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Arkivsak-dok. 19/00029-11 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i  Færder 14.05.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 10/19 
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN AV 05.03.2019 

 

Forslag til vedtak: 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 05.03.2019 godkjennes. 
 
Vedlegg:  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 05.03.2019. 

 
Saksframstilling: 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Færder 
 
Dato: 05.03.2019 kl. 13:00 
Sted: Kommunestyresalen 
Arkivsak: 19/00029 
  
Tilstede:  Terje Fuglevik, leder 

Gry Dillan, medlem 
Lars Åge Kamfjord, medlem 
Edgar Werner Hansen, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Jarl Teig 

  
Forfall:  Anne Marie Indseth, nestleder 

 
  
Andre: Færder kommune, Rådmann Toril Eeg 

Færder kommune, kommunaldirektør for Helse og omsorg 
Hilde Kari Maugesten, til stede sak 02/19 
Færder kommune, virksomhetsleder Anita Bjune Archer, 
tilstede sak 02/19 
Vestfold kommunerevisjon, forvaltningsrevisor Bente Hegg 
Ljøsterød 
KPMG, forvaltningsrevisor Mathias Johannessen i sak 1/19, 
03/19 og 04/19 
VIKS, daglig leder Heidi Wulff Jacobsen 

  
  
  
Møteleder: Kontrollutvalgsleder Terje Fuglevik 
Protokollfører: Daglig leder Heidi Wulff Jacobsen 

 
 
Kontrollutvalgsmøtet startet kl. 13.00, og kontrollutvalgsleder ønsket velkommen til 
nytt kontrollutvalgsmedlem, Vestfold kommunerevisjon og forvaltningsrevisor fra 
KPMG. De fikk presentere seg. Ny kommunaldirektør for oppvekst og undervisning 
Hilde Schjerven presenterte seg for kontrollutvalget.  Sak 02/19 ble flyttet og 
behandlet før sak 01/19. Sak 02/19 ble lukket, og avtroppende revisor fra KPMG 
forlot møtet i saken. Kontrollutvalgsleder opplyste at sak 06/19 utgår. 
 
Det var ingen merknader til innkallingen eller sakene.  
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SAKSKART  Side 
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Saker til behandling 

1/19 Godkjenning av protokollen 11.12.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 05.03.2019 1/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 11.12.2018 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig  
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Vedtak  
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 11.12.2018 godkjennes 
[Lagre]  
 
 
 
2/19 Orientering om Smidsrød helsehus 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 05.03.2019 2/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens informasjon tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Møtet ble lukket under behandlingen jfr. kommuneloven §31 nr. 2, jfr. 
forvaltningsloven §13 1.ledd 1).  
 
Virksomhetsleder informerte om fylkesmannens rapport om forhold på Smidsrød og 
svaret til fylkesmannen fra kommunen. Hun informerte blant annet om 
organisasjonen og avvikshåndtering. Kontrollutvalget skal få en rapport om avvik og 
oppfølging. Spørsmål fra kontrollutvalget ble besvart. 
 
Videre informert rådmannen om hendelsen i en omsorgsbolig i Færder kommune i 
februar 2019. Personen døde som følge av brannskadene. Administrasjonen har hatt 
møte med pårørende. Færder kommune avventer fylkesmannens og politiets 
etterforskning i saken.    
 
Votering 
Enstemmig  
 
 
Vedtak  
Rådmannens informasjon tas til orientering 
 
[Lagre]  
 
 
 
3/19 Årsrapport for kontrollutvalget 2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 05.03.2019 3/19 
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Forslag til vedtak: 
 

1. Utkast til «Årsrapport 2018 for kontrollutvalget i Færder kommune» vedtas. 
2. Årsrapport 2018 for kontrollutvalget i Færder kommune oversendes til 

kommunestyret. 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet og navnet på en vara ble korrigert i rapporten. 
 
Votering 
Enstemmig  
 
Vedtak  

1. Utkast til «Årsrapport 2018 for kontrollutvalget i Færder kommune» vedtas. 
2. Årsrapport 2018 for kontrollutvalget i Færder kommune oversendes til 

kommunestyret. 
 
 
[Lagre]  
 
 
 
4/19 Behandling av forvaltningsrevisjonsrapport "Helse og omsorg 
- tjenestetilbud og behov innen demensomsorgen " 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 05.03.2019 4/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget viser til og slutter seg til KPMG's rapport «Helse og omsorg – 
tjenestetilbud og behov innen demensomsorgen» og anbefalinger som er beskrevet.   
 
Følgende tiltak er anbefalt av revisor: 

1. Kommunen bør i tråd med demensplan 2020 etablere en brukerskole 
for demens.  

2. Hjemmetjenestens tjenestetilbud bør tilrettelegges etter 
demenssykes behov. Det kan bidra til at pasienten kan bo hjemme 
lenger og slik redusere presset på institusjonene.  

3. Kommunen må i større grad sikre at pasienter med demenssykdom i 
hele kommunen får tilbud om et aktivitetstilbud som er tilrettelagt for 
pasienter med dette sykdomsbildet.  

