
 

 

Kontrollutvalget i  Færder 

Dato:  08.05.2018 09:00 

Sted: Kommunestyresalen   

Notat: 

Kontrollutvalget skal ha dagsmøte den 08.05.2018 og rådmannen vil orientere om status i 

Færder kommune fra kl. 09.00 frem til kl. 12.00. 

 

Både kontrollutvalgsmedlemmer og varamedlemmer er invitert til denne delen av dagen. Det 

blir en lunch rett etter orienteringen kl. 12.00 frem til det ordinære kontrollutvalgsmøtets start 

kl. 12.30.  

 

I forbindelsen med bespisning/lunch ber sekretariatet om at vara medlemmene gir en 

tilbakemelding om deltakelse. Påmelding om deltakelse må gis til sekretariatet ved Heidi Wulff 

Jacobsen innen 04.05.2018 til tlf. 40 49 13 45. 

 

Eventuelle forfall meldes sekretæren på mobil +47 40491345 evt.  

på e-post hwj@viksre.no. 

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling. 

Revetal 27.04.2018 

For leder i Kontrollutvalget i  Færder, Terje Fuglevik 

 

Heidi Wulff Jacobsen 

Daglig leder  
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Arkivsak-dok. 17/00202-20 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i  Færder 08.05.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 18/18 
GODKJENNING AV PROTOKOLL AV 27.02.2018 

 

Forslag til vedtak: 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 27.02.2018 godkjennes. 
 
Vedlegg:  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 27.02.2018 

 
Saksframstilling: 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Færder 
 
Dato: 27.02.2018 kl. 13:00 
Sted: Formannskapssalen  
Arkivsak: 17/00202 
  
Tilstede:  Terje Fuglevik, leder 

Anne Marie Indseth, nestleder 
Dag Erichsrud, medlem 
Gry Dillan, medlem 
Lars Åge Kamfjord, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Ingen 

  
Forfall:  Ingen 
  
Andre: Nøtterøy kommune, rådmann Toril Eeg 

KPMG, forvaltningsrevisor Kaia Grahm-Haga 
 
 
  

Møteleder: Kontrollutvalgsleder Terje Fuglevik 
Protokollfører: VIKS, daglig leder Heidi Wulff Jacobsen 
  

 
Kontrollutvalgsleder ønsket velkommen til åpent møte i Færder kontrollutvalg. 
Det var ingen merknader til innkallingen og sakslisten. 
Møtet begynte kl. 13.00. 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

13/18 17/00202-
13 Godkjenning av protokoll 30.01.2018 2 

14/18 18/00019-5 
Plan for forvaltningsrevisjon 2018 - 2019 
Innspill og drøfting av områder/virksomheter i 
kommunen 

2 

15/18 18/00020-5 Plan for selskapskontroll 2018 - 2019  
Innspill og drøfting av selskaper 3 

16/18 18/00025-5 Referatsaker 4 
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17/18 18/00024-5 Eventuelt 4 

    

 
 
Saker til behandling 

13/18 Godkjenning av protokoll 30.01.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 27.02.2018 13/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 30.01.2018 godkjennes.  
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 30.01.2018 godkjennes. 
 
 
 
 
 
14/18 Plan for forvaltningsrevisjon 2018 - 2019 
Innspill og drøfting av områder/virksomheter i kommunen 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 27.02.2018 14/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar informasjonen fra revisor til orientering og ber om at innspill fra 
utvalget medtas i analysearbeidet. 
 
 
Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor informerte om forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Det ble 
orientert om revisors arbeid med overordnet analyse og videre prosess. Utvalget 
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diskuterte mange områder og virksomheter i kommunen som kunne være gjenstand 
for forvaltningsrevisjon. Disse innspillene ble notert av revisor og vil bli tatt med i 
analysearbeidet.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar informasjonen fra revisor til orientering og ber om at innspill fra 
utvalget medtas i analysearbeidet 
 
 
 
 
 
15/18 Plan for selskapskontroll 2018 - 2019  
Innspill og drøfting av selskaper 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 27.02.2018 15/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar informasjonen og listen fra revisor til orientering og ber om at 
innspill fra utvalget medtas i analysearbeidet. 
 
 
Møtebehandling 
Listen over selskaper Færder kommune er eier eller medeier i ble sendt ut 
20.02.2018. Revisor informerte om arbeidet, og utvalget gjennomgikk listen. 
Kontrollutvalget diskuterte alternative selskaper for selskapskontroll.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar informasjonen og listen fra revisor til orientering og ber om at 
innspill fra utvalget medtas i analysearbeidet. 
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16/18 Referatsaker 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 27.02.2018 16/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Referatsaken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Årsrapport 2017 for Tjøme og Nøtterøy kommuner fra skatteoppkreveren ble 
kommentert. Det ble vist til kontrollrapport 2017 for Tjøme og Nøtterøy kommuner fra 
Skatteetaten. Kontrollrapportene ble ettersendt til utvalget 19.02.2018. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Referat sakene tas til orientering. 
 
 
 
 
 
17/18 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 27.02.2018 17/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
. 
 
Møtebehandling 

• Kontrollutvalgsleder orienterte om at reglementet for kontrollutvalget var 
behandlet i kommunestyret 2018 og at en mindre endring ble foretatt. 

 
• Kontrollutvalgsleder informerte om NKRF – konferansen 07. - 08. februar 

2018. Det ble nevnt at kontrollutvalgsmedlem Dag Erichsrud holdt et foredrag 
om kontrollutvalgets rolle vedrørende saken om byggesaksbehandling i 
tidligere Tjøme kommune på konferansen.    

 
• Kontrollutvalget diskuterte å gjennomføre et dagsmøte, hvor rådmannen 

orienterer om status i Færder kommune frem til lunch. Det ordinære 
kontrollutvalgsmøtet begynner etter lunch. Til orienteringsmøtet inviteres også 
varamedlemmer.  
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• Rådmannen informerte om Samfunnshuset/ungdomsklubben. 

 
 

Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  

• Informasjonen ble tatt til orientering. 
 

• Kontrollutvalget gjennomfører et dagsmøte fra kl. 09.00 hvor rådmannen 
orienterer om status i Færder kommune frem til lunch. Det ordinære 
kontrollutvalgsmøtet begynner etter lunch, ca. kl. 12.30.  

 
 
 
 
Neste møte i kontrollutvalget er et heldagsmøte 8. mai.2018 som starter kl. 09.00. 
  
 
Revetal, 28.02.2018 
For leder av kontrollutvalget i Færder kommune, Terje Fuglevik 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Daglig leder 
VIKS 
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19/18 Orientering fra administrasjonen,

Dette dokumentet er unntatt offentlighet.

 
 Tittel: Orientering fra administrasjonen,

personalorganisering, unntatt offentlighet  

 Tilgangskode: Unntatt offentlighet 

 Paragraf: Offl § 3
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Arkivsak-dok. 17/00244-10 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i  Færder 08.05.2018 
 

   
 

SAK 20/18 
ÅRSREGNSKAPET 2017 - ÅRSMELDING 2017 
FOR TJØME KOMMUNE, 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL KOMMUNESTYRET I 
FÆRDER  
 

 

Forslag til uttalelse: 
Kontrollutvalget i Færder kommune har i møte 02.05.17 behandlet Tjøme kommunes 
siste årsregnskap for 2017. 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Tjøme kommunes årsregnskap inklusiv årsrapport for 
2017: 
 

Innledning 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet inklusiv 
administrasjonssjefens årsrapport for Tjøme kommune og revisjonsberetningen 
datert 18.04.2018 som erstatter revisjonsberetning av 15.04.2018. I tillegg er 
årsberetning og driftsrapport regnskap 31.12.2017, samt beretning for 
fellesnemnda datert 12.04.2018 lagt til grunn. I tillegg har revisor supplert 
kontrollutvalget med informasjon.  
 
Årets regnskapsresultat 2017 viser kr 287.575.000,- til fordeling drift og et 
mindreforbruk på kr 14.251.000,-.  

 
 
 

Til økonomistyringen - driften 
Budsjettdisiplinen er i hovedsak tilfredsstillende. 
 
Netto driftsresultat er 1,38 mill. kr. Det vil si at netto driftsresultat er 0,4% av 
driftsinntektene. Dette ligger under anbefalt normtall. Anbefalt normtall fra 
Teknisk Beregningsutvalg er satt til 1,75%. Det positive resultatet har blant 
annet bakgrunn i høy skatteinngang, lavere pensjonskostnader og et lavt 
rentenivå. 
 

Til avslutningen av investeringsregnskapet 
Tjøme kommune har avsluttet investeringsregnskapet i balanse med kr 0,-. 
Det er blant annet med bruk av lån og mva-kompensasjon. Investeringer i 
2017 har i hovedsak vært ny barnehage, Lindhøy og gangvei langs Østveien.     
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Til balansen 
Gjeldsforhold 
Den totale lånegjelden i kommunen har økt i 2017. Kortsiktig gjeld har økt pr. 
31.12.17 til 78,45 mill. kr fra 60,1 mill. kr. i fjor. Netto langsiktig lånegjeld pr 
31.12.17 er økt til 509,93 mill. kr. Da er pensjonsforpliktelsene holdt utenfor, 
men formidlingslån og lån til VAR-området medtatt. Det skal nevnes at ca. 
halvparten av lån gjelder innvesteringer på VAR-området. Økt gjeld vil 
redusere handlefriheten til kommunen. Kontrollutvalget registrerer den økende 
gjeldsutviklingen. 
 
Minstegrensen for betaling av avdrag er overholdt i forhold til enkel modell. 

 

Ubrukte lånemidler er redusert fra 14,06 mill. kr. i 2016 til 11,35 mill. kr pr. 
31.12.17. 

 
 

Likviditet  
Likviditeten er redusert, og det er også arbeidskapitalen i 2017.  

 

Til den interne kontrollen 
I «årsberetningen og driftsrapport regnskap 2017» er det et eget kapittel om 
etikk som omtaler etiske retningslinjer. Det er også et eget kapittel om 
internkontroll. Internkontrollen skal være en del av den ordinære 
ledelsesutøving og virksomhetsstyring.   
 
Byggesaksavdelingen ble satt under gransking høsten 2017. Granskingen av 
byggesaksavdelingen har bundet store ressurser i organisasjonen og vært 
krevende. Byggesaksavdelingen ble overført til Nøtterøy kommune fra august 
2017. Kontrollutvalget registrerer at det bekreftes at det ikke foreligger flere 
forpliktelser utover regnskapsavleggelsen pr 31.12.2017. 
 
Revisor har ikke meldt om vesentlige svakheter i den interne kontrollen i 2017. 
Kontrollutvalget registrerer at internkontrollen burde vært styrket. 
  

Vertskommunesamarbeid 
Tjøme kommune har hatt et vertskommunesamarbeid med Nøtterøy 
kommune vedrørende barnevernstjenester og helsestasjonstjenester. Tjøme 
kommune har driftet vertskommunesamarbeidet med Nøtterøy kommune 
vedrørende skatteoppkreverfunksjonen. Alle samarbeidene viser 
mindreforbruk i 2017. 
 
IKT tjenester har Tjøme kommune fått levert av Jarlsberg IKT som er et 
samarbeid med flere andre kommuner fra 2017. Tjøme kommune var medeier 
i Jarlsberg IKT. 

 
Fellesnemnden 

Kontrollutvalget registrerer at kommunen også i 2017 har hatt stort fokus på å 
forberede Færder kommune. Fellesnemndens regnskap inngår i 
kommuneregnskapet i Nøtterøy kommune. Overførte midler fra 2016 var 
kr 25.576.148,-. Fellesnemdas ubrukte fondsmidler pr 31.12.2017 er kr 
11.658.299,-. Fra 01.01.2018 ligger disse midlene i regnskapet til Færder 
kommune. 
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Avslutning 

Ut over ovennevnte, har kontrollutvalget ikke ytterligere merknader til Tjøme 
kommunes årsregnskap for 2017. 

 
Vedlegg:  
Revisjonsberetning for Tjøme kommune 15.04.2018 
Revisjonsberetning for Tjøme kommune 18.04.2018 
Beretning for fellesnemnden 12.04.2018 
Årsregnskapet 2017 inklusiv årsrapport 2017 
Årsberetning og driftsrapport regnskap 31.12.2017  
Oppsummeringsnotat av revisjon 2017 
 

 
Saksframstilling: 
 
Opplysninger til behandling av saken: 
Administrasjonen er invitert til kontrollutvalgsmøtet 08.05.2018 for å legge frem 
kommuneregnskapet og årsberetningen 2017.  
 
Kontrollutvalget skal gi en uttalelse til Tjøme kommunes årsregnskap og årsberetning 
for 2017.  
Kontrollutvalgsforskriften § 7 angir følgende: 

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

Kopi av uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet eller 
fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før 
dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til 
kommunestyret/fylkestinget.» 

 
Kontrollutvalget viser til revisors løpende informasjon igjennom året 2017 og 
revisjonsberetningen datert 18.04.2018. 
 
Da Nøtterøy og Tjøme kommuner er slått sammen til Færder kommune fra 
01.01.2018 er det kontrollutvalget i Færder kommune som gir sin uttalelse om 
årsregnskapet 2017 for tidligere Tjøme kommune til kommunestyret i Færder 
kommune.  
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TJØME KOMMUNE        Årsberetning 2017 

1. Organisasjon  
 

Den politiske organiseringen i 2017.  

 

 
 

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

 

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

 

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

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

for Plansaker behandler saker vedrørende kommunens planer. 

 

Ordfører Bente Kleppe Bjerke (Ap) 

Varaordfører Carl-Erik Grimstad (V), fra 18.10.2017 Pål Syse (TL) 

Hovedutvalgsleder for Levekår: Elin Ekeid (Ap) 

Hovedutvalgsleder for Miljø og Teknikk: Pål Syse (TL) 

Hovedutvalgsleder for Plansaker: Randi Fjellberg (MDG) 

 

Den politiske saksbehandlingen kan tallfestes på følgende måte i 2017: 

 

Kommunestyret har behandlet 68 saker, formannskapet 27, hovedutvalg for levekår 29, 

Hovedutvalg for miljø og teknikk 91 og hovedutvalg for plansaker 0.  

 

Kommunestyre  

Hovedutvalg  

Levekår 

Hovedutvalg  

Miljø og teknikk 

Hovedutvalg 

Plansaker  

Kontrollutvalg  

Formannskap 

Kommuneplanutvalg 

Valgstyre 

Klagenemd 

Admin. utvalg 

 

Arbeidsmiljøutvalg 
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TJØME KOMMUNE        Årsberetning 2017 

1.2 ADMINISTRATIV ORGANISERING 

 

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

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

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

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

kommunikasjon. 

 

Kommunens ledergruppe består av: 

 

Rådmann: Christine Norum   Kommunalsjef Johnny Steinsvåg 

Kommunalsjef Anne Johansson  Kommunalsjef Gunnar Rougnø 

Personalsjef Dag Breirem   Økonomisjef Laila Rognaldsen 

 

Fra 01.09.2017 var Kommunaldirektør Margrethe Løgavlen tilsatt som kommunalsjef for 

teknisk sektor i 40 % stilling. Laila Rognaldsen var permittert i 60 % stilling som økonomisjef 

i Tjøme kommune fra 01.09.2017 og tilsatt som kommunaldirektør i Nøtterøy kommune for 

etablering av Færder kommune i samme stillingsprosent 

 

 

 
 

Rådmann 

Helse og velferd 

NAV 

Sykehjem 

Hjemme- 

tjenester 

Bo og 
tiltakstjenester 

Oppvekst og kultur 

Lindhøy 

Tjøme u.skole 

Pytteberget 

Tjøme barnehage 

Kultur  

Plan, teknikk og miljø 

Areal/plan/miljø 

Forvaltning 

Drift/vedlikehold 

Utvikling 

Skatteoppkrever 

Kommunikasjon 

Økonomi 

Personal 
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TJØME KOMMUNE        Årsberetning 2017 

2. Hovedtrekk 2017 
 

2.1 Rådmannens kommentar 
 

 

Tjøme kommune årsregnskap for 2017 avlegges med et positivt resultat på 14,2 millioner 

kroner. Netto driftsresultat er på 1,38 millioner, det vil si 0,4 %. Korrigert for Tjøme 

kommunes andel i midler mottatt i Nøtterøy kommune for vertskommunesamarbeidene 

innvandrer- og flyktning tjenesten, barnevern og omstillingsmidler ville resultatet fir Tjøme 

kommune vært ytterligere 2 millioner høyere. Nettodriftsresultat er korrigert for dette 0,9 % 

 

Budsjettet for 2017 ble vedtatt delfinansiert basert på bruk av avsatte driftsmidler og med 

forventing om negativt netto driftsresultat.  

 

Skatteinngangen i 2017 er hovedårsaken til det gode regnskapsresultatet for 2017. 

Avkastningen på forvaltet kapital endte over forventet i justert budsjett, sammen med 

moderate pensjonskostnader og et lavt rentenivå er dette faktorer som har gitt gode resultater. 

Årets resultat overføres til Færder kommune og vil disponeres av kommunestyret i Færder 

kommune. 

 

Tjøme kommune har i en årrekke hatt et relativt høyt investeringsnivå og økende gjeld. Dette 

presser driftsbudsjettene i form av utgifter til renter og avdrag. Videre er det slik at 

investeringer også fører til økte driftsutgifter i form av for eksempel behov for mer personale. 

Om lag 52 % av Tjøme kommunes lånegjeld er knyttet til selvkostregimer og vil dekkes via 

kommunale gebyrer. 

 

Tjøme kommune hadde en avkastning på forvaltet kapital på 3,6 millioner kroner, det vil si 

4,3 % i 2017. Retningslinjene for forvaltning av porteføljen skjer i tråd med kommunestyrets 

retningslinjer i kommunens finansreglement og har for 2017 bidratt positivt til kommunens 

driftsresultat. 

 

Store verdier er i 2017 disponert fra Tjøme kommunes fond og investert i ny barnehage ved 

Lindhøy og gangvei langs Østveien.  

 

Tjøme kommune gjennomførte ekstraordinært kommunestyrevalg samtidig med 

stortingsvalget høsten 2017.  

 

2017 var overgangsåret og innspurten til Færder kommune. Året har vært krevende for 

kommunens ansatte med mange endringer og alle enheter har vært preget av forberedelser i å 

bygge opp Færder kommune. Svært mange har vært involvert i større og mindre 

arbeidskrevende oppgaver i tillegg til daglig drift. Engasjementet har vært stort og 

kommunens ansatte har vist evne til omstilling. 
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2.2 Nøkkeltall og analyse av netto og brutto resultat 
 

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

 

 

2017 2016 2015 2014 2013 

Innbyggertall pr 31.12.         4 928        4 971  4 977 4 982 4 927 

Skatteinntekter 155,48 142,03 126,97 122,60 120,40 

Rammetilskudd  108,52 109,02 109,75 110,30 105,20 

Frie inntekter pr innbygger (kr)       52 853  50 506 47 563 46 752 45 899 

Endring frie inntekter pr innb. 4,6 % 6,2 % 1,7 % 1,9 % 4,7 % 

 

Sum inntekter fra skatt og rammetilskudd utgjør 264 mill. kr i 2017. Dette er 9,2 mill. kr over 

regulert budsjett. Tjøme kommune hadde en inntekt fra skatt i 2017 på kr 30 100 pr 

innbygger. Dette er 101,1% av landsgjennomsnittet og en økning fra 2016 da Tjøme lå på 

98,5 % av landsgjennomsnittet. Skatteinntekt pr innbygger i 2016 var kr 28 301.   

  

 
2017 2016 2015 2014 2013 

Brutto driftsresultat  1,66 4,82 7,82 -0,6 15,6 

Netto eksterne finansposter -21,66 -21,26 -21,70 -17,90 -15,80 

Netto driftsresultat  1,38 4,18 5,97 0,14 17,10 

Netto driftsresultat i % 0,4 % 1,1 % 1,7 % 0,0 5,1 % 

Overskudd/underskudd 14,2 12,4 8,7 4,7 9,4 

Avsetning bundne fond -8,94 -1,17 -3,5 -2 -7,5 

 

Netto driftsresultat i 2017 er positivt med 0,4 % for Tjøme kommune. Korrigert for 2 mill. 

kroner i inntekter ført i Nøtterøy kommunes regnskap er netto driftsresultat 0,9%. Teknisk 

beregningsutvalg anbefaler kommunene å ha et netto driftsresultat på 1,75 prosent. 

Begrunnelsen for målsettingen med netto driftsresultat på 1,7 % i kommunesektoren er å 

sørge for en driftsmargin, og å bevare verdiene sektoren allerede sitter på, samt å kunne sette 

av noen egne penger til investeringer. 

 

Finansinntektene var ca 1 mill kr høyere enn budsjettert i 2017. Avkastningen på kommunens 

langsiktige portefølje har vært høyere enn forventet i budsjett.  

 

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

- viser et mindreforbruk på kr 1,5 mill i forhold til budsjett. Lavt rentenivå og refinansiering 

av lån i løpet av året er årsak til dette. 
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2017 2016 2015 2014 2013 

Investeringer 111,5 35,0 48,4 65,4 47,7 

Nye låneopptak  48 10 61,9 29,6 41 

Langsiktig gjeld eks pensjon  509,9 482,9 489,5 441,7 426,1 

Andel egenkapital 17,8 % 17,0 % 18,1 % 18,2 % 17,3 % 

 

Tabellen over viser at Tjøme kommune har hatt høye investeringer i 2017, ny barnehage i 

Lindhøyområdet er hovedårsak til dette. Investeringsnivået gir en relativt høy gjeldsgrad, noe 

som igjen gir økt press på driften i form av økte utgifter til renter og avdrag. Det er vært å 

merke seg at investeringer i VAR utgjør over halvparten av lånemengden til Tjøme kommune 

og er gebyrfinansiert. 
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3. Personal 
 

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

 
 2017 

Antall årsverk 252,19 

Antall ansatte 329 

Antall kvinner 268 

% andel kvinner 81,46 

Antall menn 61 

% andel menn 18,54 

Antall kvinner ledende stillinger 15 

% andel kvinner i ledende stillinger 57,69 

Antall menn i ledende stillinger 11 

% andel menn i ledende stillinger 42,31 

 

 
Fordeling heltid/deltid 2017 

Antall deltidsstillinger 182 

Antall kvinner i deltidsstillinger 158 

% andel kvinner i deltidsstillinger 86,81 

Antall menn i deltidsstillinger 24 

% andel menn i deltidsstillinger 13,19 

 

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

stabilt i de seinere årene. 

 

I norske kommuner og fylkeskommuner ser lederstrukturen slik ut (tall for 2017 foreligger 

ikke ennå): 

 
                                          Andel kvinner (%)                                        Andel menn (%) 

 2009 2016 2009 2016 

Toppledere 18 % 28 % 82 % 72 % 

Sektorledere 52 % 61 % 48 % 39 % 

Enhetsledere 68 % 74 % 32 % 26 % 

    

Selv om det blir stadig flere kvinnelige rådmenn i kommunesektoren, er det fortsatt langt flere 

menn enn kvinner i rådmannsstillinger. Ifølge PAI-registeret har andelen kvinnelige rådmenn 

økt fra 6 til 28 % siden 1992. Andelen varierer med kommunestørrelse, og var i 2016 høyest i 

kommuner med mellom tre og fem tusen innbyggere og lavest i de største kommunene. 

 

Ved inngangen til 2017 var det totalt 1 950 sektorledere og 7 500 virksomhetsledere / 

enhetsledere i kommunesektoren. Siden 2009 har andelen kvinnelige sektorledere økt fra 52 

til 61 %. For virksomhetsledere / enhetsledere har tilsvarende andel gått fra 68 til 74 %.  

Økningen kan, for begge ledernivå, tilskrives samtlige tjenesteområder. 

 

20 % av kommunene og 29 % av fylkeskommunene har iverksatt tiltak for å få en bedre 

kjønnsbalanse blant ledere. For omtrent like mange er ikke dette en aktuell problemstilling 

(Ipsos, 2017). 
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I Tjøme kommune er det kvinnelig rådmann, og i rådmannens ledergruppe, dvs. blant 

kommunalsjefene er det 1 kvinne og 2 menn. Samlet sett er det således i rådmannens 

ledergruppe 50 / 50. Av enhetslederne under rådmann/kommunalsjef er det 6 kvinner og 5 

menn - 4 av de 5 mennene er alle i plan, miljø og teknikk. 

 

 
 Kvinner  Menn  

 Antall % Antall % 

Rådmann 1 100   

Kommunalsjef 1 33 2 67 

Enhetsledere 6 54 5 46 

 

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

kvinneandelen stort sett er høyere blant enhetsledere (54 %) enn toppledere (50 %).  

 

Generelt sett jobber kvinner oftere deltid og i omsorgsyrker, og er i mindre grad ansatt i 

lederstillinger enn menn. Vi ser likevel en økning i andelen kvinnelige ledere i kommunal 

sektor. Kvinner tar også i større grad høyere utdanning (SSB). 

 

Kjønnsbalanse - kjønnsfordelingen i områdene   

 

 
 
Kjønnsbalansen i Tjøme kommune har i likhet med øvrige kommuner i landet en stor 

overvekt av kvinnelige ansatte, og i Tjøme er kvinneandelen 82,73 %. Størst kvinneandel er 

det i oppvekst og kultur (86,77 %) og i helse og velferd (85,36 %). Dette er som i øvrige 

kommuner i Norge. I kommunesektoren som helhet utgjør kvinneandelen i Norge 78 %.  

 

Likelønn  

 

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

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

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

 
 Antall Gjennomsnittslønn 

Kvinner 276 454 955 

Menn 58 518 419 

Gjennomsnittslønn totalt 339 486 687 

 

Område Menn Kvinner Total

t 

% 

andel  kvinner Menn Kvinner 

Stab 5 18 23 78, 26 % 53 96,94 

Oppvekst og  kultur 16 105 121 86, 77 % 92, 12 80, 99 

Helse og velferd 24 140 164 85, 36 % 60, 14 64, 59 

Plan, teknikk og miljø 13 15 28 53, 71 % 100 96, 33 

Total

t 

58 278 336 82, 73 % 

Antall 

ansatte 

Gjennomsnittlig stillings-% 
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Gjennomsnittslønnen totalt er NOK 454.955 for kvinner, mens den er NOK 518.419 for 

menn. Gjennomsnittlig årslønn for alle ansatte er NOK 486.687.   

 

 

Tiltak for å fremme likelønn 

 

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

en sa ovenfor om at  

 

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

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

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

 

Lønnspolitikk 

 

Året 2017 er det gjennomført et mellomoppgjør, mens det i 2018 er et hovedoppgjør.  

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

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

kommunen. Årets lønnsoppgjør / mellomoppgjøret i kap. 4 utgjorde 2,4 % (basert på et 

overheng til 2017 på 0,9 %, anslag lønnsglidning i 2017 på 0,2 %, sentralt tillegg pr. 1.7.17 på 

0,9 % samt pott til lokale lønnsforhandlinger (0,9 % pr. 1.8.17) på 0,4 %.   

 

Året 2017 har det også vært gjennomført forhandlinger med hjemmel i HTA. kap. 3 og 5.  

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

parter under lønnsforhandlingene.” 

 

I 2016 var gjennomsnittlig årslønn pr. årsverk for kommuneansatte i Norge på NOK 489.500 

(vi har ikke tall for 2017 ennå). Gjennomsnittlig årslønn pr. årsverk for ansatte i Tjøme 

kommune var NOK 486.687 i 2017, dvs. det nominelle tallet for 2017 er drøyt 99,42 % av 

gjennomsnittet i Norge i 2016. Det gjennomsnittlige lønnsnivået i kommunesektoren er lavere 

enn i industrien og staten (TBU, 2017). Noe av denne forskjellen kommer av forskjeller i 

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

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

 

Likestilling 

 

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

likestilling og hindre diskriminering.  

 

Det skal således rapporteres på kjønnsbalanse - kjønnsfordelingen i virksomheten, likelønn - 

kjønnsfordelt lønnsstatistikk, arbeidstid - kjønnsdelt statistikk på heltids- og deltidsansatte,  

personalpolitiske satsninger, tiltak rettet mot kjønn, tiltak rettet mot etnisitet og tiltak rettet 

mot nedsatt funksjonsevne.  
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Kjønnsbalanse - kjønnsfordelingen i områdene   

 

 
 
Kjønnsbalansen i Tjøme kommune har i likhet med øvrige kommuner i landet en stor 

overvekt av kvinnelige ansatte, og i Tjøme er kvinneandelen 82,73 %. Størst kvinneandel er 

det i oppvekst og kultur (86,77 %) og i helse og velferd (85,36 %). Dette er som i øvrige 

kommuner i Norge. I kommunesektoren som helhet utgjør kvinneandelen i Norge 78 %.  

 

Likelønn  

 

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

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

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

 
 Antall Gjennomsnittslønn 

Kvinner 276 454 955 

Menn 58 518 419 

Gjennomsnittslønn totalt 339 486 687 

 

Gjennomsnittslønnen totalt er NOK 454.955 for kvinner, mens den er NOK 518.419 for 

menn. Gjennomsnittlig årslønn for alle ansatte er NOK 486.687.   

Tiltak for å fremme likelønn 

 

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

en sa ovenfor om at ”i utgangspunktet skal det ikke være forskjell i avlønning av kvinner og 

menn i samme type stilling i Tjøme kommune. Lokal lønn med vekt på individuell avlønning 

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

Arbeidstid  

 

Høsten 2015 fornyet KS, Fagforbundet, Sykepleierforbundet og Delta Heltidserklæringen, 

som første gang ble inngått i februar 2013. 

 

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

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

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

deltidsansatte som ønsker det, tilbys å utvide sin stillingshjemmel.  

 

Område Menn Kvinner Total

t 

% 

andel  kvinner Menn Kvinner 

Stab 5 18 23 78, 26 % 53 96,94 

Oppvekst og Kultur 16 105 121 86, 77 % 92, 12 80, 99 

Helse og velferd 24 140 164 85, 36 % 60, 14 64, 59 

Plan, teknikk og miljø 13 15 28 53, 71 % 100 96, 33 

Total

t 

58 278 336 82, 73 % 

Antall 

ansatte 

Gjennomsnittlig stillings-% 
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Tiltak rettet mot kjønn  

 

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

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

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

enhetene / avdelingene er kvinnedominerte.  

   

Tiltak rettet mot etnisitet og nedsatt funksjonsevne  

 

Kommunen har ansatte med innvandrerbakgrunn på forskjellige nivåer i organisasjonen. Det 

føres ingen statistikk over antall personer fra etniske minoriteter eller over personer med 

nedsatt funksjonsevne som søker stilling / har blitt innkalt til intervju eller faktisk har fått 

stilling i Tjøme kommune. 

 

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

funksjonsevne. 

 

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

funksjonsevne. 

 

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

høytidsdager som ikke er offisielle etter norsk kalender 

 Ansatte har mulighet til fleksibel arbeidstid 

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

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

omtale av medarbeidere, politikere eller innbyggere for øvrig”  

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

meldes som avvik 

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

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

Antikorrupsjonsnettverk arrangert av KS og Transparancy international. Tjøme kommune har 

retningslinjer for etikk gjeldende for ansatte og politikere, sist revidert i 2009. Kommunens 

ledere trener sine ansatte i refleksjon over etiske dilemmaer. Utfordringer skal i Tjøme 

kommune møtes gjennom å videreutvikle god kultur for åpenhet. Tjøme kommunes 

finansforvaltning hensyntar sosiale rettigheter, miljø og etiske forretningsprinsipper i samsvar 

med Global Compact FN`s PRI (Principles for Responsible Investments). 

 

5. Internkontroll. 
 

Kommunen har etablert internkontrollrutiner innenfor alle områder og enheter. Maler, 

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

internkontrollsystem Qm+. 

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

grad bli en del av ordinær ledelsesutøving og virksomhetsstyring.  
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6. Fellesposter og finans – rammer for områdene 
 

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

for områdene (tall i 1000 kr). 

 

 

 

  Regnskap Budsjett Avvik R/B Budsjett inkl endr Regnskap  

2016 
Inntekter 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017 2017 

Skatteinntekter     -155 484  -140 181 -15 303 -140 181          -142 036  

Rammetilskudd     -108 529  -114 573 6 044 -114 573          -109 027  

Andre statstilskudd       -16 585        -17 410  825                   -17 410               -5 323  

Mva-komp drift         -6 151  -5 541 -610 -5 541              -5 456  

Gevinst langsiktige plasseringer         -3 808         -1 700  -2 108                     -1 700               -4 015  

Renteinntekter         -1 264         -2 500  1 236                     -2 500               -1 478  

Salgsinntekter avg. Fritt     0                      -    

Motpost avskrivninger       -21 385        -20 596  -789                   -20 596             -20 622  

Fond, øvrige poster       -18 204         -1 637  -16 567                     -1 637               -3 257  

Sum inntekter    -331 409    -304 138      -27 271                 -304 138          -291 214  

Utgifter 

     
Sentral post lønnsoppgjøret 0 993 -993 993 80 

Premieavvik pensjoner 1 735 0 1 735 0 681 

Andre fellesutgifter (forsikringer, etc) 1 414 1 400 14 1 400 1 363 

Renter langsiktig gjeld 9 556 10 711 -1 155 10 711 9 221 

Avdrag langsiktig gjeld 16 948 17 750 -802 17 750 17 433 

Overføring  1 144 0 1 144 0 1 800 

Avskriving fordringer 72 0 72 0 26 

Overført til investeringsregnskap 3 344   3 344     

Disposisjonsfond/årets overskudd 11 616 -1 000 12 616 -1 000 2 000 

Sum utgifter  45 829 29 854 15 975 29 854 32 604 

=  Finansresultat til fordeling -285 581 -274 284 -11 297 -274 284 -258 610 

 

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

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

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

øvrig drift.  
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Skatt og rammetilskudd er budsjettert ihht forutsetningene i statsbudsjettet for 2017. 

 

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

portefølje er budsjettert til 1,7 mill kr i 2017. Pr 31. desember utgjorde avkastningen 3,6 mill 

kr. 

 

Årets lønnsoppgjør for kommunen budsjetteres sentralt, før resultatene av 

forhandlingene/oppgjøret fordeles ut til områdene utover året.   

 

Renter og avdrag på langsiktig gjeld ligger i sum ca 2 mill kr under budsjett. Rente nivået på 

flytende rente og sertifikatlån har i 2017 vært relativt lavt. Avdrag er budsjettert ihht reglene 

om minimumsavdrag.  

 

Andre fellesutgifter primært er det kommunens forsikringer som budsjetteres her og 

kostnaden for året er i tråd med budsjett. 

 

Oppsummering:  

 

Området ”Finans og fellesposter” viser et mindreforbruk på 11,3 mill kr pr 2017. Dette er i 

hovedsak gode inntekter på skatt, relativt lave rentekostnader og god avkastning på 

kommunens forvaltede kapital som genererer dette. 
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Regnskap Budsjett Avvik R/B Budsjett Regnskap  

2016 
Fordelt til områder: 31.12.2017 31.12.2017 2017 2017 

Område 1 Rådmannen           

Lønn og sosiale kostnader       17 054        17 238           -187        17 381       16 158  

Driftsutgifter       14 384        11 265          3 122        11 265       13 339  

Driftsinntekter       -7 120        -4 045        -3 075        -4 188       -3 780  

Fonds, avskrivninger       -1 302             -15        -1 287             -15       -4 089  

Totalt område 1 Rådmannen       23 016        24 443        -1 427        24 443      21 628  

Område 2 Oppvekst og kultur           

Lønn og sosiale kostnader       66 683        65 020          1 663        65 021       64 447  

Driftsutgifter       36 674        35 426          1 247        35 426       35 014  

Driftsinntekter     -13 203        -9 533        -3 670        -9 533     -11 768  

Fonds, avskrivninger       -1 036           -575           -461           -575              56  

Totalt område 2 Oppvekst og kultur       89 118        90 338        -1 221        90 339      87 749  

Område 3 Helse og velferd           

Lønn og sosiale kostnader       94 692        93 288          1 404        93 288       93 924  

Driftsutgifter       60 137        51 919          8 218        51 919       54 844  

Driftsinntekter     -23 518      -16 538        -6 980      -16 538     -40 272  

Fonds, avskrivninger          -432               80           -512               80              33  

Totalt område 3 Helse og velferd     130 879      128 749          2 130      128 749    108 529  

Område 4 Plan, teknikk og miljø           

Lønn og sosiale kostnader       19 746        21 489        -1 743        21 489       21 284  

Driftsutgifter       42 241        39 325          2 916        39 325       40 667  

Driftsinntekter     -48 177      -48 629             452      -48 629     -51 329  

Avskrivninger, fonds       14 509        18 568        -4 059        18 568       17 652  

Totalt område 4 Plan, teknikk og miljø       28 319        30 753        -2 434        30 753      28 274  

- herav VAR        -6 254        -2 591        -3 663        -2 591       -5 626  

Sum drift områder     271 332      274 283        -2 952      274 284    246 180  

Sum drift områder eks VAR    277 586     276 874            711     276 875    251 806  

Fra finans og fellesposter   -285 581    -274 284      -11 297    -274 284   -258 610  

= Resultat -14 249  0  -14 249  0  -12 430  

 

 

Driften av områdene viser samlet sett et mindreforbruk på 2,9 mill kr. Tar man ut tjenestene 

knyttet til VAR er merforbruk på områdene 0,7 millioner kroner. Det er benyttet 3,2 mill av 

premiefond pensjon i 2017. 
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Resultatet for ”sum drift områder” avviker fra ”sum fordelt til drift” fra skjema 1A. Dette 

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

og avsetninger til - og bruk av - fondsmidler. 

Når det gjelder områdenes økonomiske resultater kommenteres følgende: 

 

• Rådmannens stab viser et positivt resultat på 1,4 millioner eller 5,8 % sammenlignet 

med revidert budsjett. Dette er primært bruk av premiefond, resterende avvik fra 

budsjett skyldes driftstilskudd og prosjektmidler. Kommunereformmidler er benyttet 

til dekning av utgifter i forbindelse med kommunesammenslåing. 

• Område oppvekst og kultur ender regnskapsmessig med mindreforbruk på 1,2 mill 

mot budsjett. Det er avvik mellom budsjetterte kostnader og endelig regnskapskostnad, 

dette gjelder fosterbarn som har ankommet kommunen i løpet av 2017 og som har en 

tilhørende høyere inntekt enn budsjettert. 

• Helse og velferd har i løpet av 2017 fått økte kostnader til innbyggere som mottar 

særlig ressurskrevende helsetjenester. Etter korriger innen området i tertial, samt bruk 

av premiefond endte området med et merforbruk mot budsjett på 2,1 mill, tilsvarende 

1,6 %. Refusjon fra staten for særlig ressurskrevende tjenester er ført på finans og 

fellesområdet og må sees i sammenheng med merforbruket i området helse og velferd.  

• Plan, teknikk og miljø ender med et mindreforbruk på 2,4 mill, men korrigert for VAR 

tjenester i alle sektorer er resultatet et merforbruk på 1,2 mill. Lavere inntekter på 

havner og parkering samt lavere inntekter innen området forvaltning er årsak til dette.  

 

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

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

m. Samlet sett viser dette området et overskudd på 11,3 mill kr. Skatteinntektene fratrukket 

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

skatteinngang ca 8,2 mill kr høyere enn forventet i 2017. Avkastningen på kommunens 

portefølje har vært god i 2017 og har som en følge av et lavt rentenivå og gode markeder gitt 

avkastning 2 mill over justert budsjett. Etter aktuaravregningen ved årsoppgjør 2017 er 

premieavviket for 2017 positivt med 1,66 mill. Tjøme kommunes akkumulerte premieavvik til 

fremtidig amortisering er pr 31.12.2017 17,9 mill kroner inkl aga. Dette er midler som bør 

avsettes til fond for fremtidig amortisering av det samme premieavviket. Fond for 

premieavvik er før årsoppgjørsdisposisjoner 2017 er på 16,1 mill.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20/18 Årsregnskapet 2017 - Årsmelding 2017 for Tjøme kommune,

   
 

Regnskap 2017 Kommunestyret 20.06.2018 Side 19 av 46 

TJØME KOMMUNE        Årsberetning 2017 

 

7. Investeringer 
 

Total oversikt investeringer 2017. Alle tall er i 1000 kr. 

 

 

Nr Prosjektbetegnelse 

Bevilget 

ramme 

Brukt 

tidligere 

år 

Budsjett 

2017 

Regnskap 

31.12.2017 

Forbruk 

totalt 

41 Klimarisikovurdering Tjøme, tiltak avløp 530 32 200 339 371 

42 Sanering VA-Medø 8 500 12 566 7 500 7 654 20 220 

46 Ny barnehage Tjøme forprosj 65 000 2 029 60 000 51 276 53 305 

47 Lindhøyområdet oppvekstsenter modernisering 11 000   11 000 10 425 10 425 

54 VA Tjøme syd Moveien 3 000 8 534 5 500 256 8 790 

55 VA Ferjeodden 8 500 2 008 7 500 8 168 10 176 

57 Nye Lindholmveien 27   589 0 126 715 

58 Ladestasjoner EL- biler       350   

59 Navnet minnelund og steingjerde kirken 1 500   1 500 1 500   

60 Energisentral Lindhøyområdet  12 100 336 11 100 13 292 13 628 

67 Nytt all-aktivitetshus 2 000   2 000 51   

68 Modernisering Tjøme ungdomsskole  2 000   2 000 214   

69 

 

Nytt komm. Bygg i sentrum, inkl bibliotek, 

serv.torg 16 000   2 000 719   

70 Midtgården pumpestasjon og avløpsanlegg       1 688   

110 Salg av eiendommer   0 -8 000 -4 021 0 

122 Restfinansiering av investeringer budsj 2014       400 400 

140 Verdens Ende - flytekai       484   

158 GS Feierskauen-Holtane 13 275 3 673 5 300 5 621 9 293 

163 Nye Verdens ende toalettanlegg 3 800 53 3 800 3 783 3 836 

167 Vindfang NP senter VE  100 20 2 500 154 174 

169 Tjøme ungdomsskole modernisering og leskur   1 133   783 1 916 

171 Bekkevika RA luktfjerning   1 572 0 331 1 903 

172 Gjestehavn Sandøsund 0 0 1 500 0 0 

303 VA Grimestad syd (2016) 8 500 5 113 4 500 1 917 7 030 

304 Saneringsplan VA sentrum prosjektering  1 500   1 500 1 148 1 148 

305 VA Sentrum 1, infrastruktur "Tjøme sentrum 2020" 15 000   5 000 33 33 

453 Salg av festetomter       -61   

607 Egenkapitalinnskudd KLP   0 800 948 948 

998 Aksjer Velle Utvikling AS       35   

999 Formidlingslån Husbanken      3 000 5 248 5 248 

    Sum  172 305 37 658 130 200 112 859 149 558 
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Investeringer i bygg og anlegg i 2017. 

 

Nr Prosjektbetegnelse 
Bevilget 

ramme 

Brukt 

tidligere 

år 

Budsjett 

2017 

Regnskap 

31.12.2017 

Forbruk 

totalt 

46 Ny barnehage Tjøme forprosj 65 000 2 029 60 000 51 276 53 305 

47 Lindhøyområdet oppvekstsenter modernisering 11 000   11 000 10 425 10 425 

57 Nye Lindholmveien 27   589 0 126 715 

58 Ladestasjoner EL- biler       350 350 

59 Navnet minnelund og steingjerde kirken 1 500   1 500 1 500 1 500 

60 Energisentral Lindhøyområdet  12 100 336 11 100 13 292 13 628 

67 Nytt all-aktivitetshus 2 000   2 000 51 51 

68 Modernisering Tjøme ungdomsskole  2 000   2 000 214 214 

69 Nytt komm. Bygg i sentrum, inkl bibliotek, serv.torg 16 000  2 000 719 719 

140 Verdens Ende – flytekai       484 484 

158 GS Feierskauen-Holtane 13 275 3 673 5 300 5 621 9 294 

163 Nye Verdens ende toalettanlegg 3 800 53 3 800 3 783 3 836 

167 Vindfang NP senter VE  100 20 2 500 154 174 

169 Tjøme ungdomsskole modernisering og leskur   1 133   783 1 916 

172 Gjestehavn Sandøsund 0 0 1 500 0 0 

    Sum  126 775 7 833 102 700 88 778 96 611 

 

Prosjekt 046 Ny barnehage Tjøme:  

Barnehagen er oppført og ble åpnet 20.12.2017 og ble tatt i bruk 02.01.2018.  

Prosjektet ferdigstilles i 2017 og holder seg innenfor vedtatt budsjett.  

 

Prosjekt 047 Lindhøyområde oppvekstsenter modernisering. 

Prosjektet inneholder infrastruktur, uteområder og parkering samt rivning av Lindhøyhagen 

barnehage. Prosjektet ferdigstilles i 2018 når Lindhøyhagen barnehage er revet og områdene 

er ferdig tilsådd. Prosjektet holder seg innenfor vedtatt budsjett 

 

Prosjekt 057 Nye Lindholmveien 27: 

I budsjett 2017 ble det bevilget en ramme på 32,5 mill inkl. mva. til oppføring 10 leiligheter. 

Rammen er basert på tilskudd fra Husbanken på ca 14 mill kroner. 

Bygget er planlagt i to etasjer over 960 m2 og leilighetene bygges til mennesker med bo 

utfordringer grunnet funksjonshemming og/ eller demens i ung alder.  

I kommunestyret den 21. juni (KS- 040/17) ble det fattet følgende vedtak: 

«Anbudskonkurransen avlyses grunnet manglende finansiering av prosjektet. Det overlates til 

Færder kommune å vurdere prosjektet i en helhetlig sammenheng.» 

 

Prosjekt 058 Ladestasjoner el biler 

Prosjekt er ferdigstilt. 

 

Prosjekt 059 Navnet minnelund og steingjerde Tjøme kirke:  

Prosjektmidlene netto overført Tjøme kirkelige fellesråd. 
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Prosjekt 060 Energisentral:  

Energisentralen er etablert. Oljefyr på Lindhøy er sanert. Alle brønnene er koblet opp mot 

energisentralen og testing av anlegget er i gang. Med dette prosjektet er hele Tjøme kommune 

uten oppvarmingskilder basert på fossilt brennstoff. 

 

Prosjekt 067 Nytt all-aktivitetshus:  

Det er avholdt møter i referansegruppen og prosjektmøter, samt noen arbeidsmøter. Gjestebud 

er gjennomført for å definere innhold i huset. Prosjektgruppen la i desember frem sin 

anbefaling for Tjøme kommunestyre. Prosjektet holdes innenfor budsjett. 

 

Prosjekt 68 Tjøme ungdomsskole:  

I økonomiplanperioden er det foreslått å sette av 20 mill. kroner til modernisering av Tjøme 

ungdomsskole, skolen har etter mer enn 25 års bruk behov for oppgradering for å kunne møte 

de krav som settes til et moderne skolebygg. Bevilgning for 2017 er 2 mill. kroner til 

planprosess. Resterende 18 mill kroner til oppgradering er satt av senere i økonomiplan 

perioden. Prosjektet sees i sammenheng med Prosjekt 067, arkitekt er kontrahert.  

 

Prosjekt 140 Verdens Ende flytekai: 

Utvidet kaikapasitet Verdens ende. Prosjektet finansieres av kommunereform midler. J.f sak 

FKFEL-17/016. Belaster ikke Tjøme kommune. 

 

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

Det er vedtatt investeringsramme på 11,38 mill kroner til ny Gang- og sykkelveg fra 

Feierskauen til Grimestad. I budsjett for 2017 er det avsatt 5,53 mill. kroner som utgjør 2. 

avdrag (2017) av kommunens tilskudd til Vestfold Fylkeskommune (VFK). Prosjekt VFK 

206269 Fv. 390, GS-veg Grimestad, har et samlet budsjett på 25,55 mill. kroner. 

Offisiell åpning av ny gang- og sykkelveg ble gjennomført 28. juni 2017. Iht. avtale mellom 

Vestfold fylkeskommune og Tjøme kommune vil VFK dekke 70 % av merkostnader, innenfor 

15 % økte kostnader i prosjektet, ut over budsjett.  

Tjøme kommunes andel av merkostnaden på 30 % eller 0,32 mil kroner dekkes av fond.   

 

Prosjekt 163 Nye Verdens Ende Toalettanlegg:  

Bygget er ferdig og åpnet den 1. september. Arbeidene ble forsinket noen uker på vårparten, 

grunnet at hoved tilførselen til trafostasjonen ikke var tegnet riktig inn på kartet. 

Kostnadsprognose for prosjektet er 4,2 mill kroner. Dette er 0,4 mill kroner over justert 

ramme på 3,8 mill kroner. 

 

Prosjekt 169 Tjøme ungdomsskole:  

Det er bevilget 2 mill kroner til bygging av et nytt leskur, nye inngangsdører og nytt 

adgangskontrollsystem. Prosjektet ble ferdigstilt til skolestart i august 2017.   

