsene kan dekkes. Arbeidskapitalen sier noe om 
likviditeten.  
Tønsberg kommune har likviditetsgrad 1,04 og normtallet er satt til 1.  
Kontrollutvalget registrer at likviditeten er økt i 2015.  
 

Til den interne kontrollen 
Revisjonen har ikke meldt om vesentlige svakheter i den interne kontrollen i 2015.  
 
Til regnskapstekniske forhold 
Kontrollutvalget støtter seg til revisors løpende informasjon igjennom året og viser til 
revisjonsberetningen.  
 
Til grunnleggende rutiner og system 
Administrasjonen har tilfredsstillende systemer til disposisjon for utførelse av 
økonomioppgavene.  
 



 7  

Avslutning  
Kontrollutvalget har ikke ytterligere merknader til Tønsberg kommunes årsregnskap 
for 2015. 
 
 
 
Møtebehandling 
Økonomisjefen gjennomgikk kommuneregnskapet 2015 i hovedtrekk. Områder det 
blant annet er utfordringer med er som følger; pensjon, helse- og omsorg, sosialhjelp, 
flyktninger og skatteinntekter. Rådmannen supplerte med opplysninger til 
kommunens resultat. Revisor viste til normalberetningen og bekreftet at 
kommuneregnskapet er ført innenfor de lover og regler som gjelder.  Spørsmål ble 
besvart. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtatt uttalelse:  
Kontrollutvalget har i møte 3. mai 2016 behandlet Tønsberg kommunes årsregnskap 
med årsberetning 2015. 

 
Grunnlaget for behandlingen er det avlagte årsregnskapet med årsberetningen og 
revisjonsberetningen datert 14.04.16.   
 

Årets regnskapsresultat 2015 viser i driftsregnskapet kr 1.915.935.549,- til fordeling 
drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 14.752.105,-. 
 
Til økonomistyringen – driften  

 Budsjettdisiplinen har i hovedsak vært tilfredsstillende. Det er fortsatt 
utfordringer knyttet til tjenesten innenfor helse- og omsorg, sosialhjelp og 
barnevern. Resultatet i Tønsberg kommune er tilstrekkelig stort til å nedbetale 
tidligere underskudd. Det positive resultatet skyldes blant annet god 
skatteinngang og redusert kostnadsnivå.  

 Netto driftsresultat er kr 83.604.822,23,- som utgjør 2,84% av sum 
driftsinntekter. For å finansiere nye investeringer som medfører driftsmessige 
konsekvenser i fremtiden er dette over anbefalt normtall på 1,75.  
 

Til økonomistyringen – investeringsregnskapet 

 Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse med kr. 0,-. 
Investeringsregnskapet viser et finansieringsbehov på 328,88 mill. kr. Det er 
dekket inn ved bruk av lånopptak, merverdiavgiftskompensasjon og 
overføringer. Det største prosjektet i 2015 er som i i 2014 Biogassanlegget på 
Rygg. Kommunale veier er også en betydelig del av investeringene i 2015. 

 
Til balansen 

 Gjeldsforhold 
Kontrollutvalget registrerer at lånegjelden fortsatt er stor. Kommunens 
langsiktige gjeld er økt med 368,25 mill. kr til 5.509.76 mill. kr. i 2015.  Dersom 
en ser bort fra pensjonsforpliktelsene er gjelden 2.137,59 mill. kr. Det vil si ca. 
kr 50.600,- pr. innbygger 31.12.15. Minstegrensen for betaling av avdrag er 
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ikke overholdt i forhold til beregnet beløp, men utgiftsført i driftsregnskapet. 
Den 31.12.14 er ubrukte lånemidler 94,83 mill. kr. 
 

 Likviditet 
Tønsberg kommune har ansvar for å sikre at likviditeten til enhver tid er så god 
at de løpende forpliktelsene kan dekkes. Arbeidskapitalen sier noe om 
likviditeten.  
Tønsberg kommune har likviditetsgrad 1,04 og normtallet er satt til 1.  
Kontrollutvalget registrer at likviditeten er økt i 2015.  
 

Til den interne kontrollen 
Revisjonen har ikke meldt om vesentlige svakheter i den interne kontrollen i 2015.  
 
Til regnskapstekniske forhold 
Kontrollutvalget støtter seg til revisors løpende informasjon igjennom året og viser til 
revisjonsberetningen.  
 
Til grunnleggende rutiner og system 
Administrasjonen har tilfredsstillende systemer til disposisjon for utførelse av 
økonomioppgavene.  
 
Avslutning  
Kontrollutvalget har ikke ytterligere merknader til Tønsberg kommunes årsregnskap 
for 2015. 
 
 
 
 

15/16 Bestille prosjektplan for forvaltningsprosjektet, Tønsberg 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Tønsberg  03.05.2016 15/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for forvaltningsprosjektet ” _______" 
med bruk av inntil ______ timer fra budsjettåret 2016. Prosjektplanen leveres til 
sekretariatet innen 09.06.16. for å bli behandlet i kontrollutvalgsmøtet 22.06.16 
Kostnaden dekkes av timene i inngått kontrakt. 
 
 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget diskuterte alternative forvaltningsprosjekter. Det ble enighet om å 
bestille to prosjektplaner vedrørende klimaplan og IKT.    
 
Votering 
Enstemmig 
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Vedtak  
Det bestilles to prosjektplaner med problemstilling for forvaltningsprosjektet 
«Forvaltningsrevisjon av IKT, sentrale administrative IKT-systemer, opplæring, 
ajourhold og hardware» og «Forvaltningsrevisjon av oppfølging av kommunale 
planer, evaluering av måloppnåelse i inneværende klimaplan» med henholdsvis bruk 
av inntil 250 timer og 150 timer fra budsjettåret 2016 til 
forvaltningsrevisjonsprosjektene. Prosjektplanene leveres til sekretariatet innen 
09.06.16 for å bli behandlet i kontrollutvalgsmøtet 22.06.16 Kostnaden dekkes av 
timene i inngått kontrakt. 
 
 
 
 
 
 

16/16 Bestille overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2016 
-2019, Tønsberg 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Tønsberg  03.05.2016 16/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Overordnet analyse for selskapskontroll og forslag til plan for selskapskontroll for 
2016-2019 bestilles fra KPMG. Analysen og planen sendes til sekretariatet innen 
09.06.16 og framlegges for behandling i kontrollutvalget i møte 22. juni 2016. Utgiften 
dekkes av budsjett for selskapskontroll 2016 inntil kr. 20.000,-. 
 
 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble diskutert. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
Overordnet analyse for selskapskontroll og forslag til plan for selskapskontroll for 
2016-2019 bestilles fra KPMG. Analysen og planen sendes til sekretariatet innen 
09.06.16 og framlegges for behandling i kontrollutvalget i møte 22. juni 2016. Utgiften 
dekkes av budsjett for selskapskontroll 2016 inntil kr. 20.000,-. 
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17/16 Referatsaker, Tønsberg 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Tønsberg  03.05.2016 17/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

FKT, Fagkonferanse / kontroll og tilsyn 7 - 8 juni 2016 
 
Fylkesmannens tilsynskalender pr.30.03.16 
 
VIKS styremøte 15.03.16 
 
Kontrollrapport 2015 vedr. skatteoppkreverfunksjonen for Tønsberg 
 
Årsrapport 2015 fra Skatteoppkreveren i Tønsberg 

 
Kurs høsten 2016, KPMG arrangerer 4 timers kurs den 08.09.16 vedrørende 
revisjonens oppgaver og arbeid. 

 
Ovennevnte referatsaker ble referert. Utvalget registrerte at det var lav måloppnåelse 
vedrørende arbeidsgiverkontroller utført av skatteoppkreveren.   
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering, og utvalget setter av 08.09.16 til opplæring. 
Kontrollutvalget har en bemerkning til området skatt. Utvalget vil bemerke at det ikke 
er gjennomført tilstrekkelig med arbeidsgiverkontroller i 2015 noe kontrollutvalget 
mener bør komme i orden. 
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18/16 Eventuelt, Tønsberg 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Tønsberg  03.05.2016 18/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 

 Kontrollutvalgsleder hadde et spørsmål til rådmannen vedrørende 
Kossgården.  som ble solgt fordi det av brannhensyn ikke kunne bo folk i 
leilighetene, men som det bor folk i pr i dag uten at forbedringer er utført av ny 
eier. 

 

 Sekretariatet hadde mottatt en henvendelse fra Asker kontrollutvalg til 
Tønsberg kontrollutvalg om et besøk. Ønsket tema er erfaringsutveksling 
mellom kontrollutvalgene om kontrollutvalgsarbeid og erfaring fra kommunal 
revisjon over til privat revisjon.  
 
 

Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  

 Rådmannens informasjon om Kossgården ble tatt til orientering. 

 Asker kontrollutvalg blir invitert til Tønsberg kontrollutvalg 01.juni 2016. 
 
 
 
Neste møte i kontrollutvalget er 22. juni 2016. 
 
For leder av kontrollutvalget i Tønsberg kommune, Lars Egeland 
 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Rådgiver  
VIKS  
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Arkivsak-dok. 15/00053-25 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  22.06.2016 
 
 
 

   
 
 

OPPFØLGING AV FORVALTNINGSPROSJEKTET 
"NÆRINGSUTVIKLING", TØNSBERG 

 

Forslag til vedtak: 
Rådmannens informasjon tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Saksutskrift 52/16 

 
Saksframstilling: 
I kontrollutvalgsmøtet 25.11.15 sak 52/15 behandlet kontrollutvalget 
forvaltningsrevisjonsrapporten «Næringsutvikling» og følgende vedtak ble fattet: 
 
Kontrollutvalget viser til og slutter seg til KPMG's rapport «Næringsutvikling» med de 
konklusjoner og anbefalinger som er beskrevet. 
  

Kontrollutvalget anbefaler at kommunen bør: 
1. Utarbeide strategisk næringsplan eller tilsvarende som tydeliggjør og 
konkretiserer kommunens ambisjoner, satsninger, premisser og 
strategier for næringsutviklingen. 
2. Vurdere konkrete tiltak for å ytterligere forbedre intern samkjøring 
mellom næringsutviklingsfunksjonen og tekniske virksomheter, for å 
sikre en enhetlig og tilstrekkelig kommunikasjon til næringslivet i kommunen. 
3. Vurdere om det er ønskelig med klarere resultatrapportering opp mot 
målene for næringsutvikling. Dersom ja, bør kommunen 
operasjonalisere eksisterende mål med tydeligere resultatkrav 

 
Kontrollutvalget har registrert at rådmannen i stor grad er enig i anbefalingene.  

 
Kontrollutvalget ber om at administrasjonen skriftlig innen 01.06.2016 orienterer 
kontrollutvalget om oppfølgingen og arbeidet på området. 
 
Rådmannen er invitert for å orientere om oppfølgingen av tiltakene. 
 