4. Kommunen bør tilstrebe å unngå å plassere demenspasienter med 
vedtak om langtidsplass på korttidsavdelinger.  
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5. Kommunen bør i tråd med demensplan 2020 etablere 
kvalitetsindikatorer for behandlingen av brukere med demens.  

6. Kommunen bør gjøre sine avlastningstiltak for pårørende til brukere 
med demens mer fleksible slik at tjenestetilbudet i større grad 
samsvarer med det nasjonale pårørendeprogrammet.  

7. Kommunen bør se på muligheter for å øke kvaliteten på 
tjenestetilbudet til unge brukere med demens.  

 
Kontrollutvalget har registrert at rådmannen i sin høringsuttalelse har og vil vurdere å 
igangsette arbeid for å bedre tjenestetilbudet til kommunens demenspasienter i 
samsvar med anbefalingene.  
 
Kontrollutvalget ber administrasjonen rapportere til kontrollutvalget innen 13.11.2019. 

 
Rapporten oversendes kommunestyret til behandling. 
 
 
Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor fra KPMG gjennomgikk rapporten. Anbefalingene ble 
gjennomgått opp mot svarene gitt fra rådmannen i uttalelsen til rapporten. 
Bemanningssituasjonen ble nevnt som problematisk i forhold til tilbud. Rådmannen 
kommenterte flere forhold. Spørsmål ble besvart underveis ved fremleggelsen av 
rapporten.  
 
Votering 
Enstemmig  
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget viser til og slutter seg til KPMG's rapport «Helse og omsorg – 
tjenestetilbud og behov innen demensomsorgen» og anbefalinger som er beskrevet.   
 
Følgende tiltak er anbefalt av revisor: 

1. Kommunen bør i tråd med demensplan 2020 etablere en brukerskole 
for demens.  

2. Hjemmetjenestens tjenestetilbud bør tilrettelegges etter 
demenssykes behov. Det kan bidra til at pasienten kan bo hjemme 
lenger og slik redusere presset på institusjonene.  

3. Kommunen må i større grad sikre at pasienter med demenssykdom i 
hele kommunen får tilbud om et aktivitetstilbud som er tilrettelagt for 
pasienter med dette sykdomsbildet.  

4. Kommunen bør tilstrebe å unngå å plassere demenspasienter med 
vedtak om langtidsplass på korttidsavdelinger.  

5. Kommunen bør i tråd med demensplan 2020 etablere 
kvalitetsindikatorer for behandlingen av brukere med demens.  
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6. Kommunen bør gjøre sine avlastningstiltak for pårørende til brukere 
med demens mer fleksible slik at tjenestetilbudet i større grad 
samsvarer med det nasjonale pårørendeprogrammet.  

7. Kommunen bør se på muligheter for å øke kvaliteten på 
tjenestetilbudet til unge brukere med demens.  

 
Kontrollutvalget har registrert at rådmannen i sin høringsuttalelse har og vil vurdere å 
igangsette arbeid for å bedre tjenestetilbudet til kommunens demenspasienter i 
samsvar med anbefalingene.  
 
Kontrollutvalget ber administrasjonen rapportere til kontrollutvalget innen 13.11.2019. 

 
Rapporten oversendes kommunestyret til behandling. 
 
[Lagre]  
 
 
 
5/19 Invitasjon til selskapskontroll av Vestfold Interkommunale 
Brannvesen, VIB 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 05.03.2019 5/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Færder kontrollutvalg er positive til invitasjonen fra Re kontrollutvalg. Færder 
kontrollutvalg vil delta i en selskapskontrollrapport av Vestfold Interkommunale 
Brannvesen som inneholder eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon.   
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet belyste saken. Kontrollutvalget stilte spørsmål og diskuterte saken. 
 
Votering 
Enstemmig  
 
 
Vedtak  
Færder kontrollutvalg er positive til invitasjonen fra Re kontrollutvalg. Færder 
kontrollutvalg vil delta i en selskapskontrollrapport av Vestfold Interkommunale 
Brannvesen som inneholder eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon. 
Kontrollutvalget i Færder forutsetter at alle de øvrige eierkommunene deltar. 
 
[Lagre]  
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6/19 Bestille prosjektplan til forvaltningsrevisjonsprosjekt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 05.03.2019 6/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for forvaltningsprosjektet 
«_____________________» som leveres til sekretariatet innen 02.05.2019 for å bli 
behandlet i kontrollutvalgsmøte 14.05.2019. Kostnaden dekkes av timene i inngått i 
avtalen med Vestfold kommunerevisjon med ______________ timer. 
 
 
Møtebehandling 
Ingen 
 
Votering 
Enstemmig  
 
 
Vedtak  
Saken utgår. 
 