 

 

VAR-investeringer 

 

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

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

medfører en regnskapsmessig rammeoverføring tilsvarende rentebeløpet fra VAR-området til 

finans. Investeringene i budsjettet for 2017 er i tråd med gjeldende hovedplan for vann og 

avløp. Planen ble rullert i 2015. 
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Nr Prosjektbetegnelse 
Bevilget 

ramme 

Brukt 

tidligere 

år 

Budsjett 

2017 

Regnskap 

31.12.2017 

Forbruk 

totalt 

41 Klimarisikovurdering Tjøme, tiltak avløp 530 32 200 339 371 

42 Sanering VA-Medø 8 500 12 566 7 500 7 654 20 220 

54 VA Tjøme syd Moveien 3 000 8 534 5 500 256 8 790 

55 VA Ferjeodden 8 500 2 008 7 500 8 168 10 176 

70 Midtgården pumpestasjon og avløpsanlegg       1 688 1 688 

122 Restfinansiering av investeringer budsj 2014       400 400 

171 Bekkevika RA luktfjerning   1 572 0 331 1 903 

303 VA Grimestad syd (2016) 8 500 5 113 4 500 1 917 7 030 

304 Saneringsplan VA sentrum prosjektering  1 500   1 500 1 148 1 148 

305 VA Sentrum 1, infrastruktur "Tjøme sentrum 2020" 15 000   5 000 33 33 

    Sum  45 530 29 825 31 700 21 934 51 759 

 

Prosjekt 41 Klimarisikovurdering, tiltak i avløpsanlegg: Arbeid med en Klimarisikovurdering 

for VA i Tjøme kommune er gjennomført i 2017. Prosjektet er ferdigstilt. 

 

Prosjekt 42 Sanering VA-Medø: 

Anleggsarbeidene startet opp i september 2016, og er ferdigstilt pr. august 2017. Prosjektet 

har et justert budsjett (KS 117/16) i 2017 på 7,5 mill kroner. Det er fremkommet vesentlige 

uforutsette merkostnader med kombinerte grøfter i løsmasser/fjell, vegarbeider, asfaltarbeider 

og trafikkavvikling, mv. Prosjektet utløste også frikjøp iht. utbyggingsavtale med 

Kystutvikling AS. 

 

Prosjekt 54 VA Tjøme syd Moveien:  

Prosjektet startet opp høsten 2015. Prosjektet er utvidet gjennom valg av en bedre teknisk 

løsning der avløpet føres til Treidene PS. Kostnadsbesparelse til fremtidig drift og vedlikehold 

av en ny PS på Mo er ventet. Endret trase legger til rette for tilknytning av til sammen 30 

fritidseiendommer langs Hellesmoveien og privat VA-lag for Moveien vest. Nær hele VA-

traseen ligger på privat grunn, og kostnader til erstatninger til private grunneiere ble større enn 

antatt. Vanskelige arbeidsforhold i forbindelse med feil kartlagte kabeltraseer for høyspent har 

ført til at styrt boring for vann og avløpsledninger måtte velges gjennom Treideneveien og 

nedre del av Hellesmoveien. I prosjektet ligger oppgradering og asfaltering av Moveien etter 

anleggsarbeidene med nye VA-ledninger. I anbudssummen ligger også kostnader til trekkerør 

for fiber til overvåking av Treidene PS med 0,45 mill kroner, hvor ledige trekkerør kan 

overføres Gigafib. Prosjektet har gitt et større område ved Mo, Moveien vest, Hellesmo og 

Treidene en vesentlig miljøgevinst ved opprydding av flere gamle og uheldige avløpsanlegg, 

og har gitt hele området rom for ny utvikling, men ender økonomisk ut godt over budsjett.  

Driftssetting av vann- og avløpsanlegg ble gjennomført sommer 2016 og endelig 

ferdigstillelse med reetablering av veier og asfaltering ble ferdigstilt i oktober 2016. 

Sluttavregning er foretatt. Prosjektet har en budsjettramme på 7,9 mill kroner (KS 117/16).  

 

Prosjekt 55 VA-Fergeodden:  

Anleggsarbeidene startet opp i desember 2016. Prosjektet har et budsjett på 7,5 mill kroner 

(justert i KS 117/16).   
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Prosjekt 122 restfinansiering investeringer budsjett 2014: 

Fakturaer tilsvarende kostander på 0,4 mill kroner er mottatt som sluttavregning for prosjekter 

avsluttet i 2014. Dette gjelder VA prosjektene P 133 Gon 225 382 kroner og prosjekt VA 

Putten 174 732 kroner. Fakturaene er levert innen foreldelsesfrist på 3 år og må betales 

leverandør. Kostnaden må finansieres ved låneopptak og føres i VAR regnskapet. 

 

Prosjekt 303 VA Grimestad syd:  

Området Velveien til Feierskauen er bygget i forbindelse med ny GS-veg langs Fv. 390. 

Prosjektet omfatter også utbedring av feil og mangler på eksisterende VA-nett i nedre del av 

Grimestad, inkl. Velveien. Anbudsprosess er gjennomført og entreprenør Kaare Mortensen 

AS er tildelt oppdraget. I vedtatt budsjett 2017 er det avsatt 8,5 mill kroner til prosjektet. VA-

anlegget er ferdig og er satt i drift pr. juni 2017. Prosjektet er gjennomført innenfor 

budsjettramme. 

 

Prosjekt 304 Saneringsplan VA Sentrum:  

Arbeidet med å utarbeide en saneringsplan for «Tjøme sentrum» startet opp i januar med en 

budsjettramme på 1,5 mill. kroner i 2017. Det er gjennomført vesentlig arbeider med 

kartlegging og TV-kontroll av eksisterende vann- og avløpsnett for Tjøme sentrum. 

Saneringsplan med rapport fra undersøkelsene er fremlagt pr. august 2017. Denne danner et 

godt grunnlag for å starte prosjektering av nytt vann- og avløpsnett for Tjøme sentrum, og for 

å starte den ønskede utvikling av sentrum slik kommunestyret har vedtatt.  

Sluttregnskap er ikke ferdigstilt.  

 

Prosjekt 305 VA-Sentrum 1, infrastruktur «Tjøme sentrum»:  

Prosjektering eller anleggsarbeider er ikke startet opp.  

 

Øvrige investeringer 

 

Nr Prosjektbetegnelse 
Bevilget 

ramme Budsjett 2017 
Regnskap 

31.12.2017 

Forbruk 

totalt 

110 Salg av eiendommer  -8 000 -4 021 0 

453 Salg av festetomter    -61   

607 Egenkapitalinnskudd KLP  800 948 948 

998 Aksjer Velle Utvikling AS    35   

999 
Formidlingslån 

Husbanken  

 
3 000 5 248 5 248 

    Sum   -4 200 2 149 6 196 

 

Prosjekt 110 – salg av eiendommer:  

Tjøme kommune har solgt et tomteområde på Kviet, Hvasser til 4,15 mill. kroner.  

Tomteområde ved Sundene er foreløpig trukket fra markedet grunnet lav interesse. 

 

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

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

finansieres ved bruk av fond (eller over drift).  

 

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

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

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

 

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

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

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

 

Hvert område har en tabell som viser regnskap for 2017 sammenlignet med budsjettet for 

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

 

8.1 Rådmannen og rådmannens stab 

 

 

 
 

 

Rådmannens stab er delt i fire avdelinger: 

 

 Kommunikasjonsavdelingen 

 Skatteavdelingen 

 Økonomiavdelingen 

 Personalavdelingen. 

 

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

leve i” realiseres bl.a. ved å: 

 

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

der blant annet tjenestemessige, økonomiske, miljømessige og helsemessige vurderinger 

inngår. 

 Arbeide for en helhetlig og koordinert tjenesteproduksjon. 

 Arbeide for oppdatert og moderne planverk. 

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

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

hensiktsmessige digitale løsninger. 

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

elektroniske hjelpemidler. 

 Delta i interkommunale samarbeidsordninger for å bidra til konstruktiv 

samfunnsutvikling, kompetanseheving og effektiv drift. 

 Sikre høy kvalitet på tjenestene ved kontinuerlig kompetanseutvikling.  

 

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

arbeide for at: 

 

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

bli sett og verdsatt 

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

rammebetingelser 

 Kommunens ansatte er til stede på jobb og at sykefraværet reduseres 

 De kommunale lederne får nødvendig støtte og hjelp i sin utøvelse av lederskap. 

 

Rådmannens stabs arbeidsområder omfatter arbeidsområder knyttet til økonomi, revisjon, 

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

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

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

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

kommunen deltatt i et prosjekt for å bedre internkontrollen.  

 

Personal 

 

Rådmannen og hennes stab består av 19 ansatte i 17,5 årsverk. Medarbeidersamtaler er 

gjennomført i 2017.  

 

 

 

 

 

  
Regnskap Budsjett Avvik R/B Budsjett 

  
31.12.2017 31.12.2017 2017 2017 

Ansvar: 100 Rådmannskontor 

    
10 Lønn 5 871 5 567 304 5 567 

11 Pensjon 673 877 -204 877 

12 Arbeidsgiveravgift 908 806 102 806 

20 Driftsutgifter 11 133 7 774 3 359 7 774 

60 Driftsinntekter -3 621 -250 -3 371 -250 

61 Ref sykepenger -140 -143 3 -143 

80 Fonds, finans etc -1 081 0 -1 081 0 

  Sum ansvar: 100 Rådmannskontor 13 743 14 631 -888 14 631 
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Ansvar: 110 Økonomiavdelingen 

    
10 Lønn 3 326 3 130 196 3 130 

11 Pensjon 456 582 -126 582 

12 Arbeidsgiveravgift 516 523 -7 523 

20 Driftsutgifter 1 310 1 417 -107 1 417 

60 Driftsinntekter -141 -155 14 -155 

61 Ref sykepenger -143 -117 -26 -117 

80 Fonds, finans etc -391 -15 -376 -15 

  Sum ansvar: 110 Økonomiavdelingen 4 933 5 365 -432 5 365 

      Ansvar: 114 Skatt 

    
10 Lønn 3 307 3 411 -104 3 411 

11 Pensjon 468 604 -136 604 

12 Arbeidsgiveravgift 502 566 -64 566 

20 Driftsutgifter 386 385 1 385 

60 Driftsinntekter -3 352 -3 622 270 -3 622 

61 Ref sykepenger -240 -100 -140 -100 

80 Fonds, finans etc 0 0 0 0 

  Sum ansvar: 114 Skatt 1 071 1 244 -173 1 244 

      
Ansvar: 120 Kommunikasjonsavdelingen 

    
10 Lønn 1 200 1 180 20 1 180 

11 Pensjon 168 206 -38 206 

12 Arbeidsgiveravgift 194 194 0 194 

20 Driftsutgifter 1 555 1 689 -134 1 689 

60 Driftsinntekter -6 -18 12 -18 

61 Ref sykepenger -12 -48 36 -48 

80 Fonds, finans etc 170 0 170 0 

  Sum ansvar: 120 Kommunikasjonsavdelingen 3 269 3 203 66 3 203 

      

 

Lønn og sosiale kostnader 17 054 17 238 -187 17 381 

 

Driftsutgifter 14 384 11 265 3 122 11 265 

 

Driftsinntekter -7 120 -4 045 -3 075 -4 188 

 

Fonds, finans, avskrivninger -1 302 -15 -1 287 -15 

 

Totalt område 1 Rådmannen 23 016 24 443 -1 427 24 443 

 

 

Rådmannskontor, ansvar 100 

 

Lønn inkluderer lønn for rådmann, nærings- og utviklingssjef, personalsjef, 100 % HTV 

Fagforbundet, 40 % HTV Norsk Sykepleierforbund, 16 % HTV Utdanningsforbundet, 20 % 

hovedverneombud (HVO) og godtgjøringer for folkevalgte (herunder ordfører, varaordfører, 

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

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

religiøse formål.  

 

Økonomi, ansvar 110 

 

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

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

forsikringer, produksjon av regnskapsrapporter, økonomiplaner og budsjetter, startlån, 

bostøtte, drift av internkontrollsystem og innkjøp i avdelingen, samt forretningsføring av 

legater. Avdelingen bistår også andre områder i saksutredninger.  

 

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

kommunens økonomi- og lønnssystem. Deler av lønnskostnader er dekket av fond i 

forbindelse med kommunesammenslåingsprosjektet Færder 2018. 

 

En ansatt har hatt langtidssykefravær. Det er mottatt sykepengerefusjoner og ikke satt inn 

vikar i 2017. 

 

Avdelingen har i 2017 fokusert ressurser på overgangen og tilrettelegging til Færder 

kommune. 

 

Skatt, ansvar 114 

 

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

arbeidsgiveravgift samt arbeidsgiverkontroll for Tjøme og Nøtterøy.  Avdelingen ledes av 

skatteoppkreveren. 

 

Avdelingen driftes som et vertskommunesamarbeid. Regnskap for drift av avdelingen endte 

13% lavere en budsjett.   

 

En ansatt har hatt langtidssykefravær. Det er mottatt sykepengerefusjoner og ikke satt inn 

vikar i 2017. 

 

 

Kommunikasjonsavdelingen, ansvar 120 

 

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

Avdelingen er driftet innenfor budsjettrammene i 2017.  

 

Oppsummering regnskap for området  

 

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

og 120 kommunikasjonsavdelingen er det et mindreforbruk på 1 427 000 i 2017. Bruk av 

premiefond til dekning av pensjonskostnader, høye sykepengerefusjoner og lavere forbruk av 

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

 

 

 
 

 

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

Tjøme ungdomsskole, Pytteberget barnehage, Tjøme barnehage, kulturavdelingen og 

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

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

med i kommunalsjefens stab.  

Nøtterøy kommune er vertskommune for barnevern og helsestasjonstjeneste.  

 

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

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

 

 Barn og unge skal oppleve mestring og livsglede, utvikling og læring. 

 Oppvekst vilkårene skal bidra til at ungdom fullfører sine utdanningsløp og 

kvalifiserer seg til arbeid 

 Arbeidet med barn og unge skal bidra til utjevning av sosiale forskjeller 

 Et godt faglig og tverrfaglig samarbeid skal sikre tidlig, koordinert og helhetlig innsats 

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

og tiltak mot vold, overgrep, rus og atferdsvansker. 

 

Personal 

 

Oppvekst og kultur disponerer til sammen 99,4 årsverk inkl. to lærlinger i barne- og 

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

Det er gjennomført medarbeidersamtaler i henhold til vedtatt plan.  
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Regnskap 

 
Regnskapstall pr. 31.12.17 viser et samlet mindreforbruk på kr 1 221 000 innenfor området. 

Avvik i forhold til budsjett kommenteres særskilt under de enkelte ansvarsområdene. 

 

  
Regnskap Budsjett Avvik R/B Budsjett 

  
31.12.2017 31.12.2017 2017 2017 

Ansvar: 200 Oppvekst- og kultur (adm)         

10 Lønn 2 645 2 532 113 2 532 

11 Pensjon 374 456 -82 456 

12 Arbeidsgiveravgift 409 425 -16 425 

20 Driftsutgifter 29 113 28 607 506 28 607 

60 Driftsinntekter -2 841 -1 709 -1 132 -1 709 

61 Ref sykepenger -116 -68 -48 -68 

80 Fonds, finans etc -589 -235 -354 -235 

  Sum ansvar: 200 Oppvekst- og kultur 28 995 30 008 -1 013 30 008 

      
Ansvar: 211 Lindhøy skole + 215 Kruge         

10 Lønn 24 188 23 100 1 088 23 100 

11 Pensjon 2 610 2 942 -332 2 943 

12 Arbeidsgiveravgift 3 655 2 952 703 2 952 

20 Driftsutgifter 2 439 2 238 201 2 238 

60 Driftsinntekter -5 704 -4 483 -1 221 -4 483 

61 Ref sykepenger -1 135 -1 102 -33 -1 102 

80 Fonds, finans etc -326 -150 -176 -150 

  Sum ansvar: 211 Lindhøy skole 25 727 25 497 230 25 498 

      
Ansvar: 213 Tjøme ungdomsskole         

10 Lønn 12 555 12 394 161 12 394 

11 Pensjon 1 286 1 519 -233 1 519 

12 Arbeidsgiveravgift 1 900 1 801 99 1 801 

20 Driftsutgifter 1 133 993 140 993 

60 Driftsinntekter -1 560 -940 -620 -940 

61 Ref sykepenger -307 -480 173 -480 

80 Fonds, finans etc 80 -175 255 -175 

  Sum ansvar: 213 Tjøme ungdomsskole 15 087 15 112 -25 15 112 

      
Ansvar: 221 Pytteberget barnehage          

10 Lønn 7 125 6 851 274 6 851 

11 Pensjon 951 1 125 -174 1 125 

12 Arbeidsgiveravgift 1 112 1 052 60 1 052 

20 Driftsutgifter 461 302 159 302 
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60 Driftsinntekter -1 516 -1 258 -258 -1 258 

61 Ref sykepenger -104 -276 172 -276 

80 Fonds, finans etc -2 0 -2 0 

  Sum ansvar: 221 Pytteberget barnehage 8 027 7 796 231 7 796 

      
Ansvar: 223 Tjøme barnehage          

10 Lønn 6 415 5 815 600 5 815 

11 Pensjon 848 962 -114 962 

12 Arbeidsgiveravgift 936 901 35 901 

20 Driftsutgifter 462 308 154 308 

60 Driftsinntekter -1 294 -1 050 -244 -1 050 

61 Ref sykepenger -736 -233 -503 -233 

80 Fonds, finans etc 0 0 0   

  Sum ansvar: 223 Tjøme barnehage 6 631 6 703 -72 6 703 

      
Ansvar: Sum Kultur         

10 Lønn 1 694 1 819 -125 1 819 

11 Pensjon 222 310 -88 310 

12 Arbeidsgiveravgift 256 284 -28 284 

20 Driftsutgifter 3 065 2 978 87 2 978 

60 Driftsinntekter -288 -93 -195 -93 

61 Ref sykepenger -100 -61 -39 -61 

80 Fonds, finans etc -199 -15 -184 -15 

  Sum Kultur 4 650 5 222 -572 5 222 

      

 

Lønn og sosiale kostnader 66 683 65 020 1 663 65 021 

 

Driftsutgifter 36 673 35 426 1 247 35 426 

 

Driftsinntekter -13 203 -9 533 -3 670 -9 533 

 

Fonds, finans, avskrivninger -1 036 -575 -461 -575 

 
Totalt område 2 Oppvekst og kultur 89 117 90 338 -1 221 90 339 

 

 

200 - Oppvekst og kultur (adm.) 

 

Området omfatter administrasjonskostnader, kjøp av tjenester/samarbeidsavtaler med andre 

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

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

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

unge, folkehelsekoordinator og leder frivilligsentralen.  

 

Ansvarsområdet samlet viser et mindrerforbruk kr. 1 013.000 i forhold til budsjett etter bruk 

av premiefond.  
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Avvikene kommenteres slik: 

Driftsutgifter viser et merforbruk kr.506.000. 

 Økte utgifter voksenopplæring logopedhjelp slagpasienter (TVO) 

 Utgifter til undervisning nyankomne flyktningebarn avd. Solsikken Vestskogen skole 

– dekkes inn av flyktningefond  

 Økte utgifter til spesialundervisning grunnskole - Tjøme elever på skole i Nøtterøy – 

dekkes delvis inn refusjon andre kommuner  

 endring i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager gir økt tilskudd til 

privat barnehage. 

 Driftsinntekter viser merinntekt kr. 1 133 000 og er  knyttet til refusjon fra andre 

kommuner. 

 

211 + 215 – Lindhøy og Kruge leirskole  

 

Tjeneste 2020 Grunnskole 

Merforbruk lønn som korresponderer med refusjon andre kommuner (fosterbarn) og 

øremerkede statstilskudd (Tidlig innsats) og refusjon sykepenger 

 

Tjeneste 2150 Skolefritidsordning 

Merforbruk lønn grunnet styrking bemanning barn med spesielle behov og flyktninger i 

vårhalvåret. Reduserte inntekter brukerbetaling påvirkes av redusert foreldrebetaling grunnet 

inntekt samt søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO 

 

 

213 - Tjøme ungdomsskole  

 

Regnskapet totalt viser et mindreforbruk kr. 25.000 etter bruk av premiefond. 

 

 Lønn har et merforbruk relatert til undervisning flyktninger og nye gjesteelever samt 

vikarutgifter ved frikjøp tillitsvalgte. Avviket kompenseres gjennom økte 

driftsinntekter. 

 Driftsinntektene viser en merinntekt kr. 640.000. Skolen har fått inn noe høyere 

refusjon fra andre kommuner (ref. gjesteelever). Refusjonen for tillitsvalgte som er 

frikjøpt for deler av stillingen er høyere enn budsjettert da frikjøpet er økt.  

 

221 – Pytteberget barnehage  

 

Regnskapet totalt for enheten viser et merforbruk på 231.000 kr. etter bruk av premiefond. 

 

 Lønn har merforbruk kr. 366.000 som henger sammen med utgifter til vikar ved 

sykdom og ferie/møter.  

 Mindreinntekt refusjon sykepenger utgjør kr. 172.000. Barnehagen har hatt lavt 

langtidssykefravær. 
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223 – Tjøme barnehage 

 

 

Regnskapet totalt for enheten viser et mindreforbruk kr. 72.000 etter bruk av premiefond. 

 

 Lønn viser merforbruk kr.600.000 som henger sammen med utgifter til vikar ved 

sykdom og ferie/møter samt lønn til styrking av tilbud minoritetsspråklige/flyktninger. 

Dette siste kompenseres av fondsmidler avsatt til formålet.  

 Sykepengerefusjon viser mer inntekt på 503.000 og må sees i sammenheng med 

merforbruk lønnsposter.  

 

230, 231, 232 Kulturavdelingen 

 

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

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

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

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

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

skolesekken, spaserstokken og «Ung kultur møtes» (UKM). 

 

Regnskapet totalt for området har et mindreforbruk kr. 573.000 etter bruk av premiefond. 

 

 Lønnspostene viser et mindreforbruk da det i forbindelsen med bygging av Færder 

kommune og samordningen var vakanser i avdelingen.   

 Merinntekt drift kr. 195.000 er tilskudd til merking av stier (løypegutta) samt 

utbetaling av spillemidler fra Fylket via kommunen til Gamle Ormelet. Betales ut 

igjen som utgift. 

 Sykepengerefusjon viser merinntekt kr. 39.000 grunnet langtidsfravær i enheten. 

 Fondsmidler kr. 197.000 er midler tatt inn til Digital bygdebok og utgiftsført til 

Historielaget over drift. 

 

Utfordringer og uløste oppgaver 

 
Det vises til Utfordringsdokument for Færder 
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8.3 Helse og velferd  
 

 

 
 

 

Området – beskrivelse og mål   

 

Helse og velferd omfatter enhetene NAV, hjemmetjenester, bo - og tiltakstjenester og 

sykehjem. I tillegg har kommunalsjef en stabsfunksjon. Enhet NAV ble 01.01.17 formelt 

splittet i NAV og Flyktning- og innvandrertjeneste. Begge tjenestene styres via 

vertskommuneavtale med Nøtterøy. Bo- og tiltakstjenesten er også endret, via andre formelle 

avtaler. Overordnet faglig styring og daglig ledelse er lagt til Nøtterøy, mens økonomi og 

personalforvaltning fremdeles styres fra Tjøme. Tjenestekontoret er fysisk flyttet til 

Borgheim, men det er fremdeles Tjøme som drifter kontoret og er ansvarlig for alle 

disposisjoner. 

 

Mål: 

  

Ansatte i helse og velferd utfører viktige oppgaver av ulik art på en rekke områder. Områdets 

viktigste målsetning i 2017 er fortsatt at organisasjon skal forholde seg adekvat til innholdet i 

samhandlingsreformen. Målet er å drifte en helse- og omsorgstjeneste som bidrar til at hver 

enkelt tjenestemottaker får ivaretatt sine grunnleggende behov, og får leve et aktivt og godt liv 

i fellesskap med andre. Av et slikt mål følger mange viktige oppgaver, og det er stor aktivitet i 

alle enheter. Pleie og omsorgsplanen fra 2012 er fortsatt førende for de oppgaver som utføres. 

Helse og velferd bidrar også til at alle tjenester etter hvert skal samkjøres med Nøtterøy, og at 

etablering av Færder kommune blir vellykket.  

 

Personal 

 

Til sammen disponerer helse og velferd 120,54 faste årsverk fordelt på anslagsvis 196 ansatte. 

Dette tallet inkluderer også vertskommunesamarbeidet og øvrig samarbeid. I tillegg kommer 

ansatte på ulike kontrakter; herunder støttekontakter, avlastningspersonell og vikarer. I hele 

2017 er det samarbeidet tett med Nøtterøy kommune om videre utvikling av tjenestene inn 
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mot Færder. Dette har påvirket tjenestevei, hvilke tjenester ansatte yter og hvor ansatte har 

oppmøtested. Slik samkjøring påvirker selvsagt regnskapstall, og kompliserer 

regnskapskommentarene i dette siste året. 

 

Medarbeidersamtaler i område helse og velferd gjennomføres i henhold til plan 
 

 

  
Regnskap Budsjett 

Avvik 

R/B Budsjett 

  
31.12.2017 31.12.2017 2017 2017 

10 Lønn 6 610 5 902 708 5 902 

11 Pensjon 437 543 -106 543 

12 Arbeidsgiveravgift 1 006 926 80 926 

20 Driftsutgifter 39 058 34 726 4 332 34 726 

60 Driftsinntekter -14 247 -9 317 -4 930 -9 317 

61 Ref sykepenger -16 -121 105 -121 

80 Fonds, finans etc -7 80 -87 80 

  Sum ansvar: 300 Helse- og velferd 32 841 32 739 102 32 739 

      
Ansvar: 310 NAV Tjøme         

10 Lønn 0 0 0 0 

11 Pensjon 0 0 0 0 

12 Arbeidsgiveravgift -12 0 -12 0 

20 Driftsutgifter 3 180 0 3 180 0 

60 Driftsinntekter -1 138 0 -1 138 0 

61 Ref sykepenger -13 0 -13 0 

80 Fonds, finans etc -128 0 -128 0 

  Sum ansvar: 310 NAV Tjøme 1 889 0 1 889 0 

      
Ansvar: 320 Bo og tiltakstjenester         

10 Lønn 19 785 19 311 474 19 311 

11 Pensjon 2 418 3 533 -1 115 3 533 

12 Arbeidsgiveravgift 2 958 3 243 -285 3 243 

20 Driftsutgifter 9 312 8 508 804 8 508 

60 Driftsinntekter -1 141 -355 -786 -355 

61 Ref sykepenger -833 -801 -32 -801 

80 Fonds, finans etc 76 0 76 0 

  Sum ansvar: 320 Bo og tiltakstjenester 32 575 33 439 -864 33 439 

      

Ansvar: 331 Sykehjem inkl 323 Fysio         

10 Lønn 26 616 23 543 3 073 23 543 

11 Pensjon 3 235 3 992 -757 3 992 

12 Arbeidsgiveravgift 4 028 3 592 436 3 592 
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20 Driftsutgifter 5 834 4 833 1 001 4 833 

60 Driftsinntekter -6 437 -6 295 -142 -6 295 

61 Ref sykepenger -1 287 -875 -412 -875 

80 Fonds, finans etc -402 0 -402 0 

  Sum ansvar: 331 Sykehjem 31 587 28 790 2 797 28 790 

      

Ansvar: 

333 Hjemmetjenester inkl 324 Ergo og Rødstoppen 

Ekornrød         

10 Lønn 24 574 23 479 1 095 23 479 

11 Pensjon 2 998 4 172 -1 174 4 172 

12 Arbeidsgiveravgift 3 670 3 824 -154 3 824 

20 Driftsutgifter 2 753 3 852 -1 099 3 852 

60 Driftsinntekter -555 -571 16 -571 

61 Ref sykepenger -1 482 -975 -507 -975 

80 Fonds, finans etc 29 0 29 0 

  Sum ansvar: 333 Hjemmetjenester 31 987 33 781 -1 794 33 781 

      

 

Lønn og sosiale kostnader 94 692 93 288 1 404 93 288 

 

Driftsutgifter 60 137 51 919 8 218 51 919 

 

Driftsinntekter -23 518 -16 538 -6 980 -16 538 

 

Fonds, finans, avskrivninger -432 80 -512 80 

 
Totalt område 3 Helse og velferd 130 879 128 749 2 130 128 749 

 

Regnskapstall pr 31.12.17 viser et samlet merforbruk innenfor området helse og velferd i 

forhold til budsjett på kroner 2 130 000, det vil si et avvik på 1,6 %. 

 

Det store bilde viser høyt forbruk og redusert inntekt mot budsjett på sykehjemmet, mens 

hjemmetjenesten har et betydelig lavere forbruk enn budsjett.  

 

Helse og velferd har i 2017 fått ansvar for nye tiltak som krever betydelig ressursinnsats, disse 

kostnadene blir delvis kompensert under ordningen med statlig tilskudd til ressurskrevende 

brukere under 67 år. Nytt i 2017 er at inntekter som følger kompensasjonsordningen ikke 

lenger føres på de respektive ansvarsområder til helse og velferd (sentral føring).  

 

Stab – ansvar 300. 

 

Her budsjetteres stillingshjemler kommunalsjef, kommuneoverlege, tjenestekontor, merkantil 

medarbeider og stilling som behandler av alkoholrelaterte salgs- og skjenkebevillingssaker. I 

tillegg til lønnsrelaterte kostnader er det under stab budsjettert en betydelig andel 

kostnadsarter (støttekontakter, avlastning, omsorgslønn, bo veiledning med mer) og 

driftsavtaler som er felles for hele område helse og velferd. På ansvar 300, tjeneste 2530 er 

det også budsjettert med midler (5,6 millioner kroner) som skal dekke utgifter til særskilte 

tiltak som virksomhetene innenfor helse og velferd ikke selv kan bære.  

Stab helse og velferd inkl kostnader til sosiale bidrag utbetalt via Tjøme kommunes systemer 

viser pr 31.12.17 et merforbruk på om lag 2 mill. kr. Dette er i hovedsak knyttet opp mot 

særlig ressurskrevende klienter og kompenseres delvis via refusjonsordningen. 
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Bo og tiltakstjenester – ansvar 320, 341 og 346. 

 

Her budsjetteres psykisk helse og rusteam, Lindholmveien botiltak, Møllebakken 

bofellesskap, TAA og tiltak knyttet til Herstad, Sidebygningen og Grønn omsorg.  

 

Bo og tiltakstjenester viser pr 31.12.17 et samlet mindre forbruk på kr 864 000 etter bruk av 

premiefond. 

 

Sykehjem – ansvar 331 og 323. 

 

Her budsjetteres drift av Tjøme sykehjem (inklusive Furulund og kjøkkendrift). I tillegg 

budsjetteres drift av fast ansatte fysioterapeuter og driftstilskuddene til de fysioterapeuter vi 

har avtale med. 

 

Regnskapsresultat pr. 31.12.17 viser et samlet merforbruk på kr 2 797 000. Det er variasjoner 

mellom de forskjellige tjenesteområdene, og disse kommenteres slik: 

 

 Ansvar 323 fysioterapi viser relativt god balanse. 

 Ansvar 331, tjeneste 2534 Kjøkken viser balanse i forhold til budsjett.  

 Ansvar 331, tjeneste sykehjem viser et høyt forbruk, i forhold til budsjett.  

 

Bildet er sammensatt, men kan oppsummeres slik: 

Lønnskostnader er høyere enn budsjettert. Dette skyldes dels et høyt sykefravær, men også 

klientforhold som nødvendiggjør personellforsterkninger ut over hva det er budsjettert for. 

Disse to forhold oppveies i noen grad ved høy sykepengerefusjon og refusjonsinntekt 

ressurskrevende brukere. Inntekt vederlagsbetaling endte noe lavere tall enn hva det er 

budsjettert. Driftsutgifter er betydelig høyere en budsjettert. Det er benyttet ca 400 000 i 

fondsmidler til dekning av ekstraordinære innkjøp. Innkjøp av senger og nødvendig medisinsk 

utstyr er grunnen til overforbruket.  

 

Hjemmetjenester ansvar 333 og 342. 

 

Her budsjetteres drift av hjemmetjenester; herunder ergoterapi, dagsenter for eldre, BPA 

ordning, sjåførtjeneste/hjelpemiddelmontør, hjemmesykepleie, trygghetsalarmer og 

hjemmehjelpstjeneste. Hjemmetjenesten har også ansvar for omsorgsboligene Rødstoppen og 

Ekornrød. 

 

Hjemmetjenesten inklusive ergoterapi, Rødstoppen og Ekornrød viser pr 31.12.17 et samlet 

mindreforbruk på kr 1 794 000 etter bruk av premiefond. De enkelte tjenesteområdene 

kommenteres slik: 

 

 Dette skyldes i hovedsak betydelig lavere BPA utgifter enn antatt da budsjettet ble vedtatt. 

 Ansvar 333, tjeneste 2542 hjemmehjelp viser et mindre forbruk enn budsjettert. Dette 

skyldes høyere sykepengerefusjon enn budsjettert, uten at det er brukt tilsvarende på 

vikarer. 

Utfordringer og uløste oppgaver 

 

Det vises til utfordringsdokumentet for Færder kommune. 
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8.4 Plan, teknikk og miljø  

 

 

 
 

 

Området favner om:  

 

• Areal-, tema- og kommuneplanlegging 

• Miljøvern 

• Kommunal kriseberedskap 

• Gebyr/innkreving og beregning 

• Utbygningsavtaler 

• Kart og oppmåling 

• Grunnerverv 

• GIS, Infoland, matrikkelføring 

• Saksbehandling knyttet til konsesjon, landbruk, bygge- og delingssaker 

• Saksbehandling knyttet til forurensningslov/tilkobling og utslipp 

• Saksbehandling knyttet til havne- og farvannslov 

• Motorisert ferdsel i utmark 

• Viltforvaltning 

• Saksbehandling knyttet til veiloven 

• Saksbehandling knyttet opp mot friluftsloven. 

• Avgiftsberegning innen VAR tjenestene 

• Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger og eiendommer, samt 

renhold. 

• Utvikling og gjennomføring av større og mindre byggeprosjekter. 

• Kommunalområdet leverer også brukerservice til brukerne av de kommunale bygg i 

form av renhold og vedlikehold. 

• Drift, vedlikehold og vaktberedskap for vannverk, avløpsanlegg, renseanlegg, 

renovasjon, kommunale veier, havner, friluftsområder og skogforvaltning, samt for 

brannberedskap og forebyggende arbeid (feiing, oljevern).  

• Gjennomføre alle nyanlegg og investeringer som kommunestyret vedtar innen vann, 

avløp, renovasjon, veier, havner og friluftsområder, fra plan- og prosjektering til ferdig 

anlegg. 

• For store deler av kommunalområdets samlede produksjon utøves bestillerfunksjon og 

kvalitetskontroll av varer og tjenester fra det private næringsliv og fra interkommunale 
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selskaper. Alle større vedlikehold og investeringstiltak legges ut til det private 

næringsliv i anbudskonkurranse. 

• IKT – drift og investering. 

 

 

Viktige mål for kommunalområdet PTM  

 

– Yte best mulig service innenfor de gitte rammer 

– Opptre saklig, ryddig og forutsigbart i all saksbehandling 

– Effektivisere saksbehandlingen og økonomisere med tidsressursene 

– Sørge for at kommunens bygninger og eiendommer ivaretas og forvaltes på en 

økonomisk forsvarlig måte, slik at de kan tjene sin hensikt på en best mulig måte 

overfor sine brukere. 

– Sørge for at Tjømes befolkning til enhver tid har tilgang på nødvendige og gode 

kommunaltekniske tjenester. 

– Kommunalområdet skal drives slik at det tar vare på Tjømes egenart og det ytre miljø 

på en forsvarlig måte. 

– Resultat = bevilget budsjettramme 

 

Tiltak for å nå målene: 

 

Arbeidet med utarbeidelse og etablering av skriftlige rutinebeskrivelser fortsetter. 

Gebyrregulativer/lokale forskrifter skal oppdateres i nødvendig utstrekning for å tilpasse 

endringer i bl.a. lovverk. Fokus på rammebetingelsene for saksbehandlerne. Effektivisere 

driften gjennom tilrettelegging og organisasjonsutvikling. Gjennomføre vedtatte 

tiltak/prosjekter innenfor godkjente rammer. 

 

Det er nødvendig å ha fokus på opplæring og andre kompetanseoppbyggende tiltak. Skal man 

kunne yte god service og saksbehandling er det helt avgjørende å kunne vedlikeholde 

eksisterende kunnskaper, samt å tilegne seg nye. PTM er et område med høyt utdannede 

personer.  

 

Sykefravær. 

Det har høyere sykefravær i 2017 enn vanlig for området. Dette kobles til den krevende 

situasjonen kommunalområdet fra juni måned. I sær har dette rammet byggesak. 

 

Organisasjon. 

En prosjektlederstilling har vært vakant fra 01.05.17 grunnet oppsigelse (pensjon).  

 

Byggesaksbehandlingen er overført til Nøtterøy kommune fra august måned. Resterende del 

av kommunalområdet ble overført til kommunaldirektør for Færder kommune fra 1.10.17. 

Dette som en del av etableringen av Færder kommune. 

 

Granskingen av byggesaksavdelingen har bundet store ressurser i organisasjonen og medført 

en svært krevende periode. 
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Regnskap Budsjett Avvik R/B Budsjett 

  
31.12.2017 31.12.2017 2017 2017 

      
Ansvar: 400 Plan, teknikk og miljø (adm)         

10 Lønn 992 2 149 -1 157 2 149 

11 Pensjon 148 379 -231 379 

12 Arbeidsgiveravgift 169 357 -188 357 

20 Driftsutgifter 3 729 1 904 1 825 1 904 

60 Driftsinntekter 0 0 0   

61 Ref sykepenger -1 -68 67 -68 

80 Fonds, finans etc -20 220 -240 220 

  Sum ansvar: 400 Plan, teknikk og miljø 5 017 4 941 76 4 941 

      
Ansvar: 410 Bygg og eiendom         

10 Lønn 2 280 2 009 271 2 009 

11 Pensjon 268 340 -72 340 

12 Arbeidsgiveravgift 362 335 27 335 

20 Driftsutgifter 8 767 8 240 527 8 240 

60 Driftsinntekter -6 168 -6 085 -83 -6 085 

61 Ref sykepenger 0 -48 48 -48 

80 Fonds, finans etc 7 328 8 176 -848 8 176 

  Sum ansvar: 410 Bygg og eiendom 12 837 12 967 -130 12 967 

      
Ansvar: 411 Renhold         

10 Lønn 4 913 4 675 238 4 675 

11 Pensjon 681 827 -146 827 

12 Arbeidsgiveravgift 736 762 -26 762 

20 Driftsutgifter 891 1 032 -141 1 032 

60 Driftsinntekter -99 -50 -49 -50 

61 Ref sykepenger -359 -156 -203 -156 

  Sum ansvar: 411 Renhold 6 763 7 090 -327 7 090 

      
Ansvar: 420 Plan, areal og miljø         

10 Lønn 708 695 13 695 

11 Pensjon 101 125 -24 125 

12 Arbeidsgiveravgift 114 115 -1 115 

20 Driftsutgifter 925 703 222 703 

60 Driftsinntekter -308 -300 -8 -300 

80 Fonds, finans etc -1 175 0 -1 175 0 

  Sum ansvar: 420 Plan, areal og miljø 365 1 338 -973 1 338 
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Ansvar: 425 Forvaltning         

10 Lønn 3 209 2 951 258 2 951 

11 Pensjon 432 516 -84 516 

12 Arbeidsgiveravgift 485 481 4 481 

20 Driftsutgifter 877 624 253 624 

60 Driftsinntekter -3 118 -4 051 933 -4 051 

61 Ref sykepenger -226 -63 -163 -63 

80 Fonds, finans etc -273 -55 -218 -55 

  Sum ansvar: 425 Forvaltning 1 386 403 983 403 

      
Ansvar: 430 Samferdsel, beredskap og miljø         

10 Lønn 120 95 25 95 

11 Pensjon 12 16 -4 16 

12 Arbeidsgiveravgift 19 17 2 17 

20 Driftsutgifter 6 938 6 786 152 6 786 

60 Driftsinntekter -14 0 -14 0 

80 Fonds, finans etc 1 764 1 226 538 1 226 

  Sum ansvar: 430 Samferdsel, beredskap og miljø 8 839 8 140 699 8 140 

      
Ansvar: 441 Verdens Ende         

10 Lønn 276 348 -72 348 

11 Pensjon 26 23 3 23 

12 Arbeidsgiveravgift 43 60 -17 60 

20 Driftsutgifter 485 744 -259 744 

60 Driftsinntekter -1 320 -1 442 122 -1 442 

80 Fonds, finans etc 975 481 494 481 

  Sum ansvar: 441 Verdens Ende 485 214 271 214 

      
Ansvar: 444 Færder nasjonalpark     0   

10 Lønn 55 20 35 20 

11 Pensjon 5 0 5 0 

12 Arbeidsgiveravgift 8 3 5 3 

20 Driftsutgifter 461 359 102 359 

60 Driftsinntekter -1 450 -1 550 100 -1 550 

80 Fonds, finans etc 0   0   

  Sum ansvar: 444 Færder nasjonalpark -921 -1 168 247 -1 168 

            

Ansvar: 445 Havner & Friområder         

10 Lønn 230 158 72 158 

11 Pensjon 18 7 11 7 

12 Arbeidsgiveravgift 35 24 11 24 
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20 Driftsutgifter 741 551 190 551 

60 Driftsinntekter -467 -609 142 -609 

80 Fonds, finans etc 190 188 2 188 

  Sum ansvar: 445 Havner & Friområder 747 319 428 319 

      
Ansvar: 450 VAR-området         

10 Lønn 2 059 1 928 131 1 928 

11 Pensjon 237 325 -88 325 

12 Arbeidsgiveravgift 323 314 9 314 

20 Driftsutgifter 18 356 18 276 80 18 276 

60 Driftsinntekter -35 233 -34 542 -691 -34 542 

61 Ref sykepenger 0   0   

80 Fonds, finans etc 5 720 8 332 -2 612 8 332 

  Sum ansvar: 450 VAR-området -8 538 -5 367 -3 171 -5 367 

      
Ansvar: 460 Utvikling         

10 Lønn 981 1 320 -339 1 320 

11 Pensjon 128 235 -107 235 

12 Arbeidsgiveravgift 159 215 -56 215 

20 Driftsutgifter 71 106 -35 106 

  Sum ansvar: 460 Utvikling 1 339 1 876 -537 1 876 

      

 

TOTALT PTM         

 

Lønn og sosiale kostnader 19 746 21 489 -1 743 21 489 

 

Driftsutgifter 42 241 39 325 2 916 39 325 

 

Driftsinntekter -48 177 -48 629 452 -48 629 

 

Fonds, finans, avskrivninger 14 509 18 568 -4 059 18 568 

 

TOTALT PTM 28 319 30 753 -2 434 30 753 

      

 

TOTALT PTM eks ansvar 450         

 

Lønn og sosiale kostnader 17 127 18 922 -1 795 18 922 

 

Driftsutgifter 23 885 21 049 2 836 21 049 

 

Driftsinntekter -12 944 -14 087 1 143 -14 087 

 

Fonds, finans, avskrivninger 8 789 10 236 -1 447 10 236 

 

TOTALT PTM eks VAR 36 857 36 120 737 36 120 

 

I hovedtrekk var driften i 2017 preget at reduserte inntekter på forvaltningsområdet 

(byggesak), parkering og havneavgifter. I regnskap for 2017 og for økonomiplanperioden 

2016-2019 skal VAR regnskapet balanseres etter selvkostprinsippet. Likeledes gjelder dette 

byggesak og oppmåling. Gebyrene skal gi full kostnadsdekning. 
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Følgende kommentarer kan knyttes til regnskapet: 

 

Regnskapet viser et samlet mindreforbruk på 2,4 mill pr. 31.12 sett i forhold til budsjett. Dette 

er inkl. VAR-sektoren. Holder vi VAR-sektoren utenfor, viser regnskapet et merforbruk på 

0,7 mill kr i forhold til budsjett. 

 

De enkelte enhetene/avdelingene. 

 

Adm., ledelse og IKT 

Ansvar 400-Plan, teknikk, miljø. 

Regnskap er bokført med 76 000 kr i merforbruk. Kostnader til IKT drift er ført på 

driftsutgifter etter avtale om fellesdrift i Jarlsberg IKT. 

 

Plan, areal, miljø 

Ansvar 420 – Plan, areal, miljø. 

Regnskap bokført med 973 000 kr i mindreforbruk.  

 

Forvaltning 

Ansvar 425 – Forvaltning (byggesak, geodata mm.) 

Regnskapsmessig overforbruk på 983 000 kr. Inntekter fra byggesaksgebyrene ligger 

betydelig under budsjett. Tjenestene er preget av at avdelingens saksbehandling siste halvår 

var under granskning.  

 

Drift, vedlikehold, service 

Ansvar 410 Bygg og Eiendom, 411 Renhold, 430 Samferdsel, beredskap, miljø, 441 Verdens 

Ende, 445 Havner, friområder, 450 VAR-området. 

 

Ansvar 410 Bygg og Eiendom viser et underforbruk på 130 000 kr. Store kostnader til 

vedlikehold av sykehjem er dekket av fond. 

 

Ansvar 411 Renhold er bokført med 327 000 kr i underforbruk. Området har hatt høyt 

sykefravær og større sykepengerefusjoner enn antatt. 

 

Ansvar 430 Samferdsel, beredskap, miljø viser et merforbruk på 699 000 kr. Driftskostnadene 

(vedlikehold og strøm) er noe høyere en forventet.  

 

Ansvar 441 Verdens Ende viser et merforbruk på 271 000 kr. Budsjettet ble ikke nådd i 

hovedsak grunnet lavere havneavgifter enn forventet. 

  

Ansvar 444 Færder Nasjonalpark. Regnskapet viser 247 000 kr i merforbruk mot budsjett i 

2017. Det er bokført 0,1 mill kr lavere leieinntekter enn budsjett samtidig som 

driftskostnadene er tilsvarende høyere.  

 

Ansvar 445 Havner og Friområder viser et merforbruk på 428 000 kr. Høyere drifts- og 

vedlikeholdskostnader i kombinasjon med lavere inntekter enn forventet er hovedårsak. 

 

Ansvar 450 VAR-området viser et underforbruk på 3 171 000 kr etter justering av 

selvkostfondene. Egne noter til regnskapet er produsert for alle selvkostområdene. Der 

fremgår mer detaljerte opplysninger om den enkelte tjeneste. 
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Utvikling 

Ansvar 460 – Utvikling. 

Regnskapet avsluttes med 537 000 kr i mindreforbruk. Dette skyldes vakant stilling som VA 

ingeniør etter pensjonsavgang sommer 2017. 

 

Utfordringer og uløste oppgaver: 

 

Det vises til utfordringsdokumentet for Færder kommune. 
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8.5 Kirkelig fellesråd 

 

 
 

 

 
 

 
Fellesrådets økonomiske ansvar omfatter lønnsutgifter, utgifter til drift og vedlikehold av kirker og 

kirkegårder, samt administrative utgifter for menighetsråd/fellesråd og prestekontor. I samsvar med 

kirkeloven er kommunen pålagt å stille økonomi til disposisjon ved direkte bevilgninger eller gjennom 

kommunal tjenesteyting. Videre er det presisert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet at 

utgifter til sammenslåing av kirkelige fellesråd dekkes innenfor departementets støtte til dekning av 

kommunenes engangskostnader i reformen.  

Den kommunale rammebevilgningen til kirkelige formål i 2016 var kr 4 815 000 til Tjøme kirkelige 

fellesråd. Det var i tillegg i perioden 2016-2017 bevilget kr 1 150 000 til Færder kirkelige fellesnemnd 

for omstillingskostnader, og regnskap for omstillingen er inkludert i Tjøme kirkelige fellesråds 

regnskap. 

Regnskap for 2017 viser et regnskapsmessig mindre forbruk på kr. 145 567. Dette tilsvarer 2 % av 

total regnskap.  

Mindre forbruket er knyttet hovedsakelig til lavere enn forventet pensjonskostnader og noe lavere 

vedlikeholdskostnader enn planlagt.  

 

Kirkelig fellesråd - Drift - tall i kr

Inklusiv omstillingsmidler

. Regnskap 2017 Reg. Budsjett 2017 Regnskap 2016

Lønn inkl sosiale utgifter 4 371 946                  4 650 560                     4 049 729               

Driftsutgifter 2 546 327                  2 665 075                     2 393 985               

Driftsinntekter 1 609 666                  1 463 075                     1 920 161               

Kommunalt tilskudd 4 965 000                  4 965 000                     5 699 000               

Fonds, finans, etc. 489 173                     887 560                         874 046-                  

Regnskapsmessige mindreforbruk 145 566                     -                                 301 401                  
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2. Personal. 

Antall fast stillinger: 8.  

Antall årsverk: 6,1.  

I 2016 er kirkevergen på Tjøme tilsatt i 30 % som prosjektleder for overgang til Færder, og er 

tilsatt som Kirkeverge for Færder kirkelige fellesråd fra 01.01.2018. Det er i tillegg engasjert 

andre på timesbasis for bistand med økonomiarbeid, vedlikeholdsoppfølging og sesonghjelp 

for gravferdsvirksomhet. 

 

3. Investeringer.   

 

I 2017 er det to større prosjekter kirkelig fellesråd har prioritert.  

 

Steinmuren som omringer Tjøme kirkegårds nordre del er rehabilitert, og deler av muren er 

anlagt på nytt med telesikre masser som fundament. I tillegg er en helt ny steinmur anlagt på 

nordøstre side av Tjøme kirkegård, ca. 90 meter. Totalt har prosjektet beløpt seg til kr  

1 467 000.  

 

Navnet minnelund ved Tjøme kirkegård anlagt. En navnet minnelund er en urne gravplass 

med et felles minnesmerke for flere urnegraver. Gravplassbetjening sørger for vedlikehold av 

felles minnesmerke og området. Minnesmerke og urnefelt er opparbeidet på nordvest siden av 

Tjøme kirkegård, og utforming av minnesmerke er som en lang, lav mur bestående av lokal 

stein og gjenbrukt eldre gravstein. Urnefelt gir plass til over 300 nye urnegraver ved Tjøme 

kirkegård. Navnet minnelund tas i bruk vår 2018. Prosjektet har beløpt seg til kr 1 246 000 

inkludert prosjekteringskostnader i 2016. 