 
 



1 
 

Saksutskrift 
 
 
Arkivsak-dok.  15/00053-6 
Arkivkode.    
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Tønsberg  25.11.2015 52/15 

 
 
Behandling av forvaltningsrevisjonsrapport ,"Næringsutvikling", Tønsberg 
 
Kontrollutvalget i Tønsberg  har behandlet saken i møte 25.11.2015 sak 52/15 
 
Møtebehandling 
Det ble vist til formålet med forvaltningsrapporten. Forvaltningsrevisor gjennomgikk 
problemstillingene og revisors anbefalinger i rapporten. Utvalget diskuterte saken og 
spørsmål ble besvart.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget viser til og slutter seg til KPMG's rapport ”Næringsutvikling” med de 
konklusjoner og anbefalinger som er beskrevet. 
  

Kontrollutvalget anbefaler at kommunen bør: 
1. Utarbeide strategisk næringsplan eller tilsvarende som tydeliggjør og 
konkretiserer kommunens ambisjoner, satsninger, premisser og 
strategier for næringsutviklingen. 
2. Vurdere konkrete tiltak for å ytterligere forbedre intern samkjøring 
mellom næringsutviklingsfunksjonen og tekniske virksomheter, for å 
sikre  en enhetlig og tilstrekkelig kommunikasjon til næringslivet i kommunen. 
3. Vurdere om det er ønskelig med klarere resultatrapportering opp mot 
målene for næringsutvikling. Dersom ja, bør kommunen 
operasjonalisere eksisterende mål med tydeligere resultatkrav 

 
Kontrollutvalget har registrert at rådmannen  i stor grad er enig i anbefalingene.  

 
Kontrollutvalget ber om at administrasjonen skriftlig innen 01.06.2016 orienterer 
kontrollutvalget om oppfølgingen og arbeidet på området. 
 
Rapporten oversendes bystyret til behandling. 
 
Kontrollutvalget anbefaler bystyret å gjøre følgende vedtak: 
Bystyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og rapporten ”Næringsutvikling” med de 
konklusjoner og anbefalinger som er beskrevet. 
  

Bystyret anbefaler følgende: 
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1. Utarbeide strategisk næringsplan eller tilsvarende som tydeliggjør og 
konkretiserer kommunens ambisjoner, satsninger, premisser og 
strategier for næringsutviklingen. 
2. Vurdere konkrete tiltak for å ytterligere forbedre intern samkjøring 
mellom næringsutviklingsfunksjonen og tekniske virksomheter, for å 
sikre en enhetlig og tilstrekkelig kommunikasjon til næringslivet i kommunen. 
3. Vurdere om det er ønskelig med klarere resultatrapportering opp mot 
målene for næringsutvikling. Dersom ja, bør kommunen 
operasjonalisere eksisterende mål med tydeligere resultatkrav 

 
Bystyret har registrert at rådmannen  i stor grad er enig i anbefalingene.  

 
Bystyret ber om at administrasjonen skriftlig innen 01.06.2016 orienterer kontrollutvalget 
om oppfølgingen og arbeidet på området. 
 
 
 
 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget viser til og slutter seg til KPMG's rapport ”Næringsutvikling” med de 
konklusjoner og anbefalinger som er beskrevet. 
  

Kontrollutvalget anbefaler at kommunen bør: 
1. Etablere strategisk næringsplan eller tilsvarende som tydeliggjør og 
konkretiserer kommunens ambisjoner, satsninger, premisser og 
strategier for næringsutviklingen. 
2. Vurdere konkrete tiltak for å ytterligere forbedre intern samkjøring 
mellom næringsutviklingsfunksjonen og tekniske virksomheter, for å 
sikre at kommunen på en mer enhetlig måte ivaretar behovene til 
næringene i kommunen. 
3. Vurdere om det er ønskelig med klarere resultatrapportering opp mot 
målene for næringsutvikling. Dersom ja, bør kommunen 
operasjonalisere eksisterende mål med tydeligere resultatkrav 

 
Kontrollutvalget har registrert at rådmannen  i stor grad er enig i anbefalingene.  

 
Kontrollutvalget ber om at administrasjonen skriftlig innen _______2016 orienterer 
kontrollutvalget om oppfølgingen og arbeidet på området. 
 
Rapporten oversendes bystyret til behandling. 
 
Kontrollutvalget anbefaler bystyret å gjøre følgende vedtak: 
Bystyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og rapporten ”Næringsutvikling” med de 
konklusjoner og anbefalinger som er beskrevet. 
  

Bystyret anbefaler følgende: 
1. Etablere strategisk næringsplan eller tilsvarende som tydeliggjør og 
konkretiserer kommunens ambisjoner, satsninger, premisser og 
strategier for næringsutviklingen. 
2. Vurdere konkrete tiltak for å ytterligere forbedre intern samkjøring 
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mellom næringsutviklingsfunksjonen og tekniske virksomheter, for å 
sikre at kommunen på en mer enhetlig måte ivaretar behovene til 
næringene i kommunen. 
3. Vurdere om det er ønskelig med klarere resultatrapportering opp mot 
målene for næringsutvikling. Dersom ja, bør kommunen 
operasjonalisere eksisterende mål med tydeligere resultatkrav 

 
Bystyret har registrert at rådmannen  i stor grad er enig i anbefalingene.  

 
Bystyret ber om at administrasjonen skriftlig innen _______2016 orienterer 
kontrollutvalget om oppfølgingen og arbeidet på området. 
 
 
Vedlegg:  
Forvaltningsrevisjonsrapporten "Næringsutvikling" 

 
Saksframstilling: 
Formålet med forvaltningsrevisjonen er å kartlegge og etterprøve arbeidet med 
næringsutviklingen i Tønsberg kommune. Det er fokus på prosesser, strukturer, vedtak 
og oppfølging av mål og føringer for området. Rapporten er avgrenset og  inneholder 
ikke vurderinger om innholdet i næringsutviklingen. 
 
I kontrollutvalget sak 22/15 i aprilmøtet vedtok kontrollutvalget følgende: 

Det bestilles en prosjektplan fra KPMG med problemstilling for 
forvaltningsprosjektet ” By- og næringsutvikling" med bruk av inntil 200 timer fra 
budsjettåret 2015. Prosjektplanen leveres til sekretariatet innen 19.05.15 for å bli 
behandlet i kontrollutvalgsmøtet 03.06.15. Kostnaden dekkes av timene i inngått 
kontrakt. 

 
På junimøtet i sak 31/15 ble problemstillingen diskutert, og det ble enighet om å endre 
på bestillingen. Følgende vedtak ble fattet: 

Prosjektplanen fra KPMG med problemstillinger for forvaltningsprosjektet ” By- 
og næringsutvikling" med bruk av inntil 200 timer endres til "Næringsutvikling". 
Problemstilling 4 blir mer spisset og skal inneholde organisering, gjennomføring 
og  tiltak. Rapporten med rådmannens uttalelse leveres til sekretariatet innen 
10.11.15 for å bli behandlet i kontrollutvalgsmøtet 25.11.15.  

 
Ny prosjektplan ble fremlagt og informasjon om status i revisjonsarbeidet ble gitt i 
kontrollutvalgsmøtet 28.10.15. Prosjektplanen har fire hovedproblemstillinger med 
underspørsmål som følger:  
1) Hvilke sentrale føringer påhviler næringsutviklingen pr. i dag?  
 
Her vil revisor kartlegge:  
a) Kommuneplan / kommunedelplan(er)  

b) Politiske vedtak  

c) Eventuelle virksomhetsplaner / strategier  

d) Operasjonaliserte mål  
 
2) Hvordan er sammenhengen mellom planverk, vedtak, strategier og mål 
etablert?  
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3) Hvordan har måloppnåelsen for området utviklet seg siden 2014?  
 
Her vil revisor fokusere på de 6 hovedmålene for næringsutvikling i kommunen.  
4) I hvilken grad etterlever det administrative arbeidet med næringsutvikling god 
praksis for organisering, tiltak og gjennomføring?  
 
Rådmannen har fått anledning til å uttale seg om rapporten og kommentaren er medtatt 
i kapittel 4 side 21. Rapporten med rådmannens uttalelse ble mottatt den 10.11.15.  
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Arkivsak-dok. 15/00053-26 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  22.06.2016 
 
 
 

   
 
 

OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 
"INSTITUSJONSTJENESTER OG ØVRIGE TILBUD FOR ELDRE", 
TØNSBERG  

 

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

 
Saksframstilling: 
I kontrollutvalget 28.10.15 ble forvaltningsrapporten behandlet i sak 40/15. Revisor 
bekreftet at det var godt leverte tjenester, men at det var et forbedringspotensial med 
bedre samspill vedrørende bruken av systemet "Profil", korttidsplasser, 
avvikssystem, kompetanse, evaluering av vedtak og avviksmeldinger. Følgende 
vedtak ble fattet: 
Kontrollutvalget viser til KPMG's rapport «Institusjonstjenester og øvrige tilbud for 
eldre» med de konklusjoner og anbefalinger som er beskrevet.  
 
Kontrollutvalget henstiller administrasjonen til å følge opp rapporten for å utvikle og 
forbedre tjenestene. I tillegg vil kontrollutvalget be om at administrasjonen innhenter 
bruker- og pårørende informasjon. 
  
Kontrollutvalget har registrert at rådmannen har satt inn tiltak på flere områder.   

 
Rapporten ble oversendt til bystyret for behandling med kopi til eldrerådet. 
 
Rådmannen er invitert for å orientere om oppfølgingen av tiltakene. 
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Saksutskrift 
 
 
Arkivsak-dok.  15/00053-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Tønsberg  28.10.2015 40/15 

 
 
Behandling av forvaltningsrevisjonsprosjekt "Institusjonstjenester og øvrige 
tilbud for eldre" 
 
Kontrollutvalget i Tønsberg  har behandlet saken i møte 28.10.2015 sak 40/15 
 
Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor gjennomgikk problemstillingene og gav en oppsummering av driften 
og aktiviteten i institusjonstjenesten. Revisor bekreftet at det er godt leverte tjenester, 
men at det er et forbedringspotensial med bedre samspill vedrørende bruken av 
systemet "Profil", korttidsplasser, avvikssystem, kompetanse, evaluering av vedtak og 
avviksmeldinger. Innholdet i rapporten ble diskutert og spørsmål ble besvart.         
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget viser til KPMG's rapport ”Institusjonstjenester og øvrige tilbud for eldre” 
med de konklusjoner og anbefalinger som er beskrevet.  
 
Kontrollutvalget henstiller administrasjonen til å følge opp rapporten for å utvikle og 
forbedre tjenestene. I tillegg vil kontrollutvalget be om at administrasjonen innhenter 
bruker- og pårørende informasjon. 
  
Kontrollutvalget har registrert at rådmannen har satt inn tiltak på flere områder.   

 
Kontrollutvalget ber om at administrasjonen skriftlig innen mai 2016 orienterer 
kontrollutvalget om oppfølgingen. 
 
Rapporten oversendes til eldrerådet. 
Rapporten oversendes bystyret til behandling. 
 
 
Kontrollutvalget anbefaler bystyret å gjøre følgende vedtak: 
Bystyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og rapporten 
” Institusjonstjenester og øvrige tilbud for eldre” med de konklusjoner og anbefalinger 
som er beskrevet.  
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Bystyret henstiller administrasjonen til å følge opp rapporten for å utvikle og forbedre 
tjenestene. I tillegg vil kontrollutvalget be om at administrasjonen innhenter bruker- og 
pårørende informasjon. 
  
Bystyret har registrert at rådmannen har satt inn tiltak på flere områder.   