[Lagre]  
 
 
 
7/19 Revisors uavhengighetserklæring 2019 og engasjementsbrev 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 05.03.2019 7/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet for regnskapsrettet revisjon 
og forvaltningsrevisjon 2019 samt engasjementsbrevet av 23.01.2019 tas til 
orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig  
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Vedtak  
Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet for regnskapsrettet revisjon 
og forvaltningsrevisjon 2019 samt engasjementsbrevet av 23.01.2019 tas til 
orientering 
 
[Lagre]  
 
 
 
8/19 Referatsaker 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 05.03.2019 8/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

• Sekretariatet opplyste om eiermøte i VIKS som ble holdt 28.01.2019 
vedrørende inntreden/sammenslåing mellom VIKS og Temark (Agder og 
Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS). Saken ble oversendt til 
eierkommunene for behandling våren 2019, men er trukket tilbake 01.03.2019 
etter ønske fra eierne om nytt eiermøte. Kontrollutvalgsleder nevnte at han 
hadde sendt en forespørsel til rådmannen om Færder kommune kunne utrede 
saken om sekretariatet. Rådmannen svarte at det ikke er anledning til å foreta 
en slik omfattende utredning av kapasitetshensyn. Kontrollutvalget samlet seg 
ikke for videre prosess. Saken blir tatt opp i styremøtet i VIKS 25.03.2019.  

 
• Valg av nytt kontrollutvalgsmedlem for Dag Erichsrud ble behandlet i 

kommunestyret sak 12/19, suppleringsvalg. Kontrollutvalgsmedlemmet Edgar 
Werner Hansen ble valgt inn fra 01.01.2019. Varamedlem til kontrollutvalget 
ble Torunn Sjøvold. 

 
Følgende saker ble fremlagt i sakspapirene: 
• Årsrapport inkludert årsregnskapet 2018 i Færder kommune vedrørende 

skatteregnskapet ble mottatt 18.01.2019. Rapport om stedlig kontroll og svar 
av 25.10.2018 fra Skatteoppkreveren er også mottatt. I tillegg er 
kontrollrapporten fra Skatteetaten mottatt 18.02.2019.  Dokumentene legges 
frem til orientering. 

 
• NKRF- kontrollutvalgskonferansen 30. og 31. januar 2019 ble avholdt på 

Gardermoen. Fire medlemmer av kontrollutvalget i Færder deltok. 
 
 
Votering 
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Enstemmig  
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering. 
 
[Lagre]  
 
 
 
9/19 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 05.03.2019 9/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 

• Rådmannen orienterte om status i Tjøme-saken. Videre ble det opplyst om 
organisering og øvrige tiltak for å møte situasjonen plan og 
byggesaksavdelingen er oppe i. Utvalget inviterer rådmannen til 
kontrollutvalgsmøtet 14.05.2019 for ytterligere informasjon om Tjøme-saken. 

 
• Kontrollutvalgsleder informerte om varslet fra Jarl Teig til Færder kommune. 

Ordfører har varslet sekretariatet og kontrollutvalgsleder om saken, og 
setterådmann er kontaktet. Færder kommunes rutiner i varslingssaker er fulgt. 

 
• Kontrollutvalgsleder overleverte en liste over kommunens nettside hvor 

opplysninger over enkelte kontrollutvalgsmedlemmer er feil og mangelfull. Det 
bes om at dette korrigeres på kommunens nettsider. Rådmannen bekreftet at 
hun ville ta dette videre. 

 
Votering 
Enstemmig  
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget inviterer rådmannen til møtet 14.05.2019 for å orientere om status i 
Tjøme-saken. 
 
[Lagre]  
 
Neste møte i kontrollutvalget er 2. april 2019, kl. 13.00. 
  
 
Revetal, 06.03.2019 
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For leder av kontrollutvalget i Færder kommune, Terje Fuglevik 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Daglig leder 
VIKS 
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1 
 

Arkivsak-dok. 19/00076-8 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i  Færder 14.05.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 11/19 
ORIENTERING OM STATUS I SAKSBEHANDLINGEN OG 
SITUASJONEN BYGGESAKSAVDELINGEN ER OPPE I   

 

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

 
Saksframstilling: 
I kontrollutvalgsmøtet den 05.03.2019 i sak 9/19 ble kontrollutvalget orientert av 
rådmannen om situasjonen i byggesaksavdelingen og om tiltak som var satt i gang.  
 
Følgende vedtak ble fattet i mars 2019:  

Rådmannen orienterte om status i Tjøme-saken. Videre ble det opplyst om 
organisering og øvrige tiltak for å møte situasjonen plan og 
byggesaksavdelingen er oppe i. Utvalget inviterer rådmannen til 
kontrollutvalgsmøtet 14.05.2019 for ytterligere informasjon om Tjøme-saken. 

 
Rådmannen er invitert til kontrollutvalget for videre orientering i saken om status i 
saksbehandlingen og situasjonen byggesaksavdelingen er oppe i. 



12/19 Oriententering om rapporten fra kommunelegen om hendelsen på Oserødmyra - 19/00076-9 Oriententering om rapporten fra kommunelegen om hendelsen på Oserødmyra : Oriententering om rapporten fra kommunelegen om hendelsen på Oserødmyra

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 19/00076-9 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i  Færder 14.05.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 12/19 
ORIENTENTERING OM RAPPORTEN FRA KOMMUNELEGEN OM 
HENDELSEN PÅ OSERØDMYRA 

 

Forslag til vedtak: 
Rådmannens informasjon tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Avisartikkel Tønsberg Blad av 02.04.2019, Rådmannen lover at kompetansen heves 
Avisartikkel      «             «        30.03.2019 Kommunens rapport om prosedyrer 
Kommunelegerapporten om hendelsen på Oserødmyra 

 
Saksframstilling: 
I kontrollutvalgsmøtet i mars under sak 02/19 ble utvalget orientert om hendelsen på 
Oserødmyra som skjedde februar 2019. Færder kommune avventer fylkesmannens 
og politiets etterforskning i saken, men rådmannen hadde besluttet at en analyse 
skulle iverksettes uavhengig av øvrig etterforskning. Kommunelege Elin Nordstrand 
Jakobsen har laget en hendelsesanalyse.  
 