 

Prosjektene er gjennomført i henhold til budsjett og tidsplan. 

 

4. Verbale kommentarer / andre forhold / konklusjon. 

Årsrapporten for Tjøme kirkelige fellesråd gir en utfyllende oversikt over prosjekter og 

satsingsområder for året.  
 

I tillegg til vanlig drift har arbeid med å etablere et nytt fellesråd hatt stort fokus i 2016. Mens aktivitet 

i Tjøme kirkelige fellesråd har vært lavere enn normalt, har Færder kirkelige fellesnemnd avholdt 7 

møter og behandlet 53 saker knyttet til etablering av nytt Færder kirkelige fellesråd. 

 

Tjøme kirke feiret 150 års jubileum i 2017. I forkant av jubileum er uteområdet ved kirken 

oppgradert og rehabilitert på flere områder. Steinmur og navnet minnelund er omtalt under 

investeringer. For øvrig er skråning foran Tjøme kirke opparbeidet med beplantning og bark 

og parkeringsplassen er asfaltert. Blant andre vedlikeholdsarbeid er maling av gulvet i Tjøme 

kirke og reparasjon av råte i inngangsparti i Hvasser kirke utført. Nytt lydanlegg til Tjøme 

kirke er prosjektert og bestilt i 2017 for levering tidlig i 2018. 

 

Konklusjon:  

Ved utgangen av året går driften med et mindreforbruk tilsvarende ca kr 145 617. I tillegg til 

vanlig drift har året vært preget av arbeid med overgang til Færder, Tjøme kirkes jubileum, 

investeringer knyttet til steinmur og navnet minnelund. 
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TJØME KOMMUNE        Årsberetning 2017 

5. Omstillingsbudsjett og regnskap 

Regnskap for Tjøme kirkelige fellesråd inkluderer både Tjøme kirkelige fellesråds regnskap og 

omstillingsregnskap relatert til Færder. Færder regnskap er avsluttet i null.  

 

Ved inngangen av året var det kr 707 000 igjen i omstillingstilskudd. I tillegg ble det i 2017 søkt om 

og innvilget kr 150 000 til å anlegge fiber i Teie kirke.  

 

Omstillingskostnader omfatter frikjøp av kirkevergen i 30 % stilling til Færder arbeid, IKT kostnader 

for kirkefaglige programvare og opplæring, samt IKT utstyr. Møtegodtgjørelser, kurs og samlinger er 

også en del av omstillingsbudsjettet. Etter regnskap for 2017 er ferdigstilt gjenstår det 

omstillingskostnader i 2018 knyttet til IKT implementering og kontorendringer. 

 

Ubrukte midler relatert til Færder kr 302 315 avsettes til fond og budsjetteres brukt til samme formål i 

2018. 
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ÅRSRAPPORT 
 

 

1.1 POLITISK ORGANISERING 
 

 
 

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

 

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

 

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

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

for Plansaker behandler saker vedrørende kommunens planer. 

 

Ordfører Bente Kleppe Bjerke (Ap) 

Varaordfører Carl-Erik Grimstad (V), fra 18.10.2017 Pål Syse (TL) 

Hovedutvalgsleder for Levekår: Elin Ekeid (Ap) 

Hovedutvalgsleder for Miljø og Teknikk: Pål Syse (TL) 

Hovedutvalgsleder for Plansaker: Randi Fjellberg (MDG) 

 

Den politiske saksbehandlingen kan tallfestes på følgende måte i 2017: 

 

Kommunestyret har behandlet 68 saker, formannskapet 27, hovedutvalg for levekår 29, 

Hovedutvalg for miljø og teknikk 91 og hovedutvalg for plansaker 0. 

 

 

Kommunestyre  

Hovedutvalg  

Levekår 

Hovedutvalg  

Miljø og teknikk 

Hovedutvalg 

Plansaker  

Kontrollutvalg  

Formannskap 

Kommuneplanutvalg 

Valgstyre 

Klagenemd 

Admin. utvalg 

 

Arbeidsmiljøutvalg 
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1.2 ADMINISTRATIV ORGANISERING 

 

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

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

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

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

kommunikasjon. 

 

Kommunens ledergruppe består av: 

 

Rådmann: Christine Norum   Kommunalsjef Johnny Steinsvåg 

Kommunalsjef Anne Johansson  Kommunalsjef Gunnar Rougnø 

Personalsjef Dag Breirem   Økonomisjef Laila Rognaldsen 

 

Fra 01.09.2017 var Kommunaldirektør Margrethe Løgavlen tilsatt som kommunalsjef for 

teknisk sektor i 40 % stilling. Laila Rognaldsen var permittert i 60 % stilling som økonomisjef 

i Tjøme kommune fra 01.09.2017 og tilsatt som kommunaldirektør i Nøtterøy kommune for 

etablering av Færder kommune i samme stillingsprosent 

 

 

  
 

 

 

Rådmann 
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Bo og 
tiltakstjenester 

Oppvekst og kultur 
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Plan, teknikk og miljø 
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Forvaltning 
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1.3 HOVEDTREKK 2017 
 

 

 

Tjøme kommune årsregnskap for 2017 avlegges med et positivt resultat på 14,2 millioner 

kroner. Netto driftsresultat er på 1,38 millioner, det vil si 0,4 %. Korrigert for Tjøme 

kommunes andel i midler mottatt i Nøtterøy kommune for vertskommunesamarbeidene 

innvandrer- og flyktningetjenesten, barnevern og omstillingsmidler ville resultatet for Tjøme 

kommune vært ytterligere 2 millioner høyere. Nettodriftsresultat er korrigert for dette 0,9%. 

  

Budsjettet for 2017 ble vedtatt delfinansiert basert på bruk av avsatte driftsmidler og med 

forventing om negativt netto driftsresultat.  

 

Skatteinngangen i 2017 er hovedårsaken til det gode regnskapsresultatet for 2017. 

Avkastningen på forvaltet kapital endte over forventet i justert budsjett, sammen med 

moderate pensjonskostnader og et lavt rentenivå er denne faktor som har gitt gode resultater. 

Årets resultat overføres til Færder kommune og vil disponeres av kommunestyret i Færder 

kommune. 

 

Tjøme kommune har i en årrekke hatt et relativt høyt investeringsnivå og økende gjeld. Dette 

presser driftsbudsjettene i form av utgifter til renter og avdrag. Videre er det slik at 

investeringer også fører til økte driftsutgifter i form av for eksempel behov for mer personale. 

Om lag 52 % av Tjøme kommunes lånegjeld er knyttet til selvkostregimer og vil dekkes via 

kommunale gebyrer. 

 

Tjøme kommune hadde en avkastning på forvaltet kapital på 3,6 millioner kroner, det vil si 

4,3 % i 2017. Retningslinjene for forvaltning av porteføljen skjer i tråd med kommunestyrets 

retningslinjer i kommunens finansreglement og har for 2017 bidratt positivt til kommunens 

driftsresultat. 

 

Store verdier er i 2017 disponert fra Tjøme kommunes fond og investert i ny barnehage ved 

Lindhøy og gangvei langs Østveien.  

 

Tjøme kommune gjennomførte ekstraordinært kommunestyrevalg samtidig med 

stortingsvalget høsten 2017.  

 

2017 var overgangsåret og innspurten til Færder kommune. Året har vært krevende for 

kommunens ansatte med mange endringer og alle enheter har vært preget av forberedelser i å 

bygge opp Færder kommune. Svært mange har vært involvert i større og mindre 

arbeidskrevende oppgaver i tillegg til daglig drift. Engasjementet har vært stort og 

kommunens ansatte har vist evne til omstilling. 
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1.4 NØKKELTALL 

 

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

 

 

2017 2016 2015 2014 2013 

Innbyggertall pr 31.12.         4 928        4 971  4 977 4 982 4 927 

Skatteinntekter 155,48 142,03 126,97 122,60 120,40 

Rammetilskudd  108,52 109,02 109,75 110,30 105,20 

Frie inntekter pr innbygger (kr)       52 853  50 506 47 563 46 752 45 899 

Endring frie inntekter pr innb. 4,6 % 6,2 % 1,7 % 1,9 % 4,7 % 

 

Sum inntekter fra skatt og rammetilskudd utgjør 264 mill. kr i 2017. Dette er 9,2 mill. kr over 

regulert budsjett. Tjøme kommune hadde en inntekt fra skatt i 2017 på kr 30 100 pr 

innbygger. Dette er 101,1 % av landsgjennomsnittet og en økning fra 2016 da Tjøme lå på 

98,5 % av landsgjennomsnittet. Skatteinntekt pr innbygger i 2016 var kr 28 301.   

  

 
2017 2016 2015 2014 2013 

Brutto driftsresultat  1,66 4,82 7,82 -0,6 15,6 

Netto eksterne finansposter -21,66 -21,26 -21,70 -17,90 -15,80 

Netto driftsresultat  1,38 4,18 5,97 0,14 17,10 

Netto driftsresultat i % 0,4 % 1,1 % 1,7 % 0,0 5,1 % 

Overskudd/underskudd 14,2 12,4 8,7 4,7 9,4 

Avsetning bundne fond -8,94 -1,17 -3,5 -2 -7,5 

 

Netto driftsresultat i 2017 er positivt med 0,4 % for Tjøme kommune. Teknisk 

beregningsutvalg anbefaler kommunene å ha et netto driftsresultat på 1,75 prosent. 

Begrunnelsen for målsettingen med netto driftsresultat på 1,7 % i kommunesektoren er å 

sørge for en driftsmargin, og å bevare verdiene sektoren allerede sitter på, samt å kunne sette 

av noen egne penger til investeringer. 

 

Sum driftsinntekter utgjør 385,9 mill kr i 2017, 23,7 mill kr over budsjett. Driftsutgiftene 

viser et samlet merforbruk på ca 20,5 mill kr i forhold til budsjett.  

 

Finansinntektene var ca 1 mill kr høyere enn budsjettert i 2017. Avkastningen på kommunens 

langsiktige portefølje har vært høyere enn forventet i budsjett.  

 

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

- viser et mindreforbruk på kr 1,5 mill i forhold til budsjett. Lavt rentenivå og refinansiering 

av lån i løpet av året er årsak til dette. 
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2017 2016 2015 2014 2013 

Investeringer 111,5 35,0 48,4 65,4 47,7 

Nye låneopptak  48 10 61,9 29,6 41 

Langsiktig gjeld eks pensjon  509,9 482,9 489,5 441,7 426,1 

Andel egenkapital 17,8 % 17,0 % 18,1 % 18,2 % 17,3 % 

 

Tabellen over viser at Tjøme kommune har hatt høye investeringer i 2017, ny barnehage i 

Lindhøyområdet er hovedårsak til dette. Investeringsnivået gir en relativt høy gjeldsgrad, noe 

som igjen gir økt press på driften i form av økte utgifter til renter og avdrag. Det er vært å 

merke seg at investeringer i VAR utgjør over halvparten av lånemengden til Tjøme kommune 

og er gebyrfinansiert. 
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Utviklingen i kommunens balanse de siste 5 år på aggregert nivå vises i tabellen under: 

 

 

BALANSE 2017 2016 2015 2014 2013 

Eiendeler           

Anleggsmidler           

Aksjer og andeler           15 345          14 081  13 082 12 289 11 490 

Pensjonsmidler        371 776        347 582  335 248 308 767 278 266 

Langsiktige utlån          22 884          19 946  17 168 17 144 14 798 

Faste eiendommer, maskiner mv.        684 535        597 095  589 905 563 781 521 043 

Sum anleggsmidler   1 094 541      978 703  955 404 901 981 825 597 

Omløpsmidler           

Kasser, bankinnsk og plasseringer        128 882        154 162  167 881 148 208 172818 

Fordringer           25 433          28 526  19 709 20 786 17609 

Andre omløpsmidler (premieavvik)          19 339          21 137  22 311 26 091 17876 

Sum omløpsmidler      173 654      203 825  209 901 195 085 208303 

Sum eiendeler    1 268 195    1 182 529  1 165 305 1 097 066 1 033 900 

            

Gjeld og egenkapital           

Gjeld           

Pensjonsforpl inkl arb.giveravg.        453 586       438 573  415 293 394 272 369 726 

Langsiktig gjeld (lån)        509 931       482 885  489 537 441 762 426 090 

Sum langsiktig gjeld      963 516       921 458  904 830 836 035 795 816 

Kortsiktig gjeld          78 454         60 071  49 427 61 149 49 861 

Sum gjeld   1 041 970      981 529  954 257 897 184 845 677 

Egenkapital           

Fond          74 074  121 763 124 022 131 780 124 026 

Udekket i inv.regnsk., likv.reserve         0 

Endring regnskapsprinsipp -4 552 -4 552 -4 552 -4 552 -4 552 

Regnskapsmessig overskudd          14 251  12 399 8 689 4 711 9 416 

Regnskapsmessig underskudd         0 

Kapitalkonto        142 453  71 390 82 889 67 943 59 333 

Sum egenkapital      226 225  201 000 211 048 199 882 188 223 

Sum gjeld og egenkapital    1 268 195  1 182 529 1 165 305 1 097 066 1 033 900 
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1.5 PERSONAL – KOMMUNEN SOM ARBEIDSGIVER 

 

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

 
 2017 

Antall årsverk 252,19 

Antall ansatte 329 

Antall kvinner 268 

% andel kvinner 81,46 

Antall menn 61 

% andel menn 18,54 

Antall kvinner ledende stillinger 15 

% andel kvinner i ledende stillinger 57,69 

Antall menn i ledende stillinger 11 

% andel menn i ledende stillinger 42,31 

 

 
Fordeling heltid/deltid 2017 

Antall deltidsstillinger 182 

Antall kvinner i deltidsstillinger 158 

% andel kvinner i deltidsstillinger 86,81 

Antall menn i deltidsstillinger 24 

% andel menn i deltidsstillinger 13,19 

 

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

stabilt i de seinere årene. 

 

I norske kommuner og fylkeskommuner ser lederstrukturen slik ut (tall for 2017 foreligger 

ikke ennå): 

 
                                          Andel kvinner (%)                                               Andel menn (%) 

 2009 2016 2009 2016 

Toppledere 18 % 28 % 82 % 72 % 

Sektorledere 52 % 61 % 48 % 39 % 

Enhetsledere 68 % 74 % 32 % 26 % 

    

Selv om det blir stadig flere kvinnelige rådmenn i kommunesektoren, er det fortsatt langt flere 

menn enn kvinner i rådmannsstillinger. Ifølge PAI-registeret har andelen kvinnelige rådmenn 

økt fra 6 til 28 % siden 1992. Andelen varierer med kommunestørrelse, og var i 2016 høyest i 

kommuner med mellom tre og fem tusen innbyggere og lavest i de største kommunene. 

 

Ved inngangen til 2017 var det totalt 1 950 sektorledere og 7 500 virksomhetsledere / 

enhetsledere i kommunesektoren. Siden 2009 har andelen kvinnelige sektorledere økt fra 52 

til 61 %. For virksomhetsledere / enhetsledere har tilsvarende andel gått fra 68 til 74 %.  

Økningen kan, for begge ledernivå, tilskrives samtlige tjenesteområder. 

 

20 % av kommunene og 29 % av fylkeskommunene har iverksatt tiltak for å få en bedre 

kjønnsbalanse blant ledere. For omtrent like mange er ikke dette en aktuell problemstilling 

(Ipsos, 2017). 
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I Tjøme kommune er det kvinnelig rådmann, og i rådmannens ledergruppe, dvs. blant 

kommunalsjefene er det 1 kvinne og 2 menn. Samlet sett er det således i rådmannens 

ledergruppe 50 / 50. Av enhetslederne under rådmann/kommunalsjef er det 6 kvinner og 5 

menn - 4 av de 5 mennene er alle i plan, miljø og teknikk. 

 

 
 Kvinner  Menn  

 Antall % Antall % 

Rådmann 1 100   

Kommunalsjef 1 33 2 67 

Enhetsledere 6 54 5 46 

 

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

kvinneandelen stort sett er høyere blant enhetsledere (54 %) enn toppledere (50 %).  

 

Generelt sett jobber kvinner oftere deltid og i omsorgsyrker, og er i mindre grad ansatt i 

lederstillinger enn menn. Vi ser likevel en økning i andelen kvinnelige ledere i kommunal 

sektor. Kvinner tar også i større grad høyere utdanning (SSB). 

 

Kjønnsbalanse - kjønnsfordelingen i områdene   

 

 
 
Kjønnsbalansen i Tjøme kommune har i likhet med øvrige kommuner i landet en stor 

overvekt av kvinnelige ansatte, og i Tjøme er kvinneandelen 82,73 %. Størst kvinneandel er 

det i oppvekst og kultur (86,77 %) og i helse og velferd (85,36 %). Dette er som i øvrige 

kommuner i Norge. I kommunesektoren som helhet utgjør kvinneandelen i Norge 78 %.  

 

Likelønn  

 

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

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

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

 
 Antall Gjennomsnittslønn 

Kvinner 276 454 955 

Menn 58 518 419 

Gjennomsnittslønn totalt 339 486 687 

 

Område Menn Kvinner Total

t 

% 

andel  Kvinner Menn Kvinner 

Stab 5 18 23 78, 26 % 53 96,94 

Oppvekst og kultur 16 105 121 86, 77 % 92, 12 80, 99 

Helse og velferd 24 140 164 85, 36 % 60, 14 64, 59 

Plan, teknikk og miljø 13 15 28 53, 71 % 100 96, 33 

Total

t 

58 278 336 82, 73 % 

Antall 

ansatte 

Gjennomsnittlig stillings-% 
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Gjennomsnittslønnen totalt er NOK 454.955 for kvinner, mens den er NOK 518.419 for 

menn. Gjennomsnittlig årslønn for alle ansatte er NOK 486.687.   

Tiltak for å fremme likelønn 

 

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

en sa ovenfor om at  

 

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

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

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

 

Lønnspolitikk 

 

Året 2017 er det gjennomført et mellomoppgjør, mens det i 2018 er et hovedoppgjør.  

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

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

kommunen. Årets lønnsoppgjør / mellomoppgjøret i kap. 4 utgjorde 2,4 % (basert på et 

overheng til 2017 på 0,9 %, anslag lønnsglidning i 2017 på 0,2 %, sentralt tillegg pr. 1.7.17 på 

0,9 % samt pott til lokale lønnsforhandlinger (0,9 % pr. 1.8.17) på 0,4 %.   

 

Året 2017 har det også vært gjennomført forhandlinger med hjemmel i HTA. kap. 3 og 5.  

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

parter under lønnsforhandlingene.” 

 

I 2016 var gjennomsnittlig årslønn pr. årsverk for kommuneansatte i Norge på NOK 489.500 

(vi har ikke tall for 2017 ennå). Gjennomsnittlig årslønn pr. årsverk for ansatte i Tjøme 

kommune var NOK 486.687 i 2017, dvs. det nominelle tallet for 2017 er drøyt 99,42 % av 

gjennomsnittet i Norge i 2016. Det gjennomsnittlige lønnsnivået i kommunesektoren er lavere 

enn i industrien og staten (TBU, 2017). Noe av denne forskjellen kommer av forskjeller i 

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

stillinger uten krav til utdanning større i kommunesektoren enn i staten.  
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2. HOVEDOVERSIKTER  (alle tall i 1000 kr) 

Økonomiske oversikt - drift Note 

Regnskap 

2017 

Revidert 

budsjett 

Opprinnelig 

budsjett 

Regnskap 

2016 

Driftsinntekter           

Brukerbetalinger   9 372 9 839 9 839 9 213 

Andre salgs- og leieinntekter   50 545 50 105 50 105 53 704 

Overføringer med krav til motytelse   28 265 19 822 19 822 22 192 

Rammetilskudd   108 529 114 573 115 983 109 027 

Andre statlige overføringer   32 102 27 612 26 202 38 436 

Andre overføringer   1 612 53 53 914 

Skatt på inntekt og formue   155 484 140 181 140 181 142 036 

Sum driftsinntekter   385 909 362 185 362 185 375 524 

Driftsutgifter           

Lønnsutgifter 2, 14 162 493 156 157 156 845 163 567 

Sosiale utgifter 5 45 426 48 389 47 701 44 896 

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.prod. 14 37 113 32 232 32 232 34 840 

Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod. 14 91 491 91 816 91 816 83 508 

Overføringer 14 26 345 14 505 14 505 23 264 

Avskrivninger 4 21 385 20 596 20 596 20 622 

Sum driftsutgifter   384 253 363 695 363 695 370 697 

Brutto driftsresultat   1 656 -1 510 -1 510 4 827 

Finansinntekter           

Renteinntekter, utbytte og eieruttak   1 437 2 615 2 615 1 696 

Gevinst på finansielle instrumenter 16 3 656 1 600 1 600 3 807 

Mottatte avdrag på utlån   108 0 0 134 

Sum eksterne finansinntekter   5 201 4 215 4 215 5 638 

Finansutgifter           

Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.   9 557 10 711 10 711 9 224 

Avdragsutgifter   16 948 17 750 17 750 17 433 

Utlån   357 0 0 250 

Sum eksterne finansutgifter   26 862 28 461 28 461 26 907 

Resultat eksterne finanstransaksj.   -21 661 -24 246 -24 246 -21 269 

Motpost avskrivninger 4 21 385 20 596 20 596 20 622 

Netto driftsresultat   1 380 -5 160 -5 160 4 179 

Interne finanstransaksjoner           

Bruk av tidl års regnsk m mindreforbruk   12 399     8 688 

Bruk av disposisjonsfond 10 7 932 1 797 1 797 6 099 

Bruk av bundne fond 10 9 062 4 147 4 147 5 328 

Sum bruk av avsetninger   29 393 5 944 5 944 20 115 

Overført til investeringsregnskapet   3 344 0 0 0 

Avsetninger til disposisjonsfond 10 4 230 -1 000 -1 000 10 728 

Avsetninger til bundne fond 10 8 948 1 784 1 784 1 168 

Sum avsetninger   16 522 784 784 11 896 

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk   14 251 0 0 12 399 
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Økonomiske oversikt - investering Note 

Regnskap 

2017 

Revidert 

budsjett 

Opprinnelig 

budsjett 

Regnskap 

2016 

Inntekter           

Salg av driftsmidler og fast eiendom   4 211 8 000 8 000 18 

Andre salgsinntekter   0 0 0 0 

Overføringer med krav til motytelse   600     5 011 

Kompensasjon for merverdiavgift   15 910     1 088 

Statlige overføringer   0 7 269 7 269 0 

Andre overføringer   0 0 0 0 

Sum inntekter   20 721 15 269 15 269 6 117 

Utgifter           

Lønn og sosiale utgifter   0 0 0 0 

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.prod.   87 358 117 730 116 230 32 985 

Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod.   222 0 0 0 

Overføringer   22 940 20 250 20 250 1 088 

Renteutg., provisjoner og andre fin.utg.   0 0 0 0 

Sum utgifter   110 520 137 980 136 480 34 074 

Finanstransaksjoner           

Avdragsutgifter   4 007 1 500 1 500 2 219 

Utlån   5 249 1 500 1 500 4 035 

Kjøp av aksjer og andeler 7 983 800 800 886 

Dekning av tidl års merforbruk   0 0 0 0 

Avsetninger til ubundne investeringsfond 10 0 8 000 8 000 0 

Avsetninger til bundne fond 10 1 244 0 0 1 993 

Sum finansieringstransaksjoner   11 482 11 800 11 800 9 133 

Finansieringsbehov 18 101 281 134 511 133 011 37 090 

Dekket slik:           

Bruk av lån   50 716 90 081 90 081 31 171 

Mottatte avdrag på utlån   2 104 1 500 1 500 1 197 

Overført fra driftsregnskapet   3 344       

Bruk av disposisjonsfond   6 033 7 830 6 330 1 887 

Bruk av bundne driftsfond 10 3 690       

Bruk av ubundne investeringsfond 10 35 393 35 100 35 100 269 

Bruk av bundne fond 10 0 0 0 2 566 

Sum finansiering   101 280 134 511 133 011 37 090 

Udekket/udisponert   0 0 0 0 
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Balansen Note Regnskap 2017 Regnskap 2016 

EIENDELER       

Anleggsmidler   1 094 541 978 704 

Herav:       

Faste eiendommer og anlegg 4 681 205 592 885 

Utstyr, maskiner og transportmidler 4 3 330 4 210 

Utlån   22 884 19 946 

Aksjer og andeler 7 15 345 14 082 

Pensjonsmidler 5 371 776 347 582 

Omløpsmidler   173 654 203 825 

Herav:       

Kortsiktige fordringer   25 433 28 526 

Premieavvik 5 19 339 21 137 

Aksjer og andeler 16 42 854 81 275 

Kasse, postgiro, bankinnskudd   86 063 72 888 

SUM EIENDELER   1 268 195 1 182 529 

EGENKAPITAL OG GJELD       

Egenkapital   226 225 200 999 

Herav:       

Disposisjonsfond 10 52 810 62 545 

Bundne driftsfond 10 13 431 13 545 

Ubundne investeringsfond 10 5 873 41 266 

Bundne investeringsfond 10 1 960 4 406 

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift   -227 -227 

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest   -4 325 -4 325 

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk   14 251 12 398 

Kapitalkonto 12 142 453 71 390 

Langsiktig gjeld   963 516 921 458 

Herav:       

Pensjonsforpliktelser 5 453 586 438 573 

Andre lån 9 509 931 482 886 

Kortsiktig gjeld   78 454 60 072 

Herav:       

Annen kortsiktig gjeld   77 080 58 564 

Premieavvik 5 1 373 1 508 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD   1 268 195 1 182 529 

Memoriakonti   19 969 22 685 

Herav:       

Ubrukte lånemidler   11 346 14 062 

Andre memoriakonti   8 623 8 623 

Motkonto til memoriakontiene   -19 969 -22 685 
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Regnskapsskjema 1A - drift 

Regnskap 

2017 

Revidert 

budsjett 

Opprinnelig 

budsjett 

Regnskap 

2016 

Skatt på inntekt og formue 155 484 140 181 140 181 142 036 

Ordinært rammetilskudd 108 529 114 573 115 983 109 027 

Andre generelle statstilskudd 32 102 27 612 26 202 38 436 

Sum frie disponible inntekter 296 115 282 366 282 366 289 499 

Renteinntekter og utbytte 1 437 2 615 2 615 1 696 

Gevinst finansielle instrumenter 3 656 1 600 1 600 3 807 

Renteutg., provisjoner og andre fin.utg. 9 557 10 711 10 711 9 224 

Avdrag på lån 16 948 17 750 17 750 17 433 

Netto finansinnt./utg. -21 412 -24 246 -24 246 -21 154 

Til dekning av tidl års regn.m. merforbruk 0     12 399 

Til ubundne avsetninger 4 230 -1 000 -1 000 10 728 

Til bundne avsetninger 8 948 1 784 1 784 1 168 

Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 12 399 0 0 8 688 

Bruk av ubundne avsetninger 7 932 1 797 1 797 6 099 

Bruk av bundne avsetninger 9 062 4 147 4 147 5 328 

Netto avsetninger 16 215 5 160 5 160 -4 180 

Overført til investeringsregnskapet 3 344 0 0 0 

Til fordeling drift 287 575 263 280 263 280 276566 

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 273 324 263 280 263 280 264 136 

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 14 251 0 0  12 430 

 

 

Regnskapsskjema 2A - investering Regnskap 2017 

Revidert 

budsjett 

Opprinnelig 

budsjett 

Regnskap 

2016 

Investeringer i anleggsmidler 111 502 138 780 137 280 34 960 

Utlån og forskutteringer 5 249 1 500 1 500 4 035 

Avdrag på lån 4 007 1 500 1 500 2 219 

Avsetninger 1 244 8 000 8 000 1 993 

Årets finansieringsbehov 122 002 149 780 148 280 43 207 

Finansiert slik:         

Bruk av lånemidler 50 716 90 081 90 081 31 171 

Inntekter fra salg av anleggsmidler 4 211 8 000 8 000 18 

Tilskudd til investeringer 0 7 269 7 269 0 

Komp mva 15 910     1 088 

Mottatte avdrag på lån og refusjoner 2 704 1 500 1 500 6 208 

Andre inntekter 0 0 0 0 

Sum ekstern finansiering 73 541 106 850 106 850 38 485 

Overført fra driftsregnskapet 3 344       

Bruk av avsetninger 45 117 42 930 41 430 4 722 

Sum finansiering 122 002 149 780 148 280 43 207 

Udekket/udisponert 0 0 0 0 
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3. OMRÅDENE  

 

Kommentarene i dette avsnittet bygger på årsberetningen pr 31.12.16. For mer utfyllende 

informasjon henvises det til denne. 

 

Tall pr område 

    

Hele 1.000 kr 

 
Regnskap Budsjett Avvik R/B Budsjett Regnskap  

2016 Fordelt til områder: 31.12.2017 31.12.2017 2017 2017 

Område 1 Rådmannen           

Lønn og sosiale kostnader       17 054        17 238           -187        17 381       16 158  

Driftsutgifter       14 384        11 265          3 122        11 265       13 339  

Driftsinntekter       -7 120        -4 045        -3 075        -4 188       -3 780  

Fonds, avskrivninger       -1 302             -15        -1 287             -15       -4 089  

Totalt område 1 Rådmannen       23 016        24 443        -1 427        24 443      21 628  

Område 2 Oppvekst og kultur           

Lønn og sosiale kostnader       66 683        65 020          1 663        65 021       64 447  

Driftsutgifter       36 674        35 426          1 247        35 426       35 014  

Driftsinntekter     -13 203        -9 533        -3 670        -9 533     -11 768  

Fonds, avskrivninger       -1 036           -575           -461           -575              56  

Totalt område 2 Oppvekst og kultur       89 118        90 338        -1 221        90 339      87 749  

Område 3 Helse og velferd           

Lønn og sosiale kostnader       94 692        93 288          1 404        93 288       93 924  

Driftsutgifter       60 137        51 919          8 218        51 919       54 844  

Driftsinntekter     -23 518      -16 538        -6 980      -16 538     -40 272  

Fonds, avskrivninger          -432               80           -512               80              33  

Totalt område 3 Helse og velferd     130 879      128 749          2 130      128 749    108 529  

Område 4 Plan, teknikk og miljø           

Lønn og sosiale kostnader       19 746        21 489        -1 743        21 489       21 284  

Driftsutgifter       42 241        39 325          2 916        39 325       40 667  

Driftsinntekter     -48 177      -48 629             452      -48 629     -51 329  

Avskrivninger, fonds       14 509        18 568        -4 059        18 568       17 652  

Totalt område 4 Plan, teknikk og miljø       28 319        30 753        -2 434        30 753      28 274  

- herav VAR        -6 254        -2 591        -3 663        -2 591       -5 626  

Sum drift områder     271 332      274 283        -2 952      274 284    246 180  

Sum drift områder eks VAR    277 586     276 874            711     276 875    251 806  

Fra finans og fellesposter   -285 581    -274 284      -11 297    -274 284   -258 610  

=  Resultat -14 249  0  -14 249  0  -12 430  
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Driften av områdene viser samlet sett et mindreforbruk på 2,95 mill kr. Tar man ut tjenestene 

knyttet til VAR er merforbruk på områdene 0,7 millioner kroner. Det er benyttet 3,2 mill av 

premiefond pensjon i 2017. 

 

Resultatet for ”sum drift områder” avviker fra ”sum fordelt til drift” fra skjema 1A. Dette 

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

og avsetninger til - og bruk av - fondsmidler. 

 

Når det gjelder områdenes økonomiske resultater kommenteres følgende: 

 

 Rådmannens stab viser et positivt resultat på 1,4 millioner eller 5,8 % sammenlignet 

med revidert budsjett. Dette er primært bruk av premiefond, resterende avvik fra 

budsjett skyldes driftstilskudd og prosjektmidler. Kommunereformmidler er benyttet 

til dekning av utgifter i forbindelse med kommunesammenslåing. 

 Område oppvekst og kultur ender regnskapsmessig med mindreforbruk på 1,2 mill 

mot budsjett. Det er avvik mellom budsjetterte kostnader og endelig 

regnskapskostnad, dette gjelder fosterbarn som har ankommet kommunen i løpet av 

2017 og som har en tilhørende høyere inntekt enn budsjettert. 

 Helse og velferd har i løpet av 2017 fått økte kostnader til innbyggere som mottar 

særlig ressurskrevende helsetjenester. Etter korriger innen området i tertial, samt bruk 

av premiefond endte området med et merforbruk mot budsjett på 2,1 mill, tilsvarende 

1,6 %. Refusjon fra staten for særlig ressurskrevende tjenester er ført på finans og 

fellesområdet og må sees i sammenheng med merforbruket i området helse og velferd.  
 Plan, teknikk og miljø ender med et mindreforbruk på 2,4 mill, men korrigert for VAR 

tjenester i alle sektorer er resultatet et merforbruk på 1,2 mill. Lavere inntekter på 

havner og parkering samt lavere inntekter innen området forvaltning er årsak til dette.  
 

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

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

m. Samlet sett viser dette området et overskudd på 11,3 mill kr. Skatteinntektene fratrukket 

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

skatteinngang ca 8,2 mill kr høyere enn forventet i 2017. Avkastningen på kommunens 

portefølje har vært god i 2017 og har som en følge av et lavt rentenivå og gode markeder gitt 

avkastning 2 mill over justert budsjett. Etter aktuaravregningen ved årsoppgjør 2017 er 

premieavviket for 2017 positivt med 1,66 mill. Tjøme kommunes akkumulerte premieavvik 

til fremtidig amortisering er pr 31.12.2017 17,9 mill kroner inkl aga. Dette er midler som bør 

avsettes til fond for fremtidig amortisering av det samme premieavviket. Fond for 

premieavvik er før årsoppgjørsdisposisjoner 2017 er på 16,1 mill.  
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4. NOTER 
 

Notene har til hensikt å spesifisere forhold i det fremlagte regnskap som ikke fremkommer i 

tallmaterialet.  I tillegg er hensikten å beskrive forhold som ikke er direkte regnskapsrelatert, 

men som kan være utfyllende og ha vesentlig betydning for brukeren av regnskapet.  

Alle tall er oppgitt i 1000 kr. 

 

 

Note 1. Regnskapsprinsipper 
 

Årsregnskapet for Tjøme kommune er ført etter kommunelov, forskrift og god kommunal 

regnskapsskikk.  

 

 All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår 

av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av 

midler bare i balanseregnskapet skal ikke gjøres. 

 Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. 

 Regnskapet er så langt som mulig ført etter anordningsprinsippet.  Det betyr at alle kjente 

utgifter og inntekter som gjelder regnskapsåret er tatt med i regnskapet, uavhengig om 

faktura er mottatt eller ikke.   

 I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for 

kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen 

tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i kommunens 

portefølje, er omløpsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til 

betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som 

anleggsmidler. 

 Anskaffelser med levetid på minst 3 år og verdi på minst kr 100.000 føres i 

investeringsregnskapet. 

 Ved avslutning av investeringsregnskapet ble praksis endret i henhold til ny veileder fra 

KRD i 2011. Dette betyr at alle midler i investeringsregnskapet er frie og anses som felles 

finansiering av investeringsporteføljen unntatt øremerket finansiering fra andre.   

 Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50. All annen gjeld er 

kortsiktig gjeld. Kommunelovens § 50, pkt 7 gir retningslinjer for minimumsavdrag for 

kommunens langsiktige gjeld. For Tjøme kommune er det gjort en beregning etter en 

såkalt enkel modell, se note 9.  

 Gjeldende forskrifter for føring av pensjonspremie fra 2002 er fulgt, se egen note for 

pensjonskostnader.  Fra og med 2011 er reglene for amortisering av tidligere års 

premieavvik endret fra 15 til 10 år. Fra og med 2014 er reglene for amortisering av 

tidligere års premieavvik endret fra 10 år til 7 år. 
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Vurderingsregler 

 

 Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. 

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. 

 Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap. 

 Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk 

levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. 

Avskrivningene starter året etter at det er anskaffet. Avskrivningstiden er i tråd med §8 i 

forskrift om årsregnskap og årsberetning. 

 Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. 

 

 

Note 2. Ytelser til ledende personer mv  

 
I 2017 har ordfører mottatt til sammen kr 809 260 i oppgavepliktig lønn. Varaordfører har 

mottatt til sammen kr 165 176 i oppgavepliktig lønn i 2017. 

Rådmann har i samme periode mottatt kr 1.461 621 i oppgavepliktig lønn. 

 

Honorar til revisor (KPMG) utgjør kr 157 024 (eksl mva).  Av dette utgjør kr 40 920 

forvaltningsrevisjon. 

 

Antall årsverk de siste 5 år: 

 
 

2017 

 

2016 

 

2015 

 

2014 

 

2013 

 

252,1 

 

256,5 

 

261,8 

 

261,5 

 

269 

 

Note 3. Endring i arbeidskapitalen.   
 

Arbeidskapital = Omløpsmidler – Kortsiktig gjeld, og forteller hvordan kommunens likvide 

situasjon er (i hvilken grad kan kommunen betjene kortsiktig gjeld). Tabellen under viser hva 

endringen i bokført arbeidskapital består i: 

 

Endring 2017 2016 

Betalingsmidler 13 140 -17 431 

Kortsiktige fordringer -3 093 8 817 

Premieavvik - 1 797 -1 174 

Aksjer og andeler -38 421 3 712 

= Sum omløpsmidler           -30 171 -6 076 

Kortsiktig gjeld           -18 382 -10 644 

= Endring i arbeidskapital -48 553 -16 720 

 

 

Betalingsmidlene er inklusive plasseringene av energi- og bufferfondet. Se note 16 for en 

nærmere spesifikasjon av disse.  
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Tabellen under viser anskaffelsen og anvendelsen av kommunens midler:  

 

 

2017 

   Regnskap Revidert  Oppr. Regnskap 

Anskaffelse og anvendelse av midler 2017 budsjett budsjett 2016 

Anskaffelse av midler         

Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)                    385 909  362 185 362 185                    375 524  

Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)                      20 721  15 269 15 269                        6 117  

Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner                      58 021  95 796 95 769                      38 006  

Sum anskaffelse av midler                    464 651  473 250 473 250                    419 647  

Anvendelse av midler         

Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)                    362 869  343 089 343 089                    350 075  

Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)                    110 520  137 980 137 980                      34 074  

Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner                      37 100  32 261 32 261                      34 047  

Sum anvendelse av midler                    510 488  513 330 511 830                    418 196  

Anskaffelse - anvendelse av midler                    (45 387) -40 080 -38 580                        1 451  

Endring i ubrukte lånemidler -2 716 0 0 -18 171 

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 0     0 

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0     0 

Endring i arbeidskapital -48 553 -40 980 -38 580 -16 720 

 

Note 4. Varige driftsmidler  

 

 

Avskrivings-

sats 
Anks kost pr  Tilgang  Avgang 

Ansk 

kost pr  

Akk avskr 

pr  

Bokført 

verdi pr  
Årets  

 

  01.01.2017 2017 2017 
31.12.20

17 
31.12.2017 31.12.2017 

avskrivi

ng 

Transportmidler 10 % 3 354 0   3 354 2 193 1 161 259 

Inventar, 

systemer og 

utstyr  

20 % 16 906 350   17 256 15 085 2 171 970 

Skoler og 

barnehager 
2,50 % 161 031 75969   237 000 60 107 176 893 3 572 

Øvrige bebygde 

eiend 
2-5% 207 478 4 833   212 311 70 931 141 380 4 732 

Vann, avløp og 

renovasjon 
2,5%/5% 339 483 21 802   361 285 96 211 265 074 9 173 

Veier, 

gangveier, 

parkering 

2,5%/5% 68 754 5 621   74 375 17 898 56 477 1 744 

Brygger 5 % 18 884 484   19 368 7 665 11 703 927 

Friområder og 

tomter 
0 % 29 927 0 -233 29 694 14 29 680 7 

Totalt   845 817 109 059 - 233  954 643 270 104 684 539 21 384 

 
Anleggsmidlene avskrives hvert år med lineære avskrivninger som starter året etter at de er 

anskaffet. Avskrivningstiden er i tråd med §8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. 
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Note 5. Pensjonskostnader.    

 

Generelt om pensjonsordningene i kommunen 

Kommunen har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Kommunal 

Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon 

for de ansatte. Ordningen gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med 

folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66 % av pensjonsgrunnlaget. 

Framtidige ytelser innen pensjon blir utregnet ut fra tallet på opptjeningsår og lønnsnivået ved 

pensjonsalder. Ordningen sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjonen, 

og omfatter i tillegg ektefelle- og barnepensjon. 

 

Framtidige premier vil påvirkes av risikomessig over- eller underskudd på nåværende og 

tidligere ansatte både i kommunen og i andre kommuner som inngår i ordningen. Premien vil 

også være påvirket av avkastning, lønnsvekst og utvikling i folketrygdens grunnbeløp. Årets 

netto pensjonskostnad er nåverdien av årets pensjonsopptjening tillagt rentekostnader av 

påløpte pensjonsforpliktelser, og fratrukket forventet avkastning på pensjonsmidlene. 

 

Ansatte som er i kommunens tjeneste ved fylte 62 år har rett til avtalefestet pensjon (AFP) 

etter bestemte regler. Tjøme kommune har valgt 100 % utjevning for AFP-ordningen, både 

fra 62-64 år og fra 65-66 år. Dette finansieres gjennom en årlig premie til KLP og SPK. Det 

bygges ikke opp fond i pensjonsselskapene for å dekke AFP-pensjon for de som i dag er 

under 62 år.  

 

Kostnadene til AFP er avhengig av hvor mange i hvert årskull som tar ut AFP. De langsiktige 

antatte uttaksandelene som er benyttet i beregningene framkommer i tabellen nedenfor: 

 
 

Andel som tar ut AFP fra 62 år 

 

2016 

 

2017 

Aldersgrense 65 år 70 år 

Sykepleiere 36 % 42,5 % 

Fellesordningen  36 % 42,5 % 

 

Periodisering av pensjon ihht forskrift i forhold til kommunelovens bestemmelser 

Regnskapsføring av pensjon skjer ihht forskrift om årsregnskap og årsberetning § 13.  

Forskriften ble innført i 2002 og er en tilnærming til norsk regnskapsstandard som gjelder for 

privat næringsliv, og fjerner seg fra prinsippene for kommunenes bevilgningsregnskap og 

anordningsprinsipp. Tjøme kommune valgte fra og med 2008 å amortisere premieavviket over 

15 år. Dette var i tråd med praksis i de fleste andre kommuner. Fra og med 2011 skal 

amortiseringen skje over 10 år, og fra 2014 fra 7 år. 

 

Beregningene av pensjonsforpliktelser, pensjonskostnad mm har betydelig usikkerhet i seg. 

Beregningsforutsetningene er fastsatt i forskriften § 13-5 B og av pensjonsordningene. 

Forutsetningene er oppført i tabell på følgende sider.  

 

 

 

 

 



20/18 Årsregnskapet 2017 - Årsmelding 2017 for Tjøme kommune,

 

 Tjøme kommune Årsregnskap  
31.12. 2017 

 

 

 

Årsregnskap 2017    Side 23 av 42 

 

Note 2  Pensjon (F § 5 nr 2) 
Nærmere om regnskapstallene:                    

alle tall i hele 1000 kroner 

PENSJONSORDNING    KLP SPK SUM Arb.avg. 

PENSJONSKOSTNAD 

 

      

  

  

Netto pensj.kostn (inkl.adm.) 

iht.aktuar                              16 957                         3 660                           20 617    

 - Årets pensjonspremie (jf 

aktuarberegn.)                              18 496                         3 540                           22 036    

 =Årets premieavvik                                -1 540  

                              

120                           -1 419  

              

200  

          

  

  

Årets betalte pensjonspremie 

iht.regnsk.  

              18 496          3 540   
       22 037  

  

Årets premieavvik (se spes.nedenfor)                -1 540           -120           -1 660    

Resultatført tidl.års premieavvik                 3 115           -238            2 877    

 = Pensjonskostnad i regnskapet               20 072                         3 182                           23 254          3 279  

AKKUMULERT PREMIEAVVIK 

     

    

    Akkumulert 01.01.               18 525        -1 322  

 

       17 203    

 +/- Premieavvik for året                 1 540           -120  

 

         1 419    

 -/+  Resultatført tidl.års premieavvik               -3 115             238  

 

        -2 877    

 = Akkumulert premieavvik 31.12.                16 950        -1 204          15 745          2 220  

Herav oppført under 

omløpsmidler:               16 950              16 950          2 390  

Herav oppført under kortsiktig 

gjeld:   

                         

-         1 204            1 204  

              

170  

        

MIDLER OG FORPLIKTELSER 

Pensj.-

midler Pensj.-forpl. 

Pensj.-

midler 

Pensj.-

forpl. 

Pensj.-

midler 

Pensj.-

forpl. 

Netto 

forplikt. 

Faktisk (akt.beregn.full amort) 

31.12.  334 853          -390 903     36 924    -52 573   371 776      -443 476       -71 700  

Iht regnskap pr 31.12.  334 853          -390 903     36 924    -52 573   371 776      -443 476       -71 700  

Arbeidsg.avg.av nto pensj.forpl. 

31.12.          -             -7 903           -      -2 207           -      -10 110       -10 110  

      

  

      

Estimatavvik pr.01.01. for 

regnskapsåret      4 274                3 194      -5 193        4 352  

         -

919           7 546    

 + Akk.estimatavvik pr.01.01. fra 

tidl.år 

               

-  

                         

-  

               

-  

                

-  

               

-  

                    

-    

 - Amortisert estimatavvik     -4 274              -3 194       5 193      -4 352  

          

919          -7 546    

 = Gjenst.estimatavvik pr.31.12. 

              

0  

                         

-  

               

-  

                

-  

              

0  

                    

-    

 
 

Gjenstående amortisering / estimatavvik er forskjellen mellom fullstendig aktuarberegnet pensjonsforpliktelse 

og regnskapsført saldo ihht gjeldende forskrift.  

 

Netto pensjonsforpliktelse viser at en del av pensjonsforpliktelsen ikke er innbetalt eller regnskapsført. 

 

Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse er også en langsiktig forpliktelse.  

 

 

 



20/18 Årsregnskapet 2017 - Årsmelding 2017 for Tjøme kommune,

 

 Tjøme kommune Årsregnskap  
31.12. 2017 

 

 

 

Årsregnskap 2017    Side 24 av 42 

 

 

 

FORUTSETNINGER KLP SPK 

Forventet avskastn.pensjonsmidler (§ 13-5 F)   4,50 %   4,20 % 

Diskonteringsrente (§ 13-5 E)   4,00 %   4,00 % 

Forventet årlig lønnsvekst (§ 13-5 B)   2,97 %   2,97 % 

Forventet årlig G- reg. (§ 13-5 D)   2,97 %   2,97 % 

Forventet årlig pensjonsreg. (§ 13-5 D)   2,20 %   2,97 % 

Forholdstallet fra KRD   1,00 %   1,00 % 

Forventet dødelighet og uførhet Dødlighetstabell K2013FT og KLP Uføretariff 

Forutsetninger for turn-over: 1)                     1)                       

    20-23 år                     25 %   4,5 % 

    24-29 år                   15 %   4,5 % 

    30-39 år   7,5 %   5 % 

    40-50 år           5 %   2 % 

    51-55 år          3 %   2 % 

    Over 55 år                0 %   1 % 

     1) Gjelder Fellesordningen for ansatte forsikret i KLP. 

 
 

MEDLEMSSTATUS  

 

01.01.2016 

 

01.01.2017 

 

Antall aktive 

 

376 

 

348 

 

Antall oppsatte 

 

415 

 

462 

 

Antall pensjoner 

 

221 

 

231 

 

Gj.snittlig pensjonsgrunnlag, aktive 

 

298 646 

 

325 505 

 

Gjennomsnittlig alder, aktive 

 

45,74 

 

46,53 

 

Gjennomsnittlig tjenestetid, aktive 

 

7,97 

 

8,57 
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Note 6. Fordringer og gjeld til kommunale foretak mv.  
 

Alle poster inngår i regnskapet som kortsiktige fordringer/gjeld 

 

 

Fordringer  

 

Kommunal virksomhet 01.01. Endring 31.12. 

Oslo kommune 132 -132 0 

Nøtterøy kommune 242 592 834 

Larvik kommune 233 -233 0 

Aurskog-Høland kommune 0 37 37 

Eidsvoll kommune 0 56 56 

Kongsberg kommune 0 19 19 

Ringerike kommune 0 37 37 

Vesar AS 0 38 38 

Nes kommune 102 -102 0 

Tønsberg kommune 115 -24 91 

Færder Nasjonalparksenter IKS 480 0 480 

Vestfold vann IKS 121 -111 10 

Vestfold fylkeskommune 5 011 -4 891 120 

Sum fordringer 6 436 -4 714 1 722 

 

Gjeld 
   

    
Kommunal virksomhet 01.01. Endring 31.12. 