 
Kontrollutvalget ber om at administrasjonen skriftlig innen mai 2016 orienterer 
kontrollutvalget om oppfølgingen. 
 
 
 
 

Forslag til innstilling: 
Kontrollutvalget viser til KPMG's rapport ”Institusjonstjenester og øvrige tilbud for eldre” 
med de konklusjoner og anbefalinger som er beskrevet.  
 
Kontrollutvalget henstiller administrasjonen til å følge opp rapporten for å utvikle og 
forbedre tjenestene. 
  
Kontrollutvalget har registrert at rådmannen har satt inn tiltak på flere områder.   

 
Kontrollutvalget ber om at administrasjonen skriftlig innen _________ 2016 orienterer 
kontrollutvalget om oppfølgingen. 
 
Rapporten oversendes bystyret til behandling. 
 
 
Kontrollutvalget anbefaler bystyret å gjøre følgende vedtak: 
Bystyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og rapporten 
” Institusjonstjenester og øvrige tilbud for eldre” med de konklusjoner og anbefalinger 
som er beskrevet.  
  
Bystyret henstiller administrasjonen til å følge opp rapporten for å utvikle og forbedre 
tjenestene. 
  
Bystyret har registrert at rådmannen har satt inn tiltak på flere områder.   

 
Kontrollutvalget ber om at administrasjonen skriftlig innen _________ 2016 orienterer 
kontrollutvalget om oppfølgingen. 

 
 
 
Vedlegg:  
Forvaltningsrevisjonsrapporten "Institusjonstjenester og øvrige tilbud for eldre" 
 
 
Saksframstilling: 
 
Saksopplysninger: 
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Kontrollutvalget behandlet fremlagt prosjektplan for "Institusjonstjenester og øvrige 
tilbud for eldre" i april 2015, og revisor orienterte om prosessen og status i arbeidet i 
junimøtet. 
 
Formålet med denne revisjonen har vært å kartlegge hvilke rutiner Tønsberg 
kommunen har for tildeling av tjenester til eldre i kommunen, og vurdere hvorvidt 
kommunen sikrer at tildeling av tjenester er basert på og tilpasset brukernes behov, 
samtidig som tjenestetildelinger understøtter BEON-prinsippet. I tillegg skal det 
vurderes om helse- og omsorgstjenestene har en hensiktsmessig organisering, blant 
annet med tanke på bemanning og kompetanse.  
 
Vedtatte problemstillinger er som følger: 
1) I hvilken grad er de enhetene i Tønsberg kommune som tilbyr tjenester til eldre 
styrt og organisert på en hensiktsmessig måte?  
a) Er kompetanse og bemanning riktig dimensjonert i forhold til brukere i de enkelte 
enhetene?  

b) I hvilken grad foreligger det en tydelig fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver?  

c) Blir det gitt tilstrekkelig med opplæring?  

d) Har de ansatte tilgang til systemer og elektroniske hjelpemiddel som er med på å 
effektivisere/ forenkle arbeidshverdagen?  

e) Hvordan blir enhetene fulgt opp gjennom året?  
 
2) Hvilke rutiner har kommunen for tildeling av hjemmebaserte og 
institusjonsbaserte tjenester?  
a) Hvem er det som tildeler tjenester?  

b) I hvilken grad blir effektiv ressursutnyttelse av pleie- og omsorgstjenester hensyntatt 
ved tildeling?  

c) Hvordan sikrer kommunen at tildeling av tjenester er basert på og tilpasset brukernes 
egne behov og ressurser, samtidig som tjenestetildelinger understøtter BEON-
prinsippet?  
6 Tønsberg kommune, Forvaltningsrevisjon "Eldreomsorg"  
 
3) Hvordan sikrer kommunen at eldre får det tjenestetilbudet som de har krav på?  
a) Hvordan blir brukerne fulgt opp?  

b) I hvilken grad er det fokus på samhandling og koordinerende tjenester i kommunen?  

c) Har kommunen system for brukerundersøkinger/ brukerinvolvering?  
 
4) I hvilken grad har kommunen et tilfredsstillende system for mottak av 
utskrivningsklare eldre pasienter fra sykehus?  
a) Hvem har ansvar for utredning av behov for pleie og medisinering, og hvordan 
foregår dette?  

b) Hvordan sikrer kommunen at epikrise og annen sentral dokumentasjon blir formidlet 
fra sykehuset?  

c) Etter at kommunen har overtatt pleieansvaret, hvordan blir pasienten vurdert for 
videre behandling?  
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d) I hvilken grad foreligger det klare mål om rehabilitering?  
 
 
Rådmannen har fått anledning til å uttale seg om rapporten "Institusjonstjenester og 
øvrige tilbud for eldre ", og rådmannens kommentar er medtatt i rapporten under punkt 
4.   
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1 
 

Arkivsak-dok. 16/00105-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  22.06.2016 
 
 
 

   
 
 

BEHANDLING AV PROSJEKTPLAN TIL FORVALTNIGNSRAPPORT 
"IKT, SENTRALE ADMINISTRATIVE IKT-SYSTEMER, OPPLÆRING, 
AJOURHOLD OG HARDWARE" 

 

Forslag til vedtak: 
Fremlagt prosjektplan fra KPMG vedrørende «IKT, sentrale administrative IKT-
systemer, opplæring, ajourhold og hardware» godkjennes med bruk av inntil 250 
timer som dekkes innenfor kontrakten i 2016.  
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten skal inneholde valgte problemstillinger som følger: 
Opplæring  

På bakgrunn av formålet oppstilles følgende problemstillinger som gjelder opplæring:  
1. I hvilken grad er det etablert rutiner for vurdering av kompetanse og behov for 
opplæring av den enkelte ansatte?  

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

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

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

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

4. Leveres IKT-tjenestene i samsvar med rutiner, systemer og etablerte planer?  
 
Hardware  
På bakgrunn av formålet oppstilles følgende problemstillinger som gjelder hardware:  
1. I hvilken grad etterleves etablerte rutiner for anskaffelse, vedlikehold og avhending 
av IKT-utstyr?  
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Kontrollutvalget ber om at revisjonen leverer forvaltningsrapporten med rådmannens 
uttalelse innen 10.11.16 til sekretariatet for behandling i kontrollutvalgsmøtet 
23.11.16.  
 
 
 
 
Vedlegg:  
Forslag til prosjektplan med alternativer til problemstillinger for 
forvaltningsrevisjonsrapport «IKT, sentrale administrative IKT-systemer, opplæring, 
ajourhold og hardware»  

 
Saksframstilling: 
I kontrollutvalgsmøtet 3. mai 2016 bestilte utvalget en prosjektplan til 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «IKT, sentrale administrative IKT-systemer, 
opplæring, ajourhold og hardware». 
 
Planen ble bestilt fra KPMG og levert innen avtalt tid.   
 
Formålet med forvaltningsrevisjonen er å ha fokus på bruker. Forvaltningsrapporten 
vil inneholde tre perspektiver som gjelder opplæring, ajourhold og hardware.  
 
Følgende problemstillinger er aktuelle: 
Opplæring  
På bakgrunn av formålet oppstilles følgende problemstillinger som gjelder opplæring:  
1. I hvilken grad er det etablert rutiner for vurdering av kompetanse og behov for 
opplæring av den enkelte ansatte?  

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

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

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

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

4. Leveres IKT-tjenestene i samsvar med rutiner, systemer og etablerte planer?  
 
Hardware  
På bakgrunn av formålet oppstilles følgende problemstillinger som gjelder hardware:  
1. I hvilken grad etterleves etablerte rutiner for anskaffelse, vedlikehold og avhending 
av IKT-utstyr?  
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Til prosjektet «IKT, sentrale administrative IKT-systemer, opplæring, ajourhold og 
hardware» er det beregnet bruk av inntil 250 timer fra budsjettåret 2016.  
Forvaltningsprosjektets kostnader dekkes innenfor kontrakten som er beregnet til 550 
timer i 2016. 
      
 
 
 

 
 
 
 



 

Prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 
 
”Sentrale administrative IKT-
systemer, opplæring, ajourhold og 
hardware” 

9.6.2016 
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1 Innledning 

 

1.1 Bakgrunn 
Kontrollutvalget har i møte 3.5.2016 valgt å gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjekt " Sentrale 
administrative IKT-systemer, opplæring, ajourhold og hardware".  

IKT er et av flere områder som er trukket frem i overordnet analyse vedrørende 
forvaltningsrevisjonsprosjekter for perioden 2016-2019. I overordnet analyse ble det blant annet 
trukket frem: 

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

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

1.2 Forberedelser  
Det er et mål å etablere en god prosjektplan, som oppstiller relevante og vesentlige problemstillinger 
for forvaltningsrevisjonen med utgangspunkt i Tønsberg kommunes Plan for forvaltningsrevisjon. 
Samarbeid og dialog med administrasjonen er viktig for å sikre at det tas utgangspunkt i relevante og 
vesentlige problemstillinger. I uke 21-22 har KPMG: 
 

■ Innhentet dokumentasjon på overrodnet nivå herunder blant annet "Tønsberg kommunes IKT-
strategi for perioden 2014-2017" og "IT-sikkerhetshåndbok".   

■ Gjennomført samtale med kommunikasjonssjef i Tønsberg kommune som er ansvarlig for IKT. 
Formålet har vært å få innspill, synspunkter og erfaringer med IKT og innspill til vinkling på 
prosjektet.  
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2 Formål, problemstillinger og kriterier 

2.1 Innledning 
Tønsberg kommune har ca. 18 egne årsverk på IT-avdelingen med egen leder som rapporterer til 
kommunikasjonssjef. Disse ressursene følger opp IKT-drift og utvikling, og dekker ca. 90 lokasjoner 
og rundt 250 ulike systemer/fagsystemer. I tillegg er Tønsberg kommune med i 12-kommune 
samarbeidet i Vestfold hvor det blant annet samarbeides om felles brannmurløsninger, felles 
toppdomene mv. I tillegg er også Tønsberg kommune deleier i det offentlige eide selskapet Gigafib 
AS som blant annet leverer fiber. Tønsberg kommune har også tatt i bruk felles løsninger for blant 
annet "svar ut løsninger" utarbeidet gjennom KommIT.  
 
Prioriteringer av IKT-investeringer og midler til drift inngår som en del av den ordinære 
budsjettprosessen. Rådmannsgruppen tar normalt stilling til alle nyinvesteringer og tidsmessig 
gjennomføring av utviklingsprosjekter. Den enkelte virksomhet må over egne budsjetter dekke 
utskiftning av lokalt utstyr som pc'er mv. Kommnikasjonssjef orienterer jevnlig i rådmannens 
ledergruppe om status på prosjekter og på løpende drift.  
 

2.2 Formål og avgrensing 
Denne forvaltningsrevisjonen vil fokusere på bruker, og ikke dekke tekniske eller rent IKT-
operasjonelle forhold. Vi foreslår at forvaltningsrevisjonsprosjektet har tre perspektiver. En del som 
gjelder opplæring, en del som gjelder ajourhold og en del som gjelder hardware. 
 

2.2.1 Opplæring 
Denne delen av forvaltningsrevisjonen har følgende hovedformål: 

■ Undersøke om det er etablert systemer for kompetansekartleggig relatert til bruk av IKT-systemer. 