Målet og hensikten med en slik rapport er å bidra til at slike alvorlige hendelser ikke 
skal forekomme igjen. Dette er en gjennomgang som skal avdekke systemfeil og 
foreslå tiltak som kan forhindre lignende hendelser. Rapporten fremkommer med ti 
kritikkverdige punkter. I den forbindelse er det forslått flere tiltak. 
 
Rådmannen er invitert til kontrollutvalgsmøtet for å orientere om staus i arbeidet og 
om tiltakene som er og som skal gjennomføres.  
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Arkivsak-dok. 19/00107-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i  Færder 14.05.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 13/19 
KONTROLLUTVALGETSUTTALELSE TIL ÅRSREGNSKAPET 2018 

 

Forslag til uttalelse: 
Kontrollutvalget i Færder kommune har i møte 14.05.19 behandlet Færder 
kommunes årsregnskap og årsberetning 2018. 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Færder årsregnskap og årsberetning for 2018 er som 
følger: 
 
Innledning 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet 2018, 
årsberetningen 2018, revisjonsberetningen for Færder kommune datert 12.04.2019 
og oppsummeringsnotat april 2019 fra KPMG. I tillegg har revisor supplert utvalget 
med informasjon gjennom året.  
 
 

Driftsregnskapet viser kr 1.488.294.034,- til fordeling drift og et regnskapsmessig 
mindreforbruk på kr 18.447.501,-. 
 

 
Til økonomistyringen – driften og investeringsregnskapet 

• Budsjettdisiplinen er tilfredsstillende. 
Netto driftsresultat er 3,9 mill. kr som utgjør 0,2% av sum driftsinntekter. Dette 
er lavere enn forrige år. Resultatet ble bedre enn budsjettert og skyldes blant 
annet lavere kostnader knyttet til kommunesammenslåingen, økte inntekter for 
ressurskrevende tjenester, lavere netto finanskostnader, innkjøpsstopp og 
innsparing i sektorene annet halvår 2018. Tilpasning av kommunens drift 
innenfor de nye rammebetingelsene er sentralt for all planlegging de 
nærmeste årene. For å finansiere nye investeringer som medfører 
driftsmessige konsekvenser i fremtiden ligger resultatet for 2018 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 
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hovedfinansieringen av investeringene i 2018. De største investeringene i 
2018 er blant annet kjøp av fast eiendom, Even Tollefsens vei – Ørsnesalleen  
- omlegging VA og Labakken skole - utbygging.   
 

Til balansen 

• Gjeldsforhold 
Kontrollutvalget har merket seg at kommunens langsiktige gjeld har økt i 2018 
med 47,8 mill. kroner til 2.401 mill. kroner. Da er pensjonsforpliktelsene holdt 
utenfor. Økt gjeld vil redusere handlefriheten til kommunen.  Kravet til 
minstegrensen for betaling av avdrag er overholdt.  
 
Ubrukte lånemidler er redusert til 78,6 mill. kr pr 31.12.18.  
 

• Likviditetsreserven  
Færder kommunes likviditet er tilfredsstillende. Kontrollutvalget registrerer at 
kommunens likviditet har hatt en nedgang i 2018. En målsetting er at 
omløpsmidler skal dekke kortsiktiggjeld med 100%. Dekningsgraden i 2018 er 
81%.  
 
 

Til den interne kontrollen 
I årsberetningen er det et eget kapittel om likestilling, 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 også i 2018. Kontrollutvalget har ikke mottatt noen 
signaler eller notater fra revisor om svakheter i internkontrollen i 2018.   
 
Til regnskapstekniske forhold 
Kontrollutvalget viser til revisors løpende informasjon igjennom året og 
revisjonsberetningen. Det vises også til oppsummeringsnotatet for 2018 fra KPMG. 
  
Til grunnleggende rutiner og system 
Kontrollutvalget forutsetter at administrasjonen har tilfredsstillende systemer til 
disposisjon for utførelse av økonomioppgavene.  
 
Avslutning  
Kontrollutvalget har ikke ytterligere merknader til Færder kommunes årsregnskap for 
2018. 
 
Vedlegg:  
Årsregnskapet 2018 
Årsberetningen 2018 
Revisjonsberetningen for Færder kommune, datert 12.04.2018  
Oppsummeringsnotatet april 2019 fra KPMG  

 
Saksframstilling: 
Administrasjonen er invitert til kontrollutvalgsmøtet 14.05.2019 for å legge frem 
kommuneregnskapet og årsberetningen 2018.  
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Kontrollutvalget skal gi en uttalelse til Færder kommunes årsregnskap og 
årsberetning for 2018.  
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 2018 og 
revisjonsberetningen for Færder kommune datert 12.04.2019. 
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Færder kommune
Oppsummering revisjonen 2018

April 2019
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Oppsummering revisjonen 2018

Innledning

Vi har nå gjennomført vår revisjon for 2018, 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. Noen av disse fremkommer som kommentarer under oppsummering av utført arbeid uten at vi har sett det nødvendig å innhente 
tilbakemelding fra administrasjonen.