Nøtterøy kommune 2 203 5 711 7 914 

Sandefjord kommune 658 44 702 

Larvik kommune 62 -62 0 

Tønsberg kommune 1 882 -1 121 761 

Tønsberg Legevakt 315 34 349 

Vestfold interkommunale vannverk 0 10 10 

Vestfold fylkeskommune 5 531 52 5 583 

Vestfold interkommunale brannvesen 384 -384 0 

Sum gjeld 11 035 4 284 15 319 
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Note 7. Aksjer og andeler i varig eie  

 
  Eierandel  2017 2016 

Velle Utvikling AS, 109 aksjer à kr 500,00 5,45 %                     55  20 

Vestfold festspillene AS -                     -    20 

Stiftelsen ungbo                       50  50 

Vesar AS, 22 aksjer à kr 250,00 2,20 %                       6  6 

Tønsberg Hovedvegfinans AS 4,00 %                     20  20 

KLP Egenkapitalinnskudd                  9 246  8 298 

Aksjer Gigafib. 10,17 %                5 362  5 061 

Andelskapital Vestfold Interk. Brannvesen 4,30 %                   594  594 

Brøtsøbruddet AS  33,30 %                     12  12 

        

 

 

Note 8. Garantiansvar.      

 
Institusjon / debitor Start Utløp Pr 01.01. Endring Pr 31.12. 

Kirkeåsen BRL (omsorgsboliger)           

Husbanken (11406708) 1995 2025 2 292   2 292 

VIV - DnB, KLP og Kommunalbanken 

  

  

 

  

Lån og kassekreditt ifm Eikeren-utb. (2,17 %)   2048 13 060 3 501 16 561 

Kommunalbanken           

Tjøme kirkelig fellesråd (2007419) 100%   2045 355,6 -11,4 344,2 

KLP Kommunekreditt 

  

  

 

  

IKA Kongsberg - arkiv (1,78 %) 2014 2054 1 827 -498 1 329 

Vestfold Interkomm Brannvesen   2030 87 -12 75 

Vestfold Interkomm Brannvesen (3,0% av 47 500 000) 2008 2046 1 549 -100 1 449 

SUM     19 171 2 879 22 050 
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Note 9. Langsiktig gjeld   

 

 
Lånenr Långiver Type  Bevilget  År  Saldo  Sluttdato 

20000445 Komm.banken Fastrente (2013)      30 173  2000             523  2018 

20020617 Komm.banken Flytende (p.t)      16 580  2002          6 887  2028 

20030596 Komm.banken Flytende (p.t.)      13 646  2003          5 043  2026 

20040369 Komm.banken Flytende (p.t.)      11 206  2004          6 848  2040 

20060338 Komm.banken Flytende (p.t.)      15 200  2006        10 736  2043 

20090293 Komm.banken Flytende (p.t.)      34 838  2009        26 978  2047 

20090294 Komm.banken Flytende (p.t.)      15 351  2009          1 324  2019 

20090295 Komm.banken Flytende (p.t.)      10 471  2009          7 526  2041 

20090441 Komm.banken Flytende (Nibor)      53 760  2009        43 008  2049 

20110807 Komm.banken Flytende (p.t.)      22 800  2011        19 460  2049 

20120277 Komm.banken Flytende (p.t.)      68 500  2012        55 614  2048 

20120390 Komm.banken Flytende (p.t.)      56 213  2012        48 113  2050 

030 408341 KLP Kommunekreditt Fastrente (2018)      21 201  2008        16 371  2048 

031 422551 KLP Kommunekreditt Fastrente (2020)      58 294  2010        45 802  2045 

83175298439 KLP Kommunekreditt Fastrente (2019)      20 000  2013        17 632  2051 

83175298420 KLP Kommunekreditt Fastrente(2021)      19 000  2013 16 750  2051 

83175501730 KLP Kommunekreditt Fastrente (2022)      61 900  2017 60 868  2047 

83175487851 KLP Kommunekreditt Fastrente (2022)      39 600  2017 38 940  2047 

11.410566.1 Husbanken Flytende (p.t.)        8 340  1989          2 628  2023 

11.462456.2 Husbanken Fastrente (2018)        2 000  2000             672  2022 

11.478384.8 Husbanken Flytende (p.t)        1 111  2002             558  2027 

11.482945.0 Husbanken Fastrente (2013)        3 000  2002          1 253  2024 

11.491065.6 Husbanken Flytende (p.t.)        2 000  2003             700  2028 

11.502178.4 Husbanken Flytende (p.t.)        6 000  2006          3 594  2028 

11.503547.9 Husbanken Flytende (p.t.)        2 000  2007          1 280  2029 

11.506033.7 Husbanken Flytende (p.t.)        2 000  2008          1 377  2030 

11.508839.10 Husbanken Flytende (p.t.)        2 000  2009          1 339  2031 

11.514552 Husbanken Flytende (p.t.)        5 244  2010          3 977  2040 

11.512948 Husbanken Flytende (p.t.)        2 000  2010          1 461  2032 

11.522341 Husbanken Flytende (p.t.)        8 003  2012          5 018  2032 

11.5124438 Husbanken Flytende (p.t.)        2 000  2013          1 615  2033 

11.528755.9 Husbanken Flytende (p.t)        3 000  2014          2 552  2034 

11.531883 Husbanken Flytende (p.t)        3 000  2015          2 678  2035 

11535027 Husbanken Flytende (p.t)        3 000  2016          2 806  2036 

20160562 Nordea Sertifikatlån      48 000  2017        48 000  2018 

Totalt     

  
    509 930  
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Kommunens langsiktige låneportefølje utgjør 509,9 mill kr pr 31.12.2017. Ekstraordinær 

innfrielse av eldre husbanklån til videre utlån er utført med 2,1 mill, som vedtatt ved 

årsoppgjørsdisposisjoner 2016. To lån er refinansiert fra sertifikat lån til fastrentelån ved 

forfall i 2017. Låneopptak for 2017 er utført og lån er tatt opp som sertifikatlån med rullering 

i primo februar 2018. Rente på sertifikat pr desember 1,08 %. 

 

 

I henhold til finansreglementets pkt 6.3 c) skal minst 35 % (maks 70 %) av kommunens 

innlån være til fast rente. Ved vurderingen skal lån til VAR-området (vann, avløp og 

renovasjon) holdes utenfor. Lån til VAR-investeringer skal alltid være til flytende rente. Av 

den totale låneporteføljen er cirka 52 %, eller 265 mill kr, knyttet til investeringer i VAR og 

finansieres gjennom gebyrene på disse tjenestene. Pr dato utgjør fastrentelån 39 % av den 

totale porteføljen. Trekker man ut bokført verdi for VAR-investeringene, utgjør 

fastrenteandelen 81,2 % slik det framgår av tabellen under. 

 
   

  
Andel % 

  
Totalt Eks VAR 

Total langsiktig gjeld 509 931 100,0 %   

Andel fastrente 198 811 39,0 % 81,2 % 

Andel flytende rente 311 120 61,0 % 18,8 % 

Bokført verdi VAR 265 074 52,0 %   

Langsiktig gjeld eks VAR 244 857   100,0 % 

 

 

Minimumsavdrag: 
Kommunelovens § 50 setter krav til minimumsavdrag. Beregning etter såkalt enkel modell 

viser at Tjøme kommune oppfyller kravet.  

 

 
2017 2016 2015 2014 2013 

Avskrivninger          21 385             20 622  19 897 18 664 17 313 

Anlegg bokført verdi        597 095           543 725  536 947 494 190 470 322 

Lånegjeld (eks Startlån)        454 485           461 918  415 135 400 490 375 561 

Minimumsavdrag 16 277 17 519 15 383 15 125 13 825 

Betalt avdrag          16 948             17 433  15 115 14 955 14 358 

Sjekk/konklusjon => OK OK OK OK OK 

 

Gjenværende levetid på anleggsmidlene til Tjøme kommune er 30,2 år. Ved å regne like store 

avdrag av total lånegjeld i 30,2 år er kommunen godt innen for kravet om minimumsavdrag  

 

KMD har kommentert at kommuneloven gir større handlingsrom for kommunene enn 

forenklet modell av minimumsavdrag gir. I en kontroll av om kommunen har oppfylt lovens 

krav til minimumsavdrag, vil det være naturlig å bruke den beregningen som gir det laveste 

kravet (regnearksmodell). Tjøme kommune har derav oppfylt kravet med god margin. 
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Note 10. Fond: avsetninger og bruk av avsetninger.  
 

Kommunens ulike fonds er en del av egenkapitalen. Fondene er avsatt til og brukes til 

definerte formål etter spesifikke forskrifter. Ved netto bruk (negativ avsetning) tappes 

kommunens egenkapital. Det er 4 ulike typer av fond, fordelt på bundne og ubundne midler 

for hhv drift og investering. Tabellene under viser saldo pr 01.01 og 31.12 samt avsetning til 

og bruk av fondene. 

 

Avsetninger og bruk av fond 

 

Avsetninger og bruk av fond 

Beholdning 

01.01.2017 Avsetninger 

Bruk av fond i 

driftsregn. 

Bruk av fond i inv. 

Regn. 

Beholdning 

31.12.2017 

Disposisjonsfond 62 545 348 4 229 592 7 932 256 6 032 901 52 809 783 

Bundne driftsfond 13 545 323 8 947 896 9 061 860   13 431 359 

Ubundne investeringsfond 41 266 267 0 0 35 393 390 5 872 877 

Bundne investeringsfond 4 405 598 1 244 250 0 3 690 343 1 959 505 

Samlede avsetninger og bruk av 

avsetninger 121 762 536 14 421 738 16 994 117 45 116 634 74 073 525 

 

Alle ubundne midler kan disponeres fritt, og nye avsetninger godkjennes av kommunestyret. 

 

Disposisjonsfond Beholdning 01.01.2017 Avsetninger Bruk av fond  Beholdning 31.12.2017 

Disposisjonsfond 62 545 348 4 229 592 13 965 157 52 809 783 

Opprinnelig budsjett   0 8 127 000   

Justert budsjett   1 000 000 9 627 000   

 

Avsatt til Færder 2018                                                  461 000  

Premiefond                                              2 558 592 

Avsatt til bufferfond                                              1 000 000  

Avsatt til idrettsformål                                                  210 000  

Sum disposisjonsfond regnskap                                              4 229 592  

 

Vesentlige avsetninger til ubundet driftsfond 

 

 Formål  Beløp Vedtak sak / dato 

Omstillingsmidler Færder 2018 461 000 Ekstra midler kommunereform 

Disponering av resultat 2016 3 558 592 Ksty 038/17 

 

Bundne driftsfond består av midler som er gitt gjennom tilskudd eller gaver, samt VAR-fond, 

hvor det er fastsatte kriterier for bruk av midler og rapportering. For VAR-fondene henvises 

det til note 16.  

 

Bundne driftsfond Beholdning 01.01.2017 Avsetninger Bruk av fond  Beholdning 31.12.2017 

Bundne driftsfond 13 545 323           8 947 896                     9 061 860  13 431 359 

Opprinnelig budsjett             1 784 000                     4 147 000    

Justert budsjett             1 784 000                     4 147 000    
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I tråd med kommunestyrets vedtak i juni 2012 er alle ubundne investeringsfond slått sammen 

til ett fra og med 2012. Utgående saldo er derfor postert i sin helhet på konto 25399005 

Energifond. Hoveddelen av energifondet ble benyttet til investeringer i Lindhøy barnehage og 

energisentral i til knytning til Lindhøy oppvekstområdet som vedtatt i budsjett 2017.  

 

Ubundne investeringsfond Beholdning 01.01.2017 Avsetninger Bruk av fond  Beholdning 31.12.2017 

Ubundne investeringsfond 41 266 267   35 393 390 5 872 877 

 

   

  

På samme måte som for bundne driftsfond, består bundne investeringsfond av midler som er 

gitt i form av tilskudd el.lign. og som er øremerket bestemte formål. Den største posten er 

fond for formidlingslån. 

 

Bundne investeringsfond Beholdning 01.01.2017 Avsetninger Bruk av fond  Beholdning 31.12.2017 

Bundne investeringsfond 4 405 598 1 244 250 3 690 343 1 959 505 

Opprinnelig budsjett   0 0   

Justert budsjett   0 0   

          

 

 

Note 11. Forpliktelser mv 
 

Høsten 2017 ble Tjøme kommunes byggesaksbehandling satt under granskning. Resultatet av 

granskningen og konsekvensene av ulovlighetsoppfølgningen foreligger ikke pr 31.12.2017. 

Det er ukjent om dette vil føre til økonomiske konsekvenser for Tjøme kommune.  

Kommunens revisjon og forsikringsselskap holdes løpende orientert om saken.  

 

 

Tjøme kommune er ikke kjent med at det foreligger vesentlige forpliktelser utover dette ved 

dato for regnskapsavleggelsen. 
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Note 12. Egenkapital – kapitalkonto og endring regnskapsprinsipper.  
 

Kapitalkontoen utgjør sammen med diverse fonds kommunens egenkapital. Endring 

regnskapsprinsipper kommer til fradrag. Følgende transaksjoner er ført mot kapitalkonto i 

2017: 

 

 
 Debet   Kredit  

Saldo 01.01.2017   71 390  

Aktivering investeringsregnskapet   109 059  

Betalte avdrag langsiktige lån   20 955 

Utlån sosiale lån   357  

Utlån etableringslån   5 248 

Aktivering pensjonsmidler   24 195  

Kjøp av aksjer og andeler   983  

Oppskriving av aksjer og andeler   301 

Mottatte avdrag sosiale lån                  108    

Mottatte avdrag formidlingsutlån               2 104   

Nedskrivning av aksjer og andeler 28  

Av- og nedskrivning på utlån 449   

Bruk av eksterne lån 50 716   

Endring pensjonsforpliktelser 15 013    

Ordinære avskrivninger anleggsmidler             21 384   

Nedskrivning av fast eiendom og anlegg   

Salg av fast eiendom og anlegg 233                     

Saldo 31.12.2017 142 453   

Sum  232 488 232 488  

 

 
 

Note 13. Skattetrekk.  
 

Avsatt skattetrekk på ordinær lønn er satt inn på separat konto i Sparebank1 Buskerud-

Vestfold. Beløpet utgjør ved årsskiftet kr 6.572 561,- (inklusive renter). 

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker arbeidskapital drift

Pr 01.01 Bevegelse Pr 31.12

Merverdiavgiftskompensasjon -263 0 -263

Påløpte renter 1 488 0 1 488

Tilskudd ressurskrevende brukere -998 0 -998

Totalt 227 0 227

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker arbeidskapital investering

Pr 01.01 Bevegelse Pr 31.12

Påløpte feriepenger -4 325 0 -4 325

Totalt -4 325 0 -4 325
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Note 14. Vesentlige poster 

 

Tabellen under spesifiserer de vesentligste postene i driftsregnskapet.  

 

 

Regnskap 

2017 % 

Rev. 

budsjett 

2017 

Oppr. 

budsjett 

2017 

Regnskap 

2016 % 

Sum driftsutgifter 384 253 100 % 363 695 363 695 370 697 100 % 

- herav lønn og sosiale kostn. 207 919 54,1 % 204 546 204 546 208 463 56,2 % 

Kjøp av varer og tjenester 128 605 33,5 % 123 606 123 606 118 348 31,9 % 

- 13700/13750 Kjøp tjen priv og IKS 49 796   51 179 51 179 58 504   

- 13701 Tjen private (oppg pl) 2 838   2 991 2 991 2 812   

- 13500/13501 Kjøp tjen komm 38 716 0 37 606 37 606 21 911   

- 11800 Strøm 4 118   3 894 3 894 3 250   

- 12300 Byggetj vedlikeh 3 141   2 391 2 391 5 141   

- 11701 Skyss 2 054   1 510 1 510 1 638   

- 11200 Andre driftsutg 2 599 

 

1 817 1 817 1 567   

- 12000 Inventar og utstyr 2 957   2 256 2 256 2 045   

- 12700 Konsulenttjenester 3 187   535 535 1 222   

- 14290 Mva 6 151   5 541 5 541 5 456   

- annet 13 048   16 877 16 877 14 802   

Overføringer 26 345 6,9 % 14 505 14 505 23 264 6,3 % 

- 14000 Overf staten 381   678 678 865   

 -14500 Overf kommuner 10 170       1 050   

- 14700 Overf priv/IKS 7 340   10 044 10 044 9 026   

- 14701 Bidrag 2 232   3 000 3 000 6 841   

- annet 6 151   783 783 5 482   

Avskrivninger 21 384 5,6 % 20 596 20 596 20 622 5,6 % 

 

Konto 12700 er preget av kjøp av tjenester til gransking av byggesaksbehandlingen i Tjøme 

kommune i 2017. Konto 14500 er kjøp av tjenester i vertskommunesamarbeid, i hovedsak fra 

Nøtterøy kommune. 

 

Lønn og sosiale kostnader er den største utgiftsposten for Tjøme kommune, og utgjorde 

54,1 % av kommunens totale driftsutgifter i 2017. 

 

Kjøp av varer og tjenester er den nest største posten med 33,5% i 2017. Konto 13700 Kjøp 

tjenester privat og IKS/13750 Kjøp fra IKS hvor kommunen er deltaker utgjør 49,7 mill kr i 

2017. Her ligger blant annet kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager, 

driftsutgifter innen VAR-området. samt en del avlastnings- og støttetiltak.  

 

Under posten ”overføringer” på 26,3 mill. kr ligger overføring til Nøtterøy kommune for 

dekning av Tjøme kommunes andel drift av NAV og flyktning- og innvandrertjenesten, 

voksenopplæringen, medfinansiering av samhandlingsreformen, driftstilskuddet til Tjøme 

kirkelige fellesråd og utbetalinger til sosialhjelp.  
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Note 15.  Selvkost VAR tjenester, slam, feiing, byggesak, oppmåling og 

detaljplaner  

 
Tjøme kommune har utarbeidet etterkalkyle for betalingstjenester i henhold til Retningslinjer 

for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, KMD, feb. 2014). 

Kommunen benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune. 

Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av 

gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger 

på tjenestene. For å kontrollere at dette ikke skjer må kommunen, etter hvert regnskapsår, 

utarbeide en selvkostkalkyle som viser selvkostregnskapet for det enkelte gebyrområdet. 

Elementene i en selvkostkalkyle avviker fra kommunens ordinære driftsregnskap på enkelte 

områder og de to regnskapene vil, som eksemplet under viser, ikke være direkte 

sammenlignbare. 

 
Forskjeller mellom kommunens regnskap og 

selvkostregnskapet 

Regnskapsresultat Selvkostkalkyle 

Gebyrinntekter 8 800 000 8 800 000 
Øvrige driftsinntekter 20 000 20 000 

Driftsinntekter 8 820 000 8 820 000 
Direkte driftsutgifter 5 700 000 5 700 000 
Avskrivningskostnad 1 750 000 1 580 000 

Kalkulatorisk rente 0 1 140 000 
Indirekte driftsutgifter (netto) 0 240 000 

Driftskostnader 7 450 000 8 660 000 
Resultat 1 370 000 160 000 

 

I selvkostkalkylen inngår regnskapsmessige driftsinntekter, driftsutgifter eksklusiv 

regnskapsmessige avskrivninger, kalkulatoriske avskrivninger og rentekostnader, samt 

indirekte driftsutgifter (administrasjonsutgifter). 

Ved beregning av kalkulatoriske avskrivninger skal det i selvkostberegningene gjøres fratrekk 

av fremmedfinansiering. Kalkulatorisk rentekostnad inngår ikke i kommunens driftsregnskap, 

men representerer en alternativ avkastning kommunen går glipp av ved at kapital er bundet i 

anleggsmidler. Den kalkulatoriske rentekostnaden beregnes med utgangspunkt i 

anleggsmidlenes restavskrivningsverdi og en kalkylerente. Kalkylerenten er årsgjennomsnittet 

av 5-årig SWAP-rente + 1/2 % -poeng. I 2017 var denne lik 1,980 %. 

Retningslinjene fastsetter regler for henføring av relevante administrasjonsutgifter som kan 

inngå i selvkostgrunnlaget. Videre er det bestemt at eventuelle overskudd skal avsettes til 

bundne selvkostfond. Et overskudd fra et enkelt år skal tilbakeføres til brukerne i form av 

lavere gebyrer i løpet av en femårsperiode. En generasjon brukere skal ikke subsidiere neste 

generasjon, eller omvendt. Kostnadene ved tjenestene som ytes i dag skal dekkes av de 

brukerne som drar nytte av tjenesten. Dette innebærer at dersom kommunen har overskudd 

som er eldre enn fire år, må dette i sin helhet gå til reduksjon av gebyrene det kommende 

budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2017 i sin helhet være disponert 

innen 2022. 

I tillegg til å utarbeide en etterkalkyle for hver betalingstjeneste må kommunen også utarbeide 

forkalkyler i forkant av budsjettåret for å estimere drifts- og kapitalkostnader for neste 

økonomiplanperiode. Forkalkylene gir grunnlaget for kommunens gebyrsatser. Ved 

budsjettering er det en rekke usikre faktorer, herunder fremtidig kalkylerente, utvikling av 
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antall brukere og generell etterspørsel. I tillegg til å overholde generasjonsprinsippet bør 

kommunen ha målsetning om minst mulig svingninger i de kommunale gebyrene. 
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Samlet etterkalkyle 2017 
Etterkalkylene for 2017 er basert på regnskap datert 14. februar 2018. 

 

Etterkalkyle selvkost 2017 Vann Avløp Renovasjon Slam- 

tømming 

Totalt 

Gebyrinntekter 11 585 170 18 214 287 3 507 803 1 067 881 34 375 141 
Øvrige driftsinntekter 0 0 79 355 0 79 355 

Driftsinntekter 11 585 170 18 214 287 3 587 158 1 067 881 34 454 496 
Direkte driftsutgifter 6 943 494 7 397 833 7 154 930 1 008 876 22 505 133 

Avskrivningskostnad 2 426 280 7 528 424 0 0 9 954 704 

Kalkulatorisk rente (1,98 %) 1 628 142 3 309 478 0 0 4 937 620 

Indirekte netto driftsutgifter 313 959 388 826 34 128 30 459 767 372 

Indirekte avskrivningskostnad 18 681 17 913 927 613 38 134 

Indirekte kalkulatorisk rente (1,98 %) 4 009 3 673 197 131 8 010 
Driftskostnader 11 334 565 18 646 146 7 190 183 1 040 080 38 210 974 
Resultat 250 605 -431 859 -3 603 025 27 801 -3 756 478 

Kostnadsdekning i % 102,2 % 97,7 % 49,9 % 102,7 % 90,2 % 
  

Selvkostfond 01.01 457 497 274 582 3 517 118 219 359 4 468 556 
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond 250 605 -431 859 -3 603 025 27 801 -3 756 478 

+/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (1,98 %) 11 539 1 161 33 969 4 619 51 288 
Selvkostfond/fremførbart underskudd 31.12 719 641 -156 115 -51 938 251 779 763 367 

 

Etterkalkyle selvkost 2017 Feiing Private planer Bygge- og 

delesak 

Oppmåling Totalt 

Gebyrinntekter 778 655 208 230 1 813 307 1 098 399 3 898 591 
Øvrige driftsinntekter 0 0 548 954 0 548 954 

Driftsinntekter 778 655 208 230 2 362 261 1 098 399 4 447 545 
Direkte driftsutgifter 843 147 332 802 2 514 275 1 177 908 4 868 132 

Avskrivningskostnad 0 16 162 0 11 530 27 692 

Kalkulatorisk rente (1,98 %) 0 1 440 0 1 484 2 924 

Indirekte netto driftsutgifter 15 878 96 036 678 428 272 811 1 063 153 

Indirekte avskrivningskostnad 303 1 492 20 258 6 875 28 928 

Indirekte kalkulatorisk rente (1,98 %) 66 327 4 395 1 506 6 294 
Driftskostnader 859 393 448 259 3 217 356 1 472 114 5 997 122 
Resultat -80 738 -240 029 -855 095 -373 715 -1 549 577 

Kostnadsdekning i % 90,6 % 46,5 % 73,4 % 74,6 % 74,2 % 
  

Selvkostfond/fremførbart underskudd 01.01 -123 553 -895 145 766 115 1 594 251 1 341 668 
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond -80 738 -240 029 -855 095 -373 715 -1 549 577 

+/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (1,98 %) -3 246 -20 100 6 704 27 866 11 224 
Selvkostfond/fremførbart underskudd 31.12 -207 536 -1 155 274 -82 276 1 248 402 -196 684 

 

Etterkalkylen for 2017 er utarbeidet i samarbeid med EnviDan Momentum AS som har mer enn 14 års erfaring med selvkostproblematikk og bred 

erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost. Selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune benyttes av flere enn 280 norske kommuner 
 
Tabellen under viser utviklingen av fondene de siste 8 år: 

 

Utvikling 

selvkostfond 
Vann Avløp Renovasjon Slam Feiing Sum alle 

 IB 2010 -1 553 -2 134 -436 217 -184 -4 090 

2011 94 3 072 417 85 -38 3 630 

2012 -604 566 2 029 -40 -26 1 925 

2013 317 -1 061 1 889 804 63 2 012 

2014 -1 621 -2 901 -707 345 17 -4 867 

2015 -427 -286 309 -183 -14 -601 

2016 658 -1 573 -1 044 -206 -189 -2 354 

2017 262                - 430          - 3 569 32 84 -3 621 

UB 31.12.2017             
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Tabellen under viser antall abonnenter for de ulike områdene.  

 

 

Antall abonnementer 2017 2016 2015 2014 2013 

Vann               4 072               3 937  3 878 3 946 3 771 

-Helår 2638                2 583  2 520 2 620 2 555 

-Fritid 1434                1 354  1 358 1 326 1 216 

Forbruk i m³ 744 759          794 142  828 119 878 635 854 971 

Avløp               3 450               3 291  3 258 3 223 3 075 

- Helår 2297                2 225  2 190 2 187 2 143 

- Fritid 1153                1 066  1 068 1 036 932 

Renovasjon               4 221               4 222  4 192 4 134 4 074 

- Helår 2149                2 123  2 093* 2 062 2 022 

- Fritid 2072                2 099  2 099* 2 072 2 052 

Slam                  847                   903  945 953 1 020 

- Helår 345                   373  390 398 410 

- Fritid 502                   530  555 555 610 

Feiing               2 251               2 204  2 178 2 162 2 146 

- Helår 2239                2 190  2 164 2 148 2 132 

- Fritid 12                     14  14 14 14 

 

 

*Tabellen viser generelt abonnementer. For renovasjon viser tabellen antall abonnenter. I tilfeller som f. eks 

borettslag er en abonnent sammensatt av flere abonnementer. Tabellen under viser antall abonnementer innen 

renovasjon i 2016: 
 

Renovasjon 4 664 

- Helår 2 566 

- Fritid 2 098 
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Note 16. Energifond og plasseringer.  
 

Tjøme kommune realiserte i 2000 og 2001 sine aksjer i hhv Nøtterøy-Tjøme Energi AS og 

Skagerak Energi AS.  Salgssum kr 135,3 mill minus skatt kr 14,1 mill = kr 121,2 mill 

utgjorde startverdien på det såkalte Energifondet. Fondet består av 2 deler i henhold til 

forskrift av 15.12.00 nr 1424, et investeringsfond (Energifondet) og et disposisjonsfond 

(Bufferfondet). Fordelen med et disposisjonsfond er at det også kan bevilges til drift og til å 

dekke evt underskudd.  Disse midlene er plassert i ulike aktivaklasser i markedet som vist i 

tabellen under. Porteføljens verdi ved årsslutt var kr 42,85 mill og hadde en avkastning på kr 

3,6 mill eller 4,2 % i 2017. Oversikten viser forvaltningen av plassert portefølje og 

avkastningen de siste 4 år.  

 

 
 

Porteføljen forvaltes ihht retningslinjer fastsatt i kommunens finansreglement som ble vedtatt 

av kommunestyret den 08.12.2010 og revidert og vedtatt i kommunestyret 18.06.2015. Status 

pr 31. desember 2017 viser følgende fordeling i % - tillatt mot faktisk: 

 

 

Aktivaklasse Min Normal Maks 

Bank/pengemarked 10,0 % 15,0 % 20,0 % 

Norske obligasjoner 50,0 % 72,0 % 80,0 % 

Aksjefond - globale og norske 0,0 % 13,0 % 20,0 % 
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Plassert 

% faktisk 

fordeling 

Ramme kr 

(maks) Avvik kr 

Sum portefølje pr 31.12.2017 47 839 

   
- herav plassert kortsiktig (9a) 0 

   
Sum plassert langsiktig pr 30.04.2017 47 839 100 % 40 076 7 763 

Norske obligasjoner 35 917 75 % 38 271 -2 354 

Aksjefond - globale og norske 6 936 14 % 9 568 -2 632 

Bank/pengemarked 4 987 10 % 9 568 -4 581 

 

Ifølge Tjøme kommunes finansreglement skal målsettingen med forvaltningen bl.a. være å 

opprettholde realverdien av kapitalen. (dvs saldo, på Energi- og Bufferfond + inflasjon)  

Prisstigning fra januar 2017 til desember 2017 er beregnet til 1,7 % (j.f SSB KPI). 

Plasseringen av 86,1 mill (inngående saldo 2017) har en verdi på 43,8 mill ved årets slutt. Det 

er gjort uttak på 42 mil i 2017. 

 

Store uttak er gjennomført i 2017 etter vedtak nr. 117/16 i Tjøme kommunestyre om 

finansiering av ny barnehage på Tjøme. Og som del finansiering av energisentral i Lindhøy 

oppvekstområde. 

 

Det er i tillegg benyttet midler fra bufferfond til dekning av kostnader ifbm gjennomført 

gransking av byggesaksbehandling og til Tjøme kommunens andel av prosjektet gang- og 

sykkelvei på Østveien, prosjektet er klassifisert som tiltak på fylkesvei og må derav 

finansieres via driftsfond eller løpende drift. 

 

Disponeringer av fond gjøres først ved årets slutt og korrigerer saldo på Energi og bufferfond. 

Analysen viser pr 31.12 et avvik mot allokeringsrammene. Korrigeringer vil bli gjennomført 

ihht finansreglement. 

 

 

NOTE 17. Selvkost SFO og Krüge leirskole  

 
Drift av Krüge leirskole på Hvasser er basert på selvkostprinsippet. Kostnadene for å drifte 

leirskolen skal dekkes av refusjoner fra kommunene som benytter leirskolen. I 2017 dekket 

refusjonene fra andre kommuner kostnadene Tjøme kommune hadde. 

 

Drift av Lindhøy skoles SFO har hatt noe lavere inntekter fra brukere enn budsjettert. Driften 

av SFO før beregning av andel kapitalkostnad og drift og vedlikehold av bygget SFO 

disponerer viser et merforbruk på om lag 0,4 mill kroner mot budsjett. 
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Note 18. Investeringer pr prosjekt, avslutning av prosjekter og status 

finansiering.   

 

 

Nr Prosjektbetegnelse 

Bevilget 

ramme 

Brukt 

tidligere 

år 

Budsjett 

2017 

Regnskap 

31.12.2017 

Forbruk 

totalt 

41 Klimarisikovurdering Tjøme, tiltak avløp 530 32 200 339 371 

42 Sanering VA-Medø 8 500 12 566 7 500 7 654 20 220 

46 Ny barnehage Tjøme forprosj 65 000 2 029 60 000 51 276 53 305 

47 Lindhøyområdet oppvekstsenter modernisering 11 000   11 000 10 425 10 425 

54 VA Tjøme syd Moveien 3 000 8 534 5 500 256 8 790 

55 VA Ferjeodden 8 500 2 008 7 500 8 168 10 176 

57 Nye Lindholmveien 27   589 0 126 715 

58 Ladestasjoner EL- biler       350   

59 Navnet minnelund og steingjerde kirken 1 500   1 500 1 500   

60 Energisentral Lindhøyområdet  12 100 336 11 100 13 292 13 628 

67 Nytt all-aktivitetshus 2 000   2 000 51   

68 Modernisering Tjøme ungdomsskole  2 000   2 000 214   

69 

 

Nytt komm. Bygg i sentrum, inkl bibliotek, 

serv.torg 16 000   2 000 719   

70 Midtgården pumpestasjon og avløpsanlegg       1 688   

110 Salg av eiendommer   0 -8 000 -4 021 0 

122 Restfinansiering av investeringer budsj 2014       400 400 

140 Verdens Ende - flytekai       484   

158 GS Feierskauen-Holtane 13 275 3 673 5 300 5 621 9 293 

163 Nye Verdens ende toalettanlegg 3 800 53 3 800 3 783 3 836 

167 Vindfang NP senter VE  100 20 2 500 154 174 

169 Tjøme ungdomsskole modernisering og leskur   1 133   783 1 916 

171 Bekkevika RA luktfjerning   1 572 0 331 1 903 

172 Gjestehavn Sandøsund 0 0 1 500 0 0 

303 VA Grimestad syd (2016) 8 500 5 113 4 500 1 917 7 030 

304 Saneringsplan VA sentrum prosjektering  1 500   1 500 1 148 1 148 

305 VA Sentrum 1, infrastruktur "Tjøme sentrum 2020" 15 000   5 000 33 33 

453 Salg av festetomter       -61   

607 Egenkapitalinnskudd KLP   0 800 948 948 

998 Aksjer Velle Utvikling AS       35   

999 Formidlingslån Husbanken      3 000 5 248 5 248 

    Sum  172 305 37 658 130 200 112 859 149 558 
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Finansiering av investeringene i 2017 

 

Investeringsutgifter 112 859 

- kjøp aksjer og justeringsavtale mva komp  1 303 

Investeringsutgifter 111 556 

Inntekter prosjekter 600 

Avsetning til fond    

Avsetning til fond  1 244 

Finansutgifter prosjekter 4 007 

Finansieringsbehov 116 207 

Finansiering:   

Mva-kompensasjon 15 910 

Bruk av bundne fond 3 690 

Overført fra driftsfond 5 050 

Bruk av ubundne fond 35 393 

Overført fra drift  3 344 

Avdrag Startlån 2 104 

Rest - lånefinansieres 50 716 

Sum finansiering 116 207 

 
 

Note 19. Vertskommunesamarbeid 

 
Tjøme kommune har avtale om leveringen av tjenestene barnevern og helsestasjon fra 

Nøtterøy kommune. Vertskommunesamarbeidet på Helsestasjon viser et mindre forbruk på 

2,1 % mot driftsbudsjett i 2017. Drift av barnevernstjenesten viser et mindreforbruk på 0,9 % 

målt mot budsjett 2017.  

 

Tjøme kommune drifter Skatteoppkrever for Tjøme og Nøtterøy i ett vertskapssamarbeid. 

Driftsregnskap for avdelingen viser et mindreforbruk på 14 % mot driftsbudsjett i 2017. 

 

IKT tjenester for Tjøme, Nøtterøy, Re. Tønsberg, Hof og Holmestrand er samlokalisert i 

selskapet Jarlsberg IKT. Kostnadene til dekning av dette samarbeidet er ført under ansvar 

400.  
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5 REVISJONSBERETNING 
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Risikovurdering - finansregnskapet
Virksomheten har flere 

ulike operasjonelle 

risikoer. I revisjonen 

har vi fokus på de 

forhold som potensielt 

kan påvirke poster i 

årsregnskapet.

Misligheter dukker 

stadig opp i media; 

det viktigste er et godt 

kontrollmiljø.

Høy

Sannsynlighet for at risikoen inntreffer Høy
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Vår revisjon kan i 

hovedsak deles inn 

i tre områder:

1. Gjennomgang av 
kjerneprosesser

2. Revisjon av 
vurderingsposter

3. Revisjon av øvrige 
vesentlige 
områder

Vår gjennomgang av 

kommunens interne 

kontroll viser at 

kommunen har 

etablert 

tilfredsstillende 

rutiner innenfor 

kjerneprosessene. 

Kjerneprosess Vurdering Kommentar

Inntekter
 Inntekter
 Kundefordringer 

Vi har gjennomgått utvalgte rutiner på inntektsområdet og har ingen forhold 
å rapportere. Som ledd i vår revisjon har foretatt analytiske 
kontrollhandlinger hvor vi har analysert og vurdert endringer mellom årene.

Innkjøp
 Kjøp av varer og 

tjenester
 Leverandørgjeld
 Bank



Vi har gjennomgått rutiner for innkjøpsområdet, og har ikke avdekket 
svakheter av betydning. Som ledd i vår revisjon har vi foretatt analytiske 
kontrollhandlinger hvor vi har analysert og vurdert endringer mellom årene.
Videre har vi også testet den operasjonelle effektiviteten til attestasjons- og 
anvisningskontrollen.

Lønn
 Lønnskostnader
 Sykelønns-

refusjoner
 Annen 

godtgjørelse
 Reiseregninger



Vi har gjennomgått rutiner for lønnssområdet og gjennomført kontroller av 
lønnsinnberetningen for 2017 herunder sjekket avstemming av 
arbeidsgiveravgift og sykepengerefusjon. Vi har ikke avdekket svakheter av 
betydning. Vi har i vår revisjon foretatt analytiske kontrollhandlinger for å 
underbygge oppførte lønnskostnader.

Internkontroll / kjerneprosesser
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Vår revisjon kan i 

hovedsak deles inn 

i tre områder:

1. Gjennomgang av 
kjerneprosesser

2. Revisjon av 
vurderingsposter

3. Revisjon av øvrige 
vesentlige 
områder

Regnskapsposter Vurdering Kommentar

Pensjoner
 Pensjonsmidler

 Pensjons-
forpliktelser

 Pensjonskostnad
 Premieavvik 


Vår gjennomgang av pensjoner i forbindelse med årsoppgjørsrevisjonen 
avdekket ingen forhold av betydning. Vi har etterprøvd at pensjonsnote er i 
overenstemmelse med aktuarberegninger og regnskapsføring og kontrollert 
at premieavvik til amortisering er avstemt.

Investering i aksjer 
og andeler
 Finansielle aktiva

 Finansinntekter

 Ingen forhold å rapportere.

Avsetning for 
forpliktelser (og 
inntekter)
 Garanti-

avsetninger

 Ressurskrevende 
brukere



Vi har konferert med rådmann når det gjelder avsetning for forpliktelser i 
regnskapet for 2017, og er ikke kjent med at det foreligger forpliktelser av 
betydning som ikke er hensyntatt i regnskapet for 2017.

Vi har fått tilfredsstillende dokumentasjon for ressurskrevende brukere og 
avsetningen pr 31.12.2017 er i tråd med endelig krav.

Vesentlige revisjonsområder - vurderingsposter
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Vår revisjon kan i 

hovedsak deles inn 

i tre områder:

1. Gjennomgang av 
kjerneprosesser

2. Revisjon av 
vurderingsposter

3. Revisjon av øvrige 
vesentlige 
områder

Område Vurdering Kommentar

Øvrige 
periodiseringer
 Inntekter og 

kostnader
 Ingen forhold å rapportere. Rutinen for periodisering synes å fungere 

tilfredsstillende. Se for øvrig kommentarer under disponeringer/egenkapital.

Driftsmidler
 Bygninger/tomter

 Maskiner og 
utstyr

 Inventar

 Av- og 
nedskrivinger


Gjennomgått avslutningen av investeringsregnskapet og dokumentasjon av 
anleggsregister. Tilfredsstillende dokumentasjon. Ingen forhold å 
rapportere.

Finansområdet
 Plasseringer

 Gjeld 
Gjennomgått dokumentasjon og kontrollert regnskapsføring mot et utvalg 
eksterne oppgaver. Vi har kontrollert lånenote mot regnskap. Vi har 
gjennomgått hvordan minimumsavdrag er beregnet for 2017 og har ikke 
funnet avvik av betydning ved vår etterkontroll.

Ikke rutine-
transaksjoner
 Potensielt alle 

Det er ingen identifisert ikke rutine-transaksjoner av betydning for årets 
regnskap. 
Det er som for 2016 utarbeidet eget regnskap for fellesnemda som 
regnskapsmessig inngår i kommunens sitt regnskap.  

Vesentlige revisjonsområder - øvrige områder
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Vår revisjon kan i 

hovedsak deles inn 

i tre områder:

1. Gjennomgang av 
kjerneprosesser

2. Revisjon av 
vurderingsposter

3. Revisjon av øvrige 
vesentlige 
områder

Område Vurdering Kommentar

Investerings-
regnskap  Vår gjennomgang av investeringsregnskapet har ikke avdekket noen forhold.

Selvkost


Vi har på overordnet nivå gjennomgått rutiner på selvkostområdet, og vi har 
ved gjennomgangen av årsregnskapet for 2017 påsett at administrasjon har 
innarbeidet nødvendige noteopplysninger.

MVA



Skattekontoret har gjennomført et ettersyn på kommunens håndtering av 
merverdiavgift på boliger. Rapporten medførte ingen tilbakebetaling av 
merverdiavgiftskompensasjon. 

For øvrig har vi løpende attestert på merverdiavgiftskompensasjon for 2017 
og har ikke avdekket svakheter av betydning. 

Offentlige 
anskaffelser  Gjennomgang av offentlige anskaffelser har ikke vært prioritert i 2017. Vi 

vil komme tilbake til dette ved revisjonen av Færder kommune i 2018. 

Budsjett

 Det har vært tilfredsstillende rutiner for håndtering av budsjettendringer.

Vesentlige revisjonsområder - øvrige områder
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Vår revisjon kan i 

hovedsak deles inn 

i tre områder:

1. Gjennomgang av 
kjerneprosesser

2. Revisjon av 
vurderingsposter

3. Revisjon av øvrige 
vesentlige 
områder

Område Vurdering Kommentar

Disponeringer/  
Egenkapital



Vi har i forbindelse med årsoppgjørsrevisjonen av Nøtterøy kommune og 
Tjøme kommune registrert at det ikke har vært gjennomført en full 
avregning mellom Nøtterøy og Tjøme. Dette gjelder blant annet samarbeid 
flyktninger, statlig barnevern og omstillingsmidler. Administrasjonen har 
beregnet nettoeffekten til å utgjøre ca. 2 MNOK. Dette ville for Tjøme 
kommune ha medført at netto driftsresultat i % av driftsinntektene ville økt 
fra 0,36% til 0,88% for 2017. 

Kommentarer fra administrasjonen:
Forhold er omtalt i kommunenes årsberetninger og i politisk sak tilknyttet 
årsavslutningen.

Disponeringer/  
Egenkapital



Vi registrerer at omstillingsmidler, fond flyktninger og fond statlig barnevern 
ligger som budne fondsmidler i Nøtterøy kommune. Dette vil etter vår 
oppfatning være frie midler i balansen til Færder kommune i 2018.
For øvrig er signalene fra administrasjonen i Færder at det vil skje en 
opprydding i Fond i Færder kommune i løpet av 2018. 

Kommentarer fra administrasjonen:
Gjennomgang og omklassifisering av fond vil bli gjort i 2018 i tilknytning til 
2. tertialrapportering til kommunestyret.

Vesentlige revisjonsområder - øvrige områder
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Vår revisjon kan i 

hovedsak deles inn 

i tre områder:

1. Gjennomgang av 
kjerneprosesser

2. Revisjon av 
vurderingsposter

3. Revisjon av øvrige 
vesentlige 
områder

Område Vurdering Kommentar

Årsregnskap og 
årsberetning



Administrasjonssjefen avga ikke årsberetning innen vår frist til å avlegge 
revisjonsberetning. Dette er presisert i revisjonsberetningen datert 18.4.2018 
som erstatter revisjonsberetningen avgitt 15.4.2018.
Vår gjennomgang av årsregnskapet og årsberetning har ikke avdekket 
vesentlige mangler. Vi har gitt noen mindre innspill til noter som har blitt 
innarbeidet i endelig årsregnskap.

Kommentarer fra administrasjonen:
Årsberetning for Tjøme kommune ble sendt KPMG mandag 16.4. Fristen for 
avleggelse av revisjonsberetning var søndag 15.4. Revisjonsberetning 
mottatt pr mail tirsdag 17.04.

Vesentlige revisjonsområder - øvrige områder
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Arkivsak-dok. 17/00244-9 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i  Færder 08.05.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 21/18 
ÅRSREGNSKAPET 2017 - ÅRSBERETNING 2017  
FOR NØTTERØY KOMMUNE, 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL KOMMUNESTYRET I 
FÆRDER  

 

Forslag til uttalelse: 
Kontrollutvalget i Færder kommune har i møte 08.05.18 behandlet Nøtterøy 
kommunes siste årsregnskap og årsberetning 2017. 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Nøtterøy kommunes årsregnskap og årsberetning for 
2017 er som følger: 
 
Innledning 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet 2017, 
årsberetningen 2017, revisjonsberetningen for Nøtterøy kommune datert 12.04.2018 
og revisjonsberetning for fellesnemnden datert 12.04.2018.  I tillegg har revisor 
supplert utvalget med informasjon gjennom året.  
 
 

Driftsregnskapet viser kr 1.201.856.505,- til fordeling drift og et regnskapsmessig 
mindreforbruk på kr 46.809.439,-. 
 

 
Til økonomistyringen – driften og investeringsregnskapet 

 Budsjettdisiplinen er tilfredsstillende. 
Netto driftsresultat er 23,8 mill. kr som utgjør 1,34% av sum driftsinntekter. 
Dette er lavere enn forrige år. Det positive resultatet skyldes blant annet økt 
skatteinngang, lavere pensjonsinntekter, lavere netto finansutgifter og 
mindreforbruk på sektorene. For å finansiere nye investeringer som medfører 
driftsmessige konsekvenser i fremtiden ligger resultatet 1,34% under anbefalt 
normtall. Anbefalt normtall er satt til 1,75% fra teknisk beregningsutvalg.  
 

 Investeringsregnskapet er avsluttet med et udisponert/udekket beløp kr 0,-. 
Salg av fast eiendom, merverdi avgiftskompensasjon og overføringer har vært 
hovedfinansieringen av investeringene i 2017. De største investeringene i 
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2017 er blant annet ombygging av gamle Gipø, Østerødveien 49 og Even 
Tollefsens vei.   
 

Til balansen 

 Gjeldsforhold 
Kontrollutvalget har merket seg at kommunens langsiktige gjeld har økt i 2017 
med 99,47 mill. kroner til 1.843 mill. kroner. Da er pensjonsforpliktelsene holdt 
utenfor. Det er hovedsakelig investeringer i fast eiendom/bygninger og 
oppdatering av vei. Økt gjeld vil redusere handlefriheten til kommunen.  Kravet 
til minstegrensen for betaling av avdrag er overholdt.  
 
Ubrukte lånemidler er redusert til 121,99 mill. kr pr 31.12.17.  
 

 Likviditetsreserven  
Nøtterøy kommunes likviditet og arbeidskapital har økt i regnskapsåret 2017. 
Likviditeten er tilfredsstillende.  
 
 

Til den interne kontrollen 
I årsberetningen er det et eget kapittel om etikk som omtaler etiske retningslinjer og 
varslingsrutiner. Det er også et eget kapittel om internkontroll. Det er satt fokus på 
oppfølging og forbedring av internkontrollsystem. Kontrollutvalget registrer at 
områdene tas på alvor. Kontrollutvalget har ikke mottatt noen signaler eller notater 
fra revisor om svakheter i internkontrollen i 2017.   
 
Til regnskapstekniske forhold 
Kontrollutvalget viser til revisors løpende informasjon igjennom året og 
revisjonsberetningen samt revisjonsberetningen for fellesnemnda. Det vises også til 
oppsummeringsnotat av revisjon 2017. 
  
Til grunnleggende rutiner og system 
Kontrollutvalget forutsetter at administrasjonen har tilfredsstillende systemer til 
disposisjon for utførelse av økonomioppgavene.  
 
Fellesnemnda  
Kontrollutvalget registrerer at kommunen også i 2017 har hatt stort fokus på å 
forberede Færder kommune. Fellesnemndens regnskap inngår i 
kommuneregnskapet i Nøtterøy kommune. Overførte midler fra 2016 var 
kr 25.576.148,-. Fellesnemdas ubrukte fondsmidler pr 31.12.2018 er kr 11.658.299,-. 
 
Avslutning  
Kontrollutvalget har ikke ytterligere merknader til Nøtterøy kommunes årsregnskap 
for 2017. 
 
Vedlegg:  
Årsregnskapet 2017 
Årsberetningen 2017 
Revisjonsberetningen for Nøtterøy kommune, datert 12.04.2018  
Revisjonsberetning for fellesnemnden, datert 12.04.2018.  
Oppsummeringsnotat av revisjon 2017  
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Saksframstilling: 
Administrasjonen er invitert til kontrollutvalgsmøtet 08.05.2018 for å legge frem 
kommuneregnskapet og årsberetningen 2017.  
 
Kontrollutvalget skal gi en uttalelse til Nøtterøy kommunes årsregnskap og 
årsberetning for 2017.  
Kontrollutvalgsforskriften § 7 angir følgende: 

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

Kopi av uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet eller 
fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før 
dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til 
kommunestyret/fylkestinget.» 

 
Kontrollutvalget viser til revisors løpende informasjon igjennom året 2017 og 
revisjonsberetningen for Nøtterøy kommune datert 12.04.2018 og revisjonsberetning 
for fellesnemnda datert 12.04.2018. 
 
Da Nøtterøy og Tjøme kommuner er slått sammen til Færder kommune fra 
01.01.2018 er det kontrollutvalget i Færder kommune som gir sin uttalelse om 
årsregnskapet 2017 for tidligere Nøtterøy kommune til kommunestyret i Færder 
kommune. 
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1 Rådmannens kommentarer 
 
Nøtterøy kommune hadde i 2017 driftsinntekter på til sammen 1,77 mrd. kr. Regnskapet for 2017 legges frem 
med et regnskapsmessig overskudd på 46,8 mill. kr.  
 
Hovedårsakene til overskuddet skyldes økt skatteinngang, lavere pensjonskostnader, lavere netto 
finansutgifter, periodisering av integreringstilskudd, samt mindreforbruk på sektorene. Kommunens 
hovedinntekter som knytter seg til skatt og rammetilskudd har i 2017 gitt enn merinntekt på 15 mill. kr i forhold 
til budsjett. 
 