■ Undersøke om det er etablert hensiktsmessige planer for opplæring av ansatte i bruk av IKT-
systemer. 

■ Undersøke om det gjennomføres tilstrekkelig opplæring av ansatte. 
 

2.2.2 Ajourhold 
Ajourhold av IKT-systemer er viktig for å sikre stabil drift av kommunens tjenester. Med dette som 
utgangspunkt vil forvaltningsrevisjonen ha følgende mål:  

■ Undersøke i hvilken grad det er etablert en IKT-strategi som fanger opp og bidrar til oppfyllelse av 
lovkrav når det gjelder digital kommunikasjon. 

■ Undersøke i hvilken grad det er etablert rutiner og systemer for å sikre digitale tjenester og 
installasjoner. 

■ Undersøke i hvilken grad det er etablert hensiktsmessige systemer, rutiner og planer for løpende 
ajourhold av kommunens IKT-systemer.  

■ Leveres IT-tjenestene i samsvar med rutiner, systemer og etablerte planer. 

 

2.2.3 Hardware 
For å sikre tilstrekkelig kontroll med IKT-ustyr er det nødvendig med policy og rutiner på området. 
Med dette som utgangspunkt vil forvaltningsrevisjonen ha et hovedmål:  

■ Undersøke i hvilken grad rutiner og policy for anskaffelse, vedlikehold og utfasing av IKT-utstyr  
etterleves.  
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2.3 Problemstillinger 

2.3.1 Opplæring 

På bakgrunn av formålet oppstilles følgende problemstillinger som gjelder opplæring: 

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

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

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

2.3.2 Ajourhold 

På bakgrunn av formålet oppstilles følgende problemstillinger som gjelder ajourhold: 

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

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

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

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

2.3.3 Hardware 

På bakgrunn av formålet oppstilles følgende problemstillinger som gjelder hardware: 

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

For hver problemstilling ovenfor undersøkes også årsaker til eventuelle mangler og konsekvenser av 
disse. Forslag til forbedringstiltak begrunnes ut fra rettslige krav, administrasjonens egne føringer og 
mål, og ellers med eksemplifiseringer fra det som regnes som god praksis på området. 
 

2.4 Revisjonskriterier 
Til problemstillingene blir det oppstilt revisjonskriterier. Revisjonskriteriene er de krav eller normer 
som tilstand og/eller praksis i kommunen blir målt mot. Revisjonskriteriene må være aktuelle, 
relevante og gyldige for kommunen. Kilde til å utlede revisjonskriterier vil blant annet kunne være: 

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

■ Tønsberg kommunes IT-sikkerhetshåndbok 

■ Digitaliseringsstrategi 2013-2016 (KS-dokument) 

■ Mål, strategi og policy innen informasjonssikkerhet 

■ ISO 27001 – Ledelsessystem for informasjonssikkerhet 

■ Avtaler knyttet til anskaffede IKT-systemer 

■ Prosess- og rutinebeskrivelser 
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3 Tilnærming 

3.1 Metode  
I først omgang vil vi samle inn det kommunen har av dokumentasjon som er relevant i henhold til 
temaet i denne forvaltningsrevisjonen. Dokumentasjon vil bli nøye gjennomgått og analysert.   

Deretter vil vi gjennomføre intervju med Kommunikasjonssjef, ansatte i IT-avdelingen, ansvarlig for 
HR og et utvalg av virksomhetsledere og superbrukere. Når det gjelder superbrukere vil vi velge noen 
sentrale sektorovergripende systemer. Aktuelle systemer vil blant annet kunne være HR, økonomi, 
sak-/ arkivsystem mv. Vi vil fortrinnsvis velge systemer som har mange brukere.  

Ved gjennomføring av intervju utarbeides det intervjuguider. Og fra hvert intervju skriver vi referat 
som vi sender til hver enkelt respondent til verifisering (gjennomlesing og eventuell korrigering). Svar 
fra respondenter analyseres og sammenstilles deretter med øvrig dokumentasjon. Våre funn 
vurderes deretter opp imot revisjonskriteriene.    

3.2 Aktivitets- og framdriftsplan 
Figuren under viser aktivitets,- ressurs - og framdriftsplan: 

 

Datainnsamling og analyse vil skje etter sommerferien 2016. Interjvuer er planlagt i uke 37-39. 

Levering av rapport, ferdig verifisert, er satt til uke 44/45. Vi vil presentere resultatene av 
forvaltningsrevisjonen i kontrollutvalgsmøtet 23.11.2016. 

Faser + aktiviteter Ansvar Timer 23 24 25 26 27 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
1 Forberede 25

1.1 Forundersøkelse KPMG
1.2 Etablere prosjektplan KPMG
1.3 Godkjenning prosjektplan KPMG

2 Starte opp 20
2.1 Sende oppstartsbrev KPMG
2.2 Oppstartsmøte (tentativt) KPMG 
2.3 Dokumentliste KPMG 
2.4 Intervjuplan KPMG 

3 Gjennomføre 165
3.1 Dokumentanalyse KPMG 
3.2 Intervjuguide KPMG 
3.3 Interjvuer KPMG
3.4 Analyse KPMG
3.5 Kvalitetssikring KPMG
3.6 Rapportutkast KPMG

4 Rapport 40
4.1 Ferdigstille rapportutkast KPMG
4.2 Høring/ forankring av funn KPMG
4.3 Oversendelse av rapport KPMG
4.4 Presentasjon for KU KPMG

250
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4 Utførende revisorer 

4.1 Team KPMG 
 
KPMG sitt team i forvaltningsrevisjonen består av: 

Partner Siv Karlsen Moa 

Prosjekteleder Ole Willy Fundingsrud 

Prosjektdeltagere er: 

■ Rune Johansen 

■ Karl-Petter Aarskog 

 

4.2 Honorar 
Honorar er i samsvar med avtalt timepris, og prosjektet faktureres opp til 250 timer etter faktisk 
medgått tid.  
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Arkivsak-dok. 16/00104-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  22.06.2016 
 
 
 

   
 
 

BEHANDLE PROSJEKTPLAN FOR 
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT "OPPFØLGING AV 
KOMMUNALE PLANER, EVALUERING AV MÅLOPPNÅELSE I 
INNEVÆRENDE KLIMAPLAN" 

 

Forslag til vedtak: 
Fremlagt prosjektplan fra KPMG vedrørende «Oppfølging av kommunale planer, 
evaluering av måloppnåelse i inneværende klimaplan» godkjennes med bruk av inntil 
______ timer som dekkes innenfor kontrakten i 2016.  
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten skal inneholde valgte hovedproblemstillinger som 
følger: 
1. I hvilken grad er Energi- og klimaplanen systematisk fulgt opp?  
• Er ansvar for oppfølging plassert?  
• Hvordan er helhetlig rapportering fra oppfølgingen planlagt og gjennomført?  
• I hvilken grad og hvordan er revidering av planen foretatt?  
 
2. For handlingsdelens syv områder:  
• Er ansvar for tiltakene plassert?  
• Hvordan og i hvilken grad er tiltakenes status pr område rapportert?  
• I hvilken grad og hvordan er tiltakene revidert?  
 
3. Ved eventuelle manglende oppfølging av handlingsdelens syv områder:  
• Hva er årsaken til manglende oppfølging?  
• Hvilken konsekvens har manglende oppfølging hatt?  
• I hvilken grad er årsak og konsekvens rapportert?  
 

 
 
Kontrollutvalget ber om at revisjonen leverer forvaltningsrapporten med rådmannens 
uttalelse innen 04.11.16 til sekretariatet for behandling i kontrollutvalgsmøtet 
23.11.16.  
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Vedlegg:  
Forslag til prosjektplan med alternativer til problemstillinger for 
forvaltningsrevisjonsrapport «Oppfølging av kommunale planer, evaluering av 
måloppnåelse i inneværende klimaplan» 

 
Saksframstilling: 
På møtet 3. mai 2016 bestilte kontrollutvalget en prosjektplan til 
forvaltningsrevisjonsprosjektet " Oppfølging av kommunale planer, evaluering av 
måloppnåelse i inneværende klimaplan.»   
 
Planen ble bestilt fra KPMG og mottatt innen avtalt tid.   
 
Formålet med forvaltningsrevisjonen vil være å kartlegge og etterprøve oppfølgingen 
av Energi- og klimaplanens handlingsdel.  
 
Følgende problemstillinger er aktuelle: 
1. I hvilken grad er Energi- og klimaplanen systematisk fulgt opp?  
• Er ansvar for oppfølging plassert?  
• Hvordan er helhetlig rapportering fra oppfølgingen planlagt og gjennomført?  
• I hvilken grad og hvordan er revidering av planen foretatt?  
 
2. For handlingsdelens syv områder:  
• Er ansvar for tiltakene plassert?  
• Hvordan og i hvilken grad er tiltakenes status pr område rapportert?  
• I hvilken grad og hvordan er tiltakene revidert?  
 
3. Ved eventuelle manglende oppfølging av handlingsdelens syv områder:  
• Hva er årsaken til manglende oppfølging?  
• Hvilken konsekvens har manglende oppfølging hatt?  
• I hvilken grad er årsak og konsekvens rapportert?  

 
Til prosjektet «Oppfølging av kommunale planer, evaluering av måloppnåelse i 
inneværende klimaplan» er det beregnet bruk av inntil 150 timer fra budsjettåret 
2016. Forvaltningsprosjektets kostnader dekkes innenfor kontrakten som er beregnet 
til 550 timer i 2016. 
 
 
         
 
 

 
 
 



 

Prosjektplan for 
forvaltningsrevisjon  

 
"Oppfølging av Energi- 

og klimaplanen” 
 

Tønsberg kommune 

9.6.2016 

 
 
 



 

 
© 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. 

Innhold 

1 Innledning 1 

1.1 Bakgrunn 1 

1.2 Nærmere om Energi- og klimaplanen 1 

1.3 Avgrensing av revisjonen mot Energi- og klimaplanen 2 

2 Formål, problemstillinger og revisjonskriterier 3 

2.1 Formål og avgrensing 3 

2.2 Problemstillinger 3 

2.3 Revisjonskriterier 3 

3 Tilnærming 4 

3.1 Metode 4 

3.2 Aktivitets- og framdriftsplan 4 

4 Utførende revisorer og honorar 5 

4.1 Team KPMG 5 

4.2 Honorar 5 
 



 

 
1 © 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. 

1 Innledning  

1.1 Bakgrunn 
Kontrollutvalget har i møte 3.5.2016 valgt å gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjekt "Oppfølging av 
energi- og klimaplanen".  
 
I kommunens overordnet analyse er oppfølging av kommunale planer identifisert som et 
risikoområde:  

"Kommunen har en rekke med overordnede og tematiske planer om ønsket utvikling. Planene 
inneholder en handlingsdel med konkrete tiltak og aktiviteter som skal gjennomføres innenfor 
en gitt tidsperiode. I arbeidsmøtet ble det tatt opp at det forekommer at tiltak i planer ikke blir 
gjennomført.  

En forvaltningsrevisjon kan for eksempel se nærmere på innholdet i en eller flere av 
kommunens planer og undersøke hvorvidt planens målsetninger og handlingsplaner er blitt 
realisert". 