Der vi har avdekket forhold som vi mener er av betydning for kontrollutvalget har vi innhentet tilbakemelding fra administrasjonen. Slike 
forhold blir presentert særskilt rett etter denne siden. 

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. 

2
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Innspill til forbedringer

3

Område Beskrivelse Kommentar fra administrasjonen

Lønn Kommunen har innført elektronisk 
reiseregningssystem. Det er ingen sperrer i 
systemet for å sikre at formaliakrav etterleves. Vi 
anbefaler at administrasjonen ser på dette for å 
spare jobb med korreksjoner og øke kvaliteten på 
reiseregninger.

Revisjonens innspill tas til etterretning.

Budsjett Vi vil anbefale at administrasjonen løpende 
avstemmer budsjettendringer mot vedtak og 
endringer foretatt etter fullmakt. Dette vil bidra til å 
kvalitetssikre at budsjettbeløp som presenteres 
gjennom året og i forbindelse med årsregnskapet er 
riktig. Løpende avstemming vil også kunne avdekke 
behov for å få på plass budsjettvedtak før 31.12. 

Revisjonens innspill tas til etterretning.

Årsregnskap/
årsmelding

Vi anbefaler at administrasjonen ser på hvordan 
avviksrapportering i årsberetningen presenteres. I 
gjeldende budsjettforskrift er det krav om å 
kommentere på avvik blant annet mot 
regnskapsskjema 1b. I årsmeldingen kapittel 7.3 er 
det tatt inn «Avviksoversikt» som 
presentasjonsmessig avviker noe fra den 
presenterte inndeling av 1b i forbindelse med 
budsjettvedtaket. 

Revisjonens innspill tas til etterretning.



13/19 Kontrollutvalgetsuttalelse til årsregnskapet 2018 - 19/00107-1 Kontrollutvalgetsuttalelse til årsregnskapet 2018 : Oppsummering revisjon Færder kommune 2018.pdf

© 2019 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and member firms of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative 
("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved. 

Fokusområder ved revisjonen

1 Inntekter

Regnskapsposter

- Inntekter

- Kundefordringer

Inntekter
Kundefordringer

Inntekter

Vi har gjennomgått utvalgte rutiner, gjennomført analyser, og innhentet oppgaver for å få bekreftet skatt-
og rammetilskudd og vi har attestert på større tilskuddsordninger. Vi har ved denne gjennomgangen ikke 
avdekket feil. 

Kundefordringer

Vår gjennomgang av kundefordringer har ikke avdekket at det foreligger risiko for tap på kundefordringer 
som vil være vesentlig for regnskapet for 2018. Inngåelse av samarbeid med kemneren om inndrivelse av 
forfalte krav synes å ha hatt en positiv effekt. 

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister

4
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Fokusområder ved revisjonen

2 Innkjøp

Regnskapsposter

- Kjøp av varer og tjenester

- Leverandørgjeld

- Bank

Inntekter
Kundefordringer

Kjøp av varer og tjenester

Vi har gjennomgått sentrale rutiner på innkjøpsområdet og foretatt analyser og stikkprøver av bilag. Vi har 
løpende gjennom 2018 attestert på momskompensasjon og ulike attestasjonsordninger. Vi har ikke 
avdekket svakheter av betydning. 

Leverandørgjeld

Vi har gjennomgått kommunens rutine for oppfølging av leverandørgjeld og foretatt kontroll av 
periodiseringer. 

Bank

Vi har innhentet og gjennomgått dokumentasjon på avstemming av bank og kontrollert mot årsoppgaver. 
Vi har også fulgt opp internkontroll / fullmakter tilknyttet utbetalinger.

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister

5
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Fokusområder ved revisjonen

3 Lønn

Regnskapsposter

- Lønnskostnader

- Sykelønnsrefusjoner

- Annen godtgjørelse

- Reiseregninger

- Pensjonsmidler

- Pensjonsforpliktelse

- Pensjonskostnad

- Premieavvik 

Inntekter
Kundefordringer

Lønnskostnader

Vi har gjennomgått internkontrollen på lønnsområdet, foretatt analyser og sett på avstemminger av 
skattetrekk, arbeidsgiveravgift, sykerefusjon mv. Vi har ikke avdekket svakheter av betydning. Det er fra 
2018 innført elektronisk reiseregningssystem. Det er ingen sperrer i systemet for å sikre at formaliakrav
etterleves. Vi anbefaler at administrasjonen ser på dette for å spare jobb med korreksjoner og øke 
kvaliteten på reiseregninger. 

Pensjoner

Vi har gjennomgått bokføring av aktuarberegninger og sett på avstemming av innbetalt premie til pensjon 
mot innberettet innbetalt premie og opplyst innbetalt premie i aktuarberegningene. Vi har også sett på de 
parametere og forutsetninger som benyttes i aktuarberegningen. Vi har ikke avdekket feil ved vår 
gjennomgang. Administrasjonen har nylig gjennomført bestandskontroll for å sikre at innmeldte i 
pensjonsordningene er riktig. Det ble ikke avdekket større avvik.