Kommunen har i 2017 overtatt nye oppgaver. I forbindelse med tilrettelegging og planlegging av 
sammenslåingen mellom Tjøme og Nøtterøy er det etablert samarbeid med Tjøme innenfor områdene Nav, 
flyktningtjenester, rus- og psykiatritjenester og IT tjenester. Fra før er Barnevernstjenester, Helsestasjon, PP-
tjeneste, og skatteoppkrevning samordnet mellom kommunene. Tilsammen er det inntektsført 40 mill. kr 
tilknyttet kommunesamarbeider 2017 i Nøtterøy kommunes regnskap. Sammenslåingskostnader og 
kommunesamarbeider påvirker kommunens netto og brutto driftsresultat i 2017. For prosjekt statlig 
barnevern, flyktning samarbeid og fordeling av sammenslåingskostnader er disse områdene gjort opp mot 
fond. Hadde områdene vært avregnet mot Tjøme ville kommunens netto driftsresultat vært 0,1% lavere. Dette 
utgjør om lag 2 mill. kr i 2017. 
 
Sykefraværet er redusert fra 7,15 i 2016 til 6,25 % i 2017. Dette er det laveste nivået kommunen har hatt på 
20 år. Bjønnesåsen Bo og behandlingssenter ble vinner av årets IA pris for offentlig sektor i Vestfold. Det er 
utført godt arbeid med reduksjon av sykefravær og bevisst samfunnsansvar ved å stille arbeidsplassen til 
disposisjon som inkluderingsarena for de som har vansker med med å komme inn i arbeidslivet. 
 
Rente- og avdragsutgiftene for 2017 er økt som følge av økt lånegjeld. Det er igangsatt et arbeid for å 
avhende eiendommer og tomter. I 2017 er det solgt eiendommer og anlegg for 93 mill. kr.  Inntekt fra salgene 
vil redusere det fremtidige lånebehovet ved nye investeringer. 
 
Ombyggingen av gamle Gipø sykehjem til nye kontorlokaler for teknisk sektor og hjemmetjenesten er 
ferdigstilt per 31.12.2017. Videre arbeides det med å utrede for nye omsorgsboliger og kontorlokaler i den 
vestre delen av bygningsmassen. Arbeide med utredning og planlegging av ny skole på Labakken startet opp 
2017 og anleggsarbeidene starter i 2018. Ny skole på Labakken skal erstatte Herstad og Vestskogen skole. 
 
Kommunens administrasjon og rådmann deltar i prosjekt- og styringsgrupper for ny fastlandsforbindelse og ny 
jernbanetrasé 
 
2017 er Nøtterøy kommunes siste driftsår før etableringen av Færder kommune. Nøtterøy kommune avsluttes 
med en god økonomi, en moderne og ny bygningsmasse og dyktige og kompetente medarbeidere. 
Kommunen har med dette lagt til rette for en best mulig start for Færder kommune. I Færder kommune vil 
Nøtterøy og Tjøme få en større og mer robust kommune tilpasset fremtiden. En viktig målsetting for 
sammenslåingen vil være å legge grunnlag for større fagmiljøer som skal kunne levere enda bedre tjenester 
til kommunenes innbyggere. 
 
 
 
 
Nøtterøy, 31. mars 2018 
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Kommunens ledelse – politisk / administrativ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordfører Roar Jonstang   Rådmann Toril Eeg 
 
Ytelser til ordfører og rådmann fremkommer i regnskapets note 3.  
 
Kommunestyret har hatt følgende sammensetning: 
 

 Arbeiderpartiet                                          11 representanter 
 Kristelig Folkeparti              2 representanter 
 Høyre                                                            11 representanter 
 Fremskrittspartiet                                        5 representanter 
 Miljøpartiet de Grønne                                2 representanter 
 Felleslisten SV / RV             2 representanter 
 Venstre                                   2 representanter 

 
Formannskapets sammensetning: 
 

 Arbeiderpartiet                      3 representanter 
 Høyre                                              3 representanter 
 Fremskrittspartiet                 2 representanter 
 Venstre                               1 representant 
 Miljøpartiet de Grønne            1 representant          
 Kristelig folkeparti               1 representant            

 
Navnene på de enkelte representanter og vararepresentanter fremkommer på kommunens hjemmeside – 
www.notteroy.kommune.no - under Politikk og Demokrati / Kommunestyret, råd og utvalg. Samme sted finnes 
også navn på medlemmene av hovedutvalgene. 
 
Kommunens administrative ledelse i 2017: 

 Rådmann, Toril Eeg og hennes ledergruppe: 
 Assisterende rådmann, Per Ole Bing-Jacobsen 
 Kommunaldirektør for oppvekst- og kultursektoren, Christian Thaulow  
 Kommunaldirektør for helse- og sosialsektoren, Hilde Kari Maugesten 
 Kommunaldirektør for teknisk sektor, Margrethe Løgavlen 
 Økonomisjef, Kristian Holberg Lægreid 
 Personalsjef, Harald Rygh 
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2 Sektorenes årsrapporter 

2.1 Fellestjenester 
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2.1.1 Ledelse og ansvarsområder 
Styringsorgan: Formannskapet 
Politisk ledelse: Ordfører Roar Jonstang (H)  
 
Administrativ organisering:  
Fellestjenester ledes av rådmannen i samarbeid med seksjonssjefene. 
 
Ansvarsområder: 
 Kommuneadvokat 
 IT- avdeling 
 Servicesenteret  
 Sekretariatsseksjonen 
 Personalseksjonen 
 Økonomiseksjonen 
 NAV 
 Innvandrertjenesten 
 Næringssjef 
 Innkjøpsansvarlig 
 Folkehelsekoordinator 
 Østre Bolæren 

2.1.2 Finansierte tiltak fra kommuneplanens handlingsdel 
Tabellen viser finansierte tiltak fra handlingsplanen 2017-2020 med kommentar. Alle tiltak har referanse til 
tilhørende veivalg fra kommuneplanens samfunnsdel. 
Nr. Ref. veivalg Tiltak Drift/ 

Invest 
Kommentar 

  RÅDMANN   
101 1.1, 1.11 Prosjekt Tønsberg 2030, en pulserende kystperle Drift Gjennomført 
102 1.1, 1.11 Visit Vestfold – Tønsberg-regionen Drift Gjennomført 

  IT-AVDELINGEN   
103 2,1, 2,2, 7,6 Opphør av leveranse til Stokke og Andebu kommune fra primo 

2017, IKT drift, Websak og Agresso 
Drift 
 

Gjennomført 

104 2,1, 2,2, 7,6 Utbytting av datalagring etter 6 års drift Investering Gjennomført 

105 2,1, 2,2, 7,6 Nye lisenser operativsystem og MS office Investering Gjennomført 

106 7,6 Utskiftning UPS, batterier Investering Gjennomført 

114 2,1, 2,2, 7,6 Valg PC (Bærbare) som flyttes til kursrom etter valget Investering Gjennomført 

115 2,1, 2,2, 7,6 Nytt måleverktøy for trådløst og fast nett Investering Gjennomført 

116 2,1, 2,2, 7,6 Utvidelse av Back-up lagring Investering Gjennomført 
118 2,1, 2,2, 7,6 8100 IT-investeringer Investering Delvis 

gjennomført 
120 2,1, 2,2, 7,6, 

4,1 
Digitalt utstyr, trådløst nett og infrastruktur til barnehagene Investering Delvis 

gjennomført 
122 2,1, 2,2, 7,6, 

4,1 
8201 IT-skole Investering Gjennomført 

123 2,1, 2,2, 7,6, 
4,1 

Barn og unge, dataverktøy, stafettloggen Investering Gjennomført 

131 2,1, 2,2, 7,6, 
6,6 Gerica plan Drift 

 
Gjennomført 

132 2,1, 2,2, 7,6, 
6,6 Vedlikeholdsavtale alarmsystem - hjemsengv. 15 Drift 

 
Gjennomført 

  PERSONALSEKSJONEN   
140 7,6 Opphør av leveranse til Stokke kommune fra Q2 2017 Drift Gjennomført 

  ØKONOMISEKSJONEN   
144 7,6 Opphør av leveranse til Stokke kommune fra primo 2017 Drift Gjennomført 
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2.1.3 Budsjettavvik 
Sektorens regnskap viser følgende forbruk i % av regulert budsjett: 
 

Rådmann 95,21

Østre Bolæren 100,00

Politisk styring, kontroll, råd og utvalg 101,71

IT-avdeling 101,68

NAV/Sosialtjenesten 96,81

Innvandrertjenesten 100,04

Servicesenteret 102,58

Sekretariatseksjonen 93,97

Personalseksjonen 96,46

Økonomiseksjonen 95,19

Sum fellestjenester 98,12  
 
I tabellen nedenfor kommenteres de største avvikene fra budsjett innenfor sektoren. Avvik over 5 % eller mer 
enn 1 mill. kr kommenteres. Av sektorens mindreforbruk på 3,1 mill. kr knytter 1,1 mill. kr seg til pensjon. 
Enhet Budsjett 

1000 kr 
Regnskap 

1000 kr 
Mindre-
/merforbr
uk 

Hovedårsak 

NAV 11 028 10 500 1 522 Færre deltakere i Kvalifiseringsprogrammet enn 
budsjettert utgjør 0,6 mill. kr. Resterende 0,9 mill. kr 
skyldes samlet mindreforbruk sosiale bidrag 

Sekretariatseksjon 10 009 9 406 603 Lavere kostnader til forvaltningsrevisjon i 2017 utgjør 
0,37 mill. kr. og utbetaling til trossamfunn ble 0,2 mill kr 
lavere enn budsjett. 
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2.2 Oppvekst- og kultursektoren 
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2.2.1 Ledelse og ansvarsområder 
 
Styringsorgan:  Hovedutvalg for oppvekst- og kultursektoren 
Utvalgsleder:  Erik Holmelin (H) 
Nestleder:   Muctarr Koroma (KrF) 
 
Det er avholdt 8 møter og behandlet 35 saker i hovedutvalget. 
 
Administrativ organisering 
Sektoren ledes av kommunaldirektøren.  
 
Ansvarsområder 
 Drift av barne- og ungdomsskoler 
 Drift av barnehager 
 Utøvelse av barnehage- og skoleeierrollen, herunder veiledning og kompetanseutvikling i skoler og 

barnehager 
 Tilsyn med kommunale og ikke-kommunale barnehager. 
 Drift av Skjærgården kulturskole (i samarbeid med Tjøme kommune) 
 Pedagogisk-psykologisk tjeneste – PPT (i samarbeid med Tjøme kommune) 
 Barneverntjeneste (i samarbeid med Tjøme kommune) 
 Ressurssenter for mennesker med utviklingsmuligheter – RMU 
 Forebyggende helsetjenester – helsestasjonen (i samarbeid med Tjøme kommune) 
 Nøtterøy kulturhus 
 Biblioteket (i samarbeid med Tønsberg kommune) 
 Kulturminnevern 
 Idrett og idrettshaller 
 Generelt barne- og ungdomsarbeid, med drift av ungdomshuset   
 

2.2.2 Finansierte tiltak fra kommuneplanens samfunnsdel 
Tabellen viser finansierte tiltak fra handlingsplanen 2017-2020 med kommentar. Alle tiltak har referanse til 
tilhørende veivalg fra kommuneplanens samfunnsdel. 
 

Nr. Ref. veivalg Tiltak Drift/ 
Invest 

Kommentar 

  BARNEHAGER   
202 4.1 Øke antall spesialpedagoger i barnehagene med 3,88 

årsverk i kommunale og 4,83 årsverk i private barnehager 
fra 1.8.2017 

Drift Gjennomført 

  SKOLER   
206 4.1, 4.3 Oppfylle statens krav til kompetanse for lærere i 

grunnskolen innen 2025. Videreutdanning av lærere 
Drift Gjennomført 

207 4.1, 4.2, 4.4, 4,5 Videreføre LOS-arbeidet med mål om at flere fullfører og 
består videregående opplæring 

Drift Gjennomført  

  PP-TJENESTEN   
212 4.1 Ny stilling for å ivareta voksne med rett til sakkyndig 

vurdering og arbeid med enslige mindreårige flyktninger 
Drift Gjennomført 

  
AVDELING FOR FOREBYGGENDE HELSE-
TJENESTER   

213 4.1, 4.4, 4.5 Helsesøster 50 % videregående skole Drift Gjennomført 

214 4.1, 4.4, 4.5 Styrke skolehelsetjenesten gjennom øremerkede tilskudd 
etter søknad 

Drift Gjennomført  

216 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 Iverksette tiltak overfor barn og unge. Videreføre 
aktivitetskalenderen, opplevelseskortet og andre tiltak for 
å redusere barnefattigdom 

Drift Gjennomført 

  KULTUR   
221 5.1 Gi lokale aktører mulighet til å leie til kostpris i kulturhuset Drift Gjennomført 
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2.2.3 Budsjettavvik 
Sektorens regnskap viser følgende forbruk i % av regulert budsjett: 
 

Kommunaldirektør oppvekst- og kultursektor 98,21
Fellestiltak og administrasjon skoler og barnehager 96,10
Skolene 101,48
Kommunale barnehager 99,04
Kulturenheten 102,41
Nøtterøy kulturhus 101,54
Skjærgården kulturskole 95,82
PP-tjenesten 100,46
Private barnehager 99,80
RMU 74,09
Barnevernstjenesten 99,25
Avdeling for forebyggende helsetjenester 93,94
Sum Oppvekst og kultur 98,67  
 
I tabellen nedenfor kommenteres de største avvikene fra budsjett innenfor sektoren. Avvik over 5 % eller mer 
enn 1 mill. kr kommenteres. Av sektorens mindreforbruk på 6,6 mill. kr knytter 3 mill. kr seg til pensjon. 
 
Enhet Budsjett 

1000 kr 
Regnskap 

1000 kr 
Mindre-
/merfor
bruk 

Hovedårsak 

Fellestiltak og 
administrasjon skoler 
og barnehager 

36 451 35 030 1 421 Mindreforbruk spesielle undervisningstiltak, skyss 
skoleelever og lærlinger 
 

Skolene 198 250 201 180 -2 930 Merforbruk redusert oppholdsavgift SFO, mindreinntekt 
egenbetaling SFO, merforbruk øvrige driftsutgifter 

RMU 24 189 17 921 6 268 Mindreforbruk lønn 3,1 mill. kr og mindreforbruk øvrig 
drift 1 mill. kr skyldes i hovedsak avvikling av EM bolig 
raskere enn planlagt og mindreutgifter til ordinær 
avlastning. Merinntekter utgjør 1,3 mill. kr og knytter 
seg til mottatt ekstratilskudd EM.  0,5 mill. kr gjelder 
mindreforbruk i akuttenheten for statlig barnevern.  

Avdeling for 
forebyggende 
helsetjenester 

15 514 14 574 940 Mindreforbruk lønnsutgifter pga. vakanser 
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2.3 Helse- og omsorgsektoren 
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2.3.1 Ledelse og ansvarsområder 
 
Styringsorgan:  Hovedutvalg for helsevern og sosialomsorg 
Utvalgsleder:  Vidar Ullenrød (H) 
Nestleder:   Martin Handeland (Krf) 
 
Det er avholdt 6 møter og behandlet 24 saker i hovedutvalget. 
 
Administrativ organisering 
Helse og omsorgtjenesten ledes av kommunaldirektør og omfatter 6 tjenesteområder samt rådgivende stab, 
legetjenester og miljørettet helsevern.  
 
Ansvarsområder 
 Kommunaldirektøren - Legetjenester/kommuneoverlege og miljørettet helsevern  
 Tjenester for psykisk helse og rus  
 Hjemmetjenesten  
 Miljøarbeidertjenesten  
 Tjenestekontoret 
 Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter 
 Smidsrød Helsehus  

2.3.2 Finansierte tiltak fra kommuneplanens handlingsdel 
Tabellen viser finansierte tiltak fra handlingsplanen 2017-2020 med kommentar. Alle tiltak har referanse til 
tilhørende veivalg fra kommuneplanens samfunnsdel. 
 

Nr. 
Ref. 

veivalg Tiltak Drift/invest Kommentar 

  HELSE OG OMSORG   
301 6.4 Tønsberg regionen legevakt og ØHD-tilbud 2018 Drift Gjennomført 

304 6.2, 6.4 

Flyktninghelseteam; Helsesøster 1 årsverk + 20 % 
psykolog 
 Drift Gjennomført 

  TJENESTEKONTORET   
309 6.2, 6.3 Færder, omsorgslønn harmoniseres Drift Gjennomført 

  TJENESTER TIL HJEMMEBOENDE   

310 6.2 Utvidelse og mer fleksibel bruk av dagsenteret, 
samt videreføre og utvide "Inn på tunet" 
 

Drift Gjennomført 

  HJEMMETJENESTEN   

315 6.3,6.4,6.6 
Videreføring av styrket innsatsteam/"virtuell 
avdeling"/hjemmerehab Drift Gjennomført 

316 6.2,6.4 

Nye årsverk til heldøgnsbemannede 
omsorgsboliger, Hjemsengevien 15 
 Drift Gjennomført 

321 6.2, 6.4 Sengelager Investering Påbegynt 

  RUS OG PRYKIATRITJENESTEN   
325 6.2, 6.4 80% psykolog Drift Gjennomført 

326 6.2, 6.4 Styrke rus og psykisk helse for å redusere innleggelser. Drift Gjennomført 
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2.3.3 Budsjettavvik 
Sektorens regnskap viser følgende forbruk i % av regulert budsjett: 
 

Kommunaldirektør helse- og omsorgsektor 96,01
Tjenester for psykisk helse og rus 88,27
Hjemmetjenesten 99,99
Miljøarbeidertjenesten 99,49
Tjenestekontoret 95,02
Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter 98,84
Smidsrød helsehus 101,88
Sum Helse og omsorg 98,77  

 

I tabellen nedenfor kommenteres de største avvikene fra budsjett innenfor sektoren. Avvik over 5 % eller mer 
enn 1 mill. kr kommenteres. Av sektorens mindreforbruk på 5,5 mill. kr knytter 6,5 mill. kr seg til pensjon. 
Enhet Budsjett 

1000 kr 
Regnskap 

1000 kr 
Mindre-
/merforbruk 

Hovedårsak 

Kommunaldirektør 26 833 25 763 1 070 Mindreforbruk driftstilskudd leger og lavere kostnader 
til Norsk pasientskadeerstatning og hjelpemiddellager 

Tjenester for 
psykisk helse og 
rus 

22 039 19 453 2 586 Mindreforbruk lønnsutgifter pga. vakanser 

Tjenestekontor 37 771 35 891 1 880 Mindreforbruk Uloba 
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2.4 Teknisk sektor 
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2.4.1 Ledelse og ansvarsområder 
 
Styringsorgan:  Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk 
Utvalgsleder:   Bjørn Kåre Sevik (Frp)  
Nestleder:  Bjørnar Godt Daae (H) 
 
Det er avholdt 14 møter og behandlet 238 saker i hovedutvalget. 
 
 
Administrativ organisering  
Teknisk sektor ledes av kommunaldirektøren i samarbeid med drifts- og anleggssjefen, 
kommuneutviklingssjefen og eiendomssjefen.  
 
Ansvarsområder 
 Vann, avløp og renovasjon (VAR-området). 
 Kommunale veier og g/s-veier langs fylkesvei. Trafikksikkerhetsarbeid. 
 Kommunens parker, idrettsanlegg, friluftsområder, lekeplasser og skoger. 
 Kommunens småbåthavner og kommunale brygger. 
 Renholdstjenester for kommunale bygninger. 
 Kommuneplan. 
 Arealplaner. 
 Bygge-, delings- og seksjoneringssaker. 
 Kart, oppmåling og geodata. 
 Landbruksforvaltning. 
 Natur- og miljøforvaltning/friluftsliv. 
 Næringspolitikk. 
 Forvaltning, kjøp/salg og nyetablering av kommunal eiendom. 
 Brannvesen og akutt beredskap. 
 Feiing av piper. 
 

2.4.2 Gjennomførte tiltak i forhold til handlingsplanen 2016 
Tabellen viser hvilke tiltak sektoren har gjennomført ut fra temaene i handlingsplanen og kommentarer til 
gjennomføringen av tiltakene. Temaene i kommuneplanen er gjengitt ovenfor de aktuelle tiltakene. 

Nr Referanse til 
veivalg Tiltak Drift/ 

Investering 
Kommentar 

    Drift og Anlegg     

401 1.1, 5.3 

Utvikle parkeringsmuligheter ved kommunebryggene i 
Knarberg eller Arås som port til skjærgården og 
nasjonalparken Investering 

Delvis 
gjennomført 

402 4.4, 5.2, 5.3 
Oppgradere Rosanes friområde, tilrettelegging for opphold, lek 
mv. Raskere fremdrift Investering Ikke gjennomført 

405 7.1, 8.1 
Bedre tilrettelegging av holdeplasser og busslommer med 
universell utforming langs kommunale veier Investering Gjennomført 

406 
1.3, 5.2, 7.1, 
8.1 

Planlegge og bygge sykkelveier i henhold til 
trafikksikkerhetsplanen Investering Gjennomført 

407 2.4, 7.1 Gjennomføre mindre tiltak i kommunens trafikksikkerhetsplan. Investering Gjennomført 

408 7.4, 8.3 
Utbygging og fornyelse av avløpsanlegg i henhold til 
hovedplan avløp. Investering Gjennomført 

409 7.4, 8.3 Utbygging og fornyelse av anlegg i henhold til hovedplan vann  Investering Gjennomført 

410 7.4, 8.3 
Opprydding i avløp som ikke går til Tønsberg renseanlegg i 
henhold til handlingsplan.   Investering Gjennomført 

411   Asfaltering Oserød skole Drift Ikke gjennomført 
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412   Asfaltering Herstad balløkka Drift Ikke gjennomført  

413   Asfaltering grusbane Foynland skole Investering Ikke gjennomført 

414   Økt tilskudd Jutøya Drift Gjennomført 

416 7,3 Nødvann - lager+utstyr Investering 
Delvis 
gjennomført 

417   Vann - økt kostnad materialer, strøm byggetjeneste Drift Gjennomført 

426 1,6 Fornyelse av maskinparken Investering Gjennomført 

427 1,3 7,1 Kommulale veier - oppgradering Investering Gjennomført 

428 7,1 
Veilys - Oppgradering 

Investering 
Delvis 
gjennomført 

    Eiendomsforvaltingen     

431 1.1,  
Rehabilitering av Gipø etter vedtatt plan. 

Investering 
Delvis 
gjennomført 

432 7,7 Rehabiliteringsplan formålsbygg Investering Gjennomført 

433 7,7 Boligfornyingsprogrammet inkl. boliger til flyktnigner Investering Gjennomført 

438 7.7 
Rehabilitering av Wilhelmsenhallen 

Investering 
Delvis 
gjennomført 

440   Stenging av haller på VB Investering Ikke gjennomført 

441   
Bygging av ny skole på Labakken 

Investering 
Delvis 
gjennomført 

442   
Bygge overgang mellom Bjønnesåsen og Bjønnestoppen 

Investering 
Delvis 
gjennomført 

    Kommuneutvikling     

443 1.1, 5.3  Friluftsformål Investering Ikke gjennomført 

445 1.3, 1.5, 7.1 
Planlegging av offentlige arealer i Teie sentrum inklusive 
utvikling av Teie torv som en attraktiv offentlig møteplass. Drift 

Delvis 
gjennomført 

 

2.4.3 Budsjettavvik 
Sektorens regnskap viser følgende forbruk i % av regulert budsjett: 
 

Kommunaldirektør teknisk sektor 97,40
Kommuneutvikling 92,44
Småbåthavner 63,52
Feiing 0,00
Renhold 96,93
Brannvesen 99,96
Utedrift DA 97,38
Plan og prosjekt DA 101,68
Eiendomsforvaltningen 90,69
Sum Teknsik sektor 92,76  
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I tabellen nedenfor kommenteres de største avvikene fra budsjett innenfor sektoren. Avvik over 5 % 
kommenteres. Av sektorens mindreforbruk på 5,9 mill. kr knytter 0,7 mill. kr seg til pensjon. 
Enhet Budsjett 

1000 kr 
Regnskap 

1000 kr 
Mindre-/eller 
merforbruk 

Hovedårsak 

Kommuneutvikling 10692 9884 808 
 

Hovedårsaken er mindrekostnader til 
konsulenter og kjøp av tjenester, ca. 0,65 mill. 
kr. Mindreinntekter på 0,15 mill. kr. 
Mindreforbruk på klima og miljø, ikke inkl. 
konsulenter og kjøp av tjenester, på 0,2 mill. 
kr.  

Småbåthavner -1865 -1184 -681 Inntekten er bokført på annet ansvar, justert for 
dette er det ikke avvik.  

Eiendoms-
forvaltning 

30305 27483 2822 
 

Lønnskostnadene er lavere pga. ubesatte 
årsverk, ca. 0,9 mill.kr. Mindreforbruk, i 2017, 
på ekstravedlikehold Sjølyst 0,85 mill. kr. 
Mindreforbruk på strøm og fyringsolje 0,7 mill. 
kr. Merkostnad komm.gebyrer 0,4 mill. kr. 
Mindreforbruk til renhold 0,3 mill. kr. 
Merutgifter til kjøp av tjenester. Merinntekt på 
husleie 0,3 mill. kr.  
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3 Likestilling, arbeidsmiljø og diskriminering 
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3.1 Likestilling 
 
Ved utgangen av 2017 var det 81% kvinner og 19% menn ansatt i kommunen. Ledergruppen bestod av 3 
kvinner og 4 menn.  
 
På seksjons- og tjenesteledernivå er det en liten endring ved at andel kvinner er redusert fra 66% til 65% 
mens andelen menn er økt fra 34 % til 35 % som er en svak vedvarende tendens de siste årene.  
 
Kjønnsfordeling i % pr stillingsgruppe:  
 

 
 
 
Tariffoppgjør  2017 
Omlag 90 % av kommunens lønnsmasse er regulert av den sentrale Hovedtariffavtale på KS-området.   
Ved årets tariffoppgjør ble det en sentral enighet om en ramme på 2,4 %, inkludert midler til fordeling etter 
lokale forhandlinger. I overkant av 80 % av midlene er tildelt kvinner – tilsvarende kvinners andel av ansatte i 
kommunen. Kvinners gjennomsnittlige andel av mannslønn er på ca. 94 %, en økning på nær 2 % fra 2016.  
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Kjønnsfordelt årslønn pr. stillingsgruppe 2017

 
 
 
Når utgangspunktet er likt med hensyn til arbeidstakergruppe, stillingskode og utdanning, er lønn for kvinner 
og menn lik. Variasjonen er størst hvor stillingsinnholdet er ulikt og utdanningsnivået er mer uspesifikt. 
Gruppen fagarbeidere har identisk lønn for kvinner og menn. Det samme gjelder for pedagoger i skole.  
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Kvinner og menn i forhold til stillingsstørrelse:  
Nøtterøy kommune har 81 % kvinner og 19 % menn i kommunen. Det er ingen endring i forhold til 2016.  
Samlet andel av heltidsstillinger i kommunen er ved utgangen av 2017 49,7 % og deltid 50,3 %. 
Sammenliknbare kommuner i følge PAI-registeret har i 2017 en andel heltid på 41 %.  For Nøtterøy kommune 
er utviklingen fra 2016 i retning av mer heltid og mindre deltid.   
         

 
 
 
Ca. 60 % av de deltidsansatte finnes innenfor helse- og omsorgssektoren, mens ca. 30 % er ansatt innenfor 
oppvekst og kultur, særlig som assistenter i barnehage, skole/SFO.  En stor andel av deltidsarbeidende har 
redusert arbeidstid etter eget ønske, både ved at det er søkt om permisjon etter Arbeidsmiljølovens 
bestemmelser, delvis AFP og gradert uføredel, samt for å ha mulighet til å ta enkeltvakter når det passer den 
enkelte. Kommunen har vært bevisste på å øke andelen av heltidsstillinger, og tallene viser en bedring på ca 
1 prosentpoeng sammenliknet med 2016.  
 
Det kan være utfordrende å utvikle en heltidskultur blant arbeidstakergrupper som over lang tid har utviklet en 
deltidskultur. Ønskene om å beholde nåværende stillingsstørrelse, står sterkt hos mange.  For andre er 
villighet til stillingsutvidelse knyttet til ulike forutsetninger om bestemt tjenestested og konkret arbeidstid, og 
som ikke alltid er lett å imøtekomme. 
 
Det er enighet mellom partene om arbeidet med å øke stillingsstørrelsene for de som ønsker det.  Spesielt for 
sykepleiere og omsorgsarbeidere i Ressurssenteret (vikarpool) er det lagt til rette for ønsket økt 
stillingsstørrelse.  
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3.2 Arbeidsmiljø og diskriminering 
 
Sykefravær 
              

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 
2016 2017 

 

8.01 8.14 7,31 8.08 7,62 7,25 7,50 6,48 7,10 7,19 7,15 6,26  
 
Tabellen over viser at totalt sykefravær har en nedgang fra 2016 med 7,15 % til 6,26 % i 2017 Dette 
gjenspeiler det arbeidet som gjøres i de ulike sektorene. Den lave fraværsprosenten fordeler seg jevnt i de 
ulike sektorene.  
 
Tabellen under viser også en positiv utvikling. I 2016 var gjennomsnitt uker fravær i forbindelse med graviditet 
15 uker. Dette ble i 2017 redusert til 8,5.  

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Antall gravide 
med på tiltak: 35 16 34 29 19 24 27 30 

Gj.snitt uker 
fravær inkludert 
gradert: 15 15 9 12 12 12 15 8,5 

 
 
Diskriminering 
Kommunen har et økende antall ansatte fra en rekke nasjonaliteter. Kommunen jobber også aktivt for at 
ansatte med nedsatt funksjonsevne blir i jobb med tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver.  
 
 
IA pris i Vestfold 2017 – offentlig sektor, Bjønnesåsen Bo- og behandlingssenter 
Hensikten med IA-prisen er å honorere forståelsen for at arbeidsplassen er hovedarena for Inkluderende 
Arbeidsliv. IA-prisen deles ut hvert år til en bedrift, virksomhet, organisasjon som har utmerket seg med godt 
IA-arbeid.  
 
Det legges vekt på at kandidaten har oppnådd gode resultater på et eller flere av følgende punkter: (statutter) 

 Inkludere flere personer med nedsatt funksjonsevne  
 Inkludere arbeidstakere med innvandrerbakgrunn 
 Tilrettelegge for livsfaseorientert personalledelse  
 Øke nærværet gjennom fokus på det forebyggende og helsefremmende  
 IA-arbeidet er godt forankret i partssamarbeidet i virksomheten  
 Kan fremstå som ”IA-fyrtårn” 

 
Om vinneren av årets IA-pris for offentlig sektor sier Juryen følgende: 
De siste 3-4 årene har virksomheten mer enn halvert sykefraværet ved å være tidlig og tett på i samarbeid 
med HR, bedriftshelsetjeneste og NAV Arbeidslivssenter. Bjønnesåsen Bo- og behandlingssenter stiller 
arbeidsplassen til disposisjon som inkluderingsarena. 
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3.3 Bemanning 
 
 

Årsverk Årsverk Årsverk

Årsverkrammer pr. 31.12.2015 pr. 31.12.2016 pr. 31.12.2017

Rådmann 5,40 7,00 7,00
Østre Bolæren 2,70 3,00
Komuneadv/sekretariat/ordfører/varaordfører 3,40 2,40 2,40
IT-avdelingen 13,30 13,30 15,30
NAV / Sosialtjenesten 22,60 23,60 21,60
Innvandrertjenesten 0,00 0,00 8,20
Servicesenteret 5,00 5,00 5,00
Sekretariatseksjonen 5,50 5,50 5,50
Personalseksjonen 14,80 14,80 14,80
Økonomiseksjonen 10,50 10,50 10,50

Sum fellestjenester 80,50 84,80 93,30
Kommunaldirektør 2,00 2,00 2,00
Skole- og barnehagekontoret 25,80 29,12 36,90
Skoler 345,12 349,22 350,52
Kommunale barnehager 122,30 116,70 119,90
Kulturenheten 4,15 4,65 2,65
Nøtterøy kulturhus 5,40 4,90 4,90
Skjærgården kulturskole 7,60 7,60 7,60
PP-tjenesten 11,05 11,35 11,35
RMU 44,50 69,70 61,50
Barnevernstjenesten 22,40 24,00 24,00
Avdeling for forebyggende helsetjenester 18,81 20,51 27,01

Sum oppvekst- og kultursektor 609,13 639,75 648,33
Kommunaldirektør 1,00 1,00 1,00
Administrasjon/stab inkl. turnuslege 4,00 4,00 4,00
Tjeneste for psykisk helse og rus 23,10 25,10 26,90
Hjemmetjenesten 86,05 89,05 93,25
Miljøarbeidertjenesten 92,02 98,88 98,88
Tjenestekontoret 12,15 12,15 12,15
Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter 136,58 146,98 149,43
Smidsrød helsehus 103,92 104,54 114,21

Sum helse- og omsorgsektor 458,82 481,70 499,82
Kommunaldirektør 1,00 1,00 1,00
Administrasjon/stab 1,00 2,00 4,00
Kommuneutvikling 20,20 20,50 19,50
DA utedrift 22,00 22,00 22,00
Plan og prosjekt 14,00 16,00 15,00
Renhold 53,23 54,18 54,68
Eiendomsforvaltningen 25,00 25,00 25,00

Sum teknisk sektor 137,43 140,68 141,18

Sum alle sektorer 1285,88 1346,93 1382,63  
 
I 2017 er Innvandrertjenesten etablert ved overføring av 3,50 årsverk fra Tjøme kommune og 4,70 årsverk fra 
NAV/Sosialtjenesten. NAV/Sosialtjenesten er videre tilført 2,70 årsverk fra Tjøme kommune slik at netto 
reduseres årsverksrammen med 2,00 årsverk. Videre er vaktmesterstilling på Østre Bolæren økt fra 0,70 
årsverk til 1,00 årsverk. IT avdelingen er tilført 2 årsverk fra Tjøme. 
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I oppvekst- og kultursektoren er det en samlet økning på 8,6 årsverk. For barnehagebarn med spesielle behov 
er økningen 7,8 årsverk fra høsten og for skoler 1,3 årsverk fra nytt skoleår. Hårkollen barnehage gjenåpnet 
en avdeling og økte med 3,2 årsverk fra høsten. RMU har en reduksjon med 8,2 årsverk pga. redusert 
anmodning om bosetting av flyktninger, utsatt etablering av bofellesskap 6, avvikling av Sevikveien 
bofellesskap samt vedtak om nye brukere. Avdeling for forebyggende helsetjenester har en økning med 3,5 
årsverk. 
 
I helse og omsorgsektoren er antall årsverk økt med 18,2. Økningen forklares med styrking av tjenester for 
psykisk helse og rus, økt bemanning ved omsorgsboligene i Hjemsengveien, nye årsverk ved etablering av 
avdeling 1 ved Smidsrød helsehus, samt opprettelse av tverrfaglig helseteam. Bjønnesåsen bo- og 
aktivitetssenter ble styrket med bemanning til dagsenteret og en ny nattevakt.  
 
Teknisk sektor har hatt en økning på 0,5 årsverk. Renholdstjenesten er styrket med 0,5 årsverk i forbindelse 
med åpning av avdeling på Smidsrød Helsehus.  
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4 Etikk 
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Hovedmålsettingen for kommunens etiske retningslinjer er å unngå situasjoner der det kan reises tvil om den 
enkeltes uhildethet, objektivitet eller mistanke om korrupsjon. 
 
Nøtterøy kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Som forvalter av 
samfunnets fellesmidler stilles det høye krav til den enkelte medarbeiders etiske holdninger i sin virksomhet i 
kommunen. 

 
Kommunen har sluttet seg til Transparency International og representant fra Transparency International har 
deltatt i kommunens lederforum november 2017. Hele organisasjonen har vært involvert i gjennomgang av 
etiske retningslinjer, varslingsrutiner og arbeid med etiske dilemmaer. Manuelle varslingsrutiner er supplert 
med elektronisk varsling internt og eksternt via kommunens nettportal. I den anledning er det etablert et 
varslingssekretariat som ivaretar mottak av alle typer varslinger.  
 
Rådmannen i Nøtterøy kommune sitter i KS sitt etiske råd. 
 
 
Tiltak Drift/ 

invest 
Kommentar 

Etiske retningslinjer og refleksjoner tas inn i all 
basisopplæring i kommunen 

Drift Gjennomført 

Etikk tas opp med alle virksomhetsledere i Nøtterøy 
kommune på lederforum 

Drift Gjennomført 

Henvise til fokussamtaler for enkeltpersoner som 
trenger debrifing og nytt fokus.  

Drift Gjennomført 

Kartlegging av bierverv for ledere og ansatte som har 
kommunen som hovedarbeidsgiver 

Drift Gjennomført 

Etablerte varslingskanaler og rutiner internt og 
eksternt via kommunens nettportal 

Drift Gjennomført 

Løpende revisjon av rutiner og prosedyrer i 
kvalitetssystemet gjennomføres 

Drift Gjennomført 
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5 Internkontroll 
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Risikostyring og intern kontroll skal være en integrert del av en helhetlig virksomhetsstyring. En forutsetning 
for god økonomisk og administrativ styring er at det i alle virksomheter er etablert rutiner og kontrollaktiviteter 
på alle nivå. Internkontroll er et ledelsesansvar som skal ivaretas både gjennom organiseringen av 
virksomhetene og ved løpende oppfølgning av at gjeldende rutiner følges. Helhetlig virksomhetsstyring 
handler om aktivt å legge forholdene til rette for at kommunen skal oppnå de ønskede resultater og unngå 
styringssvikt som kan true måloppnåelse og omdømme. Anskaffelser, HR, økonomi, IKT, 
informasjonssikkerhet, myndighetsutøvelse og gode investeringsprosesser har det til felles at de alle er 
områder med høy iboende risiko og som ledere på alle nivåer må ha et løpende fokus på i 
virksomhetsstyringen.  
 
Kommunen har etablert internkontrollrutiner innenfor kommunens områder og enheter. Det er satt fokus på 
den helhetlige oppfølgingen og forbedringen av kommunens internkontroll. Prosedyrer og retningslinjer, 
dokumenter, metoder og rutiner er utarbeidet og blir kontinuerlig oppdatert i kommunens internkontrollsystem. 
Alle kommunens avdelinger skal ta i bruk systemet. Systemet skal benyttes til å ivareta og forenkle melding 
og behandling av avvik samt gjennomføring og bruk av risiko- og sårbarhetsanalyser. Disse funksjonene skal 
gi ledelsen bedre styringsinformasjon. Administratorgruppen for kommunens internkontrollsystem består av 
representant for hver sektor i kommunen og systemansvarlig, som ledd i arbeidet med internkontroll. Hver 
sektor har egne kvalitetsutvalg som utarbeider årsrapport. De blir gjennomgått av ledelsen og danner 
grunnlag for en samlet rapport som informerer om hva er gjort av tiltak gjennom året og fokusområder neste 
år. 
 
Det arbeides kontinuerlig med å utarbeide standardiserte kontrakter og avtaler på tvers av områder i 
kommunen. Kommunen har felles rammeavtale for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår. Det stilles en rekke 
krav og forventinger til investeringsprosesser i kommunen. Kommunen er medlem av Transparency 
International. Varslingsordningen gir kommunens ledelse et bedre tilfang av informasjon om kritikkverdige 
forhold og dermed et bedre grunnlag for å oppdage misligheter på et tidligere stadium. Økt oppdagelsesrisiko 
forventes å ha en forebyggende effekt.  
 
Alle saker som skal til politisk behandling skal ha med et punkt som beskriver eventuelle økonomiske 
konsekvenser av foreslåtte vedtak. Dette for å tydeliggjøre for alle som driver med saksbehandling at 
økonomiske konsekvenser skal vurderes og utredes. Nye tiltak til budsjett- og økonomiplan skal være i 
overenstemmelse med målene gitt i kommuneplanens samfunnsdel. Dette sikres ved at alle tiltak refereres til 
hvilke mål i kommuneplanens samfunnsdel- tiltak som skal innfris.  
 
Det er utarbeidet et nytt styringsdokument for rådmannen og ledergruppen for interkontroll i Færder 
kommune. Det er utarbeidet en tilhørende handlingsplan for internkontroll. Dokumentet angir hovedprinsipper 
for internkontroll, spesielle fokusområder for internkontroll, arbeidsmetode, samt organisering og ressurser. 
Fokusområdene i handlingsplanen er: 
 

 Organisering og system 
 Korrupsjonskontroll og habilitet 
 Personalforvaltning 
 Økonomiforvaltning 
 Anskaffelser 
 IKT, datasikkerhet og personvern 
 Saksbehandling og myndighetsutøvelse og innbyggerikontakt 
 Tjenesteyting 
 Oppfølging av politiske vedtak 
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6 Kommunens påvirkning av det ytre miljø 
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Nøtterøy kommunes klima- og energiplan ble vedtatt i 2009. Planen beskriver mål og tiltak mht. reduksjon av 
utslipp av klimagasser og bruk av fossilt brensel. Det er utarbeidet en særskilt handlingsplan til klima- og 
energiplanen med prioritering av tiltak som foreslås gjennomført innenfor planperioden. Tiltak som gir størst 
klimagevinst sammenholdt med kostnad for gjennomføring av tiltaket og/eller driftskostnader over tid er 
prioritert.  
 
Handlingsplanen ble delvis revidert i 2017, der bl.a. ladepunkter for elbiler ble prioritert. Kommunen mottok 
tilskudd fra Klimasats 2017 til etablering av slike ladepunkter for tjenestebiler. 12 ladepunkter ble etablert på 
Gipø til bruk for bl.a. hjemmetjenesten. Elbilene erstatter biler drevet med fossilt drivstoff, og bidrar dermed til 
å redusere utslipp fra transport. Færder fellesnemd vedtok i 2017 at kommunen fortrinnsvis skal benytte seg 
av elbiler. 
 
Nøtterøy kommunes miljøsertifisering ble revidert og godkjent på nytt i 2017. Videre er det kjøpt inn el-sykler 
til ansatte for å redusere bilbruk i arbeidstiden. Satsning på økt digitalisering gir lavere transportutgifter og 
redusert bruk av papir. 
 
Det er utarbeidet miljømål for vannforekomstene, og det arbeides kontinuerlig med å redusere forurensende 
utslipp til bekk og sjø. Vannkvaliteten er stort sett god i sjø, og det jobbes med å forbedre vannkvaliteten i 
bekkene iht. vanndirektivet. Avløpsvann fra boliger, næringsliv og offentlig virksomhet i kommunen pumpes til 
Tønsberg Renseanlegg på Vallø. God innsats fra Skjærgårdstjenesten og venneforeninger bidrar til at 
skjærgården er ryddig og pen.  
 
En mer detaljert oversikt over hvilke tiltak som gjennomføres står spesifisert handlingsplan til klima- og 
energiplanen. 
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7 Økonomisk resultat – Analyse og kommentarer 
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7.1 Driftsresultat, driftsutgifter og driftsinntekter 
Forenklet driftsresultat for de fem siste årene vises slik (tall i tusen): 
 

Inntekter = negative tall, utgifter = positive tall 2013 2014 2015 2016 2017

Skatt på inntekt og formue -543 092 -546 897 -584 138 -645 405 -663 186
Rammetilskudd -442 892 -471 564 -464 578 -461 650 -484 917
Øvrige driftsinntekter -462 612 -444 224 -468 732 -600 839 -622 763
Sum driftsinntekter -1 448 596 -1 462 685 -1 517 448 -1 707 894 -1 770 866

Driftsutgifter 1 339 632 1 457 333 1 474 226 1 615 999 1 741 718

BRUTTO DRIFTSRESULTAT -108 964 -5 352 -43 222 -91 895 -29 148

Netto renteutgifter, utlån 21 706 25 213 27 952 28 571 33 106
Netto avdragsutgifter 32 449 39 522 44 695 55 403 61 348
Motpost avskrivninger -53 594 -63 878 -69 486 -85 210 -89 075

NETTO DRIFTSRESULTAT -108 403 -4 495 -40 060 -93 130 -23 769

Netto driftsresultat i % av driftsinntektene 7,5 % 0,3 % 2,6 % 5,5 % 1,3 %

 
 
 
Netto driftsresultat er et mål på kommunens handlefrihet. Teknisk beregningsutvalg har uttalt at netto 
driftsresultat i % av driftsinntektene bør være 1,75%. Netto driftsresultat i 2017 utgjør 1,3%. Netto driftsresultat 
er lavere i 2017 enn 2016 som følge av en ekstraordinær skatteinngang 2016, samt at kommunen mottok 
midler til overtakelsen av Østre Bolærne og kommunesammenslåing. Disse forholdene trekker netto 
driftsresultat opp i 2016, mens bruk av avsatte fondsmidler fra 2016 trekker ned netto driftsresultat i 2017. 
 
Justert for samarbeider med Tjøme kommune som er gjort opp mot fondsavsetninger i 2017 utgjør netto 
driftsresultat for Nøtterøy 1,2%. 
 
Det regnskapsmessige resultatet som tar hensyn til avsetninger og bruk av avsetninger ble for Nøtterøy 
kommune 46,8 mill. kr i mindreforbruk for 2017. 

 
Grafisk kan utviklingen i netto driftsresultat fremstilles slik: 
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Reduksjonen i kommunens netto driftsresultat fra 2013 til 2014 skyldes omlegging i regler for regnskapsføring 
av merverdiavgiftskompensasjon for investeringer. Samtidig som denne omleggingen ble anbefalt nivå for 
netto driftsresultat nedjustert fra 3% til 1,75%. 
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Utviklingen i kommunens tre største utgiftstyper. 
 
Driftsutgiftenes sammensetning er ikke vesentlig endret fra tidligere år. Lønnsandelen er på samme nivå som 
for 2016. Overføringer er økt i 2017 som følge av omklassifiseringer, nye vertskommunesamarbeider innen 
NAV og innvandrertjenesten, økte overføringer til private barnehager med mer. 
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Utviklingen i kommunens fire største inntektstyper. 
 
Det har ikke vært noen vesentlig endring i sammensettingen av kommunens inntekter fra 2016 til 2017. Dette 
fremkommer også av tabellen ovenfor hvor andelen brukerbetalinger, salgsinntekter, leieinntekter og 
overføringer er identisk i 2017 og 2016. En lavere vekst i skatteinngangen har medført mindre trekk i 
rammeoverføringene sammenlignet med 2016. Samlet sett er andelen skatt og rammetilskudd uforandret fra 
2016.  
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Driftsinntektene er økt med 63 mill. kr fra 2016, mens kommunens driftsutgifter er økt med 125 mill. I 2016 var 
kostnad og inntektsveksten drevet av nye oppgaver og en ekstraordinær skatteinngang. Inntektene i 2016 
hadde en høyere vekst enn kostnadene som følge av veksten i kommunens skatteinntekter og mottatte 
tilskuddsmidler som skal dekke kostnader for flere år. I 2017 er kostnadsveksten høyere enn inntektsveksten 
som følge av kostnader knyttet til kommunesammenslåingen og høyere lønnsoppgjør i 2017 enn 2016. 
Kommunens vekst i skatteinntekter 2016 utgjorde 10,5 prosent, mens veksten i 2017 utgjorde 2,8 prosent. 
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Brutto lønn og sosiale utgifter legger beslag på 58% av de samlede utgiftene, mens kjøp av varer og tjenester 
utgjør 25%.  De resterende 18% skal dekke overføringer, renter, avdrag og avsetninger til fond. I 2017 er 
avdragsutgifter økt fra 3% til 4%. 
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Skatt og rammetilskudd utgjør 60 % av kommunens samlede inntekter og fordelingen mellom inntektspostene 
2017 er uforandret fra 2016. 
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7.2 Avviksoversikt – driftsregnskapet 
 

Avviksoversikt 2017 Regnskap Regulert Opprinnelig Avvik i kr
Tall i tusen 2017 budsjett budsjett 

2017 2017

Skatt på inntekt og formue -663 186 -648 007 -648 007 15 179
Ordinært rammetilskudd -484 917 -485 381 -486 886 -464
Sum skatt og rammetilskudd -1 148 103 -1 133 388 -1 134 893 14 715

Andre generelle statstilskudd som omfatter: -124 859 -119 200 -105 700 5 659

Investeringskompensasjon -3 886 -4 000 -4 000 -114
Rentekompensasjon -887 -1 200 -1 200 -313
Integreringstilskudd flyktninger -59 654 -54 000 -51 500 5 654
Tilskudd ressurskrevende tjenester -60 432 -60 000 -49 000 432

SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER -1 272 963 -1 252 588 -1 240 593 20 375

   Renteinntekter -10 585 -10 050 -8 050 535
   Renteutgifter 42 349 45 750 45 750 3 401
   Avdrag på lån 62 373 64 300 66 000 1 927

NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER 94 137 100 000 103 700 5 863

Mottatte avdrag utlån -657 -651 -651 6
Avsetninger 71 081 71 081 6 400 0
Bruk av tidligere avsetninger -33 637 -33 637 -33 637 0
Tidligere års mindreforbruk -63 633 -63 633 0 0
Bruk av bundne fond -2 048 -2 048 0 0
Årets premieavvik pensjon 1 868 3 245 -11 410 1 377
Amortisering tidligere års premieavvik pensjon 10 807 10 807 9 585 0
Pensjonspremiefond -29 706 -29 666 -29 666 40
Til formannskapets disposisjon 0 -278 100 -278
Til lønnsoppgjør 0 -234 18 500 -234
Andre utgifter 465 0 0 -465
Tapsavsetning usikre krav 1 358 800 800 -558
Periodisert lønn 378 0 0 -378

Sum andre utgifter og inntekter -43 724 -44 214 -39 979 -490

Rådmann 10 500 11 028 11 930 528
Østre Bolærne 1 -46 0 -47
Politisk styring, kontroll, råd og utvalg 5 176 5 089 5 272 -87
IT-avdeling 18 066 17 767 16 771 -299
NAV/ Sosialtjenesten 46 095 47 616 46 286 1 521
Flyktning og innvandrertjenesten 44 963 44 944 43 439 -19
Servicesenteret 3 926 3 827 3 853 -99
Sekretariatseksjonen 9 406 10 009 9 960 603
Personalseksjonen 11 241 11 654 11 735 413
Økonomiseksjonen 11 003 11 559 11 425 556

Sum fellestjenester 160 376 163 447 160 671 3 071  
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Avviksoversikt 2017 Regnskap Regulert Opprinnelig Avvik i kr
Tall i tusen 2017 budsjett budsjett 

2017 2017

Kommunaldirektør oppvekst- og kultursektor 2 310 2 352 4 890 42
Skole og barnehagekontoret 35 030 36 451 38 679 1 421
Skoler 201 180 198 250 193 055 -2 930
Kommunale barnehager 62 883 63 496 59 450 613
Private barnehager 94 309 94 500 94 330 191
Kulturenheten 11 892 11 613 11 052 -279
Nøtterøy kulturhus 3 125 3 078 3 069 -47
Skjærgården kulturskole 3 830 3 997 4 029 167
PP-tjenesten 7 983 7 946 7 159 -37
RMU 17 921 24 189 21 931 6 268
Barnevernstjenesten 32 976 33 225 35 047 249
Avdeling for forebryggende helsetjenester 14 574 15 514 15 233 940

Sum oppvekst- og kultursektor 488 012 494 611 487 924 6 599

Kommunaldirektør helse- og sosialsektor 25 763 26 833 26 834 1 070
Tjenester for psykisk helse og rus 19 453 22 039 20 987 2 586
Hjemmetjenesten 80 289 80 294 75 834 5
Miljøarbeidertjenesten 89 788 90 251 89 568 463
Tjenestekontoret 35 891 37 771 37 737 1 880
Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter 96 793 97 925 97 315 1 132
Smidsrød helsehus 90 086 88 420 87 012 -1 666

Sum helse- og sosialsektor 438 063 443 533 435 287 5 470

Kommunaldirektør teknisk sektor 4 732 4 859 4 942 126
Kommuneutvikling 9 884 10 692 9 923 808
Småbåthavner -1 185 -1 865 -1 865 -680
Feiing -38 0 0 38
Renhold 29 695 30 636 30 462 941
Brannvesen 16 378 16 384 16 569 6
Utedrift DA 37 500 38 511 38 499 1 011
Plan og prosjekt DA -49 124 -48 313 -48 272 811
Eiendomsforvaltningen 27 483 30 305 28 882 2 822

Sum teknisk sektor 75 326 81 208 79 140 5 882

Sum kirkelig fellesråd 13 963 14 003 13 850 40

RESULTAT -46 809 0 0 46 809  
 
Avvikskolonnen angir forskjellen mellom budsjett og regnskap, og et positivt avvik angir merinntekt eller 
besparelse, mens et negativt avvik angir mindreinntekt eller overskridelse. Avvik tilknyttet de ulike sektorene 
er kommentert i kapitel 3. 
 