Risiko for "mangelfull oppfølging av kommunale planer ((f.eks. klimaplan)" er i den overordnede analysen 
vurdert til medium (gul) og området er prioritert i plan for forvaltningsrevisjon. 
 

1.2 Nærmere om Energi- og klimaplanen 
Planen er gjeldende for perioden 2010-2020 og den ble vedtatt i bystyret i september 2009. Planen 
fokuserer særlig på hvilke muligheter som finnes i kommunens egen virksomhet, men også på hvordan 
kommunen kan tilrettelegge for at klima- og energitiltak også iverksettes i lokaletablert næringsliv og i 
privat husholdninger. 
 
Planen er Tønsberg kommunes plan, men det slås fast at kommunen ikke alene kan løse alle oppgaver 
knyttet til reduksjon av klimagassutslipp, energiomlegging og bedre energieffektivitet. Tønsberg 
kommune er i stor grad avhengig av involvering fra andre aktører for at målsettingene skal oppnås. 
Innbyggere, organisasjoner og næringsliv må trekkes inn i arbeidet, slik at medvirkning og ansvar for 
klima- og miljøtiltak forankres. 
 
Planen er bygd opp med en beskrivende del rundt rammebetingelser, energibruk, klimagassutslipp, 
lokale energiressurser, fjernvarme, samt distribusjon og bruk av naturgass. Fem scenarier beskrives 
for fremskrivning av klimagassutslipp. Planen inneholder videre reduksjonsmål for klimagasser i 
Tønsberg. Avslutningsvis fremgår handlingsplan med strategier og tiltak for syv områder: 

1. Holdningskapning og informasjon 
2. Kommunal tjenesteproduksjon  
3. Kommuneplanlegging  
4. Avfallshåndtering  
5. Transport og samferdsel  
6. Kommunale Bygninger  
7. Næringsvirksomhet 

 

Planarbeidet ble gjennomført av en politisk oppnevnt energi- og klimaplan komité bestående av 

• Arild Alfredsen (leder) AP 
• Harald Madsen FRP 
• Elisabeth Rue Strencbo FRP 
• Torill S. Billing (SV) 
• Steinar Ljone BY 
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Komiteen hadde en administrativ støttegruppe bestående av: 

• Prosjektleder Kjell Thu (Bydr.) 
• Geir Viksand fra Rådmannens ledergruppe 
• Byingeniør Arne Johnsen (Bydr.) 
• Rådgiver Karsten Tollefsen (TKE) 
• Rådgiver Rolf Magne Vindenes (KUT) 

 
I tillegg bistod COWI AS i planarbeidet.  

 

1.3 Avgrensing av revisjonen mot Energi- og klimaplanen 
Forvaltningsrevisjonen må gjennomføres etter revisjonsstandard RSK 001. Her fremgår at 
forvaltningsrevisjon ikke skal over- eller etterprøve politiske prioriteringer. Dette innebærer at innholdet 
i planen ikke skal være gjenstand for revisjon. Revisjonen bør således fokusere på oppfølgingen av 
planen. 
 
Som beskrevet ligger det en handlingsplan med strategier og tiltak i Energi- og klimaplanen. 
Handlingsplanens syv områder skal underbygge oppnåelse av målene i planen. KPMG anbefaler at 
revisjonen fokuserer på faktisk oppfølging av handlingsplanens strategier og tiltak. 
 
Planen har nå fungert som plan siden 2010. Etter KPMGs vurdering vil det være realistisk å kunne 
forvente at strategier og tiltak er iverksatt, selv om måloppnåelse og virkning ikke kan forventes på alle 
områder. Dette henger sammen med det som planen selv opplyser: 
 

"Tønsberg kommunen vil ha ulike roller og virkemidler i sektorer som er ansvarlige for store 
klimagassutslipp, og er samtidig en viktig aktør i lokalsamfunnet. Kommunene kan bidra 
betydelig både til å redusere Norges utslipp av klimagasser og til å legge om energibruken. 
Klimakomiteen har derfor valgt å prioritere tiltak som vurderes å gi størst mulig effekt innenfor 
hva som er realistisk å gjennomføre. Noen av tiltakene som foreslås er enkle og vil kunne 
iverksettes ganske umiddelbart, mens andre tiltak vil være av mer langsiktig karakter." 

 
Innenfor hvert av de syv områdene for handlingsplanen er det etablert fokusområder. I tillegg er det 
tilordnet en matrise for hver strategi/tiltak for oppfølging (eksempel fra Kommunal tjenesteproduksjon): 
 

Nr Tiltak Potensial 
Tonn CO2- 
ekv./år 

Årskostnad 
kNOK/år 
 

Ansvar 

1 Energisparing skal inngå som et 
evalueringskriterium ved anskaffelser og 
miljøsertifiserte leverandører skal foretrekkes 

   

2 Økt miljøfokus på tjenester innenfor kommunale 
tjenester. 

   

 
 
Til sammen er det er etablert 62 tiltak. Vi anbefaler at revisjonen fokuserer på oppfølgingen av alle 
tiltakene. 
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2 Formål, problemstillinger og 
revisjonskriterier 

2.1 Formål og avgrensing 
 
Formålet med forvaltningsrevisjonen vil være å kartlegge og etterprøve oppfølgingen av Energi- og 
klimaplanens handlingsdel. 
 
Det er også et formål at forvaltningsrevisjonen skal gi anbefalinger om forbedret oppfølging dersom 
revisjonen avdekker mangler eller svakheter i oppfølgingen.  
 

2.2 Problemstillinger 
På bakgrunn av formålet har vi operasjonalisert fire hovedproblemstillinger med underspørsmål.  

1.  I hvilken grad er Energi- og klimaplanen systematisk fulgt opp? 
• Er ansvar for oppfølging plassert? 
• Hvordan er helhetlig rapportering fra oppfølgingen planlagt og gjennomført? 
• I hvilken grad og hvordan er revidering av planen foretatt?  

 
2. For handlingsdelens syv områder:  

• Er ansvar for tiltakene plassert? 
• Hvordan og i hvilken grad er tiltakenes status pr område rapportert? 
• I hvilken grad og hvordan er tiltakene revidert? 

 
3. Ved eventuelle manglende oppfølging av handlingsdelens syv områder: 

• Hva er årsaken til manglende oppfølging? 
• Hvilken konsekvens har manglende oppfølging hatt? 
• I hvilken grad er årsak og konsekvens rapportert? 

 

2.3 Revisjonskriterier 
Til problemstillingene blir det oppstilt revisjonskriterier. Revisjonskriteriene er de krav eller normer 
som tilstand og/eller praksis i kommunen blir målt mot. Revisjonskriteriene må være aktuelle, 
relevante og gyldige for kommunen. 

Ved valg av revisjonskriterier blir det tatt utgangspunkt i oppstilte problemstillinger.  

• Kommunens plan for Energi og klima 
• Prinsipper for god internkontroll 
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3 Tilnærming 

3.1 Metode  
I først omgang vil vi samle inn det kommunen har av dokumentasjon som er relevant i henhold til 
temaet i denne forvaltningsrevisjonen. Dokumentasjon vil bli nøye gjennomgått og analysert.   
 
Deretter vil vi gjennomføre intervju med rådmannen, kommunaldirektør og ledende ansatte innenfor 
klima og energi. Det kan også være aktuelt med intervjuer utenfor kommunens organisasjon. Dette vil 
være respondenter som representerer sentrale samarbeidspartnere i oppfølgingen av Energi- og 
klimaplanen, eksempelvis Esso. 
 
Ved gjennomføring av intervju utarbeides det intervjuguider. Og fra hvert intervju skriver vi referat som 
vi sender til hver enkelt respondent til verifisering (gjennomlesing og eventuell korrigering). Svar fra 
respondenter analyseres og sammenstilles deretter med øvrig dokumentasjon. Våre funn vurderes 
deretter opp imot revisjonskriteriene.    

 

3.2 Aktivitets- og framdriftsplan 
Oppstart er lagt til ultimo juni 2016. Datainnsamling – og analyse vil bli gjennomført fra august til og 
med september. Rapporten vil være klar til oversendelse til kontrollutvalget ved sekretariat i løpet av 
første uken i november 2016. Estimert ressursbruk er 150 timer.    

Figuren under viser forslag til aktivitets- og framdriftsplan: 

 

Vi vil presentere resultatene av forvaltningsrevisjonen i kontrollutvalgsmøtet 23.11.2016.

Faser + aktiviteter Ansvar Timer 23 24 25 26 27 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
1 Forberede 20

1.1 Forundersøkelse KPMG
1.2 Etablere prosjektplan KPMG
1.3 Godkjenning prosjektplan KPMG

2 Starte opp 15
2.1 Sende oppstartsbrev KPMG
2.2 Oppstartsmøte (tentativt) KPMG 
2.3 Dokumentliste KPMG 
2.4 Intervjuplan KPMG 

3 Gjennomføre 90
3.1 Dokumentanalyse KPMG 
3.2 Intervjuguide KPMG 
3.3 Interjvuer KPMG
3.4 Analyse KPMG
3.5 Kvalitetssikring KPMG
3.6 Rapportutkast KPMG

4 Rapport 25
4.1 Ferdigstille rapportutkast KPMG
4.2 Høring/ forankring av funn KPMG
4.3 Oversendelse av rapport KPMG
4.4 Presentasjon for KU KPMG

150
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Arkivsak-dok. 16/00007-3 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  22.06.2016 
 
 
 

   
 
 

BEHANDLE OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR 
SELSKAPSKONTROLL 2016 -2019, TØNSBERG 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget anbefaler at bystyret fatter følgende vedtak: 
Selskapskontroll 

 Det gjennomføres obligatorisk eierskapskontroll i de selskapene som er 
aktuelle for selskapskontroll i prioritert rekkefølge: 

Vestfold Avfall og Ressurs AS 
Tønsberg Renseanlegg IKS 

 Det gjennomføres forvaltningsrevisjon i de av selskapene der det er behov for 
det i 2016 - 2017, eventuelt i samarbeid med andre eiere.  

 Kontrollutvalget gis fullmakt til å revidere planen. 

 Endringer i planen oversendes bystyret til orientering.  Hvis endringene i 
planen fører til økning av den økonomiske rammen som er vedtatt, må dette 
behandles spesielt. 

 
 
Vedlegg:  
Overordnet analyse for selskapskontroll og forslag til «Plan for selskapskontroll 2016 
- 2019». 

 
Saksframstilling: 
På kontrollutvalgsmøtet 3. mai 2016 sak 16/16 bestilte utvalget en overordnet 
analyse og plan for selskapskontroll 2016 – 2019. Følgende vedtak ble fattet:  

Overordnet analyse for selskapskontroll og forslag til plan for selskapskontroll 
for 2016-2019 bestilles fra KPMG. Analysen og planen sendes til sekretariatet 
innen 09.06.16 og framlegges for behandling i kontrollutvalget i møte 22. juni 
2016. Utgiften dekkes av budsjett for selskapskontroll 2016 inntil kr. 20.000,-. 