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister

6
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Fokusområder ved revisjonen

4 Driftsmidler

Regnskapsposter

- Bygninger/tomter

- Maskiner og utstyr

- Inventar

- Av- og nedskrivinger

K

Driftsmidler

Vi har gjennomgått avstemming av anleggskartotek mot regnskap og driftsmiddelnote til regnskapet. Det 
er ingen endringer i regnskapsprinsipper. 

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister

7
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Fokusområder ved revisjonen

5 Finansområdet

Regnskapsposter

- Finansielle investeringer og 
plasseringer

- Gjeld

- Finansinntekter

- Finanskostnader

Finansielle aktiva og gjeld

Vi har gjennomgått administrasjonens avstemminger av lån mot eksterne oppgaver. Vi har også 
gjennomgått beregning av minimumsavdrag.

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister

8
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Fokusområder ved revisjonen

6 Periodiseringsposter

Regnskapsposter

- Kundefordringer

- Andre kortsiktige fordringer

- Leverandørgjeld

- Annen kortsiktig gjeld

K

Periodisering

Vi har gjennomgått med administrasjonen rutiner for periodisering og gjennomgått vesentlige 
balanseposter pr 31.12.18. Vi har også vurdert risiko for feil i periodisering av utgifter ved gjennomgang av 
transaksjoner postert i regnskap for 2019.  Vi har ikke avdekket vesentlige feil i periodisering for 2018. 

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister

9
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Fokusområder ved revisjonen

7 Avsetning for forpliktelser

Regnskapsposter

- Annen kortsiktig gjeld

- Avsetning for forpliktelser

K

Avsetning for forpliktelser

Vi har gjennomgått vesentlige avsetningsposter og annen kortsiktig gjeld pr 31.12.2018 og forespurt 
administrasjonen om det er hendelser etter balansedagen eller usikre forpliktelser som kan påvirke 
regnskapet for 2018. Vi er ikke kjent med at det foreligger forpliktelser som ikke er hensyntatt i regnskapet 
for 2018. Administrasjonen har i note til årsregnskapet opplyst om usikre forpliktelser. Det er etter at 
regnskapet ble avsluttet inngått avtale med to parter i forbindelse med beslutning om å tilbakeføre 
områder ved Borgheim Syn til LNF/landbruksformål. Vi har ikke vurdert om kostnaden burde vært medtatt 
i regnskapet for 2018 da vi mener at en eventuell feil ikke ville vært vesentlig for regnskapet. 

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister
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Fokusområder ved revisjonen

8 Ikke-rutine transaksjoner

Regnskapsposter

- Potensielt alle Ikke-rutine transaksjoner

Vi har gjennomgått åpningsbalansen for Færder kommune pr 1.1.2018 som er gjennomført til kontinuitet 
hvor enkelte poster er slått sammen og forklart. For øvrig har vi ikke avdekket vesentlige ikke-rutine 
transaksjoner i 2018.

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister
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Fokusområder ved revisjonen

9 Merverdiavgift

Regnskapsposter

- Merverdiavgift Merverdiavgift

Vi har løpende gjennom 2018 attestert på kommunens momskompensasjonsoppgave og foretatt 
nødvendige kontroller. Noen mindre feil er korrigert i dialog med administrasjonen. Vi har også 
gjennomgått kommunens avstemming av ordinær merverdiavgift pr 31.12.2018. Vi har ikke avdekket 
vesentlige feil.

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister
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Fokusområder ved revisjonen

Investeringsregnskap

Regnskapsposter

- Postene i investeringsregnskapet Inntekter og utgifter

Vi har gjennomgått kommunens avslutning av investeringsregnskapet og vurdert skillet mellom drift og 
investering. Vi har ingen indikasjoner på vesentlige feil. 

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister

13
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Fokusområder ved revisjonen

Selvkost

Regnskapsposter

- Selvkostfond

- Selvkostnote

Inntekter og utgifter

Vi har gjennomgått kommunens selvkostnote mot regnskapet og vurdert størrelse på selvkostfond. Vi har 
ikke avdekket feil av betydning. 

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister

14
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Fokusområder ved revisjonen

Budsjett

Regnskapsposter

- Budsjettall i årsregnskapet Korrekte budsjettall i årsregnskapet

Vi har på stikkprøvebasis kontrollert at tall for opprinnelig og regulert budsjett samsvarer med vedtak. Vi 
har ved gjennomgangen ikke avdekket feil. Vi vil anbefale at administrasjonen løpende avstemmer 
budsjettendringer mot vedtak og endringer foretatt etter fullmakt. Dette vil bidra til å kvalitetssikre at 
budsjettbeløp som presenteres gjennom året og i forbindelse med årsregnskapet er riktig. Løpende 
avstemming vil også kunne avdekke behov for å få på plass budsjettvedtak før 31.12. 