Oversikten viser driften for 2017 med avvik i hele tusen. Nedenfor følger kommentarer til de største avvikene: 
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Skatt og rammetilskudd 
Årets skatteinngang endte på 15 mill. kr over budsjett hvilket tilsvarer en vekst i årets skatteinntekter på 2,8 % 
Samlet for året endte skatt og rammeinntekt på 14 mill. kr over budsjett. Merinntekten ble varslet per 2. tertial. 
 
Andre generelle statstilskudd 
Avvik tilknyttet andre generelle statstilskudd skyldes i hovedsak merinntekt tilknyttet integreringstilskudd. I 
budsjett 2017 var det lagt inn en forutsetning om bosetting av 52 flyktninger og 12 familiegjenforeninger. I 
2017 er det bosatt 50 flyktninger og 25 familiegjenforeninger. I tillegg har utbetalinger tilknyttet år 2-5 år vært 
noe høyere som følge av flere bosettinger i 2016 enn forutsatt i budsjett. Til sammen utgjør dette en 
merinntekt for 2017 på 5,7 mill. kr. Mange av bosettingene er gjennomført på slutten av året slik at tilhørende 
kostnader først inntreffer året etter. Det er bokført en periodisert inntekt på totalt 9,7 mill. kr i 2017 som først 
utbetales i 2018. 
 
Netto finansinntekter/-utgifter 
Samlet har kommunen en mindreutgift på 5,8 mill. kr og knytter seg i hovedsak til at det er tatt opp mindre lån 
i 2017 enn den vedtatte lånerammen. Mindre fremdrift i underliggende prosjekter har medført redusert 
lånebehov i 2017. Sum ubrukte midler 2017 som videreføres til 2018 utgjør om lag 175 mill. kr hvorav 150 
mill. kr finansieres med lån. 
 
Premieavvik pensjon   
Kommunens premieavvik er på 1,9 mill. kr i 2017 jfr. oppdatert aktuarberegning. Dette medfører en 
tilsvarende redusert premieavviksforpliktelse som skal amortiseres over de neste 7 årene. Akkumulert 
premieavviksforpliktelse utgjør per 31.12.2017 48,4 mill. kr. Kommunen har tilstrekkelig midler avsatt på eget 
premiavviksfond. 
 
Avsetning til lønnsoppgjør 
Budsjettert avsetning for årets lønnsoppgjør utgjorde 18,5 mill. kr og en anslått lønnsvekst på 2,7% i 2017. 
Gjennom året ble anslått lønnsvekst redusert til 2,4% og per 2. tertial ble kommunens avsetning redusert fra 
18,5 til 16 mill. kr. Faktisk kostnad endte på 16,2 mill. kr i 2017. 
 
Avsetninger tap på krav 
Årets avsetninger er gjort i tråd med god kommunal regnskapsskikk basert på gjennomgang av underliggende 
grunnlag. Avvik skyldes avsetning for forpliktelse i en erstatningssak. Se nærmere omtale i note 18. 
 

7.3 Skatt og rammetilskudd 
Skatt og rammetilskudd har utviklet seg slik de siste årene (tall i tusen) 

2013 2014 2015 2016 2017

Skatt på inntekt og formue 543,1 546,9 584,1 645,4 663,2
Rammetilskudd 442,9 471,6 464,6 461,7 484,9
Sum frie inntekter 986,0 1 018,5 1 048,7 1 107,1 1 148,1

Prosentvis endring frie inntekter 6,9 3,3 3,0 5,6 3,7

 
 
Det skjer endringer i kommunenes inntektssystem, og de frie inntektene er ikke sammenlignbare fra år til år. 
Nøtterøy har hatt varierende økninger de siste årene. For årene 2014 og 2015 er inntektsveksten mer enn 
halvert sammenlignet med tidligere år. I 2016 hadde kommunene i Norge en ekstraordinær god skatteinngang 
samt at Nøtterøy fikk tilført ekstra midler for nye oppgaver. I 2017 utgjør kommunens skattevekst 2,8%. I 
tillegg har kommunen inngått nye vertskommunesamarbeid med Tjøme som har bidratt til nye inntekter og 
utgifter sammenlignet med tidligere år.  
 

7.4 Fond 
Kommunens fond har utviklet seg slik de siste seks år (tall i millioner): 
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(Tall i mill.) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bundne driftsfond -27,7 -33,9 -31,7 -32,5 -61,7 -57,2
Ubundne investeringsfond -20,4 -13,3 -10,0 -23,8 -21,0 -107,6
Bundne investeringsfond -15,3 -15,7 -30,2 -12,2 -9,2 -5,6
Disposisjonsfond -84,9 -73,3 -97,4 -93,8 -140,6 -167,6
Sum fond -148,4 -136,2 -169,2 -162,2 -232,6 -338,0

 
 
Kommunen fondsmidler er økt fra 232,6 mill. kr i 2016 til 338 mill. kr i 2017. Økningen skyldes vekst i ubundne 
investeringsfond og disposisjonsfond. Veksten i ubundne investeringsfond skyldes salg av tomter og 
eiendommer i 2017. Kommunen har til sammen solgt tomter og eiendommer for 92,6 mill. kr. Veksten i 
disposisjonsfond skyldes disponering av årsresultat 2016. 
 

7.5 Likviditetsoversikt 
Utvikling i kommunens likviditet siste seks år (tall i millioner): 

(Tall i mill.) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Kasser og bankinnskudd 321,6 474,9 277,4 430,7 538,0 585,1
Sum likvider 321,6 474,9 277,4 430,7 538,0 585,1

 
 
Fordi inntektene ikke kommer inn i samme takt som utgiftene påløper, er det viktig for kommunen å ha 
tilstrekkelig likviditet til dekning av løpende utgifter i drift og investering. Fremdriften i kommunens 
investeringsprosjekter og tidspunkt for låneopptak har en viktig betydning for utviklingen i kommunens 
likviditet. Samlet budsjettert lånebehov er ikke tatt opp i 2017, fordi fremdriften i investeringsprosjektene ligger 
etter budsjettert nivå. Pr 31.12.2017 har kommunen 122 mill. kr i ubrukte lånemidler tilknyttet 
investeringsprosjekter. Låneopptakets størrelse vurderes ut i fra fremdrift på investeringsprosjekter og 
markedsmessige forhold tilknyttet renteinntekter og renteutgifter. Veksten i kommunens likvide midler fra 2016 
til 2017 skyldes midler fra salg av eiendommer og tomter avsatt til tomte og boligfondet. 
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Likviditetsanalyse 
 

(Tall i mill.) 2013 2014 2015 2016 2017

Omløpsmidler 662,0 481,5 633,1 738,4 782,6

- Premieavvik 107,2 115,7 101,6 87,7 72,4

- Fondsmidler 136,2 169,2 162,2 232,6 338,0

Sum omløpsmidler - fondsmidler 418,6 196,5 369,2 418,1 372,2

Kortsiktig gjeld 246,0 233,0 245,6 260,3 259,6

- Premieavvik 15,1 16,0 31,2 26,7 24,0

+ Ubrukte lånemidler 207,2 41,4 151,0 165,6 122,0

+Akkumulert overskudd/underskudd 56,5 21,9 58,2 63,6 46,8

Sum kortsiktig gjeld 494,7 280,2 423,7 463,0 404,4

Likviditetsreserve -76,0 -83,7 -54,4 -44,9 -32,2
Dekningsgrad 85 % 70 % 87 % 90 % 92 %

 
 
Likviditetsanalysen viser at kommunens frie omløpsmidler dekker 92 % kommunens kortsiktige gjeld per 
31.12. En målsetning bør være at kommunens omløpsmidler dekker den kortsiktige gjelden med 100 %. 
Kommunen likviditet er bedret i 2017 sammenlignet med tidligere år. Kommunens bruk av premiefondsmidler 
har bidratt til å bedre årets likviditet. 
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7.6 Investeringsregnskapet 
Investeringsregnskapet gir en oversikt over kommunens investeringer, utlån og avsetninger og hvordan disse 
utgiftene er finansiert. Anskaffelser av varige driftsmidler med økonomisk levetid på minst tre år og 
anskaffelsespris over kr 100 000 føres i investeringsregnskapet. 
 
Investeringsregnskapet viser at det er brukt 242 mill. kr til investeringer i anleggsmidler. Av dette er 7,4 mill. kr 
investeringer i kirkelig fellesråd.  
 
 
Det har vært følgende større prosjekter (mill. kr): 
 

Prosjekt Beløp
Rehabilitering Gipø 48,8
Oserødveien 49 - utbygging 11,0
OS603 Parkveien - VA anlegg - bygging 9,6
Even Tollefsens vei - Ørsnesalléen - omlegging VA 7,7
Bekkeveien - Teglverksveien omlegging avløpsledning 6,6
Kjøp av eiendom 6,5
Roppestadkollen utviklingsområde -  fra 2010 4,7
Kommunale veier - oppgradering 4,4
Føynland skole - utfasing av oljefyr 4,1
Gipø - etablering av nye p-plasser 4,0
Nødvann- lager + utstyr 4,0
Rehabilitering Ekebergveien 2,4,6 og 8 3,9
IT-skole - PC'er til elever 3,6
Borgheim Ungdomsskole - Ombygging bibliotek 3,5
Huiveien OS626 VA anlegg - bygging 3,4
Brannslukningssystem i Klokkerveien 6-14 3,3
Stranda overvannsledning - bygging 3,3
Sjøveien - overløp separering 3,2
Føynland skole - nytt ventilasjonsanlegg 3,1
Labakken skole - utbygging 2,7
Fjærholmveien bygging g/s vei del 1 2,6
Lahelleveien VA Anlegg - bygging 2,5
Kjøp biler 2,4
Herstadveien 51 2,3
Veilys - oppgradering 2,2
Østre Bolæren, småbåthavn 2,1
Fornyelse av maskinparken 2,0
Sum 157,5  
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Investeringene har vist følgende utvikling i perioden 2000 – 2017(mill.kr) hvor det til sammen er investert for 
ca 3,2 milliarder kr: 
 

 

7.7 Gjeld 
Lånegjelden utgjør 1 843 mill. kr (ekskl. videreutlån) ved utgangen av 2017. Av dette er ubrukte lånemidler 
122 mill. kr. Lån til videreutlån utgjør 97 mill. kr hvorav ubrukte midler og avsetning til fond utgjør 3 mill. kr.  
Samlet lånegjeld økte med 99 mill. kr i 2017. 
 
Av kommunens lånemasse er 12 % bundet kortsiktig (mindre enn 2 år) og 42 % langsiktig. Sum lån med 
flytende rente beløper seg til 855 mill. kr i 2017. Kommunen har avsatte midler til et rentebufferfond. 
Innestående på dette fondet per 31.12.17 er på 19 mill.kr. Disse pengene skal dekke ubudsjetterte 
renteøkninger. Kommunen vil forsøke å bygge opp fondet ytterligere sammen med en vurdering av andel fast 
og flytende rente. 
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Kommunens samlede gjeld har utviklet seg slik siden 2000: 

 
 
Kommunens utgifter til renter og avdrag har utviklet seg slik de siste seks årene (mill.kr): 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Renteutgifter 30,4 32,4 37,9 40,4 41,2 42,4
Avdragsutgifter 27,3 33,2 40,2 45,5 56,3 62,4
Sum 57,7 65,6 78,2 85,9 97,5 104,7

 
 
Rente- og avdragsutgifter er økt i 2017 som følge av økt lånegjeld. I 2017 utgjør beregnet krav til 
minsteavdrag 58,4 mill. kr.  
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Kommunens brutto gjeld i % av driftsinntekter 2017 viser en økning fra 102 % til 104 %. Justert for ubrukte 
lånemidler, videreutlån, gjeld tilknyttet VAR investeringer og gjeld dekket av rentekompensasjonsordninger 
utgjør gjelden 56,8 % av driftsinntektene. Gjeldsbelastningen forventes å øke videre de nærmeste årene ifm. 
ferdigstillelse av pågående prosjekter. Forventet økning i kommunens gjeldsbelastning bidrar til at kommunen 
i årene fremover vil få økte rente og avdragsutgifter som igjen vil redusere kommunens handlingsfrihet. For å 
kompensere for dette arbeides det også med salg av eiendommer. Dette vil redusere lånebelastningen 
tilknyttet nye investeringsprosjekter. 
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Renter og avdrag i % av kommunens driftsinntekter er økt som følge av økt lånegjeld. Kommunens snittrente 
for 2017 utgjør 2,1% og er redusert med 0,3% fra 2016. 
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7.8 Fordringer 
Balanseregnskapet gir opplysninger om kommunens fordringer (restanser).  De fordringene som er særlig 
viktig å følge opp er kommunale avgifter (vann, avløp, renovasjon og feiing), husleieinntektene og øvrige 
fordringer knyttet til egenbetalinger (barnehage, SFO, sykehjem) og ulike hjelpeordninger for hjemmene. 
 
Kundefordringene har utviklet seg slik (tall i tusen): 
 

(Tall i tusen) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Kundefordringer 21 985 21 568 20 811 26 729 31 551 28 503

 
 
Tallene for det enkelte år inneholder både forfalte og ikke-forfalte fakturaer.  
 
I 2015 har det vært en omlegging av bokføringen tilknyttet sosiale lån. Sosiale lån inngår i kundereskontroen 
fra 01.01.2015 og medfører en økning i utestående sammenlignet med tidligere år. Sum sosiale lån utgjør per 
31.12.2017 3,3 mill. kr. Sum fordringer per 31.12.2017 justert for sosiale lån utgjør 25,2 mill. kr. Ved årsskifte 
utgjorde restanser forfalt over 1 år 7,6 mill.kr hvilket er en økning på 0,6 mill. kr fra 2016. For en del av disse 
restansene har kommunen inngått betalingsavtale, slik at fordringene på sikt vil bli oppgjort. I andre tilfeller 
foreligger forliksdom eller utleggspant, slik at fordringer kan innkreves i form av utleggstrekk eller 
tvangsrealisasjon. Nøtterøy kommune har med henvisning til god regnskapsskikk foretatt avsetning til tap på 
krav med 7,6 mill.kr tilknyttet disse fordringene. 
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7.9 KOSTRA- tall 2017 
 
Nedenfor følger en oversikt over den interne fordelingen av ressursbruk for noen områder i Nøtterøy 
kommune for 2014-2017 samt for enkelte kommuner i Vestfold og gjennomsnittet i fylket. Tallene i tabellen 
nedenfor er netto driftsutgifter i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter. Nøtterøy ligger under snittet 
for Vestfold for områdene barnevern og kultur. Videre er Nøtterøy over snittet for områdene barnehage, 
grunnskoleopplæring, sosialtjeneste, helse og omsorg, kirke og administrasjon og styring. 
Rådmannen vil fortsette arbeidet med å analysere resultatene og vurdere tjenester der kommunen ligger over 
gjennomsnittet for gruppe 13.  
 
KOSTRA-indikatorer NØT NØT NØT NØT HRT TBG SFJ Vestfold
Driftsområde 2014 2015 2016 2017 2017 2017 2017 2017
Barnehage 14,8        15,5        15,9        14,9        14,1        14,9        13,9        13,8        
Grunnskoleopplæring         23,8 24,5        25,2        23,7                23,3         22,5         22,7         22,8 
Sosialtjeneste            5,2 6,1           7,7           8,0                      7,8            8,5            7,3            7,2 
Barnevern            2,8 2,8           3,1           2,3                      3,4            3,7            3,8            3,5 
Helse og omsorg         42,2 36,7        38,4        37,6                34,6         40,4         37,7         37,5 
Kultur            2,4 2,5           2,7           2,5                      3,1            3,2            3,1            3,2 
Kirke 1,3          1,3           1,4           1,3           0,9          1,1          1,0          1,2          
Administrasjon og styring            8,2 8,9           6,7           8,8                      8,1            6,5            7,7            7,7  
 
Videre er det satt opp utvalgte tall for beskrivelse av prioritering, dekningsgrader og produktivitet for hvert av 
driftsområdene ovenfor.  De viser utviklingen for Nøtterøy de fire siste årene, samt at det er sammenlignet 
med enkelte Vestfold-kommuner og gjennomsnittet for Vestfold. 
 
I tillegg er det tatt med årsgebyrene for vann, avløp og renovasjon.  
 

7.9.1 Barnehage 
KOSTRA-indikatorer NØT NØT NØT NØT HRT TBG SFJ Vestfold

Barnehage 2014 2015 2016 2017 2017 2017 2017 2017
Prioritering
Netto dr.utg. pr. innbygger 1-5 år i kr       7 395 7 475      7 767      8 106            7 403       7 608       7 326       7 383 
Dekningsgrader
Andel barn 1-5 år med barnehageplass         94,0 95,6        93,8        94,6                89,2         93,5         90,1         90,9 
Andel barn 0-5 år med barnehageplass         82,0 81,9        80,6        81,9                77,3         80,1         77,1         78,1 
Andel barn i kommunale barnehager         46,2 46,0        45,4        45,3                61,9         62,8         37,7         50,4 
Andel barn i komm. barnehager med opphold 33t+         99,9 99,7        99,8        99,8                98,6         98,9         98,7         98,6 
Produktivitet/enhetskostnader
Brutto dr.utg. i kr pr. barn i kommunal bhg.  165 100 168 167 187 300 195 792  180 875  181 013  180 674  184 485 
Brutto dr.utg. komm. bhg. pr. korr. oppholdstime         55,0 56,0        63,0        64,0                59,0         58,0         58,0         60,0 

Komm. ovf. til private bhg. pr. korr. oppholdstime         45,0 47,0        51,0        51,0                52,0         44,0         47,0         47,0  
 

 Netto driftsutgifter per innbygger for kommunale og private plasser er over nivået for Vestfold-
kommunene og skyldes at Nøtterøy har en høyere dekningsgrad enn snittet. Videre er utgifter til 
spesialpedagogiske tiltak er økt. 

 Nøtterøy kommune har full barnehagedekning i hht. loven.  Andelen barn med barnehageplass er 
over nivået for Vestfold-kommunene. 

 Brutto driftsutgifter pr. barn i kommunale barnehager er økt fra 2016 og er over gjennomsnittet for 
Vestfold. Det har sammenheng med at utgifter til spesialpedagogiske tiltak har økt. 

 Overføring av kommunale midler til private barnehager pr. oppholdstime er i 2017 over snittet for 
Vestfold.  Tilskudd til spesialpedagogiske tiltak i private barnehager er inkludert og er økt. 
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7.9.2 Grunnskole og SFO 
KOSTRA-indikatorer NØT NØT NØT NØT HRT TBG SFJ Vestfold
Grunnskole og SFO 2014 2015 2016 2017 2017 2017 2017 2017
Prioritering
Netto dr.utg. til grunnskole pr. innbygger 6-15 år i     91 240     91 352     93 014     97 332  102 801     98 117     98 507  100 259 
Netto dr.utg. til SFO pr. innbygger 6-9 år i kr       1 201          -101           209           823       2 962       3 321       2 191       2 852 
Dekningsgrader
Andel elever i grunnskolen, av innbyggere 6-15 år          96,0          96,6          95,1          95,1         96,3         85,8         95,7         94,0 
Andel elever i grunnskolen som får spesialund.            7,9            8,2            8,3            9,0            6,4            8,6         10,1            8,8 
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO         74,0          73,0          75,0          78,7         76,3         69,4         50,9         61,5 
Produktivitet/enhetskostnader
Brutto dr.utg. til grunnskole pr. elev  110 592   112 265   116 519   121 551  118 153  121 591  112 587  117 734 
Driftsutg. til undervisningsmateriell pr. elev       1 358        1 202        1 321        1 373       1 499       1 642       1 735       1 665 
Brutto dr.utg. til SFO pr. komm. bruker     22 829     22 559     24 473     25 603     27 101     33 527     26 607     28 858 
Brutto dr.utg. til skoleskyss pr. elev med skyss       9 462        9 553        9 186        9 578     13 391     13 046     10 343     10 212  
 

 Utgiftene til grunnskole, undervisning og undervisningsmateriell har økt fram mot 2017 og ligger nå 
over snittet for Vestfold. 

 Andelen barn med spesialundervisning har gått fra å ligge ligger under gjennomsnittet for Vestfold-
kommunene til å ligge over snittet for Vestfold. 

 Kommunens utgifter til SFO er under snittet for Vestfold. 
 Brutto driftsutgifter til grunnskole pr. elev er økt med 4,3 % fra 2016 og ligger over snittet i Vestfold. 
 Utgifter til skoleskyss er under nivået for Vestfold-kommunene. 

 

7.9.3 Helse 
KOSTRA-indikatorer NØT NØT NØT NØT HRT TBG SFJ Vestfold
Kommunehelse 2014 2015 2016 2017 2017 2017 2017 2017
Prioritering
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kr       1 756        1 858        1 974        2 072       2 402       2 084       2 036       2 237 
Netto dr.utg. skole- og helsestasjontj. pr.innb 0-5 år i kr      8 181        8 285        8 907     11 467       9 304     10 936       8 999       9 726 
Dekningsgrader
Legeårsverk pr. 10 000 innbyggere         10,4            9,4            9,3            9,4            9,5         10,2         10,0         10,0 
Fysioterapiårsverk pr. 10 000 innbyggere            9,0            9,1            8,8            8,5            6,0            8,3            9,3            8,8 
Produktivitet/enhetskostnader
Brutto dr.utg. pr. innbygger i kr       2 140        2 234        2 383        2 604       2 959       2 918       2 489       2 777  
 

 Nøtterøy kommune har lavere driftsutgifter til helse enn snittet for Vestfold i 2017.  
 Netto driftsutgifter til skole- og helsestasjonstjeneste ligger over snittet i Vestfold. Netto driftsutgifter er 

økt fra tidligere år som følge av økt satsning på dette område, jfr. bevilgninger over statsbudsjettet. 
 Antall legeårsverk og fysioterapiårsverk ligger i 2017 litt under snittet i Vestfold.  
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7.9.4 Sosialtjeneste og barnevern 
KOSTRA-indikatorer NØT NØT NØT NØT HRT TBG SFJ Vestfold
Sosialtjeneste og barnevern 2014 2015 2016 2017 2017 2017 2017 2017
Prioritering
Netto dr.utg. sosialtjenesten pr. innb. 20-66 år i kr       3 248        2 918        3 667        3 903       4 774       5 157       3 928       4 234 
Netto dr.utg. øk.sosialhjelp pr. innb. 20-66 år i kr       1 919        1 983        2 506        3 158       2 790       2 594       2 652       2 456 
Netto dr.utg. barnevern pr. innbygger 0-17 år i kr       6 327        6 153        7 007        5 753       8 799       9 334       9 551       9 130 
Netto dr.utg. pr. barn i barnevern i kr     95 689     90 533     99 307     72 174     97 544     96 289  134 245  107 805 
Andel sosialhjelpsmottakere 20-66 år            4,7            5,0            4,8            6,0            5,5            5,0            4,7  .. 
Andel barn med barneverntiltak ift. innb. 0-17 år            4,0            4,3            4,6            5,5            5,6            6,2            4,3            5,3 
Produktivitet/enhetskostnader
Brutto dr.utg. til øk. sosialhjelp pr. mottaker     40 821     40 223     51 417     52 831     51 410     50 035     55 445  .. 
Lønnsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker     23 549     20 718     23 064     24 558     30 105     31 333     26 023  .. 
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned       7 862        7 661        7 608        8 277     10 503     11 155       9 081  .. 
Gjennomsnittlig stønadslengde mott. 25-66 år,            5,4            5,7            6,0            6,0            5,2            4,8            6,3  .. 
Barn med undersøkelse eller tiltak pr. årsverk         16,9          16,7          16,2          17,6         17,0         17,0         15,5         16,1  
 

 Netto driftsutgifter i sosialtjenesten er økt. Økte kostnader til stønader og sosiale bidrag har bidratt til 
denne utviklingen. Per innbygger er utgifter til sosialtjenesten og barnevern under snittet i Vestfold. 

 Andel sosialhjelpsmottakere i Nøtterøy kommune er økt mot fjoråret og ligger i 2017 over snittet i 
sammenligningskommuner.  

 Antall barn med undersøkelse eller tiltak pr årsverk er noe økt fra 2016 til 2017. Rapporteringen kan 
påvirkes noe av at kommunens også har ansatte i prosjekt statlig barnvern. 

 

7.9.5 Pleie og omsorg 
KOSTRA-indikatorer NØT NØT NØT NØT HRT TBG SFJ Vestfold
Pleie og omsorg 2014 2015 2016 2017 2017 2017 2017 2017
Prioritering
Netto dr.utg. pr. innbygger 80 år og over i kr      356 781      311 205      328 789      356 797      326 592      382 783      385 747      375 439 
Netto dr.utg. pr. innbygger 67 år og over i kr      111 577        94 733        96 780      104 688        92 175      116 240      109 400      106 436 
Dekningsgrader
Mottakere av hjemmetjenester pr. 1000 innb. 67-79 år             67,0             58,0             64,0             63,0             48,0             70,0             65,0             63,0 
Mottakere av hjemmetjenester pr. 1000 innb. <=80 år              322              312              315              330              271              367              313              316 
Plasser i institusjon i % av innbyggere 80 år og over             14,9             16,0             16,4             16,0             14,6             14,9             13,5  .. 
Andel innbyggere 80 år og over på institusjon             60,9             65,3             63,6             63,0             67,0             75,6             69,8             69,5 

Andel innbyggere 67 år og over på institusjon               4,4               4,4               4,1               3,7               4,1               4,4               3,4               3,9 
Produktivitet/enhetskostnader
Brutto driftsutg. pr. plass i kommunal institusjon  1 113 382  1 075 380  1 200 151  1 276 296  1 183 650  1 168 284  1 372 379  1 218 263  
 

 Netto driftsutgifter  
 For de over 67 og 80 år har Nøtterøy kommune økt netto driftsutgifter fra 2016 til 2017, men ligger 

fremdeles under snittet for Vestfold.  
 Dekningsgradene som viser andel innbyggere som mottar hjemmetjenester, viser at vi ligger likt og 

over gjennomsnittet i Vestfold for gruppen 67-79 og gruppen 80 år og over. Kostra henter 
tallgrunnlaget fra Iplos-registeret. I registeret inngår også tjenester til hjemmeboende som ikke ytes av 
kommunens hjemmetjeneste. Blant annet praktisk bistand til brukere i miljøarbeidertjenesten, renhold 
fra Bygningsservice, samt tjenester som avlastning, omsorgslønn og støttekontakt.  

 Brutto driftsutgifter pr. plass i institusjon har økt blant annet som en følge av styrking tilknyttet 
resurskrevende tjenester. 

7.9.6 Kultur og kirke 
KOSTRA-indikatorer NØT NØT NØT NØT HRT TBG SFJ Vestfold
Kultur og kirke 2014 2015 2016 2017 2017 2017 2017 2017
Prioritering
Netto dr.utg. kultur pr. innbygger i kr 1 213 1 218 1 327 1 338 1 629 1 646 1 627 1 694
Netto dr.utg. kulturskole pr. innbygger 6-15 år i kr 1 224 1 349 1 416 1 368 1 342 1 024 1 333 1 475
Netto dr.utg. bibliotek pr. innbygger i kr 337 274 286 299 428 483 300 350
Netto dr.utg. kirke pr. innbygger i kr 609 609 636 655 423 513 473 572  
 

 Nøtterøy ligger på snittet i Vestfold for utgifter pr. innbygger til bibliotek. 
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 Nøtterøy ligger under snittet når det gjelder midler til kultur pr. innbygger, mens kommunen plasserer 
seg over snittet for Vestfold for midler til kirken. 

 

7.9.7 Administrasjon 
KOSTRA-indikatorer NØT NØT NØT NØT HRT TBG SFJ Vestfold
Administrasjon 2014 2015 2016 2017 2017 2017 2017 2017
Prioritering
Brutto dr.utg. adm, styring og fellesutg. pr. innb. i kr 4 595 4 754 4 982 5 530 4 584 3 542 4 327 4 502
Brutto dr.utg. adm, styring og fellesutg, i % av tot.            6,8            7,0            6,7            6,9            6,3            4,8            5,9            6,1  
 

 Nøtterøy ligger over snittet i Vestfold når det gjelder brutto driftsutgifter til administrasjon og 
fellesutgifter per innbygger.  

 I prosent av totale brutto driftsutgifter ligger kommunen over gjennomsnittet i Vestfold. Nøtterøy har i 
flere år ligget over snittet i Vestfold, noe som kan skyldes at kommunen leverer administrative 
tjenester innenfor lønn og personal, økonomifunksjon og IT til andre kommuner. I tillegg har 
kommunen hatt prosjekter som er belastet administrasjonstjenesten og som er finansiert med 
prosjektmidler som ikke fremkommer i dette nøkkeltallet. Utgifter til kommunesammenslåingen 
påvirker også tallene for administrasjon i 2017. 
 

7.9.8 Frie inntekter 
KOSTRA-indikatorer NØT NØT NØT NØT HRT TBG SFJ Vestfold
Frie inntekter og netto lånegjeld 2014 2015 2016 2017 2017 2017 2017 2017
Frie inntekter pr. innbygger i kr 47 408 48 505 50 904 52 576 51 137 50 719 50 820 51 387
Netto lånegjeld pr. innbygger i kr     61 666     63 400     68 855     74 433     57 386     52 492     15 982     51 840  
 

 Det er forskjeller kommunene imellom når det gjelder frie inntekter (skatt og rammetilskudd) pr. 
innbygger, men dette er en fordeling som skjer gjennom det statlige inntektssystemet for kommunene. 
Nøtterøy ligger over snittet i Vestfold mht. frie inntekter pr. innbygger. 

 Netto lånegjeld pr innbygger har økt de siste årene. Dette knytter seg opp mot blant annet 
investeringer i skoler, idrettshall, sykehjem og VAR-området. Nøtterøy ligger også i 2017 over snittet i 
Vestfold som følge av investeringsaktiviteten.  

 

7.9.9 Årsgebyrer for VAR-området 
KOSTRA-indikatorer NØT NØT NØT NØT HRT TBG SFJ Vestfold
Årsgebyrer VAR-området 2014 2015 2016 2017 2017 2017 2017 2017
Årsgebyr for vannforsyning (rapporteringsåret+1) 2 734 2 842 2 842 2 903 2 172 2 099 2 017 2 601
Årsgebyr for avløpstjenesten (rapporteringsåret+1) 4 606 4 700 4 961 5 900 4 079 3 683 3 001 4 185
Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapp. året+1) 2 089 1 969 1 832 1 962 1 940 1 983 1 869 1 886  
 

 Årsgebyret for VAR området ligger høyere enn snittet i Vestfold 
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Innledning
Kontaktpersoner:

Siv Karlsen Moa

Partner

Tel: + 47 4063 9548

siv.karlsen@kpmg.no

Rune Johansen

Senior Manager

Tel: + 47 4063 9498

rune.johansen@kpmg.no

Vi har nå gjennomført vår revisjon for 2017, 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. Disse 
forbedringsområdene er kommentert overordnet i denne oppsummeringen, mens detaljer er tatt 
direkte med administrasjonen.

De forhold som ble medtatt i oppsummeringen etter vår interimsrevisjon høsten 2017, er medtatt her i 
den grad forholdene fortsatt er aktuelle og vil følges opp ved vår revisjon for 2018.

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 / Kjerneprosesser
• Vesentlige revisjonsområder

Vurderingsskala

Tiltak bør 
vurderes

Tiltak ikke 
nødvendig, men 
bør overvåkes

Tiltak bør 
iverksettes
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Risikovurdering - finansregnskapet
Virksomheten har flere 

ulike operasjonelle 

risikoer. I revisjonen 

har vi fokus på de 

forhold som potensielt 

kan påvirke poster i 

årsregnskapet.

Misligheter dukker 

stadig opp i media; 

det viktigste er et godt 

kontrollmiljø.

Høy

Sannsynlighet for at risikoen inntreffer Høy

Øvrige 
periodiseringer

Innkjøp

Kundefordringer

Driftsmidler

Selvkost

Andre 
fordringer

MVA

Budsjett/ 
disponeringer

Inntekter

Lønns-
området

Bank/
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Lav
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Endringer i 
lover og 
regler

Offentlige 
anskaffelser

Pensjoner

Ikke-
rutinemessige 
transaksjoner

Finansiering/ 
investering

Investerings-
regnskap

Kommune-
sammenslåing
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Vår revisjon kan i 

hovedsak deles inn 

i tre områder:

1. Gjennomgang av 
kjerneprosesser

2. Revisjon av 
vurderingsposter

3. Revisjon av øvrige 
vesentlige 
områder

Vår gjennomgang av 

kommunens interne 

kontroll viser at 

kommunen har 

etablert 

tilfredsstillende 

rutiner på inntekts-

og innkjøpsområdet. 

Kjerneprosess Vurdering Kommentar

Inntekter
 Inntekter
 Kundefordringer



Rutinegjennomgang vedrørende brukerbetalinger for korttids- og 
langtidsopphold på institusjoner har tidligere vist at det er mye arbeid med 
manuell behandling av fakturagrunnlag fra forsystemet Gerica, jfr vår 
oppsummering for 2015/2016. Administrasjon har implementert en rutine 
hvor totalsum i Gerica / hjelpeark i excel avstemmes mot totalsum i Agresso. 
Dette sikrer at grunnlag i Gerica stemmer med økonomisystemet, men det 
fortsatt en del manuelt arbeid. Ved overgang til Visma økonomisystem 
legges det opp til filoverføring. 

Kommentar fra administrasjon:

Det legges opp til filoverføring i Visma økonomisystem

Innkjøp 
 Kjøp av varer og 

tjenester
 Leverandørgjeld
 Bank 

Vi har tidligere gjennomgått rutine på innkjøpsområdet og avdekket svakhet 
i tilgangsstyring. Kommunen foretar kompenserende kontroller av endring 
faste data på leverandørreskontro og har dobbeltsignatur på bank. 
Administrasjonen informerte også at de vil se på begrensninger i tilganger i 
forbindelse med innføring av nytt regnskapssystem fra 1.1.2018.

Kommentar fra administrasjon:

Vurderes mht implementering av nytt system i Færder

Internkontroll / kjerneprosesser
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Vår revisjon kan i 

hovedsak deles inn 

i tre områder:

1. Gjennomgang av 
kjerneprosesser

2. Revisjon av 
vurderingsposter

3. Revisjon av øvrige 
vesentlige 
områder

Vår gjennomgang av 

kommunens interne 

kontroll viser at 

kommunen har 

etablert 

tilfredsstillende 

rutiner på 

lønnsområdet. 

Kjerneprosess Vurdering Kommentar

Lønn
 Lønnskostnader
 Sykelønns-

refusjoner
 Annen 

godtgjørelse
 Reiseregninger



Vi har gjennomgått rutiner på lønnsområdet, og har ikke avdekket svakheter 
av betydning. I revisjonen i 2016 avdekket vi at reiseregninger hadde et 
forbedringspotensialet knyttet til å sikre at formailakravene blir fulgt. Vi er 
kjent med at administrasjonen vil innføre elektronisk reiseregningssystem 
fra 01.01.2018 i forbindelse med bytte av lønnssystem.

Internkontroll / kjerneprosesser
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Vår revisjon kan i 

hovedsak deles inn 

i tre områder:

1. Gjennomgang av 
kjerneprosesser

2. Revisjon av 
vurderingsposter

3. Revisjon av øvrige 
vesentlige 
områder

Regnskapsposter Vurdering Kommentar

Pensjoner
 Pensjonsmidler

 Pensjons-
forpliktelser

 Pensjonskostnad
 Premieavvik 


Vår gjennomgang av pensjoner i forbindelse med årsoppgjørsrevisjonen 
avdekket ingen forhold av betydning. Vi har etterprøvd at pensjonsnote er i 
overenstemmelse med aktuarberegninger og regnskapsføring og kontrollert 
at premieavvik til amortisering er avstemt.

Investering i aksjer 
og andeler
 Finansielle aktiva

 Finansinntekter

 Ingen forhold å rapportere.

Avsetning for 
forpliktelser (og 
inntekter)
 Garanti-

avsetninger

 Ressurskrevende 
brukere



Vi har tidligere kommentert for lav avsetning for inntekter knyttet til refusjon 
for ressurskrevende brukere. Avsetningen pr 31.12.2017 er ca. 2 MNOK 
lavere enn endelig refusjonskrav. Avsetningen pr 31.12. er basert på beste 
estimat og det vil derfor kunne være noe avvik mellom estimatet per 
balansedagen og endelig krav.

Vesentlige revisjonsområder - vurderingsposter
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Vår revisjon kan i 

hovedsak deles inn 

i tre områder:

1. Gjennomgang av 
kjerneprosesser

2. Revisjon av 
vurderingsposter

3. Revisjon av øvrige 
vesentlige 
områder

Område Vurdering Kommentar

Øvrige 
periodiseringer
 Inntekter og 

kostnader
 Ingen forhold å rapportere. Rutinen for periodisering synes å fungere 

tilfredsstillende. Se for øvrig omtale under disponeringer/egenkapital.

Driftsmidler
 Bygninger/tomter

 Maskiner og 
utstyr

 Inventar

 Av- og 
nedskrivinger


Vi har gjennomgått avslutning av investeringsregnskapet og avstemming av 
anleggskartotek mot regnskap. Etter vår vurdering dokumentasjonen 
tilfredsstillende. Ingen forhold å rapportere.

Finansområdet
 Plasseringer

 Gjeld 


Gjennomgått dokumentasjon og kontrollert regnskapsføring mot et utvalg 
eksterne oppgaver. Kontrollert lånenote mot regnskap. Tilfredsstillende 
dokumentasjon.

Vi har høsten 2017 gjennomgått nytt finansreglement og økonomireglement 
for Færder kommune, og vi har avgitt en egen rapport vedrørende 
finansreglementet.

Ikke rutine-
transaksjoner
 Potensielt alle 

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

Det er utarbeidet eget regnskap for fellesnemda som regnskapsmessig 
inngår i kommunens regnskap på samme måte som for 2016. 

Vesentlige revisjonsområder - øvrige områder
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Vår revisjon kan i 

hovedsak deles inn 

i tre områder:

1. Gjennomgang av 
kjerneprosesser

2. Revisjon av 
vurderingsposter

3. Revisjon av øvrige 
vesentlige 
områder

Område Vurdering Kommentar

Investerings-
regnskap


Administrasjonen  har gjennomgått investeringsprosjektene for 2017 med 
tanke på vurdering skille drift/investering. Vi oppfatter at administrasjonen 
har gode rutiner for å følge opp og fanger opp de prosjekter der det kan 
være tvil om utgiftene hører hjemme i driftsregnskapet.

Selvkost


Vi har på overordnet nivå gjennomgått rutiner på selvkostområdet, og vi har 
ved gjennomgangen av årsregnskapet for 2017 påsett at administrasjon har 
innarbeidet nødvendige noteopplysninger.

Mva


Ved vår gjennomgang og attestasjon av momskompensasjonsoppgavene til 
kommunen, har vi i år sett spesielt på merverdiavgiftsbehandlingen av 
kjøretøy, boliger, matvarer, vann, avløp og renovasjon. Vi har ikke avdekket 
svakheter i rutinene. 

Offentlige 
anskaffelser  Gjennomgang av offentlige anskaffelser har ikke vært prioritert i 2017. Vi vil 

komme tilbake til dette ved revisjonen av Færder kommune i 2018. 

Budsjett

 Det er tilfredstillende rutiner for håndtering av budsjettendringer.

Årsregnskap og 
årsberetning 

Vår gjennomgang av årsregnskapet og årsberetning har ikke avdekket 
vesentlige mangler. Vi har gitt innspill til administrasjonen på mindre forslag 
til forbedringer og korrigeringer som er innarbeidet. 

Vesentlige revisjonsområder - øvrige områder
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Vår revisjon kan i 

hovedsak deles inn 

i tre områder:

1. Gjennomgang av 
kjerneprosesser

2. Revisjon av 
vurderingsposter

3. Revisjon av øvrige 
vesentlige 
områder

Område Vurdering Kommentar

Disponeringer/  
Egenkapital



Vi har i forbindelse med årsoppgjørsrevisjonen av Nøtterøy kommune og 
Tjøme kommune registrert at det ikke har vært gjennomført en full 
avregning mellom Nøtterøy og Tjøme. Dette gjelder blant annet samarbeid 
flyktninger, statlig barnevern og omstillingsmidler. Administrasjonen har 
beregnet nettoeffekten til å utgjøre ca. 2 MNOK. Dette ville for Nøtterøy 
kommune ha medført at netto driftsresultat i % av driftsinntektene ville blitt 
redusert fra 1,34% til 1,23% for 2017.

Kommentarer fra administrasjonen:
Forhold er omtalt i kommunenes årsberetninger og i politisk sak tilknyttet 
årsavslutningen.

Disponeringer/  
Egenkapital



Vi registrerer at omstillingsmidler, fond flyktninger og fond statlig barnevern 
ligger som bundne fondsmidler i Nøtterøy kommune. Vår vurdering er at 
avsetning til fond for flyktninger og statlig barnevern på ca. 9 MNOK 
fratrukket ca. MNOK 2,7 i avregning Tjøme burde inngått i kommunens 
mindreforbruk i 2017, og ikke vært avsatt på bundet fond. Dette vil etter vår 
oppfatning være frie midler i balansen til Færder kommune i 2018.
For øvrig er signalene fra administrasjonen i Færder at det vil skje en 
opprydding i fond i Færder kommune i løpet av 2018. 

Kommentarer fra administrasjonen:
Praksis fra tidligere år er videreført i 2017 tilknyttet fond for prosjekt statlig 
barnevern. Gjennomgang og omklassifisering av fond vil bli gjort i 2018 i 
tilknytning til 2. tertialrapportering til kommunestyret.

Vesentlige revisjonsområder - øvrige områder
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SAK 22/18 
BEHANDLING AV OVERORDNET ANALYSE OG 
PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2018 - 2019 

 

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

1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for 
forvaltningsrevisjon 2018 og 2019 i Færder kommune med følgende 
rekkefølge: 

 Styring og effektiv utnyttelse av ressurser innenfor helse og 
omsorg i forhold til lovkrav og kunnskapsbehov 

 Tjenestetilbudet innenfor helse og omsorgssektoren samsvarer 
med innbyggernes behov. 

 Resultat av BTI-modellen «Bedre Tverrfaglig innsatts rettet mot 
barn og unge» innenfor oppvekst og kunnskap / helse og 
omsorg. 

 Internkontrollen, etterleves den i praksis. 

 Overganger til nye IKT-systemer, implementering og bruk av 
fagsystemer 

 Byggesaksbehandling, rutiner, systemer og praktisering 
 

Innstilingen viser flere prosjekter enn budsjettrammen tilsier. 
 Tema 

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

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

 
Vedlegg:  

 Overordnet analyse for Færder kommune 2018 - 2019 

 Plandokument «Plan for forvaltningsrevisjon 2018 – 2019» 
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Saksframstilling: 
Iht. kommuneloven §78 skal det årlig gjennomføres forvaltningsrevisjon i 
kommunene. I forskriftens §§ 10 og 11 går det fram at kontrollutvalget skal utarbeide 
forslag til plan for forvaltningsrevisjon minst en gang i hver valgperiode.  Iht. 
departementets kommentarer til kommuneloven § 10 kan slike planer utarbeides 
oftere. Tjøme og Nøtterøy kommuner ble til Færder kommune fra 01.01.2018 og i 
den forbindelsen må en ny plan for forvaltningsrevisjon utarbeides. 
 
Planen for forvaltningsrevisjon skal baseres på en overordnet analyse av 
kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger.  Med uttrykket 
”risiko- og vesentlighetsvurderinger” menes at det skal gjøres vurderinger på hvilke 
områder m.v. av kommunens virksomhet det er risiko for vesentlige avvik i forhold til 
vedtak, forutsetninger og mål som er satt. 
 
På kontrollutvalgsmøte 30.01.2018, sak 06/18 ble overordnet analyse til plan for 
forvaltningsprosjekter for Færder kommune for perioden 2018 – 2019 bestilt. 
Analysen for planen er utarbeidet av KPMG, og innspill til forvaltningsplanen fra 
kontrollutvalgsmedlemmene er hensyntatt.  Overordnet analyse ble mottatt i mars 
2018. Den overordnede analysen skal danne en vesentlig del av grunnlaget for 
kontrollutvalgets prioritering av forvaltningsrevisjonsprosjekter for perioden.  
 
I den overordnede analysen fra revisor fremkommer ingen prioritert rekkefølge av 
forvaltningsrevisjonsprosjektene. Sekretariatet har etter erfaring og kjennskap til 
Færder kommune foreslått forvaltningsrevisjonsprosjekter i prioritert rekkefølge. 
 
For inneværende valgperiode skal overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon  
2018-2019 være behandlet i løpet av 2018. Planen skal vedtas av kommunestyret 
selv, men kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 
 
Det gjøres oppmerksom på at innstilingen viser flere prosjekter enn budsjettrammen 
tilsier. Det legges i dette møtet opp til drøfting av prioritering av forvaltningsprosjekter 
for 2018 – 2019.  
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FÆRDER KOMMUNE, OVERORDNET ANALYSE 2 

 

1 Bakgrunn og formål 
1.1 Bakgrunn 

Etter §10 i forskrift om kontrollutvalg, skal kontrollutvalget utarbeide plan for forvaltningsrevisjon. Planen 
skal være basert på en overordnet analyse av kommunen. Kontrollutvalget i Færder kommune har i sak 
6/18 bestilt en overordnet analyse fra KPMG.  

1.2 Formål 

Formålet med den overordnete analysen er å identifisere mulige områder/tema for forvaltningsrevisjon 
i Færder kommune i den resterende planperioden 2018-2019.  
 
Som grunnlag for kommunens utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon for perioden har KPMG 
gjennomført en oppdatert overordnet analyse av risiko og vesentlighet i Færder kommune. Analysen 
gir grunnlag for å prioritere områder i kommunal virksomhet som kan være gjenstand for 
forvaltningsrevisjon for den resterende planperioden 2018-2019.   
 
Denne overordnede analysen vil med andre ord presentere identifiserte områder i den kommunale 
virksomheten hvor risikoen for feil/mangler er til stede. Analysen danner grunnlaget for kontrollutvalgets 
prioritering av områder som kan være gjenstand for forvaltningsrevisjon i planperioden. 