 
Generelt: 
Iht. KL §§78 og 80 skal det årlig gjennomføres forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll i kommunene. 
For inneværende valgperiode skal planen for 2016-2019 være godkjent i løpet av 
2016. 
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Forslagene skal vedtas av bystyret selv, men kan delegere til kontrollutvalget å foreta 
endringer i planperioden 
 
Overordnet analyse og «Planen for selskapskontroll 2016 – 2019» sendes til bystyret 
for videre behandling. 
 
Selskapskontroll: 
I interkommunale selskaper og i selskaper der kommunen alene eller sammen med 
andre kommuner eller fylkeskommuner eier alle aksjer, og i heleide datterselskaper 
av disse, skal det iht. KL § 80 gjennomføres selskapskontroll.   
Selskapskontrollen slik den er beskrevet i kommuneloven og tilhørende forskrift, 
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. 
 
I følge revisor har Tønsberg kommune eierinteresser i følgende selskaper som – iht. 
regelverket – omfattes av selskapskontroll etter § 80 (obligatorisk eierskapskontroll): 

 Tønsberg Renseanlegg IKS 66,1 % 

 Vestfold Festspillene AS 6 % 

 Vestfold Vann IKS 29,27 % 

 Interkommunalt Arkiv for Buskerud Vestfold og Telemark IKS 7,42 % 

 Vestfold Avfall og Ressurs AS 17,41 % 

 Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS 36 % 

 Færder Nasjonalparksenter IKS 33,33 % 

 Vestfold krematorium 25 % 

 Vestfoldmuseene 16 % 

 Smiløkka Arena AS 25 % 
    

 lskap Kommunens eierandel 
Andre selskaper som kommunen har eierinteresser i, men som ikke er 
omfattet av kommuneloven § 80: 
Sels Kommunens eierandel 

 Velle Utvikling AS 20 % 

 Tønsberg Hovedvegfinans AS 29 % 

 Gigafib Holding AS 17,52 % 

 Ds Kysten AS 74,42 % 
 

Med utgangspunkt i den overordnede analysen er følgende  
selskapskontroller i perioden 2016-2019 anbefalt fra revisor:  

 Vestfold Avfall og Ressurs AS 

 Tønsberg Renseanlegg IKS 
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1 Innledning 
 

1.1 Formål 

Kontrollutvalget i Tønsberg har valgt KPMG til å utarbeide overordnet analyse som grunnlag for plan for 
selskapskontroll i kommunen.  
 
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 selskaper 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 blant annet knyttet til selskapets formål og oppgaver, samt størrelse/verdi av kommunens eierdel. 
For selskaper som har som mål å ivareta sentrale samfunnsinteresser (med f. eks. innvirkning for 
liv, helse, brukerrettigheter, større materielle verdier) og selskaper hvor kommunen har stor 
eierandel målt i kroner, vil det være særlig sentralt at kommunen har (politisk) styring med eierskapet 
og kontroll med selskapets virksomhet.  

 Risiko handler om å identifisere sannsynligheten for at selskapets virksomhet ikke blir utøvd på den 
måten den skal bli utført på, samt konsekvens. Med andre ord - risiko for mangelfull virksomhet og 
oppgaveløsing i selskap. Måten selskapets virksomhet skal utføres på, er blant annet 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. 
 
 

Vestfold krematorium IKS  
Selskapsform IKS 
Stiftelsesår 2005 
Formål Anlegge, eie og drive et krematorium på vegne av 

deltakerkommunene. 
Kommunens eierandel  25 % 
Ansatte 4 
Egenkapital andel (2014)  Ikke tilgjengelig via purehelp,no / proff.no 
Driftsinntekter (2014) Ikke tilgjengelig via purehelp,no / proff.no 

 
 

Vestfoldmuseene IKS  
Selskapsform IKS 
Stiftelsesår 2009 
Formål Drive og videreutvikle museene i Vestfold samt være kunst-, 

historie-, naturhistorie- og museumsfaglig kompetansesenter for 
hele fylket. 

Kommunens eierandel  16 % 
Ansatte 114 
Egenkapital (2014)  14,9 MNOK 
Driftsresultat (2014) 2,5 MNOK 

 
 

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  
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Tønsberg Renseanlegg IKS  
Selskapsform IKS 
Stiftelsesår 2003 
Formål Selskapets formål er å anlegge og drive hovedavløpsledninger 

med tilhørende pumpestasjoner og renseanlegg på en effektiv 
måte. 
 

Kommunens eierandel  66,10 %  
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  6 % 
Ansatte 8 
Egenkapital andel (2014) 3 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 fra egne vannverk i Farris 
og Eikeren 

Kommunens eierandel  29,27 % 
Ansatte 28 
Egenkapital andel (2014) 2,1 % 
Driftsinntekter (2014) 81,5 MNOK. 

 
 

Interkommunalt Arkiv for 
Buskerud Vestfold og 
Telemark IKS 

 

Selskapsform IKS 
Stiftelsesår 2002 
Formål Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes 

rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av 
arkivlovens intensjoner og bestemmelser. 

Kommunens eierandel  7,42 % 
Ansatte 31 
Netto driftsresultat (2014) Minus 1 MNOK 
Driftsinntekter (2014) 20,7 MNOK 

                                                      
3  Egenkapitalandelen bør være minst 10 %. Egenkapitalandelen viser andel egenkapital av total kapital i selskapet. 
Egenkapitalandelen viser hvor stor del av egenandelene i selskapet som er finansiert med egenkapital, i motsetning til med 
finansiering via lån. Grad av egenkapital er et uttrykk for selskapets soliditet. 
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Vestfold Avfall og Ressurs AS  
Selskapsform AS 
Stiftelsesår 1997 
Formål Ivareta oppgaver innen avfallshåndtering for kommunene i 

Vestfold. 
Kommunens eierandel  17,41 % 
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  36 % 
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  Stiftet 2015 
Driftsinntekter  Stiftet 2015 

 

3.2 Selskaper som ikke er omfattet av kommuneloven § 80 

Her presenterer vi selskaper som faller utenfor kommuneloven § 80 og dermed også kravet om 
obligatorisk eierskapskontroll. Dette omfatter:  

• Selskapet har eiere som ikke er kommuner eller fylkeskommuner 
Selskap Driftsinntekter (2014) Kommunens eierandel 
Velle Utvikling AS Kr. 152 769 000 20 % 
Tønsberg Hovedvegfinans AS Kr. 153 195 000 29 % 
Gigafib Holding AS Kr.   13 238 000 17,52 % 
Ds Kysten AS Kr.     2 303 000 74,42 % 
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4 Risikovurdering 
 

4.1 Generell eierstyring  

Tønsberg kommune har en utarbeidet eierskapsmelding fra 2012. Denne meldingen blir revidert i 2016.  

I eksisterende eierskapsmeldingen er det blant annet redegjort for eierskapsstrategi, krav til godt 
eierskap, krav til selskap kommunen har eierskap i, forholdet til kontrollutvalget, kriterier for valg av 
styrerepresentanter, krav til kompetanse for styresammensetning, aktuelle eierskapsformer, samt 
formål med kommunens ulike eierskap i selskap.  

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 Tønsbergs eventuelle manglende oppfølging 
 Selskapets formål 
 Selskapets størrelse 
 Selskapsform 
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Sortert ut ifra score/vurdering, ser tabellen slik ut: 
 

 
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 

Vestfold krematorium IKS  
 

9 Manglende oppfølging av 
eierinteresser i selskapet 

Vestfolsmuseene IKS  
 

10 Manglende oppfølging av 
eierinteresser i selskapet 

Smiløkka Arena AS  
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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 2016-2019.  
 
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 Tønsberg 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 mer 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 gjelder tilsyn og kontroll med denne type 
organisering av virksomhet. Det faktum at en oppgave som tidligere lå innenfor forvaltningen, blir 
organisert inn i et utenforliggende selskap, bør ikke i seg selv føre til mindre tilsyn og oppfølging av 
kontroll- og tilsynsorganene i kommunen. Det kan tvert i mot være nødvendig med en økt oppfølging 
og koordinering da virksomheten ligger utenfor de tradisjonelle forvaltningsorganene. Selv om 
kommunen organiserer deler av virksomheten i selskapsform, innebærer ikke det at kommunens 
kontroll med virksomheten skal bli svekket. Formålet med selskapskontrollen er således å ivareta 
kommunens kontroll med virksomhet som er organisert i selskapsform. 
 

2.2 Lov- og forskriftskrav om selskapskontroll  

Krav til selskapskontroll er lovhjemlet i kommuneloven og utdypet i forskrift om revisjon og forskrift om 
kontrollutvalg. 

 Kommuneloven 

Som følge av endringene i kommuneloven om tilsyn og kontroll, gjeldende fra 1.7.2004, ble 
kontrollutvalgets oppgaver konkretisert og til dels utvidet i forhold til tidligere. Kontroll og tilsyn med 
kommunalt eide selskaper fremstod som en prioritert oppgave, og det ble tatt inn egne regler om 
selskapskontroll, både i kommuneloven og i reviderte forskrifter for kontrollutvalg.   
 
Kommuneloven § 77 nr. 5   fastsetter at ”Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med 
forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.” § 77 medfører at 
kontroll med kommunens eierinteresser i selskap blir obligatorisk å gjennomføre for kontrollutvalget.  
 

                                                      
2 Rettssubjekt kan ha rettigheter og påta seg plikter, Jusleksikon, 2002 
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Av 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”.   
 
Kommunelova § 80 lyder: 

”I interkommunale selskaper etter lov 29. januar 1999 nr. 6 og i aksjeselskaper der en kommune 
eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner eier alle 
aksjer, og i heleide datterselskaper til slike selskaper, har kommunens eller fylkeskommunens 
kontrollutvalg 2 og revisor rett til å kreve de opplysninger som finnes påkrevd for deres kontroll, 
så vel fra selskapets daglige leder som fra styret og den valgte revisor for selskapet. I den 
utstrekning det finnes nødvendig, kan kontrollutvalget og kommunens revisor selv foreta 
undersøkelser i selskapet.  

Kommunestyret eller fylkestinget kan fastsette regler om kontrollutvalgets og revisors kontroll 
med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskapet og herunder 
fastsette hvilke dokumenter mv. som skal sendes kommunens eller fylkeskommunens 
kontrollutvalg og revisor.  

Kontrollutvalget og kommunens eller fylkeskommunens revisor skal varsles og har rett til å 
være tilstede på selskapets generalforsamling, samt møter i representantskap og tilsvarende 
organ.” 

 
§ 80 fastsetter at kontrollutvalget og revisor har rett til å kreve nødvendige opplysninger for 
gjennomføring av kontroll i: 

 Interkommunale selskap. 

 Aksjeselskap der en kommune/fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner/ 
fylkeskommuner eier alle aksjer. 

 Heleide datterselskap til slike selskap   

        
Selskapskontroll etter kommuneloven er derfor aktuelt i interkommunale selskap og aksjeselskap, som 
er heleid av kommunen sammen med andre kommuner/fylkeskommuner. Dette går og fram av 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). 
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å koordinere innsyn og kontroll i selskap med flere eiere, er samordningen av dette overlatt til 
eierkommunene selv.6 
 
§ 80 fastsetter også at kommunestyret kan gi regler om kontrollen med forvaltningen av kommunens 
interesser i selskap. Kommunestyret kan ikke innskrenke innsynsretten kontrollutvalg og revisor har 
etter § 80.  
 