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister
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Fokusområder ved revisjonen

Disponeringer / egenkapital

Regnskapsposter

- Disponeringer i årsregnskapet

- Noteinformasjon kapitalkonto og 
disposisjonsfond

Disponeringer / egenkapital

Vi har gjennomgått administrasjonens dokumentasjon til årsregnskapet og kontrollert noter mot 
underliggende dokumentasjon. Vi har sett spesielt på avstemming av kretsløp, kapitalkonto, arbeidskapital 
og fond. Vi har ikke avdekket vesentlige feil, men har gitt enkelte innspill til endringer i noter som har blitt 
justert.  

Vi kommenterte for 2017 at administrasjonen burde se på klassifisering av bundne og fri fond. Vi foreslo at 
noen fond burde omklassifiseres til fri driftsfond. Dette er gjennomført i 2018 regnskapet, men når det 
gjelder budsjettet bør en se budsjettering av bundne og fri fond i sammenheng. 

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister
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Fokusområder ved revisjonen

Årsregnskap og årsberetning

Regnskapsposter

- Årsregnskap med noter 

- Årsberetning

Årsregnskap og årsberetning

Vi har gjennomgått årsregnskapet og kontrollert noter mot underliggende dokumentasjon og vår revisjon. 
Vi har sett at det er samsvar mellom årsberetning og årsregnskap og gjennomgått sjekkliste for 
årsregnskap, noter og årsberetning for å påse at krev til opplysninger er oppfylt. 

Vi anbefaler at administrasjonen ser på hvordan avviksrapportering i årsberetningen presenteres. I 
gjeldende budsjettforskrift er det krav om å kommentere på avvik blant annet mot regnskapsskjema 1b. I 
årsmeldingen kapittel 7.3 er det tatt inn «Avviksoversikt» som presentasjonsmessig avviker noe fra den 
presenterte inndeling av 1b i forbindelse med budsjettvedtaket. 

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister
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1 Rådmannens kommentarer 
 
Kommunens viktigste oppgave er å levere gode tjenester til dens innbyggere og samtidig evne å ha blikket rettet 
fremover på fremtidens utfordringer og løsninger. Vi vil at alle innbyggerne, særlig barn og unge, og personer som 
trenger særskilt støtte eller omsorg, skal ha gode tjenester nå og i fremtiden. Derfor krever endringer i demografi og 
offentlig økonomi et systematisk og aktivt forbedringsarbeid. Kommunen må hele tiden utvikle sin drift slik at denne er 
tilpasset de rammer som er gitt. Signaler om en strammere kommuneøkonomi og en aldrende befolkning krever at 
kommunen må effektivisere og prioritere fordelingen av midler annerledes enn tidligere. Ny teknologi og digitalisering 
krever nytenking og nye måter å organisere arbeidet på, og gir samtidig muligheter for effektivisering og forenkling. 
Mange av kommunens digitale løsninger er oppgradert i forbindelse med kommunesammenslåingen for å ivareta 
nettopp dette.  
 
Samordning av de gamle kommunene til en ny organisasjon, arbeid med å skape en ny felles kultur og finne riktig 
driftsnivå innenfor de økonomiske rammer og handlingsrom som den nye kommunen er gitt har preget året 2018. 
 
Resultatet av kommunens drift før avsetninger og bruk av fond utgjør 3,9 mill. kr og er netto driftsresultat. Dette er 
resultatbegrepet som kommunenes økonomi måles i. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal 
økonomi (TBU) har beregnet at netto driftsresultat som gjennomsnitt i kommunene, på sikt minst bør utgjøre 1,75 % av 
driftsinntektene. For Færder utgjør dette måltallet 0,2% i 2018. Tilpasning av kommunes drift innenfor de nye 
rammebetingelsene er sentralt for all økonomisk planlegging de nærmeste årene. 
 
Kommunens driftsresultat for 2018 ble bedre enn budsjettert og skyldes i hovedsak lavere kostnader tilknyttet 
kommunesammenslåingen, økte inntekter ressurskrevende tjenester, lavere netto finanskostnader, innkjøpsstopp  og 
innsparinger i sektorene 2. halvår 2018. 
 
Kommunens har i 2018 hatt en beskjeden gjeldsvekst og tross økt rentenivå er ikke kommunen andel av utgifter til 
renter og avdrag økt i forhold til kommunens driftsinntekter. Kommunens andel til renter og avdrag utgjør om lag 6% i 
2018 og er tilsvarende som for 2017. Andel gjeld som belaster kommunekassen i prosent av kommunens inntekter 
utgjør 57,5%.  
 
Det er i 2018 investert for til sammen 227 mill. kr. Investeringene knytter seg til investeringer i skole og barnehage, 
idrett, helse og omsorg, oppgraderinger av vann og avløp, veier, park og naturområder. I 2018 sto ny barnehage på 
Lindhøy klar til bruk og ansatte fra Teknikk og miljø og hjemmetjenesten er samlet i nytt administrasjonsbygg på Gipø. 
Det er gjort investeringer på Bjønnesåsen med sammenkobling av bygninger og utvikling av digitalt tilsyn. 
Hjemmetjenesten på Tjøme har flyttet inn i nye lokaler, Labakken skole og Tjøme ungdomsskole er under planlegging. 
Det gjøres oppgraderinger av Wilhelmsenhallen, parkanlegget på Rosanes ferdigstilles og det har vært oppstart på 
reguleringsplan Tjøme sentrum. Det er en stor aktivitet i Færder kommune og vi kan være stolte av at kommunen har 
en høy standard på teknisk anlegg, skoler, barnehager, helse og omsorgsboliger. 
 