1.3 Leseveiledning 

Bakgrunn og formål for den overordnede analysen går frem av kapittel 1. Kapittel 2 gir en oversikt over 
metoden som er brukt for å samle inn data, teoretisk fundament og vesentlige hensyn som er blitt 
benyttet i risikovurderingen. Kapittel 3 tar for seg de viktigste identifiserte risikoene for mulige 
forvaltningsrevisjonsprosjekter. I kapittel 4 (Vedlegg) er tabeller over identifisering og vurdering av 
samtlige risikoområder vedlagt. Risikoområdene er inndelt i generell drift, regulatoriske risikoer, 
økonomi samt mål, strategi og vedtak. 
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FÆRDER KOMMUNE, OVERORDNET ANALYSE 3 

 

2 Fremgangsmåte og involvering 
 
Kapittel 2 gir en oversikt over metoden som er brukt for å samle inn data, teoretisk fundament og 
vesentlige hensyn som er blitt benyttet i risikovurderingen.  
 
I arbeidet med analysen har KPMG vektlagt analyser knyttet til risiko for manglende kontroll med 
vesentlige sider ved virksomheten og tjenestene. Av den grunn har vi fokusert på å gjennomføre 
analyser med utspring i risiko og vesentlighet.  
 
Den overordnede analysen er fundamentet for de områdene kontrollutvalget prioriterer for 
forvaltningsrevisjon. I så måte har det vært særlig viktig å identifisere områder som har en iboende 
risiko, vesentlig grad av uønskede konsekvenser dersom risiko inntreffer og som det potensielt vil være 
nyttig å gjennomføre revisjon på; nyttig sett fra et politisk ståsted, fra administrasjonens ståsted og 
nyttig sett ut i fra et brukerperspektiv til kommunen. Dette innebærer at vi i arbeidet har tatt høyde for 
områder hvor revisjon kan ha verdi for kommunen i et forbedrings- og læreøyemed og hvor revisjon kan 
ha forebyggende karakter. Det vil si at et revisjonsprosjekt ikke bare ser tilbake på hva som har skjedd, 
men at man kan gå inn på pågående prosjekter og prosesser hvor revisjonen kan være fundament for 
korrigerende grep.  
 
 
Arbeidet har vært delt i tre hovedbolker: 
 
1) Kartlegge og forstå kommunen med utgangspunkt i overordnet analyse 2016-2019, men oppdatert 

for 2018-2019 med vekt på endringer etter kommunesammenslåingsprosessen. 
2) Gjennomgang av ulike dokumenter og intervjuer med nøkkelpersoner i kommunen for å etablere 

og verifisere mulige områder for forvaltningsrevisjon 
3) Dokumentere analyse 
 
Illustrert har prosessen vært slik: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

• Bestilling og innspill fra kontrollutvalget 

• Gjennomgang av eksisterende overordnet analyser og plan for henholdsvis Nøtterøy 
og Tjøme kommune; oppdatering på bakgrunn av allerede gjennomførte revisjoner og 
kontroller og endringer etter kommunesammenslåingsprosessen 

• Gjennomgang av relevante dokumenter; bla. kommuneplan, årsbudsjett med 
kommentarer, ROS-analyse innenfor helse og omsorg, dokumenter knyttet til 
virksomhetsstyring, gjennomførte revisjoner og kontroller og endringer etter 
kommunesammenslåingsprosessen 

• Intervjuer med administrasjon (rådmann og kommunalsjefer) og ordfører. 
• Innspill fra kontrollutvalget på foreløpig risikobilde.  

• Oppsummering av resultat og utarbeiding av overordnet analyse. Oversendt til 
kontrollutvalget 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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Arbeidet har fulgt en modell som er teoretisk forankret i statsvitenskap, organisasjonsteori og COSO 
ERM1 og den tar utgangspunkt i kommunal virksomhet og tjenestetilbud. Skjematisk vil valg av 
forvaltningsrevisjonsprosjekt bli et resultat av vurderinger knyttet til vesentlighet og risiko ved 
virksomhet og tjenestetilbud - vurderinger som "siler" ut prosjekt i 4 overordnede steg. Dette kan 
illustreres slik2: 
 

 

I arbeidet med overordnet analyse 2016-2019 for henholdsvis Nøtterøy og Tjøme kommune, ble 
risikoområder vurdert i forhold til sannsynlighet for at risiko inntreffer og konsekvens av risiko i felles 
arbeidsmøter i kommunene. For konsekvensvurderinger ble følgende "hjelpekriterier" benyttet: 
 

– Liv og helse 

– Sikring av verdier 

– Brukerrettighet - oppfylling og kvalitet  

– Kostnadseffektivitet/produktivitet 

– Politisk aktualitet 

 
      
Analysen av identifiserte områder og risiko er kategorisert i følgende matrise: 
 

 
 
 
I prosessen for å oppdatere den overordnede analysen for Færder kommune etter sammenslåing, og 
for den resterende planperioden 2018-2019, har vi sammenstilt analysene for Nøtterøy og Tjøme 
kommune og oppdatert risikobildet, dette på bakgrunn av informasjon og vurderinger fra personer som 
vi har intervjuet samt annen informasjon fra vår dokumentasjonsgjennomgang. 
 
Analysen er av overordnet karakter, og i stor grad basert på innspill som har kommet frem i intervju 
med administrasjonen og i diskusjon i kommunens kontroll utvalg i tillegg til skriftlige dokumenter. 

                                                      
1 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. ERM – Enterprise Risk Management. Dette er en internasjonalt 
innarbeid standard for beste praksis innen området internkontroll og risikohåndtering i virksomheter. 
2 De to nederste grå feltene ivaretas av kontrollutvalget og kommunestyret. 

Overordnede vurderinger av risiko- og vesentlighet

Risikovurdering av vesentlige område

Prioritering av risikoområde

Valg av prosjekt
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Informasjonen er i begrenset grad verifisert. Analysen gir en indikasjon risiko på forhold/områder som 
kommunens kontrollutvalg eller kommunestyret kan velge å undersøke videre enten gjennom 
forvaltningsrevisjon eller andre undersøkelser.   
 
Den videre prosessen innebærer at kontrollutvalget prioriterer identifiserte områder/risikoer og utformer 
plan for forvaltningsrevisjon for 2018-2019. Planen vedtas i kommunestyret og kontrollutvalget 
velger/bestiller enkeltstående revisjoner. Det er ved bestilling av enkeltstående revisjoner at 
området/risikoen spisses og operasjonaliseres i forhold til hva og hvordan revisjonen skal innrettes. Med 
andre ord, den overordnede analysen identifiserer først og fremst områdene for forvaltningsrevisjon, 
mens en ved bestillingen av enkeltstående prosjektet spisser og operasjonaliserer hvilke temaer som 
skal bli gjenstand for revisjon.  
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3 Analyse  
Nedenfor presenteres områder/risikoer som er vurdert som særlig relevante for forvaltningsrevisjon; 
det vil si områder/risikoer som er kategorisert med betydelig konsekvens og betydelig grad av 
sannsynlighet. I tillegg er det hensyntatt hvorvidt det er gjennomført undersøkelser på området i den 
senere tiden, timing av undersøkelse og innspill fra administrasjon og kontrollutvalg. Forslagene danner 
grunnlaget for prioriteringen kontrollutvalget skal gjøre, men kontrollutvalget står fritt til å endre, stryke 
eller supplere forslagene til risikoområder for forvaltningsrevisjon. Endelig prioritering vil komme frem 
av kontrollutvalgets vedtatte plan for forvaltningsrevisjon.  
 
I grunnlagsanalysen er de viktigste risikoene i kommunens 
virksomhet identifisert. Som et strukturerende element er det 
benyttet en inndeling i risikoer knyttet til sektor og generell drift, 
regulatoriske forhold, økonomi og risikoer knyttet til mål, strategi 
og vedtak. Det er en nær sammenheng mellom de ulike områdene 
slik at en mulig forvaltningsrevisjon ofte vil inkludere flere av 
dimensjonene.  
 
Både sannsynlighet og konsekvens er gitt en farge, hvor rød 
indikerer høy sannsynlighet / alvorlig konsekvens, gul indikerer 
middels, og grønn indikerer lav sannsynlighet / liten konsekvens. 
 
De største risikoområdene som er identifisert, basert på en score/vurdering, er presentert i tabellen 
nedenfor. Under tabellen presenterer vi nærmere vurderinger/beskrivelser av risikoområdene. Det 
gjøres oppmerksom på at risikoene ikke er rangert eller prioritert i den påfølgende tabellen. 
 

Nr. Risiko/ hendelser Virksomhet Sanns. Kons. 

1 Utilstrekkelig styring og utnyttelse av ressurser 
innenfor helse- og omsorgssektoren i forhold til krav og 
behov 

Helse og omsorg    

2 Tjenestetilbudet innenfor helse og omsorgssektoren 
samsvarer ikke med behov 

Helse og omsorg   

3 Mangelfull tverrfaglig samhandling innenfor helse- og 
velferdstjenestetilbudet, spesielt i aldersovergangen 
fra barn og unge til voksne.  

Helse og omsorg  
  

4 Manglende resultater av BTI-modellen (Bedre 
Tverrfaglig innsats rettet mot barn og unge) 

Oppvekst og kunnskap 
Helse og omsorg 

   

5 Feil og mangler i kommunens byggesaksbehandling Byggesak   

6 Feil og mangler i kommunens internkontroll3 Alle   

                                                      
3 Nøtterøy kommune gjennomførte en forvaltningsrevisjon med internkontroll som tema i 2013.  
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Nr. Risiko/ hendelser Virksomhet Sanns. Kons. 

7 Overgang til nye IKT-systemer Alle 
Helse og omsorg 

  

8 Brudd på lov og forskrift relatert til offentlige 
anskaffelser 

Alle 
Teknisk  

  

9 Tap som følge av interne og/eller eksterne misligheter Alle    

10 Brudd på forvaltningsloven Alle   

11 Refusjoner/betalinger kommunen har krav på blir ikke 
innkrevd 

NAV 
Helse og omsorg  

  

 

 Styring og effektiv utnyttelse av ressurser innenfor helse og omsorg 

I samtale med kommunaldirektør for helse og omsorg kom det frem at Færder kommune har 
utfordringer forbundet med styring og utnyttelse av ressurser innenfor hele helsetjenesten i 
kommunen. I tilknytning til dette punktet ble det drøftet problemer knyttet til kompetanse og kapasitet. 
Kommunen har utfordringer med demografien. Det er en økning i antall eldre og i behovene for helse- 
og omsorgstjenester. Tilgangen på kvalifisert personell er begrenset og det er økende konkurranse om 
arbeidskraften. Det er i tillegg en økende andel eldre arbeidstagere. 

Helse- og omsorgssektoren gjennomførte en ROS-analyse for å identifisere risikoer i forbindelse med 
omstillingsprosessen. Analysen peker blant annet på en risiko for merkostnader som følge av 
uforutsette konsekvenser av omstilling med eventuelle behov for kostnadskutt og oppsigelser. Dette 
støtter opp rundt kommunaldirektøren sin oppfattelse av at Færder kommune har utfordringer forbundet 
med styring og utnyttelse av ressurser innenfor helse og omsorg i kommunen. Det kan også være 
utfordringer knyttet til ressurskoordineringen. 

I Færder kommunes kommuneplan er det omtalt at det skal gis et balansert tilbud mellom 
institusjonsplasser og hjemmetjenester, og at det skal tilrettelegges for at innbyggerne skal kunne bo 
hjemme. Kommunaldirektøren oppgir at det er relativt mange eldre som får institusjonsplass tidlig i 
kommunen sammenlignet med landet for øvrig, og etterlyser tiltak som sikrer økt behandling i 
hjemmetjenesten og behandling på lavest mulig omsorgsnivå. I den forbindelse vil det viktig for 
kommunen å vurdere dimensjonering av tjenestene og kapasiteten, bruk av velferdsteknologi og 
tilrettelegging/veiledning i hjemmet for å redusere behovet for institusjonsplasser. 

Helse- og omsorg utgjør en vesentlig del av kommunens kostnader og virksomhet. Konsekvensene av 
å ha en helse- og omsorgstjeneste som ikke fungerer optimalt vil være stor for både kommunen og kan 
også være svært store for enkeltindividene, Kombinasjonen av vesentlighet og konsekvens gjør at 
styring og effektiv ressursutnyttelse er prioritert område. I forrige plan for forvaltningsrevisjon var 
forøvrig institusjonstjenesten et prioritert område i Nøtterøy kommune, uten at det ble gjennomført en 
forvaltningsrevisjon om temaet.  

En forvaltningsrevisjon kan for eksempel se på:  

 Prioritering og ressursdisponering 

 Kompetanseheving og rekruttering 

 Saksbehandling og vedtaksoppfølging  
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 Hvorvidt innholdet i tjenestetilbudet tilfredsstiller krav i regelverket, herunder om det foreligger 
hensiktsmessige rutiner og om rutinene blir etterlevd.  

 Bruk av velferdsteknologi 

 Omsorgsnivå / dimensjonering av tjenestene 

En eventuell forvaltningsrevisjon bør vurderes opp mot administrasjonens foreslåtte prosjekt om 
effektivitet i tjenestene.  

 Kommunens tilbud til demensrammede 

I kontrollutvalgets diskusjoner ble det tatt opp at det er en mulig risiko for at innbyggere med demens 
ikke får et godt nok tilrettelagt tilbud og at kommunens tjenestetilbud ikke samsvarer med innbyggernes 
behov.  

Det er antatt at antallet innbyggere med demens vil øke fremover. Færder kommune har en aldrende 
befolkning, og det er naturlig å anta at behovet for pleie og omsorg til brukere med demens vil øke 
fremover, både som følge av en aldrende befolkning og at levealderen øker. Eksisterende pleie og 
omsorgstilbud er i varierende grad tilrettelagt for brukere med demens, dette gjelder i særlig stor grad 
for yngre brukere. Færder kommune har demenskoordinator/team og har et eget aktivitetstilbud til 
brukere med demens.  

Personer med demens har rett på helse- og omsorgstjenester basert på behov for bistand og evne til å 
mestre eget liv. De fleste tjenester til personer med demens ytes av kommunen. Et godt tilrettelagt 
tilbud til både eldre og yngre med demens er viktig både for den enkelte bruker og for pårørende, og 
har stor betydning for livskvaliteten. I tillegg vil riktig tilrettelegging kunne utsette behovet for heldøgns 
omsorg.   

En forvaltningsrevisjon på området kan se på tilbudet brukere med demens mottar i kommunen, 
utredning av behov og vedtak/revidering av vedtak, hvordan tilbudet er tilpasset den enkelte behov og 
brukermedvirkning. Det vil også være aktuelt å se på dimensjonering av kapasitet i kommunens 
tjenestetilbud til brukere med demens samt kvalitet i kommunens tilbud med videre.  

Denne risikoen kan dels sees i sammenheng med forrige risikoområde. 

 Manglende resultater av BTI-modellen 

Færder kommune jobber etter BTI-modellen når det gjelder tjenester  til barn og unge med utfordringer. 
BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats)  er en samhandlingsmodell for tjenester som har til hensikt å fremme 
tidlig innsats overfor barn, unge og familier det er knyttet bekymringer til samt å bedre samhandlingen 
mellom de ulike kommunale tjenestene som er i befatning med utsatte barn og unge. Det overordnede 
formålet med BTI er å bidra til at barn, unge og deres familier  får nødvendig hjelp så tidlig som mulig 
for å redusere skade. BTI skal bidra til tidlig innsats, samordning og medvirkning. BTI-modellen skal 
også sikre helhetlig og koordinert innsats uten at det blir brudd i oppfølgingen. Identifisering av  barn og 
unge i risikosonen skjer gjennom barnehage og skole,  hjelpetjenestene rettet mot barn 
(helsesøstertjenesten, PPT og barnevern) og tjenester rettet mot voksne (særlig identifisering av barn 
som pårørende).  

BTI har vært et stort satsningsområde over flere år, og det har vært gjennomført store endringer i 
innretning av tjenestene slik at hjelpetjenestene er kommet nærmere skole og barnehage. Alle 
kommunens hjelpetjenester rettet mot barn og unge er organisert under Oppvekst og 
kunnskapssektoren. Kommunaldirektøren oppgir at man opplever at det trolig er effekter av endringen, 
men at dette ikke er undersøkt systematisk.  

Kommunen ønsker en forvaltningsrevisjon av bruk av BTI-modellen i kommunen, herunder om 
samarbeidet og samhandlingen har blitt bedre, om modellen og organiseringen fungerer etter hensikten 
og om man når målet med satsningen.  
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 Tverrfaglig samhandling i helsetjenester tilknyttet aldersoverganger 

Færder kommune har organisert alle tjenester til barn og unge under sektorområdet oppvekst og 
kunnskap. Denne organiseringen er valgt bevisst da man har vektlagt synergieffekter mellom de ulike 
tjenestene. Kommunaldirektøren for helse og omsorg oppgir at samhandlingen mellom ulike 
tjenestetilbud kan være krevende, særlig knyttet til aldersoverganger og aldersgrenser definert av 
lovverket. Det oppleves å være få møteplasser, selv om kommunikasjonen mellom tjenestene i 
hovedsak fungerer greit. Dette er en problemstilling som er kjent fra flere andre kommuner.   

En forvaltningsrevisjon på dette området vil kunne omhandle rutiner for samhandling og samhandling i 
praksis mellom ulike tjenesteområder ved overgang fra barn til voksen (16/18år), brukermedvirkning og 
brukeropplevelse av samordning. Aktuelle områder kan for eksempel være relatert til "tunge brukere" 
med sammensatte utfordringer eller brukere med behov knyttet til psykiatri eller rus.   

 Byggesaksbehandling 

I tidligere Tjøme kommune har det vært utfordringer knyttet til byggesaksbehandling i kommunen. I 
Færder kommune er alle retningslinjer og prosedyrer basert på retningslinjer og prosedyrer fra tidligere 
Nøtterøy kommune. Byggesaksavdelingen er i tillegg styrket med ett årsverk + at det er leid inn en 
konsulent. Byggesaksavdelingen har hatt utfordringer knyttet til overholdelse av saksbehandlingstiden 
etter sammenslåingen.  

Både administrasjonen og kontrollutvalget ser et behov for en gjennomgang av byggesaksbehandlingen 
i Færder kommune. Kommunen sliter med dårlig omdømme knyttet til byggesaksbehandling grunnet 
utfordringene i Tjøme kommune. Det er mye diskusjon rundt tematikken i ulike sosiale media og det er 
i tillegg klager vedrørende saksbehandlingstiden. Med bakgrunn i utfordringene knyttet til 
byggesaksbehandling i tidligere Tjøme kommune oppleves det å være et behov for en gjennomgang av 
rutiner, systemer og praksis i Færder kommune. Kommunen har et behov for å få synliggjort ovenfor 
offentligheten at byggesaksbehandlingen i kommunen er tilfredsstillende og at den er underlagt 
betryggende kontroll.  

En forvaltningsrevisjon som ser på byggesaksbehandling i Færder kommune, bør omfatte både rutiner 
og systemer inkludert opplæring, saksbehandling og internkontroll, samt på etablert praksis i den nye 
kommunen. En forvaltningsrevisjon bør innrettes slik at man i tillegg til å se på eventuelle feil og mangler 
kan trygge kommunen og befolkningen på at saksbehandlingen er korrekt og følger lovverket. En 
eventuell undersøkelse anbefales gjennomført høsten 2018 eller tidlig 2019.  

 Internkontroll 

God internkontroll er viktig for å sikre at kommunen oppfyller lov, forskrifter og politiske vedtak og at 
mål blir nådd, for eksempel at innbyggerne blir tilbudt de tjenester som de har krav på med 
tilfredsstillende kvalitet. Rådmannen er ifølge Kommuneloven §23 (2) pålagt å sørge for betryggende 
kontroll, og har ansvar for at det er etablert tilfredsstillende internkontroll og den etterleves. 
Internkontroll skal bidra til etterlevelse av lover og regler, kvalitet og effektivitet i tjenestene og korrekt 
rapportering.  Det må vurderes for den enkelte kommune hva som ligger i begrepet betryggende 
kontroll. God internkontroll bidrar til god styring, godt omdømme, tillit og legitimitet.  

Rådmannen opplyser at Færder kommune har etablert et system/opplegg for internkontroll for 
kommunen. I dag oppleves det at deler av kommunen har bedre innarbeidet rutiner for internkontroll 
enn andre. Det er etablert et styringsdokument og en handlingsplan. De nye rutinene og prosedyrene 
for internkontroll dekker hele kommunen og inkluderer blant annet et etablert årshjul som skal sikre 
faste gjennomganger og en internkontroll som er basert på risikovurderinger, i tillegg til et 
kvalitetssystem og avvikshåndtering. Rådmannen anser områdene korrupsjon, habilitet og etikk for å 
være de områdene som er forbundet med høyest risiko.  

En forvaltningsrevisjon kan for eksempel undersøke om kommunens internkontroll oppfyller krav i 
kommuneloven og er i samsvar med god praksis. En revisjon vil i tillegg kunne fokusere på hvordan 
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internkontrollen er konkretisert og operasjonalisert i organisasjonen og om/hvordan internkontrollen 
etterleves i praksis. En forvaltningsrevisjon på dette temaet oppleves som relevant for kommunen, da 
arbeidet med å etablere et helhetlig internkontrollsystem er vesentlig for kommunen, og det er stor 
risiko knyttet til feil og mangler dersom dette ikke er på plass. En revisjon kan fokusere på mulige 
forbedringer og kan konsentrere seg om internkontrollen et eller flere viktige risikoområder for 
kommunen, eventuelt en eller flere sektorer.  

 Innføring av nye IKT-systemer 

IKT er et kritisk risikoområde i kommunen. I forbindelse med sammenslåingen ble kommunens IKT-
behov utredet. Det har vært benyttet ulike systemer i kommune, og det er ved sammenslåing vurdert 
hvilke systemer man skal beholde, eksempelvis er det videreført noen systemer, mens det på andre 
områder er anskaffet nye systemer. I en overgangsperiode er kommunens systemkostnader noe 
høyere fordi man har doble lisenser på enkelte systemer, mens man må ha lisenser til flere systemer i 
en overgangsperiode samt at det er kostnader knyttet til overgang til nye systemer.  

Kommunen har nedsatt en arbeidsgruppe vedrørende innføring av GDPR, og opplever å kontroll og 
oversikt over dette. Det har blant annet vært gjennomført informasjonstiltak rettet mot de ansatte og 
den interne arbeidsgruppen skal styrke kommunens kompetanse på området. All nyanskaffet 
programvare tar høyde for GDPR. 

Det er viktig å sikre at kommunen har et helhetlig fokus på IKT-investeringer, herunder økende bruk av 
digitale tjenester. For å sikre god og effektiv bruk av systemene er det viktig at systemene er 
funksjonelle og enkle i bruk, og at brukerne har tilstrekkelig opplæring til å kunne nytte programmene. 
Konsekvensen av å ha IKT-systemer som ikke er fullstendig utviklet og integrert, kan potensielt være 
store. I helse- og omsorgssektoren kan det i verste fall stå om liv og helse. Negativ innvirkning på 
omdømme, ineffektivitet og økonomisk tap er andre konsekvenser.  

Færder kommune har anskaffet en rekke nye IKT-systemer: 

 Nytt økonomisystem 

 Nytt HR-system 

 Nytt timeføringssystem 

 Nytt saksbehandlingssystem 

 Fagsystem Helse og omsorg: Gerica er fagsystemet som brukes innenfor helse- og omsorgssektoren i 
Færder kommune. Nøtterøy kommune brukte dette systemet før kommunesammenslåingen, mens 
Tjøme kommune brukte fagsystemet Profil.  

 Kvalitetssystem: Kommunen benytter Compilo/kvalitetslosen som kvalitetssystem. Nøtterøy kommune 
benyttet Compilo før sammenslåingen, mens Tjøme kommune hadde ikke dette.  

Kommunaldirektøren for helse og omsorg trakk fram at overgangen til et nytt fagsystem og 
kvalitetssystem er en stor utfordring. Overgangen innebærer opplæring av ansatte som ikke brukte 
dette systemet tidligere, samstemme data i systemet og implementering av et felles system med felles 
rutiner. I ROS-analysen som Færder kommune gjennomført trekkes det fram at utfordringer knyttet til 
forandringer for de ansatte er en av de største utfordringene med kommunesammenslåingen. Det 
trekkes fram i analysen at denne utfordringen må løses ved å sette av tid til at ansatte får satt seg inn i 
systemer, samt god opplæring. Kommunedirektøren påpeker at konsekvensen av manglende 
implementering og bruk av fagsystemet kan være dødsfall. Siden konsekvensene av å ikke ha et 
implementert fagsystem og/eller ansatte som ikke mestrer bruk av systemet kan være svært store for 
enkeltindivid, er dette et prioritert område hvor sannsynlighet og store konsekvenser gjør at dette til et 
vesentlig risikoområde.  

Nye IKT-systemer trekkes frem som utfordrende av flere. Vedrørende kvalitetssystemet trekkes det 
frem som en utfordring at dette ikke fungerer tilfredsstillende for ansatte fra tidligere Tjøme kommune. 
Andre utfordringer er at de ansatte ikke er godt nok kjent med systemene, herunder kvalitetssystemet. 
En av kommunaldirektørene oppgir at det er fokusert for lite på opplæring i systemet, og at mer 
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opplæring trolig vil medføre økt tilgjengelighet og bruk av systemet. Overgang til nye systemer 
innebærer opplæring av ansatte, eventuell samstemming av historiske data i systemet og 
implementering av system med rutiner. Dette krever grundig opplæring og at de ansatte får tid til å 
sette seg inn i systemene. Det krever også utvikling av eventuelle nye rutiner og prosedyrer.  
Konsekvensene av at ansatte som ikke mestrer bruk av systemene kan være store for kommunen. 

En forvaltningsrevisjon innenfor dette temaet kan rettes inn mot opplæringen; om denne treffer behov 
og har effekter som tilsiktet. Det kan være aktuelt å gjennomføre en revisjon både rettet mot systemene 
innen helse og omsorg og mer generelt mot kommunen når det gjelder kvalitetssystemet og 
økonomisystemet.  

Andre mulige forvaltningsrevisjoner på IKT-området etter hvert er for eksempel: 

 Kartlegge kommunens arbeid å prioritere, planlegge og gjennomføre IKT-investeringer og vurdere 
om det foreligger noen forbedringsområder, herunder om gevinster blir hentet i det omfang som 
det ble planlagt for  

 Gjennomgå kommunens kontroll, drift og vedlikehold av IKT-systemer 

 Vurdere hvordan kommunens strategier, planer og investeringer innenfor IKT-området i kommunen 
etterleves 

 Om krav til god informasjonssikkerhet etterleves innenfor IKT internkontroll 

 Offentlige anskaffelser  

Kommunen er underlagt lov om offentlige anskaffelser. Et siktemål med loven er at innkjøp skal være 
underlagt konkurranse, blant annet for at innkjøp skal bli prismessig gunstig. Dette er et komplisert 
regelverk som kan være utfordrende å etterleve.  

Det arbeides med nye rutiner for Færder kommune knyttet til anskaffelser.   

Det er av vesentlig betydning at krav og rutiner vedrørende offentlige anskaffelser følges ute i 
virksomhetene eller om det foregår direkte anskaffelser som er i strid med lovkravene.  Mangelfull 
etterlevelse av regelverket kan påvirke omdømmet til kommunen, i tillegg til at det kan påføre 
kommunen økonomiske sanksjoner/ gebyr.   

En forvaltningsrevisjon kan for eksempel kartlegge kommunens interne rutiner knyttet til 
innkjøp/anskaffelser, både enkeltanskaffelser og bruk av rammeavtaler, og faktisk etterlevelse av 
regelverket i tillegg til å vurdere kommunens kontrollrutiner. En revisjon kan og omfatte oppfølgingen 
av anskaffelser, eksempelvis i hvilken grad kontraktsoppfølgingen er tilfredsstillende. 
Forvaltningsrevisjonen kan omfatte teknisk (som ofte har en stør andel av anskaffelsene og dermed 
trolig relativt høy kompetanse), men kan like gjerne omfatte andre områder i kommunen som trolig har 
mindre omfang av anskaffelser og dermed kanskje lavere kompetanse på området. Da rutinene for 
anskaffelser er under utarbeidelse, vil vi anbefale at en eventuell forvaltningsrevisjon på området 
gjennomføres tidligst i 2019.  

 Etikk (Operasjonalisering – tap som følge av interne og/eller eksterne 
misligheter) 

Av kommuneplanen fremgår det at Færder kommune skal ha fokus på etikk og har utarbeidet etiske 
retningslinjer. Både Tjøme og Nøtterøy var medlem av Transparency International og har hatt fokus på 
etikk gjennom opplæring, bruk av etisk refleksjon med videre. Målsetningen med retningslinjene er 
blant annet å unngå situasjoner der det kan reises tvil om den enkeltes inhabilitet, objektivitet og 
mistanke om korrupsjon.  

Typiske risikoer knyttet til etikk er manglende kjennskap til etisk regelverk, i tillegg til manglene 
oppfølging av og eventuelt også manglende etterlevelse dette. Det er også en risiko for manglende 
operasjonalisering av regelverket og trening i typiske dilemmasituasjoner, herunder varsling. Både etisk 
regelverk og varslingsordninger vil kunne være forebyggende når det gjelder misligheter. 
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En forvaltningsrevisjon kan undersøke kjennskap og etterlevelse av etiske retningslinjer ute i 
virksomheten. En revisjon kan også se på kommunens varslingskanaler og vurdere i hvilken grad 
kommunen har system for å melde inn og følge opp mistanke om brudd på lovkrav og/ eller de etiske 
retningslinjene.  

 Forvaltningsloven  

Det er en iboende risiko for brudd på forvaltningsloven i forbindelse med kommunen utøvelse av sin 
virksomhet. Risikoen gjelder både habilitet, saksbehandling, saksforberedelse, vedtak, klage og 
omgjøring med videre. Det er stor omdømmerisiko knyttet til å ikke etterleve kravene i forvaltningsloven 
og potensielt stor betydning for enkeltmennesket.   

En forvaltningsrevisjon kan for eksempel gjennomgå kommunens saksbehandlingsrutiner i spesifikke 
deler av virksomheten, og vurdere hvordan kommunen sikrer lik saksbehandling og hvordan 
forvaltningslovens krav til saksbehandling blir fulgt.  En slik revisjon vil være aktuell innenfor mange 
områder av kommunens virksomhet. Man kan også kartlegge hvilke målsetninger og rutiner kommunen 
har etablert for å sikre et godt servicenivå ovenfor kommunes innbygger, herunder hvordan kommunen 
behandler og svarer på henvendelser fra innbyggerne og hvorvidt veiledningsplikten blir fulgt. En slik 
revisjon vil trolig være mest relevant for servicesenteret eller teknisk.  

 Refusjoner/ betalinger 

Kommunen har krav på refusjon fra staten eller andre kommuner for tjenester som tilbys til ansatte og 
innbyggere i kommunen, for eksempel refusjoner for sykemeldte eller for ressurskrevende brukere. I 
tillegg har kommunen krav på vederlag fra brukere, for eksempel for barnehagetjenester og bolig. 
Potensielt sett kan det være snakk om store verdier, og det er viktig at kommunen har gode rutiner 
som sikrer at alle refusjoner/ betalinger blir innkrevd. En forvaltningsrevisjon på dette området kan være 
hensiktsmessig.   

En forvaltningsrevisjon kan for eksempel kartlegge kommunens rutiner og praksis for å sikre at 
kommunen får alle refusjoner/ betalinger som de har krav på. 
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4. Vedlegg - Identifisering og vurdering av 

risikoområder  
Nedenfor presenteres alle risikoområder som er identifisert og vurdert i gjennomgangen, samt 
fotnoter med hvilke områder hvor det allerede er gjennomført forvaltningsrevisjon/tilsyn i 2013-2017. 
Både sannsynlighet og konsekvens er gitt en farge, hvor rød indikerer høy sannsynlighet / alvorlig 
konsekvens, gul indikerer middels, og grønn indikerer lav sannsynlighet / liten konsekvens. 
Risikoene/hendelsene er listet opp i uprioritert rekkefølge.    
 

Risikoer knyttet til generell drift  

Nr. Risiko/ hendelser Virksomhet Sanns. Kons. 

1 Tap som følge av interne og/eller eksterne misligheter Alle   

2 Støttetjenestene leverer ikke tilstrekkelig verdi til 
kommunen 

Servicesenter 
Fellestjenester 

  

3 IKT-systemene understøtter ikke virksomhetens behov  Alle   

4 Overgang til nye IKT-systemer (særlig Gericha og 
Compilo + økonomisystemet) 

Alle 
Helse og omsorg 

  

5 Post- og arkivfunksjonen fungerer ikke etter hensikten Alle   

6 Store prosjekter leverer ikke i henhold til tid, kostnad og 
kvalitet4 

Teknisk   

7 Systematikk i planlegging og prioritering av 
vedlikehold5 

Teknisk 

 

  

8 Utilstrekkelig styring og utnyttelse av ressurser 
innenfor helse- og omsorgssektoren i forhold til krav og 
behov 

Helse og omsorg    

                                                      
4 Nøtterøy kommune gjennomførte en forvaltningsrevisjon av hele prosessen med planlegging og bygging av Teigar 
ungdomsskole og idrettshall i 2017. 
5 Nøtterøy kommune gjennomførte en forvaltningsrevisjon med vedlikehold av kommunale bygg som tema i 2015. 
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Nr. Risiko/ hendelser Virksomhet Sanns. Kons. 

9 Tjenestetilbudet innenfor helse og omsorgssektoren 
samsvarer ikke med behov 

Helse og omsorg   

10 Mangelfull tverrfaglig samhandling innenfor helse- og 
velferdstjenestetilbudet i aldersoverganger fra barn og 
unge til voksne. 

Helse og omsorg  
  

11 Manglende resultater av BTI-modellen (Bedre 
Tverrfaglig innsats rettet mot barn og unge) 

Oppvekst og kunnskap    

12 Mangelfullt tilbud til flyktninger i kommunen Alle, særlig sektor for 
administrasjon, kultur og 
levekår 

  

13 Boligforvaltning til vanskeligstilte og flyktninger Helse og omsorg, NAV, 
Teknisk 

  

14 Effekt av rekruttering/ kompetanseheving av lærere  Oppvekst og kunnskap   

15 Mangelfullt kulturtilbud i kommunen Kultur og idrett   

 

Regulatoriske risikoer  

Nr. Risiko/ hendelser Virksomhet Sanns. Kons. 

1 Brudd på lov og forskrift relatert til offentlige anskaffelser Alle 
Teknisk  

  

2 Brudd på personopplysningsloven Alle – særskilt tjeneste-
område for helse og 
oppvekst 

  

3 Manglende innføring av GDPR Alle   

4 Brudd på arbeidsmiljøloven Alle 
  

5 Brudd på lov om offentlighet Alle 
  

6 Feil og mangler i kommunens internkontroll6 Alle   

7 Brudd på forvaltningsloven Alle   

                                                      
6 Nøtterøy kommune gjennomførte en forvaltningsrevisjon med internkontroll som tema i 2013.  
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Nr. Risiko/ hendelser Virksomhet Sanns. Kons. 

8 Brudd på plan- og bygningsloven / Feil og mangler i 
kommunens byggesaksbehandling 

Plan og byggesak   

9 Fastsettelse av selvkostgebyr samsvarer ikke med krav  Teknisk   

10 Brudd på lovkrav innen helse og omsorg7 Helse og omsorg    

11 Nye, ukjente oppgaver som følge av  
samhandlingsreformen8 

Helse og omsorg    

12 Brudd på opplæringsloven/ spesialundervisning  Oppvekst og kunnskap   

13 Brudd på barnehageloven – kommunen sitt ansvar som 
barnehagemyndighet9 

Oppvekst og kunnskap   

14 Brudd på lovkrav til sosiale tjenester i NAV – kommunale 
tjenester kap. 4 

Helse og omsorg  
NAV 

  

15 Brudd på barnevernloven Barnevernet   

16 Brudd på introduksjonsloven10 Skole/voksenopplæring    

 

Økonomiske risikoer 

Nr. Risiko/ hendelser Virksomhet  Sanns. Kons. 

1 Kommunen har ikke tilstrekkelig bærekraftig økonomi Alle  
  

2 Merforbruk i forhold til budsjett Alle  
  

3 Investeringsbeslutninger tas på ufullstendig/ svakt 
grunnlag  

Alle  
  

4 Refusjoner/betalinger kommunen har krav på blir ikke 
innkrevd 

NAV 
Helse og omsorg  

  

                                                      
7 Tjøme kommune gjennomførte en forvaltningsrevisjon med tema Organisering og samhandling innenfor helse og velferd i 
2015. 
8 Nøtterøy kommune gjennomførte en forvaltningsrevisjon med Samhandlingsreformen som tema i 2015.  
9 Fylkesmannen har utført tilsyn på området i 2017 
10 Fylkesmannen har utført tilsyn på området i 2017 
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Nr. Risiko/ hendelser Virksomhet  Sanns. Kons. 

5 Manglende realisering av innsparing og tilhørende 
omdisponering av midler ved 
kommunesammenslåing 

Alle   

 

Risikoer knyttet til mål, strategi og vedtak 

Nr. Risiko/ hendelser Virksomhet Sanns. Kons. 

1 Administrasjonen håndterer oppgaver utover mandatet 
fra kommunestyret/mangelfull oppfølging av 
kommunale planer11 

Alle 
Stab 

  

2 Kommunen har ikke tilstrekkelig/ rett kompetanse til å 
dekke fremtidens behov 

Alle 
HR/ Personal 

  

3 Mangelfull oppfølging av politiske vedtak Alle   

 

                                                      
11 Nøtterøy kommune gjennomførte en forvaltningsrevisjon med vedtaksoppfølging som tema i 2013. Tjøme kommune 
gjennomførte en forvaltningsrevisjon på oppfølging av kommunale vedtak og planer i 2016. 
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FORSLAG TIL 
PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON  I FÆRDER KOMMUNE 
FOR 2018-2019 

 
1. Bakgrunn 
Iht. kommuneloven §78 skal det årlig gjennomføres forvaltningsrevisjon i 
kommunene. 
I forskriftens §§ 10 og 11 går det fram at kontrollutvalget skal utarbeide forslag til 
planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll minst en gang i hver valgperiode.   
For inneværende valgperiode skal planene for 2018-2019 være godkjent i løpet av 
2018. Planen for forvaltningsrevisjon blir for perioden 2018 -2019, pga 
kommunesammenslåing mellom Nøtterøy og Tjøme kommuner til Færder kommune 
fra 01.01.2018. 
 
Forslagene til forvaltningsrevisjonsprosjekter skal vedtas av kommunestyret selv, 
men kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 
 
 
2. Forvaltningsrevisjon 
I KF § 10 går det fram at planen for forvaltningsrevisjon skal baseres på en 
overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og 
vesentlighetsvurderinger.  Med uttrykket «risiko- og vesentlighetsvurderinger» menes 
at det skal gjøres vurderinger av på hvilke områder m.v. av kommunens virksomhet 
det er risiko for vesentlige avvik i forhold til vedtak, forutsetninger og mål som er satt. 
 
Plan for forvaltningsrevisjonsprosjekter 2018-2019 i prioritert rekkefølge:   

 Styring og effektiv utnyttelse av ressurser innenfor helse og 
omsorg i forhold til lovkrav og kunnskapsbehov 

 Tjenestetilbudet innenfor helse og omsorgssektoren samsvarer 
med innbyggernes behov. 

 Resultat av BTI-modellen «Bedre Tverrfaglig innsatts rettet mot 
barn og unge» innenfor oppvekst og kunnskap / helse og 
omsorg. 

 Internkontrollen, etterleves den i praksis. 

 Overganger til nye IKT-systemer, implementering og bruk av 
fagsystemer 

 Byggesaksbehandling, rutiner, systemer og praktisering 
ekt Tema 

For nærmere detaljer til de forskjellige prosjektene, vises til vedlagte overordnet 
analyse av mars 2018 for perioden 2018 - 2019. 
 
3. Finansiering m.v. 
Kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2018-2019, er basert på 
kommunestyrets vedtak om budsjettet for tilsyn og kontroll i Færder kommune for 
2018 på kr 1.531.000,- herav kr 969.000,- til regnskapsrevisjon og 
forvaltningsrevisjon. Det er lagt føringer for å gjennomføre en til to 
forvaltningsrevisjonsprosjekter pr år. 
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Det kan i løpet av årene bli aktuelt å endre på planen. Slike endringer kan komme fra 
kontrollutvalget selv, innspill fra revisor eller andre. Kontrollutvalget har fullmakt til å 
foreta omprioritering av prosjekter eller tilføyelse av nye prosjekter i planen. Slike 
endringer av planen sendes kommunestyret til orientering. Dersom slike endringer 
fører til økning av de økonomiske rammene som er lagt, må dette godkjennes av 
kommunestyret. 
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Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
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Kontrollutvalget i  Færder 08.05.2018 
 
 

   
 
 

BEHANDLING AV OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR 
SELSKAPSKONTROLL 2018 - 2019  

 

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

for 2018 - 2019 i Færder kommune: 
 

 Det gjennomføres obligatorisk eierskapskontroll i de selskapene som er 
aktuelle for selskapskontroll. 

 Det gjennomføres forvaltningsrevisjon i de av selskapene der det er behov for 
det i 2018-2019, eventuelt i samarbeid med andre eiere. 
  

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å revidere planen eller tilføye nye selskaper. 
 

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

 
 
Vedlegg:  

 Overordnet analyse 2018 - 2019  

 Plan for selskapskontroll 2018 - 2019 

 
Saksframstilling: 
 
I kontrollutvalgsmøtet 30.01.2018, sak 7/18 ble bestilling av overordnet analyse og 
plan for selskapskontroll 2018 – 2019 bestilt.  

 
Iht. KL §§78 og 80 skal det årlig gjennomføres forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll i kommunene. Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med 
kommunens interesser i selskaper m.m. 
 
På tilsvarende måte som for forvaltningsrevisjon, skal kontrollutvalget minst en gang i 
valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er 
konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal 
baseres på en overordnet analyse av kommunens eierskap utfra risiko- og 
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vesentlighetsvurderinger. Planen skal endelig vedtas av kommunestyret. 
 
Tidligere har plan for selskapskontroll hatt en enklere behandling enn tilsvarende 
plan for forvaltningsrevisjon. I 2013 ble det imidlertid bestemt i forskrift at det også 
må utarbeides en overordnet analyse som grunnlag for plan for selskapskontroll. 
 
Selskaper som Færder kommune er del eller heleier av og som omfattes av 
kommuneloven §80 er som følger: 
 VRA Færder AS (tidligere ASVO Nøtterøy), eierandel 100% 
 Borgheim Sentrumsbygg AS,   « 100% 

Færder Nasjonalparksenter IKS,   «  66,7% 
Tønsberg Renseanlegg IKS,   «  29% 
Smiløkka Arena AS,     «  25% 
Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS; «  21,8% 
Tønsberg Hovedvegfinans AS,   «  21% 
Vestfold Vann IKS,     «  14,9% 
Vestfold Avfall og Ressurs AS,   «  12% 
Jarlsberg IKT, eierandel ikke oppgitt 
Interkommunalt Arkiv for Buskerud Vestfold og Telemark IKS, eierandel 4,7% 

 
 
Selskaper som Færder kommune er medeier i som faller uten for kommuneloven §80 
er som følger: 
 Velle Utvikling AS, eierandel 22,45% 
 Gigafib Holding AS,    «   29,40% 

Brøtsøbygget AS,        «  33,33%  
 

I budsjettert for Færder kommune 2018 er det satt av kr 95.000,- til selskapskontroll.  
 
 
 
 



23/18 Behandling av overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2018 - 2019  - 18/00020-11 Behandling av overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2018 - 2019  : Overordnet analyse selskapskontroll - Færder kommune - til KU.pdf

 

 
 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Overordnet 
analyse 
Selskapskontroll 2018-2019  

 
 
Færder kommune 
 

Mars 2018 
 
 
www.kpmg.no 



23/18 Behandling av overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2018 - 2019  - 18/00020-11 Behandling av overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2018 - 2019  : Overordnet analyse selskapskontroll - Færder kommune - til KU.pdf



23/18 Behandling av overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2018 - 2019  - 18/00020-11 Behandling av overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2018 - 2019  : Overordnet analyse selskapskontroll - Færder kommune - til KU.pdf

Færder kommune, Overordnet analyse: selskapskontroll  
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1 Innledning 
 

1.1 Formål  

Kommunens kontrollutvalg er pålagt å utarbeide en plan for selskapskontroll. I kontrollutvalgets møte i 
januar ble KPMG i sak 07/18 bedt om å utarbeide overordnet analyse som grunnlag for plan for 
selskapskontroll i Færder kommune. 
 
I kommunal sektor er det blitt mer og mer vanlig å organisere deler av tjenesteproduksjonen i fristilte 
selskaper, stiftelser og lignende. Selv om kommunen organiserer deler av virksomheten i 
selskapsform innebærer ikke det at kommunens kontroll med virksomheten skal bli svekket. Formålet 
med selskapskontroll er å ivareta kommunens kontroll med virksomhet i fristilte selskaper. 
 
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 
2018-2019. Den overordnede analysen utgjør grunnlaget for plan for selskapskontroll og dermed 
grunnlag for kontrollutvalgets vurdering og prioritering av selskap for selskapskontroll i perioden. 

1.2 Leseveiledning 

Bakgrunn og formål for den overordnede analysen samt lov og forskriftskrav til selskapskontroll går 
frem av kapittel 1. Kapittel 2 gir en oversikt over metoden som er brukt for å samle inn data, teoretisk 
fundament og vesentlige hensyn som er blitt benyttet i risikovurderingen. Kapittel 3 identifiserer 
relevante selskap og nøkkelinformasjon. Kapittel 4 er risikovurderingen med utfyllende kommentarer 
for seg de viktigste identifiserte risikoene for mulige selskapskontroller. I vedlegget (kapittel 5) er det 
redegjort nærmere for lov og forskrift og krav til selskapskontroll. 
 

1.3 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.  
 
Krav til selskapskontroll er lovhjemlet i kommuneloven § 77 nr. 5 jf. § 80, og utdypet i forskrift om 
kontrollutvalg og forskrift om revisjon.  
 
Obligatorisk eierskapskontroll og/eller frivillig forvaltningsrevisjon gjelder for: 

 Interkommunale selskaper (IKS) 

 Aksjeselskaper (AS) der en kommune/fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner/ 
fylkeskommuner eier alle aksjer 

 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. 
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Forskrift om kontrollutvalg §§ 13, 14 og 15 har utfyllende krav til gjennomføring, innhold og rapportering 
av selskapskontroll. 
 
For mer informasjon om lov og forskriftskrav til selskapskontroll se vedlegg.  
 

1.4 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 selskapskontroll framstilles slik:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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. 

 

Oblig. eierskapskontroll 

Kommunestyret 

Kontrollutvalg 

Revisor 

Utøver av kommunens 
eierskapsinteresser i selskap 

Generalforsamling / 
Representantskapsmøte 

Styre 

Forvaltningsrevisjon 

  

Fristilt virksomhet organisert 
som AS eller IKS 
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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 

Formålet med forvaltningsrevisjon av selskaper 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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2 Framgangsmåte og involvering 
2.1 Involvering og innsamling av data 

Den overordnede analysen er fundamentet for de områdene kontrollutvalget og kommunestyret 
prioriterer for selskapskontroll. KPMG innhentet oversikt over aktuelle selskap for kontroll og vi har 
gjennomført en risiko- og vesentlighetsvurdering av disse. I tråd med bestilling fra kontrollutvalget 
med sekretariat, er det ikke involvert øvrige aktører i arbeidet. 
 
For gjennomføring av analysen har følgende teknikker vært brukt for å samle inn data: 
 
Dokumentanalyse    
KPMG har innhentet nøkkelinformasjon om selskaper som kommunen har eierdeler i; selskapsform, 
formål med selskapene, status for eierskap og økonomisk situasjon i selskapene.  
 
Intervju 
KPMG har intervjuet rådmann og ordfører for å samle mer informasjon om vurdert risiko forbundet 
med Færder kommunes eierskap i de ulike selskapene. Det er i tillegg gjennomført en diskusjon med 
kontrollutvalget. 
 
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 ERM1. Skjematisk vil 
valg av selskapskontrollprosjekt være et resultat av vurderinger tilknyttet vesentlighet og risiko 
tilknyttet selskapene - vurderinger som "siler" ut prosjekter i fire overordnede steg. Dette kan 
illustreres slik: 
 

            
 
Begrepet risiko og vesentlighet er sentrale i analysen av selskapene kommunen har eierdeler i: 

                                                      
1 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. 

Overordnede vurderinger av risiko- og 
vesentlighet

Risikovurdering av vesentlige 
områder

Prioritering av 
risikoområder

Valg av prosjekt
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 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. 

 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.  

 
KPMG har vurdert risiko knyttet til selskapene i forhold til hvor sannsynlig det er at risiko inntreffer og 
konsekvenser av risikoen: 
 

                    

Formålet med den skisserte tilnærmingen er å finne de mest vesentlige selskapene for kontroll hvor 
risikoen for mangler og feil i størst grad er til stede. Modellen tar høyde for områder og 
selskapskontrollprosjekter som har en forebyggende karakter. Det vil si at vurderingene, og prosjekter, 
ikke bare ser tilbake på hva som har skjedd, men at en også kan gå inn på områder der det potensielt 
ligger fare for at kommunens eierinteresse i selskap ikke er tilfredsstillende forvaltet. 
 
Oppsummert har følgende overordnede hensyn/informasjon vært benyttet for å vurdere risiko og 
vesentlighet: 

 Selskapsform (AS, IKS, mv.) 