Kommunestyret kan også fastsette regler for hvilke dokumenter som skal sendes kommunens 
kontrollutvalg og revisor. Dette er en viktig forutsetning for kontrollutvalgets arbeid med 
selskapskontroll, blant annet for å kunne ta stilling til behov for selskapskontroll og som et viktig bidrag 
til å være løpende informert om tilstanden i selskapene kommunen eier. 

 Forskrift om revisjon og forskrift om kontrollutvalg 

Forskrift om kontrollutvalg regulerer nærmere innholdet i selskapskontrollen. Forskriften har regler om: 

 Gjennomføring av selskapskontroll i § 13. 

 Innhold i selskapskontroll i § 14. 

 Rapportering av selskapskontroll i § 15. 

 
Gjennomføring av selskapskontroll 

Kontrollutvalget skal se til at det føres kontroll med forvaltningen av kommunen eller fylkeskommunens 
interesser i selskap m.m. 
 
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at 
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av 
selskapskontroll. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunen eller fylkeskommunens 
eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for 
selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike selskapene. Planen skal vedtas av kommunestyret 
eller fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 
 
Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på utvalgets vegne skal gjennomføre selskapskontroll. 
 
Av merknadene til forskrift om kontrollutvalg § 13 går det fram at det er i forhold til interkommunale 
selskaper og kommunalt eide aksjeselskaper at kontrollutvalget og kommunens revisor kan kreve 
opplysninger de finner påkrevd for sin kontroll med selskapet. 
 
Innhold i selskapskontroll 

Innholdet i selskapskontrollen kan deles inn i 1) obligatorisk eierskapskontroll og 2) frivillig 
forvaltningsrevisjon 
 
Kontrollutvalget skal se til at det gjennomføres obligatorisk eierskapskontroll med forvaltningen av 
eierinteressene i de selskapene som er omfattet av slik kontroll. Dette omfatter kontroll med om den 
som utøver kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak 
og forutsetninger. Det går ikke fram av forskrift om kontrollutvalg § 14, men det kan ofte være 
hensiktsmessig å skille mellom kontroll ved etablering av selskap og ved kontroll av drift i selskap som 
alt er etablert. Ved kontroll av drift i et selskap, kan det i tillegg til det som går fram av § 14 være 
fornuftig: 

 Å vurdere driften på bakgrunn av et eierperspektiv. 

 Å kontrollere andre forhold som kan ha verdi for eierposisjonene, f. eks. eventuelle garantier og plikter 
som følger eierdelen. 

 

                                                      
6 Ot.prp.70 (2002-2003). 
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Dersom noen i kommunestyret er styremedlemmer i virksomhet som inngår i selskapskontrollen, kan 
det også være hensiktsmessig å vurdere hvilken rolle disse utøver.  
 
Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om revisjon kap. 3. 
Forvaltningsrevisjon er frivillig og ikke en del av den obligatoriske selskapskontrollen 
(eierskapskontrollen). 
 
Rapportering av selskapskontroll 

Kontrollutvalget plikter å rapportere til kommunestyret i forhold til planen for selskapskontroll; om hvilke 
kontroller som er gjennomført og resultatet av disse. I merknad til forskrift om kontrollutvalg § 15 
anbefales det at man rapporterer til kommunestyret etter hver selskapskontroll.  
 
Kontrollutvalget fastsetter selv hvordan utvalget vil rapportere utført selskapskontroll til 
kommunestyret, og hvilket innhold rapporteringen skal ha.  
 
Selskaper 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 

2016-2019  
 

3.1 Selskap kommunen har eierandeler i  

Tabellen under viser de 10 selskapene som Tønsberg kommune har eierskap i, og som faller inn under 
reglene for selskapskontroll etter § 80 (obligatorisk eierskapskontroll): 
 

Selskap Kommunens eierandel 
Tønsberg Renseanlegg IKS 66,1 % 
Vestfold Festspillene AS 6 % 
Vestfold Vann IKS 29,27 % 
Interkommunalt Arkiv for Buskerud Vestfold og Telemark IKS 7,42 % 
Vestfold Avfall og Ressurs AS 17,41 % 
Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS 36 % 
Færder Nasjonalparksenter IKS 33,33 % 
Vestfold krematorium 25 % 
Vestfoldmuseene 16 % 
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 20 % 
Tønsberg Hovedvegfinans AS 29 % 
Gigafib Holding AS 17,52 % 
Ds Kysten AS 74,42 % 
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3.2 Framlegg til prioritering av selskap for selskapskontroll i 
planperioden 

 Kriterium for prioritering av selskap  

Kontrollutvalget har prioritert selskap for selskapskontroll med grunnlag i en overordnet analyse, som 
ligger vedlagt. Prioriteringen er blant annet gjort ut fra fire overordnede hensyn: 

 Formål med eierskapet til selskapet 

 Tønsberg sin eierandel 

 Konsekvensen av Tønsbergs 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 2016-2019 for selskap som ligger innenfor kommuneloven § 80: 

 Vestfold Avfall og Ressurs AS 

 Tønsberg Renseanlegg IKS 

 
Kontrollutvalget velger selv hvilke selskapskontroller som gjennomføres og eventuelt i hvilken 
rekkefølge det blir gjennomført kontroll med de prioriterte selskapene.   
 
Det blir gjort framlegg om at kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å gjøre 
endringer i plan for selskapskontroll i planperioden 2016-2019. Med slik delegert myndighet vil 
kontrollutvalget i perioden 2016-2019 ha mulighet til å velge og 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. 16/00106-2 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  22.06.2016 
 
 
 

   
 
 

SEVERIN KJÆRS VEI 10, A1676 

 

Forslag til vedtak: 
Byggeregnskapet Severin Kjærs vei 10, A1676   
er behandlet. Merforbruket kr 62.091,31 dekkes med  Husbanktilskudd. 
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for bystyret:  
Byggeregnskapet Severin Kjærs vei 10, A1676   
er behandlet og godkjent. Merforbruket kr 62.091,31 dekkes av Husbanktilskudd.  
 
 
 
Vedlegg:  
Regnskapsoppstilling 
Sluttrapport 
Økonomiplan / Budsjett  
Revisjonsuttalelse 28.04.16 
 

 
Saksframstilling: 
Byggeregnskap, Severin Kjærs vei 10, A1676 .   
 
Prosjektregnskapet gjelder oppbygging etter en brann i 2013 som medførte 
totalskader på bygget, Severin Kjærs vei 10d og 10e. Det er bygget et hus med to 
etasjer og 3 leiligheter med fellesareal i hver etasje. Det er også bygget egne boder 
og renovasjonsrom.   Vedtak om bygging og budsjett i 2014 ble fattet, og i 2015 ble 
det gitt en tilleggsbevilgning.     
 
De totale kostnadene for prosjektet ble kr 11.862.091,31,- som ga et merforbruk på  
kr 62.091,31 i forhold til bevilget justert budsjettramme. Merforbruket dekkes av 
Husbanktilskuddet på kr 5.107.000,-. Resten av Husbanktilskuddet som ble gitt 
overføres til Fellesfinansiering med kr 1.090.909,-. 
  
 
Revisors utførte arbeid etter ISRS 4400 – «avtalte kontrollhandlinger» avdekker 
ingen vesentlige feil eller avvik.  
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Arkivsak-dok. 16/00106-3 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  22.06.2016 
 
 
 

   
 
 

BYGGEREGNSKAP, KONGSEIKVEIEN 40, A1674 

 

Forslag til vedtak: 
Byggeregnskapet Kongseikveien 40, A1674   
er behandlet. Merforbruket kr 52.431,36 dekkes av Fellesfinansiering. 
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for bystyret:  
Byggeregnskapet Kongseikveien 40, A1674     
er behandlet og godkjent. Merforbruket kr 52 431,36 dekkes av Fellesfinansiering. 
 
Vedlegg:  
Regnskapsoppstilling 
Sluttrapport 
Økonomiplan / Budsjett  
Revisjonsuttalelse 28.04.16 
 

 
Saksframstilling: 
Byggeregnskap, Kongseikveien 40, A1674 .   
 
Prosjektregnskapet gjelder oppbygging etter en brann i 2012 som medførte 
totalskader på bygget, Kongseikveien 40. Gjenoppbyggingen av 10 omsorgsboliger i 
to etasjer med fellesareal i hver etasje. Det er også bygget egne boder, 
renovasjonsrom og opparbeidet utearealer.   Vedtak om bygging og rivning av 
brannruiner ble budsjettert i 2013.     
 
De totale kostnadene for prosjektet ble kr 17.899.431,36,- som ga et merforbruk på  
kr 52.431,36 i forhold til bevilget budsjettramme inklusiv forsikring, Husbanktilskudd 
og Fellesfinansiering. Merforbruket dekkes av Fellesfinansiering. 
  
Revisors utførte arbeid etter ISRS 4400 – «avtalte kontrollhandlinger» avdekker 
ingen vesentlige feil eller avvik.  
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Arkivsak-dok. 15/00052-23 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  22.06.2016 
 
 
 

   
 
 

REVISOR ORIENTERER, OPPSUMMERING AV REGNSKAPSRETTET 
REVISJON 2015 

 

Forslag til vedtak: 
Revisors informasjon tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Notat oppsummering av revisjon for regnskapsåret 2015. 

 
Saksframstilling: 
Revisor oversendt et notat 03.05.16 om utført regnskapsrettet revisjon for 2015. 
Revisor vil orienterer om sitt revisjonsarbeid til kontrollutvalget. Dette er et ledd i at 
kontrollutvalget skal påse at det utføres betryggende kontroll i Tønsberg kommune.  
 
 
 



Tønsberg kommune

Oppsummering av revisjon

for regnskapsåret 2015

AUDIT



2

Innledning

Vi har nå gjennomført vår revisjon for 2015, og ønsker i den anledning å gi enkelte innspill og 
kommentarer  til administrasjonen og kontrollutvalget. I tillegg til våre kommentarer som følger i vår rapport er det løpende
kommunisert forhold som vi vurderer er av mindre vesentlig art. Vår revisjon har fokusert på rutinegjennomgang og i 
mindre grad på detaljkontroller av regnskapet. Gjennomgangen av rutiner viser at det kan være rom for forbedringer når det
gjelder internkontroll. Disse forbedringsområdene er kommentert overordnet i denne oppsummeringen, mens detaljer er tatt 
direkte med administrasjonen.

Vi gjør oppmerksom på at hovedhensikten med vår revisjon er å gi oss muligheten til på en forsvarlig måte å uttale oss om 
regnskapet. Våre kontroller er utført på testbasis og må ikke oppfattes som tester for å avdekke feil eller uregelmessigheter
som er uvesentlige for regnskapet. Det må også understrekes at svakheter i regnskapssystemet og den interne
kontrollen kan medføre misligheter som våre normale tester ikke nødvendigvis vil avdekke. 