 Eierskap; kommunens eierdel i selskap 

 Formål med selskapet 

 Økonomi 

 Aktivitetsnivå/produktivitet 

 Politisk aktualitet 

 Om selskapets virksomhet primært er rettet inn mot å løse oppgaver i kommunen/kommunale oppgaver 

 Tidligere gjennomførte selskapskontroller 

 Sannsynlighet 

 Konsekvens 

Prioriterte selskaper 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 2016); egenkapital og driftsinntekter 

3.1 Selskaper omfattet av kommuneloven § 80 

Her presenteres selskaper omfattet av selskapsloven § 80 - krav om obligatorisk eierskapskontroll. 
 

VIA Færder AS (tidl Asvo Nøtterøy) 
Selskapsform AS 
Stiftelsesår 1990 
Formål Levere attføringstjenester, opplæring og tilrettelagt produksjon av 

varer og tjenester for markedet. 
Kommunens eierandel  100 % 
Ansatte 21 
Egenkapital andel (2016) 2 59,5 % 
Driftsinntekter (2016) 20,9 MNOK  

 
Borgheim Sentrumsbygg AS 
Selskapsform AS 
Stiftelsesår 1978 
Formål Investeringer i fast eiendom, herunder kjøp, salg, drift og utleie, 

samt alt som har naturlig tilknytning til dette. 
Kommunens eierandel  100 % 
Ansatte 0 
Egenkapital andel (2016)  53,6 % 
Driftsinntekter (2016) 8,2 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. Selskapet skal inngå leieavtale med Tjøme 
kommune i lokalene etablert for senteret på Verdens Ende. 
Lokalene er tilrettelagt for at selskapet skal fremleie kontorplasser 
og møteromsfasiliteter til andre aktører med virksomhet i 

                                                      
2  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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nasjonalparken og på senteret. Senterets virksomhet skal bidra til 
verdiskapning for lokalt næringsliv, reiseliv og kulturliv, og til å øke 
regionens bosteds- og besøksattraktivitet. Senteret skal drives på 
en økonomisk bærekraftig måte og etter retningslinjer for 
autoriserte nasjonalparksentre. 

Kommunens eierandel  66,7 % 
Ansatte 7 
Driftsinntekter (2016) - 
Netto driftsresultat (2016) - 

 

 
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 (2016)  85,8 % 
Driftsinntekter (2016) 15,7 MNOK  

Merk. Tønsberg kommune gjennomførte selskapskontroll av Smiløkka Arena AS i 2017 
 

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS 
Selskapsform IKS 
Stiftelsesår 2000 
Formål Formålet med selskapet er 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  21,8% 
Ansatte 136 
Egenkapital (2016) - 
Driftsinntekter (2016) - 

 
Tønsberg Hovedvegfinans AS 
Selskapsform AS 
Stiftelsesår 2002 
Formål Finansierer planlegging og utbygging av hovedvegsystemet i Tønsberg 

regionen og tiltak for å bedre kollektivtrafikk og miljø. 
Kommunens eierandel  21 % 
Ansatte 0 
Netto driftsresultat (2016) Kr. -521 000 
Driftsinntekter (2016) Kr. 145 302 000 

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  29% (Eierandel vil kunne avvike noe siden Stokke er på vei ut)  
Ansatte 10 
Driftsinntekter (2016) -  
Netto driftsresultat (2016) - 
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Merknader Innkreving avsluttet 2016 
 
 

Vestfold Vann IKS 
Selskapsform IKS 
Stiftelsesår 2003 
Formål Formålet med selskapet 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  14,9 % 
Ansatte 36 
Egenkapital andel (2016) 2 % 
Driftsinntekter (2016) 88,7 MNOK. 

 
Vestfold Avfall og Ressurs AS 
Selskapsform AS 
Stiftelsesår 1997 
Formål Formålet med selskapet er å ivareta oppgaver innen 

avfallshåndtering for kommunene i Vestfold. 
Kommunens eierandel  12 % 
Ansatte 17 
Egenkapital andel (2016) 1 % 
Driftsinntekter (2016) 131,6 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  4,7 % 
Ansatte 38 
Netto driftsresultat (2016) - 
Driftsinntekter (2016) - 

 
Jarlsberg IKT 
Selskapsform Interkommunalt samarbeid 
Stiftelsesår 2017 
Formål Jarlsberg IKT å sørge for at samarbeidskommunene når sine 

strategiske mål. Samarbeidet skal bidra til å levere effektive og 
sikre digitale tjenester av høy kvalitet i de 4 kommunene. Dette 
innebærer at kommunene i samarbeid, ved hjelp av IKT, skal gi en 
så god service og tjenester til sine innbyggere som mulig og 
kommunene i samarbeid skal benytte IKT til å effektivisere sin 
tjenesteproduksjon i størst mulig grad. 

Kommunens eierandel  Ikke oppgitt, basert på innbyggertallbrøk for Færder, Tønsberg, Re 
og Holmestrand. 

Ansatte 36 
Netto driftsresultat (2016) - 
Driftsinntekter (2016) - 
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3.2 Selskaper som ikke er omfattet av kommuneloven § 80 

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

• har eiere som ikke er kommuner eller fylkeskommuner 
• ikke er etablert som et AS eller IKS 

 

Selskap Driftsinntekter (2016) Kommunens eierandel 
Velle Utvikling AS Kr. 95 126 000 22,45 % 
Gigafib Holding AS Kr. 12 737 000 29,4 %  
Brøtsøbygget AS Kr. 241 000 33,3 % 

  



23/18 Behandling av overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2018 - 2019  - 18/00020-11 Behandling av overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2018 - 2019  : Overordnet analyse selskapskontroll - Færder kommune - til KU.pdf

 

Færder kommune, Overordnet analyse: selskapskontroll 13 

 

4 Risikovurdering 
4.1 Generell eierstyring  

Begge de to tidligere kommunene, Nøtterøy og Tjøme, hadde eierskapsmeldinger. Rådmannen 
opplyser at Færder kommune er i ferd med å utarbeide eierskapsmelding for kommunen. Meldingen 
vil leveres i løpet av perioden.  

Både ordfører og rådmann oppgir intervju at de ser liten risiko knyttet til kommunens oppfølging av 
eierinteressene, og viser blant annet til at man utarbeider eierskapsmelding og at det regelmessig 
gjennomføres selskapskontroller i regi av kontrollutvalget. 

Etter vår vurdering utgjør en eiermelding et godt fundament for kommunens generelle eierstyring. Det  
er en moderat sannsynlighet for feil eller mangler innenfor eierstyringen.  

Mulig tema for kontroll når det gjelder kommunens generelle eierstyring er en gjennomgang av 
eiermeldingen opp mot god praksis for eierstyring og selskapsledelse.  

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. Vurderingen av konsekvens vil i stor grad reflektere vesentlighet for 
kommunen. 
 
Til grunn for vurderingene ligger blant annet: 

 Formål med eierskapet til selskapet 

 Eierandel 

 Konsekvensen av Færder kommunes eventuelle manglende oppfølging 

 Selskapets formål 

 Selskapets størrelse 

 Selskapsform 

 
Sortert ut ifra score/vurdering, ser tabellen slik ut: 
 

 Risiko/hendelse Selskap Sannsynlighet Konsekvens 
1 Manglende oppfølging av 

eierinteresser i selskapet 
VIA Færder (Asvo Nøtterøy)   

2 Manglende oppfølging av 
eierinteresser i selskapet 

Jarlsberg IKT   

3 Manglende oppfølging av 
eierinteresser i selskapet 

Tønsberg Renseanlegg IKS   

4 Manglende oppfølging av 
eierinteresser i selskapet 

Vestfold Interkommunale 
Brannvesen IKS 

  

5 Manglende oppfølging av 
eierinteresser i selskapet 

Vestfold Vann IKS   

6 Manglende oppfølging av 
eierinteresser i selskapet 

Vestfold Avfall og Ressurs AS   
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7 Manglende oppfølging av 
eierinteresser i selskapet 

Borgheim Sentrumsbygg AS   

8 Manglende oppfølging av 
eierinteresser i selskapet 

Færder Nasjonalparksenter IKS   

9 Manglende oppfølging av 
eierinteresser i selskapet 

Interkommunalt Arkiv for 
Buskerud Vestfold og Telemark 
IKS 

  

10 Manglende oppfølging av 
eierinteresser i selskapet 

Tønsberg Hovedvegfinans AS   

11 Manglende oppfølging av 
eierinteresser i selskapet 

Smiløkka Arena AS Selskapskontroll gjennomført 
2017 

 
I intervjuer med kommunen oppgir rådmannen og ordfører at de ikke ser noen særskilt risiko knyttet til 
de ulike selskapene. Av avgjørende viktighet er at kommunen utnevner kompetente styrer, noe de 
oppgir har vært et satsningsområde. Det sitter derfor vesentlig færre politikere i styrene i dag enn 
tidligere.  

Kommentarer til vurderingene 

 
Via Færder eies 100% av Færder kommune. Selskapets formål er å levere attføringstjenester, 
opplæring og tilrettelagt produksjon av varer og tjenester for markedet. I 2016 hadde selskapet 21 
ansatte. De hadde driftsinntekter på 20,9 MNOK og en egenkapitalandel på 59,5 %. Via Færder bistår 
uføretrygdede eller de som går på arbeidsavklaringspenger og som har lyst til å komme i arbeid. De 
tilbyr ulike tiltak; Varig tilrettelagt arbeid, arbeidsforberedende trening, praksisplass og 
lærekandidatordning (vgs-opplæring). Via Færder tilbyr tjenester som er viktig for kommunen og 
kommunens innbyggere.  
 
Jarlsberg IKT er et nyopprettet interkommunalt samarbeid som vil være i full drift fra 2018. Det er en 
særlig risiko knyttet til nyopprettede selskaper, dette gjelder både vedrørende kommunens 
eieroppfølging av selskapet samt selskapets tjenesteleveranser. Jarlsberg IKT leverer IKT-tjenester til 
kommunen. Tjenestene er av stor viktighet for kommunen, og kvaliteten i tjenestene er derfor svært 
vesentlig. Det vil være hensiktsmessig med en revisjon rettet mot hvordan kommunen ivaretar sine 
eierinteresser i Jarlsberg IKT og sørger for at kommunen mottar de tjenestene de har behov for. En 
revisjon kan i tillegg suppleres med problemstillinger knyttet til hva kommunen får igjen får de 
ressursene de har gått inn med herunder kvalitet på tjenestene. En eventuell revisjon anbefales først i 
2019.  
 

Færder kommune eier blant annet selskapene Tønsberg Renseanlegg IKS, Vestfold 
Interkommunale Brannvesen IKS, Vestfold Vann IKS og Vestfold Avfall og Ressurs AS sammen 
med en rekke andre kommuner. Færder er imidlertid ikke største eier av disse selskapene. Alle fire 
selskapene leverer tjenester av vesentlig betydning for kommunens innbyggere. Manglende 
oppfølging av Færders kommunes eierinteresser i selskapene er av moderat betydning for 
selskapenes tjenesteproduksjon. For disse selskapene kan det være hensiktsmessig at det 
gjennomføres selskapskontroll i form av frivillig forvaltningsrevisjon sammen med andre 
kontrollutvalg.  

 

Borgheim Sentrumsbygg eier 100% av Færder kommune. Selskapet driver drift og utleie av fast 
eiendom. Selskapets formål er investeringer i fast eiendom, herunder kjøp, salg, drift og utleie, samt 
alt som har naturlig tilknytning til dette. Selskapet hadde i 2016 driftsinntekter på 8,2 MNOK. 
Selskapet har balanseførte verdier på 133 MNOK, i hovedsak i form av eiendomsinvesteringer og 
investeringer i heleide datterselskap. 
 
Resterende selskaper er relativt sett forbundet med liten risiko. 
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For selskaper med flere eiere har ofte hver enkelt kommune egne føringer for eierskapsutøvelse, 
målsetninger og styring av selskapene, og føringene kan til dels være motstridende. For selskap 
kommunen eier sammen med andre kan det være hensiktsmessig å undersøke i hvilken grad ulike 
føringer og forventninger til eierutøvelse og selskapene er i samsvar. 
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5 Vedlegg: Nærmere om lov og forskrift 
5.1 Kommuneloven 

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 
Dette betyr at kontrollutvalget er pålagt å sørge for at det blir utført kontroll med kommunens 
eierinteresser i selskaper.  
 
Kommunelovens § 77 må ses i sammenheng med § 80 som gir kontrollutvalget og kommunens 
revisor rett til innsyn og gjennomføring av undersøkelser i kommunens selskaper. 
 
Selskapskontroll i form av obligatorisk eierskapskontroll og frivillig forvaltningsrevisjon etter 
kommuneloven§ 80 er aktuelt for følgende selskaper: 

 Interkommunale selskaper (IKS) 

 Aksjeselskaper (AS) der en kommune/fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner/ 
fylkeskommuner eier alle aksjer. 

 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. 
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.3 

Kommuneloven gir ikke kommuner tilsvarende adgang til selskapskontroll av selskaper som har andre 
eiere i tillegg til kommuner/fylkeskommuner, eksempelvis private og staten. Dette med bakgrunn i 
likebehandlingsprinsippet ved at en slik tilgang vil kunne gi kommunen som eier en fordel 
sammenlignet med andre eierne. 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.4  
 
§ 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. 

                                                      
3 Ot.prp.70 (2002-2003). 
4 Ot.prp.70 (2002-2003). 
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5.2 Forskrift om revisjon og forskrift om kontrollutvalg 

Forskrift om kontrollutvalg §§ 13, 14 og 15 har utfyllende krav til gjennomføring, innhold og 
rapportering av selskapskontroll. 

Gjennomføring av selskapskontroll (§ 13) 

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 (§ 14) 

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. 

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 (§ 15) 

Kontrollutvalget plikter å rapportere til kommunestyret i forhold til planen for selskapskontroll; om hvilke 
kontroller som er gjennomført og resultatet av disse. I merknad til forskrift om kontrollutvalg § 15 
anbefales det at man rapporterer til kommunestyret etter hver selskapskontroll.  
 
Kontrollutvalget fastsetter selv hvordan utvalget vil rapportere utført selskapskontroll til 
kommunestyret, og hvilket innhold rapporteringen skal ha.  
 
Selskap som er omfattet av selskapskontroll skal gis anledning til å gi kommentarer til de forhold som 
blir beskrevet i rapporten. Dette bidrar til opplysning av datagrunnlaget som selskapskontrollen bygger 
på og bidrar til å sikre forsvarlig saksbehandling. Eventuelle kommentarer skal gå fram av rapporten.
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Behandlet av Kontrollutvalget i Færder kommune, den 08. mai 2018 
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FORSLAG TIL 
PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL I FÆRDER KOMMUNE 
FOR 2018-2019 
 
Bakgrunn 

I henhold til kommuneloven § 77 (5) skal kontrollutvalget påse at det føres kontroll 
med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper. Dette går også frem av 
forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 13. Videre fremgår det 
av forskriftens § 13 at kontrollutvalget skal utarbeide forslag til plan for 
selskapskontroll minst én gang i hver valgperiode. Planen skal baseres på en 
overordnet analyse av risiko og vesentlighetsvurderinger tilknyttet selskaper 
kommunen eier. Kommuneloven § 80 sikrer kontrollutvalget og revisor adgang til å 
kreve informasjon og foreta undersøkelser i interkommunale selskaper, selskaper 
organisert etter kommuneloven § 27 og aksjeselskaper der en kommune alene eller 
sammen med andre kommuner eier alle selskaper.  
 
På bakgrunn av sammenslåingen av Nøtterøy og Tjøme kommuner 01.01.2018 må 
det utarbeides en ny plan for selskapskontroll for resten av valgperioden. Plan for 
selskapskontroll skal vedtas av kommunestyret, men det kan delegeres til 
kontrollutvalget å foreta endringer i løpet av planperioden. 
 
Selskapskontroll 
I forskrift om kontrollutvalg § 14 er det fastsatt at kontrollutvalget skal påse at det 
gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de selskapene som er 
omfattet av slik kontroll. I dette ligger det at det skal gjennomføres såkalt 
eierskapskontroll. Eierskapskontrollen utgjør den obligatoriske delen av 
selskapskontroll, men selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. 
forskrift om kontrollutvalg § 14 (2). 
 
I den obligatoriske eierskapskontrollen inngår de undersøkelser e.l. som den som 
utfører kontrollen anser som nødvendig for å kunne gi en kvalifisert vurdering av 
forvaltningen av eierinteressene. Kontrollen vil derfor primært dreie seg om å 
kontrollere om den som forvalter kommunens eierskap utøver denne myndigheten på 
en måte som er fastsatt i gjeldende lov, f.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.  
 
Selskaper som Færder kommune er del eller heleier av og som omfattes av 
kommuneloven §80 er som følger: 
 VRA Færder AS (tidligere ASVO Nøtterøy), eierandel 100% 
 Borgheim Sentrumsbygg AS,   « 100% 

Færder Nasjonalparksenter IKS,   «  66,7% 
Tønsberg Renseanlegg IKS,   «  29% 
Smiløkka Arena AS,     «  25% 
Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS; «  21,8% 
Tønsberg Hovedvegfinans AS,   «  21% 
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Vestfold Vann IKS,     «  14,9% 
Vestfold Avfall og Ressurs AS,   «  12% 
Jarlsberg IKT, eierandel ikke oppgitt 
Interkommunalt Arkiv for Buskerud Vestfold og Telemark IKS, eierandel 4,7% 

 
 
Selskaper som Færder kommune er medeier i som faller utenfor kommuneloven §80 
er som følger: 
 Velle Utvikling AS, eierandel 22,45% 
 Gigafib Holding AS,    «   29,40% 

Brøtsøbygget AS,        «  33,33%  
 

For nærmere detaljer vedrørende de foreslåtte selskapskontrollene og vurderinger av 
det enkelte selskap, vises det til vedlagte overordnet analyse for selskapskontroll 
2018-2019. 
 
 
Gjennomføring av selskapskontroll i 2018-2019 
Forslag til plan for selskapskontroll for 2018 - 2019 i Færder kommune: 

 

 Det gjennomføres obligatorisk eierskapskontroll i de selskapene som er 
aktuelle for selskapskontroll. 

 Det gjennomføres forvaltningsrevisjon i de av selskapene der det er behov for 
det i 2018-2019, eventuelt i samarbeid med andre eiere. 
  

1. Kontrollutvalget gis fullmakt til å revidere planen eller tilføye nye selskaper. 
 

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

 
Finansiering m.v. 
Kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll for 2018-2019 er basert på 
kommunestyrets vedtak om budsjettet for tilsyn og kontroll i Færder kommune for 
2018 på kr 1.531.000,- herav kr 95.000,- til selskapskontroll.   
 
Det kan i løpet av perioden bli aktuelt å endre på planen. Slike endringer kan komme 
på bakgrunn av ønske fra kontrollutvalget selv, innspill fra revisor eller andre. 
Kontrollutvalget har fullmakt til å foreta omprioritering av selskapskontrollene eller 
tilføyelse av nye selskaper til planen. Endringer av planen oversendes 
kommunestyret til orientering. Dersom slike endringer fører til økning i de 
økonomiske rammene som er lagt, må dette godkjennes av kommunestyret.  
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Arkivsak-dok. 18/00095-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i  Færder 08.05.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 24/18 
INVITASJON TIL INNTREDEN I VIKS 

 

Forslag til vedtak: 
Færder kontrollutvalg samtykker til at arbeidsutvalget/sekretariatet sender en 
forespørsel til Sandefjord kommune om å bli deltaker og tre inn i VIKS, slik at VIKS 
blir kontrollutvalgssekretariat for Sandefjord kommune fra 01.01.2019. 
   
Færder kontrollutvalg samtykker til at arbeidsutvalget/sekretariatet kan sende en 
forespørsel om inntreden også til andre kommuner og fylkeskommuner dersom det 
blir aktuelt. 
 
Vedlegg:  
VIKS` vedtekter 

 
Saksframstilling: 
Styret i VIKS hadde styremøte den 19.03.2018 hvor inntreden i VIKS ble diskutert og 
behandlet. Følgende vedtak ble fattet: 
 

«Styret ber sekretæren utarbeide en sak vedrørende ny deltakerkommune i 
VIKS til kontrollutvalgene i Sande, Holmestrand, Horten, Tønsberg, Re, 
Færder, Larvik og Vestfold fylkeskommune. Saken må behandles innen 
utgangen av mai 2018 i det enkelte kontrollutvalg. 

 
Dersom kontrollutvalgene slutter seg til at Sandefjord kommune inntrer i VIKS 
sendes en forespørsel om inntreden/medeierskap i VIKS til ordfører og 
rådmann i Sandefjord kommune.  

 
Blir det aktuelt kan arbeidsutvalget/sekretariatet sende en forespørsel om 
inntreden også til andre kommuner og fylkeskommuner» 

 
Bakgrunnen for vedtaket er at sekretariatet har vært i kontakt med Sandefjord 
kommune angående kontrollutvalgssekretariatsfunksjon for Sandefjord kommune. 
Kontrakten mellom Sandefjord kommune og Deloitte løper ut 31.12.2018, etter det 
VIKS er kjent med. I den forbindelse er det spørsmål om hvordan Sandefjord 
kommune planlegger å løse sekretariatsoppgavene for kontrollutvalget fremover.    
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Sekretariatet har derfor utarbeide en sak til kontrollutvalgene i 
Sande, Holmestrand, Horten, Tønsberg, Re, Færder, Larvik og Vestfold 
fylkeskommune som vil invitere Sandefjord kommune til å tre inn i VIKS fra 
01.01.2019, jfr. vedtektene  §4. Målet er å behandle saken innen utgangen av mai 
2018 i det enkelte kontrollutvalg. 
 
Dersom kontrollutvalgene gir sitt samtykke i behandlingen i kontrollutvalgene sendes 
en forespørsel som inviterer Sandefjord kommune til å tre inn i sekretariatet VIKS fra 
01.01.2019. Invitasjonen vil bli sendt til ordfører og rådmann i Sandefjord kommune.  
 
Økt oppdragsmengde og liten/ingen økning i antall ansatte i VIKS vil gi reduserte 
kostnader for alle deltakerkommuner fra 01.01.2019. Fra 2020 blir Sande og 
Holmestrand til Holmestrand kommune og Tønsberg og Re blir til nye Tønsberg 
kommune. I tillegg skal Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune slås 
sammen. Det blir færre kommuner fra 2020, men omfanget av arbeidsoppgaver for 
VIKS blir stabilt eller økende. Økningen skyldes større aktivitet i samfunnet, og derav 
flere saker og flere henvendelser.  
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VEDTEKTER 
 

 

 

 § 1 SELSKAPETS NAVN 

Selskapets navn er  

VESTFOLD INTERKOMMUNALE 

KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT  – VIKS 

 

  

 § 2 SELSKAPSFORM 

Selskapet er et interkommunalt/fylkeskommunalt samarbeid og 

opprettet med hjemmel i kommunelovens § 27  

Selskapet er egen juridisk person og arbeidsgiveransvaret tilligger 

styret. 

 

 

 § 3 FORMÅL 

Formålet med samarbeidet er å utøve sekretariatfunksjon for 

kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg i Vestfold.  Dette slik 

det framgår av kommunelovens bestemmelser og forskrifter om 

kontrollutvalg. Selskapet kan også foreta selskapskontroll basert på 

bestilling fra det enkelte kontrollutvalg.  

Sekretariatet kan også utføre oppdrag for andre 

kommuner/fylkeskommuner enn deltakerkommunene etter vedtak i 

styret. 

 

 

 § 4 DELTAGERE 
Følgende kommuner/fylkeskommune er med i samarbeidet:   

Sande, Holmestrand, Re, Horten, Larvik, Færder, Tønsberg og Vestfold 

fylkeskommune. 

 

Inntreden av nye deltakerkommuner kan skje dersom eksisterende 

deltakerkommuners kontrollutvalg slutter seg til dette.  I en slik 

situasjon skal ansvarsfordelingen i.h.t. § 5 revideres med bakgrunn i 

den til enhver tid av styret vedtatte kostnadsfordeling for selskapet. 

 

 

 § 5 ØKONOMI 

Hver av deltagerne bidrar med et etableringstilskudd på til sammen kr. 

150.000, basert på vedtatt fordelingsnøkkel som for kostnader. 

 

Hver av deltagerne bidrar med et ordinært årlig driftstilskudd basert på 

styrets vedtatte driftsbudsjett fordelt på deltagerne ut fra  

 

 Et fast grunnbeløp med tillegg av andel av kostnadene fordelt etter 

innbyggertall. Fylkeskommunens innbyggertall settes lik den 

største kommunes innbyggertall. 

 medgått tid til spesielle prosjekter eller utredninger faktureres 

særskilt. 
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§ 6 FORRETNINGSKONTOR 
Selskapet har forretningskontor i Re kommune. 

 

 

 § 7 STYRET 
Styret består av en representant fra kontrollutvalget i   

deltakerkommunene m/personlige vararepresentanter. 

Styrerepresentanten bør fortrinnsvis være kontrollutvalgsleder. 

Styret velger selv leder og nestleder.  

1 representant fra de ansatte møter i styret som observatør. 

Styret velges for 4 år (kommunevalgperioden), første gang fram til 

31.12.07. 

Daglig leder kan ikke være medlem av styret. 

Styret kan opprette arbeidsutvalg etter behov. 

 

Styret  

 skal sørge for at selskapet er organisert og driftet på en slik måte at 

virksomheten drives mest mulig kostnadseffektivt 

 kan ikke ta opp lån 

 skal sørge for at regnskapsføring er undergitt betryggende kontroll 

 skal føre tilsyn med daglig leder og har instruksjonsmyndighet over 

denne 

 foretar alle tilsettinger 

 skal påse at sekretariatet har tilfredsstillende arbeidsforhold, 

herunder lokaler og utstyr 

 delegere myndighet til og føre kontroll med daglig leder. 

 

 

 § 8 GODTGJØRELSER 

Møtegodtgjørelse m.v. til medlemmer av styret, styreleder og styrets 

nestleder fastsettes av styret. 

 

 

 § 9 DAGLIG LEDER 
  Selskapet skal ha daglig leder som tilsettes av styret. 

  

  Daglig leder  

 forestår den daglige ledelsen av selskapets drift og har ansvar for at 

de pålegg og retningslinjer som gis av styret blir fulgt 

 er sekretær for styret og har møte- og talerett i styremøtene 

 rapporterer til styret 

 forestår den daglige personalforvaltningen 

 anviser selskapets utgifter 

 

Utgifter til daglig leder personlig eller i saker det foreligger inhabilitet, 

anvises av styrets leder. 

 

Daglig leder kan knytte til seg uformelle, rådgivende faggrupper. 
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§ 10 ANSETTELSESFORHOLD 
  Styret har arbeidsgiveransvar for de ansatte. 

Styret ansetter og fastsetter lønns- og arbeidsvilkår for alt personell i 

selskapet. 

Selskapet skal ha pensjonsordning. 

Selskapet tilsluttes KS bedrift. 

 

 

 § 11 ØKONOMIPLAN – BUDSJETT 

Styret vedtar selskapets økonomiplan/årsbudsjett med angivelse av 

deltagernes driftstilskudd i samsvar med vedtatt fordelingsnøkkel iht. 

vedtektenes § 5. 

Vedtatt driftsbudsjett/økonomiplan oversendes deltagerne for 

innarbeidelse i deltagerkommunenes/fylkeskommunens driftbudsjett 

for Tilsyn og kontroll innen 01.09 hvert år. 

 

 

 § 12 ÅRSREGNSKAP – ÅRSBERETNING 

Revidert årsregnskap og årsberetning utarbeides av leder, vedtas av 

styret og oversendes deltagerkommunene til orientering. 

 

 

 § 13 REGNSKAPSFØRING – REVISJON 

Selskapets regnskaper skal avlegges etter hensiktsmessige 

regnskapsprinsipper. 

  Styret velger revisor. 

 

 

 § 14 UTTREDEN/OPPLØSNING AV SELSKAPET 

Dersom en enkelt deltager velger å gå ut av selskapet, må vedtak fattes 

av kommunestyret/fylkestinget selv, og framlegges for styret med 1 års 

varsel, jfr. KL`s § 27. 

 

Krav om oppløsning av samarbeidet skal behandles av de enkelte 

deltagere og må være godkjent av samtlige deltakere. 

 

 

 § 15 ENDRING AV VEDTEKTENE 

 Endringer i vedtektene krever tilslutning fra min. 2/3 av  

deltagende kommuner/fylkeskommunen. 

Styret gis fullmakt til å foreta mindre endringer i vedtektene ved behov. 

 

 

 § 16 ANDRE BESTEMMELSER 

Selskapet skal forholde seg til vanlig kommunal forvaltningspraksis 

med bakgrunn i kommunelovens bestemmelser og forskrifter.  

Likeledes skal Forvaltningslovens og Offentlighetslovens 

bestemmelser gjelde for selskapets virksomhet. 
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Arkivsak-dok. 18/00025-10 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i  Færder 08.05.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 25/18 
REFERATSAKER  

 

Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Vedlegg:  

 Brev fra Vestfold kommunerevisjon 13.03.2018  

 E-poster fra Jørn Myhre 07.03.2018 til Færder kommune 

 E-post fra Jørn Myhre 08.03.2018 til Færder kommune 

 Svar på E-post fra Færder kommune 08.03.2018 til Jørn Myhre 

 E-post 15.03.2018 fra Jørn Myhre, Sparsvei 11 

 E-post 15.03.2018 fra Jørn Myhre, leserinnlegg til TB 

 E-post 19.03.2018 fra Jørn Myhre, klage 

 
Saksframstilling: 

 Vestfold kommunerevisjon informer i brevet av 13.03.2018 om ny 
revisjonsordning og prosess videre. Vestfold kommunerevisjon blir Færders 
kommunerevisor fra 01.01.2019, jfr. kommunestyre sak 31/18. 

 

 E-postene er fra Jørn Myhre datert 07.03.2018 og 08.03.2018 samt svar fra 
Færder kommune 08.03.2018. Sekretariatet bemerker at kontrollutvalget kun 
er oppført som kopimottaker. E-postene er også sendt fortløpende som kopi til 
alle kontrollutvalgsmedlemmene. Sakene gjelder byggesaksbehandling i 
byggesaksavdelingen. 

 
E-posten fra 15.03.2018 er sendt som kopi til kontrollutvalgsleder og 
sekretariat og er et svar til rådmannen. Samme dag oversender Jørn Myhre 
leserinnlegg til Tønsberg Blad til sekretariatet. 
 
E-post fra 19.03.2018 er sendt som kopi til kontrollutvalget. Det er en klage på 
vedtak til Færder kommune. 
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From: Jørn Myhre <jm@jmc.as> 
Sent: Thursday, March 8, 2018 7:51 AM 
To: 'Toril Eeg'; '#Færder Kommune postmottak' 
Cc: 'Fam Brenna'; 'Margrethe Løgavlen'; 'Morten Wang'; erik.wold.aunemo@tb.no; roar.jonstang@faerder.kommune.no; 'bjørn Kåre 

Sevik'; 'Bjørnar G. Daae'; 'Terje Fuglevik'; anne.marie.indseth@live.no; dl-er@online.no; grydilla@online.no; Heidi Wulff 
Jacobsen; 'Per Arne'' 

Subject: SV: Manglende dokumenter 
 
Follow Up Flag: Flag for follow up 
Flag Status: Flagged 
 
Takk, men uansett så er det merkelig at alle dokumenter unntagen mine er fjernet. Det gir klare mistanker til forsøk på å dekke over viktige bevis for feil 
behandling. Ikke minst grov forskjellsbehandling i saken til Brenna. Som overhode ikke kan avsluttes, før alle fakta er belyst og svart på i henhold til 
forvaltningsloven. Brevet som beviser det har jeg selvfølgelig sikret meg før det ble fjernet fra arkivet. 
Jeg vil nå utarbeide et eget brev der alle punktene som tilsier (som også kan dokumenteres) blir listet opp ved å få hvert sitt «kulepunkt». 
Ifølge forvaltningsloven skal det kun et «feilskjær» fra administrasjon i Færder kommune til for å anse vedtaket hos settefylkesmannen ugyldig. 
Her går heller ikke fylkesmannen klar ved å regelrett sende brev som inneholder ren løyn. 
Gleder meg til å se på flere byggesaker i strandsonen i Færder kommune. 
Han en fin dag. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Jørn Myhre 
J.M. Consulting AS 
Mob.nr. 908 59 114 
e-post: jm@jmc.as 
 

Fra: Toril Eeg <toril.eeg@faerder.kommune.no>  
Sendt: 7. mars 2018 17:28 
Til: Jørn Myhre (jm@jmc.as) <jm@jmc.as> 
Kopi: Janne Berg <janne.berg@faerder.kommune.no>; Laila Rognaldsen <laila.rognaldsen@faerder.kommune.no> 
Emne: VS: Manglende dokumenter 
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Vi har sett på din henvendelse vedrørende innsyn. Det arbeides videre med saken i morgen.

Med v ennlig hilsen
Toril Eeg
Rådmann
Tlf: 33 39 00 00
Mobil: 91 15 55 56
www.færder.kommune.no

Fra: Janne Berg
Sendt: onsdag 7. mars 20 18 17.08
Til: Toril Eeg
Kopi: Laila Rognaldsen
Emne: SV: Manglende dokumenter

Jeg har behov for hjelp til å finne ut av denne.
Ut i fra informasjon jeg finner har vi ingen utfordringer med innstillingene våre. Se utklipp som forteller at saken har inge n begrensninger:
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Jeg må snakke med Acos om dette i morgen.  
  
  
Med vennlig hilsen 
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Janne Berg
Sekretær
Politisk sekretariat
Tlf: 33 39 00 00
Mobil: 410 30 312
www.færder.kommune.no

Fra: Jørn Myhre [ mailto:jm@jmc.as ]
Sendt: onsdag 7. mars 2018 15.00
Til: Toril Eeg; Margre the Løgavlen; #Færder Kommune postmottak
Kopi: 'Fam Brenna'
Emne: Manglende dokumenter

Se vedlagt utskrift fra arkivsak.
Hva er grunn til at alle dokumenter som er merket med rødt kryss er fjernet fra innsyn i arkivet, som skal være åpen for alle ?

Ser frem til et raskt svar.

Med vennlig hilsen

Jørn Myhre
J.M. Consulting AS
Mob.nr. 908 59 114
e - post: jm@jmc.as
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From: Margrethe Løgavlen <margrethe.logavlen@faerder.kommune.no>
Sent: Thursday, March 8, 2018 7:51 AM
To: Jørn Myhre; #Færder Kommune postmottak
Cc: Toril Eeg; 'Fam Brenna'; Roar Jonstang; Bjørn Kåre Sevik; Bjørnar G. Daae;

'Per Arne''; 'Elisabet''; Terje Fuglevik; Anne Marie Indseth; Dag Erichsrud;
lars.ag@kamfjord.no; grydilla@online.no; Heidi Wulff Jacobsen

Subject: SV: Ubesvart brev av 23. mai 2016

Follow Up Flag: Flag for follow up
Flag Status: Flagged

I henhold til forvaltningsloven § 11 første led d har forvaltningsorganene innenfor sitt saksområde
alminnelig veiledningsplikt. Formålet med veiledningsplikten er å gi parter og andre interesserte
adgang til å ivareta sin interesse i bestemte saker på en best mulig måte. Av nevnte bestemmelse
fremgår v idere at omfanget av veiledningsplikten må tilpasses det enkeltes forvaltningsorgans
situasjon og kapasitet.

Kommunens veiledningsplikt er som det fremgår av forvaltningsloven § 11 første ledd begrenset til
part eller annen med interesse i bestemt sak. De t foreligger ingen generell veilednings -
/opplæringsplikt ut over bestemte saker, det vil si i pågående saker, og da ikke utover de som er å
anse som parter (jf forvaltningsloven § 2, første ledd bokstav e).

Færder kommune har således ingen generell veile dnings - /opplæringsplikt overfor profesjonelle
aktører.

(Til generell orientering kan nevnes at tidligere Nøtterøy kommune har hatt sak der to parsellere
med hvert sitt bruksnummer ble ansett for å skulle ses i sammenheng, jf vedtak av Fylkesmannen i
Østf old).

Med vennlig hilsen

Margrethe Løgavlen
kommunaldirektør
Teknikk og miljø
Tlf: 33 39 00 00
Mobil: 95 47 25 05
www.færder.kommune.no

Fra: Jørn Myhre [mailto:jm@jmc.as]
Sendt: 7. mars 2018 08:12
Til: Margrethe Løgavlen; #Færder Kommune postmottak
Kopi: Toril Eeg; 'Fam Brenna'; Roar Jonstang; Bjørn Kåre Sevik; Bjørnar G. Daae; 'Per Arne'';
'Elisabet''; Terje Fuglevik; Anne Mari e Indseth; Dag Erichsrud; lars.ag@kamfjord.no;
grydilla@online.no; 'Heidi Wulff Jacobsen'
Emne: SV: Ubesvart brev av 23. mai 2016

Da har vi følgende situasjon:
I denne eposten bekrefter Færder kommunes kommunalsjef regelrett brudd på forvaltningsloven.
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D a endrer jeg hele eposten til ikke å være knyttet opp til familien Brennas sak, ved at jeg som proff
søker trenger informasjon for fremtidige søknader i Færder kommune.

Du kan nå se bort fra vedtaket hos Fylkesmannen i Østfold for behandling av saken til
f amilien Brenna.
Se også bort fra at familien Brenna er eiere av gbnr 30/140 og 30/47.

Så henviser jeg til vedlagte brevers innhold og konkrete spørsmål til kommuneplan.

Se spesielt brev av 23. mai 2016 der det står følgende: Hvilken lov gir Nøtterøy komm une tillatelse
til å overføre regler fra et GBN til annet GBN når eiendommene ligger i to forskjellige byggesoner?

Ber om raskt svar med henvisning til lover og forskrifter.

Med vennlig hilsen

Jørn Myhre
J.M. Consulting AS
Mob.nr. 908 59 114
e - post: jm@jmc.as

Fra: Margrethe Løgavlen < margrethe.logavlen@faerder.kommune.no >
Sendt: 6. mars 2018 15:30
Til: Jørn Myhre < jm@jmc.as >; #Færder Kommune postmottak < postmottak@faerder.kommune.no >
Kopi: Toril Eeg < toril.eeg@faerder.kommune.no >; 'Fam Brenna' < fam.brenna@gmail.com >; 'Per
Arne'' < fmvepao@fylkesmannen.no >; 'Elisabet'' < fmveeru@fylkesmannen.no >; Bjørnar G. Daae < go -
daa@online.no >; Bjørnar G. Daae < go - daa@online.no >; Roar Jonstang
< roar.jonstang@faerder.kommune.no >; erik.wold.aunemo@tb.no ; 'Emira Suljkovicova Holmøy'
< Emira.Holmoy@tb.no >
Emne: SV: Ubesvart brev av 23. mai 2016

Det vises til rådmannens tidligere svar. Din henvendelse blir registrert og journalført, men ikke
b esvart da saken er avsluttet. Saken er avsluttet ved Fylkesmannen i Østfold sitt vedtak der
fylkesmannen har anledning til å prøve alle sider av saken, samt Sivilombudsmannens to
tilbakemeldinger.

Med vennlig hilsen

Margrethe Løgavlen
kommunaldirektø r
Teknikk og miljø
Tlf: 33 39 00 00
Mobil: 95 47 25 05
www.færder.kommune.no

Fra: Jørn Myhre [ mai lto:jm@jmc.as ]
Sendt: 5. mars 2018 11:40
Til: Margrethe Løgavlen; #Færder Kommune postmottak
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Kopi: Toril Eeg; 'Fam Brenna'; 'Per Arne''; 'Elisabet''; Bjørnar G. Daae; Bjørnar G. Daae; Roar 

Jonstang; erik.wold.aunemo@tb.no; 'Emira Suljkovicova Holmøy' 

Emne: SV: Ubesvart brev av 23. mai 2016 
  

Saken kan ikke avsluttes før alle brev er besvart i henhold til forvaltningsloven. Sitat fra loven: § 24. 

(når enkeltvedtak skal grunngis). 

Enkeltvedtak skal grunngis. Forvaltningsorganet skal gi begrunnelsen samtidig med at 

vedtaket treffes. 

  
! Hva er grunn til at du som kommunalsjef ignorerer §24 ved ikke å oversende kopi av loven som 
tilsier at dere kan overføre reglene fra landsiden til sjøsiden av byggegrensen? Du henviser til 
rådmannens tidligere svar, men det har hun ikke svart på, om så ber jeg deg dokumentere det. Hvis 
du nå igjen henviser til kommuneplan så kan jeg berolige deg med at der står det ingen ting om at 
det kan gjøres. 
  
Vi har nå en alvorlig sak ved at Fylkesmannen i Vestfold har sendt ut et brev med falskt innhold, og 
av den grunn og flere andre hendelser i saksbehandlingen som tilsier at behandlingen av søknaden er 
ugyldig. Om rådmann Toril Eeg bare velger å sende mitt brev av 20. februar 2018 til arkivering, så 
pådrar hun seg alvorlige problemer i ettertid. 
Henviser her til forvaltningsloven § 11 (Det er ingen absolutter frister for ferdigbehandling av en 
søknad-men saken skal avgjøres «uten ugrunnet opphold») 
Så har vi §41 (Dersom det er skjedd saksbehandlingsfeil reiser det et spørsmål om det vedtaket som 
da er fattet er gyldig eller ugyldig) Så har vi §36 (Du kan kreve dekket sakskostnader – f eks 
advokatutgifter – dersom du har fremmet en klage og har fått helt eller delvis medhold. 
  
Ber deg dokumentere hvor i forvaltningsloven det står at Færder kommune er unntatt i loven fra å 
svare på dette konkrete spørsmålet. 
Dette har ingen ting med lovlig vedtak hos Fylkesmannen i Østfold, men en sak som har versert 
mellom oss lenge før denne saken kom til FMØ. Her kan jeg henvise til epost lenge før saken kom til 
FMØ fra saksbehandler Tomas Ross-Raftemo som skriver at det er slik vi i Nøtterøy kommune pleier 
å gjøre det, hvem har diktert dette for FMØ slik at de også utførte en grov feil i saksbehandlingen. En 
saksbehandling skal ikke baseres på hva kommunen pleier å gjøre men er knyttet opp til lover og 
regler som er godkjent av sentrale myndigheter.  
  
Hører fra deg. 
  
Med vennlig hilsen 
  
Jørn Myhre 
Mob.nr. 908 59 114 
e-post: jm@jmc.as 
  

Fra: Margrethe Løgavlen [mailto:margrethe.logavlen@faerder.kommune.no]  
Sendt: 5. mars 2018 07:58 
Til: Jørn Myhre <jm@jmc.as>; #Færder Kommune postmottak <postmottak@faerder.kommune.no> 
Kopi: Toril Eeg <toril.eeg@faerder.kommune.no>; 'Fam Brenna' <fam.brenna@gmail.com>; Roar 
Jonstang <roar.jonstang@faerder.kommune.no>; Bjørnar G. Daae <go-daa@online.no>; Bjørn Kåre 
Sevik <bksevik@online.no> 
Emne: SV: Ubesvart brev av 23. mai 2016 
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Det vises til rådmannens tidligere svar. Din henvendelse blir registrert og journalført, men ikke
besvart da saken er avsluttet.

Med vennlig hilsen

Margrethe Løgavlen
kommunaldirektør
Tekni kk og miljø
Tlf: 33 39 00 00
Mobil: 95 47 25 05
www.færder.kommune.no

Fra: Jørn Myhre [ mailto:jm@ jmc.as ]
Sendt: 4. mars 2018 15:46
Til: Margrethe Løgavlen
Kopi: Toril Eeg; 'Fam Brenna'; Roar Jonstang; Bjørnar G. Daae; Bjørn Kåre Sevik
Emne: Ubesvart brev av 23. mai 2016

Savner fortsatt konkret svar på vedlagt brev.

Med vennlig hilsen

Jørn Myhr e
J.M. Consulting AS
Mob.nr. 908 59 114
e - post: jm@jmc.as
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From: Jørn Myhre <jm@jmc.as> 
Sent: Thursday, March 15, 2018 12:03 PM 
To: 'Toril Eeg'; '#Færder Kommune postmottak' 
Cc: 'Margrethe Løgavlen'; roar.jonstang@faerder.kommune.no; 'Fam Brenna'; 

'Bjørnar G. Daae'; 'bjørn Kåre Sevik'; red@oyene.no; 
erik.wold.aunemo@tb.no; 'Morten Wang'; 'Terje Fuglevik'; Heidi Wulff 
Jacobsen 

Subject: SV: Sparsvei 11? 
 
Takk. 
Du skriver følgende i din epost:  
Beklager feilen. Overskriften skulle vært Sparsvei 11 30/48 og 140. Sitat slutt. 
Her presterer du å gjenta feilen igjen, da gbnr 30/140 er en selvstendig eiendom som ligger på 
sjøsiden av byggelinjen i kommuneplan og har ingen ting med Sparsvei 11 å gjøre. 
Du skriver videre i din epost: 
Begrunnelsen er at disse eiendommene ble sett under ett, jfr vedtak fra Fylkesmannen i Østfold 
7.7.2016. Sitat slutt: 
Dette er igjen en fraskrivelse av ansvar for din behandling av familien Brennas byggesøknad.  
Fakta er at den ulovlige handlingen som Fylkesmannen i Østfold har foretatt seg i behandlingen, var 
en gjenganger i epostene mellom meg og Raftemo lenge før saken kom til behandling hos 
settefylkesmannen hvor jeg gjentatte ganger ba om lovlig dokumentasjon for denne manipuleringen. 
Jeg stiller meg undrende til påstanden at Nøtterøy kommune ikke hadde telefonisk kontakt med 
Fylkesmannen i Østfold under deres behandling av brennas byggesøknad. «Arkitekten» bak denne 
manipuleringen av kommuneplan ligger hos den gang Nøtterøy kommune, og i tillegg bekrefter nå 
Løgavlen at kommunen har brukt dette i to andre byggesaker. Denne saken vil bli enda mer belyst i 
mitt nye brev som er under utarbeidelse og som kommer til alle parter i saken i uke 12.  
 
Der er ingen grunn for å forfølge feilen som er begått ved å blande Sparsvei 11 med gbnr 30/140 som 
er en selvstendig eiendom som er opprettet med det formålet at familien Brenna skulle få tilgang til 
båt via brygge på lik linje med hva naboene har. 
Man kan også spørre seg om hvorfor familien Brenna har skaffet seg en egen parsell nede ved 
sjøen dersom ikke hensikten i sin tid har vært å etablere en brygge på stedet? 
 
Dit brev av 15. februar 2018 inneholder så mye fakta feil at jeg velger å ikke kommentere det. Når du 
har dokumentert ved henvisning til kommuneplan at det er lov å forskjellsbehandle gbnr 30/140 
fram for gbnr. 30/48 og 30/75. Ved å henvise til kommuneplan uten engang å oppgi sidenummer så 
er det verdiløst å forhold seg til 
Etter over to år har du ikke klart å dokumentere at det er lov å overføre reglene fra byggesiden til 
sjøsiden av byggegrensen i revidert kommuneplan. 
Savner også dokumentasjon for din påstand om at jeg har beskylt Thom Ross-Raftemo for 
korrupsjon.  
Når alt dett er dokumentert skal jeg svare deg på brevet. 
Venter også på begrunnelse for hvorfor dokumenter stadig blir fjernet for innsyn, for akkurat de 
eiendommene jeg påpeker feil saksbehandling for. 
 
Nå har jeg holdt på i over to år for å få oversendt et dokument som tilsier at dere har myndighet til å 
forskjellsbehandle private eiendommer i strandsonen som ikke driver fanget – fiske eller annen 
næring. Du har til og med i en epost tidligere i denne saksprosessen prestert å forvare Skaugens 
ulovlige tiltak ved å henvise til fanget – fiske eller annen næring. Utrolig men sant. 
 
Med vennlig hilsen 
 



25/18 Referatsaker  - 18/00025-10 Referatsaker  : SV_ Sparsvei 11_

Jørn Myhre
J.M. Consulting AS
Mob.nr. 908 59 114
e - post: jm@jmc.as

Fra: Toril Eeg < toril.eeg@faerder.kommune.no>
Sendt: 15. mars 2018 10:35
Til: Jørn Myhre <jm@jmc.as>; Margrethe Løgavlen <margrethe.logavlen@faerder.kommune.no>
Kopi: 'Fam Brenna' <fam.brenna@gmail.com>; Roar Jonstang
<roar.jonstang@faerder.kommune.no>; #Færder Kommune p ostmottak
<postmottak@faerder.kommune.no>
Emne: SV: Sparsvei 11?

Beklager feilen. Overskriften skulle vært Sparsvei 11 30/48 og 140.

Begrunnelsen er at disse eiendommene ble sett under ett, jfr vedtak fra Fylkesmannen i Østfold
7.7.2016.

Med vennlig hi lsen
Toril Eeg
Rådmann
Tlf: 33 39 00 00
Mobil: 91 15 55 56
www.færder.kommune.no

Fra: Jørn Myhre [ ma ilto:jm@jmc.as ]
Sendt: tirsdag 13. mars 2018 08.45
Til: Toril Eeg; Margrethe Løgavlen
Kopi: 'Fam Brenna'; Roar Jonstang
Emne: Sparsvei 11?

Se vedlagt brev.
Jeg kan ikke se at det er neon brygge på Sparsvei 11 som ikke engang har strandlinje.

Ber om for klaring.

Med vennlig hilsen

Jørn Myhre
J.M. Consulting AS
Mob.nr. 908 59 114
e - post: jm@jmc.as
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