Innholdet er strukturert som følger:

 Risikovurderinger

 Internkontroll 

 Vurderingsposter

 Andre forhold

Kontaktpersoner:

Siv Karlsen Moa
Partner

Tel: + 47 4063 9548
siv.karlsen@kpmg.no

Rune Johansen
Manager

Tel: + 47 4063 9498
rune. johansen@kpmg.no

Vurderingsskala

Tiltak bør 
vurderes

Tiltak ikke nødvendig, 
men bør overvåkes 
nøye

Tiltak bør 
iverksettes
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Risikovurdering i revisjonsplan for 2015

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.
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Internkontroll

Kjerneprosess Vurdering Kommentar

Inntekter
 Inntekter
 Kundefordringer

 Vi har gjennomgått utvalgte rutiner på inntektsområdet. Vi har ikke avdekket svakheter av 
betydning.

Innkjøp
 Kjøp av varer og 

tjenester
 Leverandørgjeld
 Bank



Vår gjennomgang av rutiner for innkjøpsområdet avdekket at personen som normalt sett 
forestår håndteringen av manuelle faktura, har mulighet for å opprette leverandør og foreta 
posteringer av leverandørfaktura mot hovedbok. Etter vår vurdering medfører innvilgede 
rettigheter/manglende arbeidsdeling risiko for uautoriserte utbetalinger.

Kommentar fra administrasjon:
Vanlige leverandørfakturaer registreres ikke manuelt, disse blir scannet og saksbehandlet i 
Fakturabehandling. Personen som registrerer manuelle bilag hos oss, kan opprette nye 
leverandører da dette er personen som håndterer Fakturabehandling. Vedkommende har ikke 
tilgang til remittering av utbetalinger, og har heller ikke tilgang til å godkjenne utbetalinger i 
banken. Det vurderes kontrollrutiner for å minimere denne risikoen.

Lønn
 Lønnskostnader
 Sykelønns-refusjoner
 Annen godtgjørelse
 Reiseregninger


Vi har gjennomgått rutiner på lønnsområdet, og har ikke avdekket svakheter av betydning. 
Vår gjennomgang av reiseregninger viser at det er noe svakheter i formell dokumentasjon i 
forhold til kravene. Eksempler er manglende gateadresse og navn på passasjer.

Vår gjennomgang av 
kommunens internkontroll 
viser at kommunen har 
etablert tilfredsstillende 
rutiner for 
kjernevirksomheten.



5

Revisjon av vurderingsposter i årsregnskapet

Kjerneprosess Vurdering Kommentar

Pensjoner
 Pensjonsmidler
 Pensjonsforpliktelse
 Pensjonskostnad
 Premieavvik 

 Vi har gjennomgått aktuarberegninger og premieavvik uten å finne avvik ved bokføringen eller 
avstemminger. 

Investering i aksjer 
og andeler
 Finansielle aktiva
 Finansinntekter

 Ingen forhold å rapportere.

Avsetning for 
forpliktelser (og 
inntekter)
 Garantiavsetninger
 Ressurskrevende 

brukere



Vi har konferert med kommuneadvokat og rådmann når det gjelder avsetning for forpliktelser i 
regnskapet for 2015, og er ikke kjent med at det foreligger forpliktelser av betydning som ikke 
er hensyntatt i regnskapet for 2015.

Vi har fått tilfredsstillende dokumentasjon for ressurskrevende brukere.



6

Vesentlige revisjonsområder – øvrige poster

Andre områder Vurdering Kommentar

Øvrige 
periodiseringer
 Inntekter og 

kostnader

 Avsetning for inntektsutjevning for 2. termin 2016 som vedrører 2015 på 2,5 MNOK, er ikke 
avsatt i regnskapet for 2015. For øvrig ingen forhold å rapportere.

Driftsmidler
 Bygniniger/tomter
 Maskiner og utstyr
 Inventar
 Av- og 

nedskrivinger

 Vi har gjennomgått avslutning av investeringsregnskapet og avstemming av anleggskartotek 
mot regnskap. Ingen forhold å rapportere.

Finansområdet
 Plasseringer
 Gjeld



Vi har gjennomgått og kontrollert regnskapsføring mot eksterne oppgaver. Vi har ikke 
avdekket avvik ved våre kontroller. 

Vi har gjennomgått hvordan minimumsavdrag er beregnet for 2015. Ved beregningen skal all 
gjeld som ikke er til videre utlån medtas. I beregningen for 2015 er lån til kirkeinvesteringer 
holdt utenfor beregningen. Beregnet minimumsavdrag burde vært økt med ca. 2-3 MNOK for 
2015. Kommunen har på lik linje med 2014 ikke faktisk betalt beregnet minimumsavdrag, men 
driftsregnskapet er fullt ut belastet. For 2015 er det avsatt 12,3 MNOK som kortsiktig gjeld, 
mot avsatt 16,5 MNOK for 2014. For øvrig ingen forhold å rapportere.

Kommentar fra administrasjon:
Kommuneloven § 50 nr. 7 (beregning av minimumsavdrag) viser til kommunens samlede 
lånegjeld etter nr. 1 og 2 § 50 nr.1 sier "lån til eget bruk". Kirkeinvesteringer er ikke "til eget 
bruk "og blir heller ikke aktivert i kommunens anleggsregister. For 2016 vil det gjøres en ny 
vurdering på om praksis må endres i tråd med revisors kommentarer.

Disponeringer/
egenkapital  Ingen forhold å rapportere.
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Vesentlige revisjonsområder – øvrige poster

Andre områder Vurdering Kommentar

Budsjettendringer og 
rapportering



Vi har gjennomgått administrasjonens rutiner rundt håndtering av budsjettendringer gjennom 
året. Vi registrerer at det kan være vanskelig å følge endringen fra vedtatt budsjett til hvordan 
justert budsjett fremkommer i årsregnskapet for 2015. Det opereres med to budsjettversjoner i 
årsregnskapet. Ett for opprinnelig budsjett og ett for regulert budsjett. Administrasjonen bør 
påse at det er faktisk vedtatt budsjett som legges inn i opprinnelig budsjett. Vi registrerer at 
dette ikke er tilfellet for 2015 da noe av vedtatt budsjett er lagt inn som budsjettendring. Dette 
gjør det vanskeligere å kontrollere at budsjettet rapporteres riktig.

I årsberetningen skal budsjettavvik kommenteres. Det er et krav at det redegjøres for 
vesentlige avvik mellom regnskapsført beløp og regulert budsjett for de enkelte linjene i 
regnskapsskjema 1A og B og 2A og B. Dette er i liten grad gjennomført. Det bemerkes også 
at regnskapsskjema 2B ikke er stilt opp på samme måte som i vedtatt budsjett slik det følger 
av regnskapsforskriften.

Vi anbefaler administrasjonen å ta en gjennomgang av rutinene for presentasjon av budsjett 
og hvordan det redegjøres for budsjettavvik gjennom året og i forbindelse med 
årsregnskapet/årsberetningen.

Kommentar fra administrasjon:
Fra og med budsjetteringen for 2017 vil de ovennevnte punktene forsøkes hensyntatt og 
innarbeidet i de løpende rapporteringene. Det vil også bli foretatt en gjennomgang av 
innholdet i årsberetningen for å tilfredsstille kravene. 
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Andre forhold

Andre områder Vurdering Kommentar

Investeringsregnskap



I forbindelse med vår revisjon har vi hatt oppfølging med administrasjonen for å diskutere skille 
drift eller investering. Vi har ikke avdekket vesentlige forhold knyttet til pågående 
investeringsprosjekter, men anbefaler administrasjonen å se på et standard skjema for 
vurdering av prosjektene. Dette bør inn som en del av budsjettprosessen slik at alle prosjekter 
vurderes før formell budsjettbehandling.

Kommentar fra administrasjon:
Administrasjonen vil gjennomgå rutinene og se på hvordan den praktiske gjennomføringen kan 
gjøres bedre på et tidlig stadium i budsjettprosessen. 

Selvkost


Vi har gjennomgått på overordnet nivå rutiner på selvkostområdet, og vi har ved 
gjennomgangen av årsregnskapet for 2015 påsett at administrasjon har innarbeidet nødvendige 
noteopplysninger. Det er på lik linje med 2014 et eldre selvkostfond på Vann. For øvrig er det 
ingen forhold å rapportere.

Ikke rutine-
transaksjoner
 Potensielt alle

 Det er ikke identifisert ikke rutine-transaksjoner av betydning for årets regnskap.

Årsregnskap og 
årsberetning 

Vår gjennomgang av årsregnskapet og årsberetning har ikke avdekket vesentlige mangler. Vi 
har gitt innspill til administrasjonen på forslag til forbedringer og noe utvidelse av informasjon i 
noter og årsberetning hvorav noe er innarbeidet og noe blir fulgt opp kommende år.
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Andre forhold

Andre områder Vurdering Kommentar

Mva



Kommunen har aktiviteter tilknyttet bygget «Støperiet» hvor vi er kjent med at bygget benyttes 
til aktiviteter som faller innenfor ordinær avgiftsplikt. Samtidig medtar kommunen alle 
kostnader tilknyttet bygget og aktivitetene på kompensasjonsoppgaven for merverdiavgift. 
Beregninger vi har mottatt vedrørende omfanget av bruken til avgiftspliktig virksomhet er 
innenfor ubetydelighetsregelen på 5 %, men er etter vår vurdering ikke tilstrekkelig begrunnet. 
Vi anser at det er en risiko for at kommunen medtar for mye kostnader på 
kompensasjonsoppgaven for merverdiavgift.

Tønsberg kommune foretar ombyggingsarbeidet av Messehall A hvor også Nøtterøy 
kommune deltar. I denne sammenheng foretar Tønsberg kommune fakturering av Nøtterøy 
kommunes andel uten merverdiavgift, samtidig som Tønsberg kommune medtar alle 
kostnader på kompensasjonsoppgaven for merverdiavgift. Vi anser at det her kan være risiko 
for at Tønsberg kommune fradragsfører for mye kostnader på kompensasjonsoppgaven, samt 
at det er risiko for at de utgående fakturaene skulle vært med mva.

Kommentar fra administrasjon:
Begge forhold vurderes på nytt og ytterligere dokumentasjon søkes.
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Andre forhold

Andre områder Vurdering Kommentar

Offentlige
anskaffelser



For å ytterligere forbedre internkontrollen knyttet til innkjøp og etterlevelse av reglene om 
offentlige anskaffelser, anbefaler vi kommunen å ta ut en rapport over alle kjøp for 2015. 
Rapporten bør bearbeides slik at alle rammeavtaleleverandører merkes, og at det legges på 
bransjetilhørighet pr leverandør. Dette vil gi et godt grunnlag for å se om det er behov for nye 
rammeavtaler, og om det forekommer lekkasjer på inngåtte rammeavtaler. En slik analyse 
kan også sammenholdes mot oversikt over bierverv. Vi anbefaler også at det etableres en 
rutine for å ta stikkprøvekontroller på om det foreligger anskaffelsesprotokoll på 
enkeltanskaffelser. Vi er kjent med at administrasjonen har ansatt ny innkjøpsrådgiver, og vi 
vil gjennomgå internkontrollrutiner i 2016.

Kommentar fra administrasjon:
Som nevnt har det blitt foretatt nyansettelser i 2016, og dette arbeidet er igangsatt. Det vil 
også bli fremmet en politisk sak med forslag til anskaffelsesstrategi for Tønsberg kommune i 
nær fremtid. Dette arbeidet har stort fokus fremover både med tanke på økonomisk 
lønnsomhet og lovlighet. 
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