Sykefraværet er redusert fra inngangen av året til slutten av året. 2018 har vært et spesielt år med mange endringer i 
både arbeidsverktøy og oppgaver for de ansatte. Sykefraværet i 1. kvartal 2018 var 8,3%, mens det i 4. kvartal var på 
7,5%. 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 å komme inn i arbeidslivet. 
 
Kommunens administrasjon og rådmann deltar i prosjekt- og styringsgrupper for ny fastlandsforbindelse. I desember 
2018 ble det utarbeidet en omforent intensjonsavtale for bruløsning fra Ramdal til Smørberg. Samtlige parter har fattet 
vedtak om denne løsningen.  
 
En flott sommer, gjennomførte investeringer i bryggeanlegg, restaurant, kiosk og øvrig bygningsmasse har bidratt til et 
økt antall besøkende på Østre Bolæren. Året 2018 ble et år med omsetningsrekord på alle salgsområder. 
 
Det skal være enkelt å være frivillig i Færder. Dette er vedtatt i Færder kommunes strategi for frivillighet. 
Samspillet med frivilligheten er av viktig for tjenesteutviklingen og for innbyggernes tilhørighet og trivsel i sitt nærmiljø. 
Opplevelsen av en meningsfull fritid og et inkluderende nærmiljø er avgjørende for opplevelsen av et godt liv. 
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I de senere årene har kommunen solgt flere større arealer til boligutvikling. Dette arbeidet, samt arbeid med 
reiselivsutvikling og profilering av vår region er viktig med tanke på tilrettelegging og tilpasning av den demografiske 
utviklingen i kommunen. Omstillingsmidler som kommunen har fått fra departementet etter nedleggelsen av forsvarets 
flystasjon på Mågerø benyttes til å stimulere vekst i lokale arbeidsplasser innenfor reiselivsnæringen. Færder kommune 
er fra 2018 en nasjonalpark kommune. Nasjonalpark-kommuner pålegges et særskilt ansvar for å legge til rette for lokal 
verdiskaping samtidig som verneverdiene i parken tas vare på. Færder kommune skal være en fremover lent og 
attraktiv kommune med mye vind i seilene. 
 
 
 

 
Nøtterøy, 31. mars 2019 
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Kommunens ledelse – politisk / administrativ 
 

 
Ordfører Roar Jonstang    Rådmann Toril Eeg 
 
Ytelser til ordfører og rådmann fremkommer i årsregnskapets note 3.  
 
Kommunestyret har hatt følgende sammensetning: 
 

• Arbeiderpartiet                                          12 representanter 
• Kristelig Folkeparti              2 representanter 
• Høyre                                                            16 representanter 
• Fremskrittspartiet                                        6 representanter 
• Miljøpartiet de Grønne                                2 representanter 

• Felleslista Rødt / SV                4 representanter 
• Senterpartiet      2 representanter 
• Venstre                                   2 representanter 
• Uavhengig      1 representant 

 
Formannskapets sammensetning: 
 

• Arbeiderpartiet                      3 representanter 

• Felleslista Rødt / SV     1 representant 
• Høyre                                              3 representanter 
• Fremskrittspartiet                 2 representanter 
• Senterpartiet             1 representant          
• Kristelig folkeparti            1 representant            

 
Navnene på de enkelte representanter og vararepresentanter fremkommer på kommunens hjemmeside – 
www.faerder.kommune.no - under Politikk og Demokrati / Kommunestyret, råd og utvalg. Samme sted finnes også 
navn på medlemmene av hovedutvalgene. 
 
Kommunens administrative ledelse i 2018: 

• Rådmann, Toril Eeg og hennes ledergruppe: 
• Kommunaldirektør for oppvekst- og kunnskap, Christian Thaulow  
• Kommunaldirektør for helse- og omsorg, Hilde Kari Maugesten 
• Kommunaldirektør for teknisk sektor, Margrethe Løgavlen 
• Kommunaldirektør for administrasjon, kultur og levekår, Laila Rognaldsen 

• Økonomisjef, Kristian Holberg Lægreid 
• Personalsjef, Harald Rygh 
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2 Sektorenes årsrapporter 

2.1 Rådmann 
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2.1.1 Organisasjonskart rådmann og stab 
 
 

 

2.1.2 Årsmelding rådmannens stab 
 
Samfunnssikkerhet og beredskap 
Samfunnssikkerhet og beredskap er organisert i rådmannens stab. 2018 har for beredskap vært preget av 
etableringsfase, og utarbeidelse av beredskapsplanverk har hatt størst fokus og blitt prioritert. Helhetlig ROS (risiko- og 
sårbarhets-) analyse ble gjennomført i 2017 og vedtatt av kommunestyret i 2018. Kommunestyret har også behandlet 
og vedtatt overordnede beredskapsplaner, strategisk del, samt helsemessig og sosial beredskapsplan. Disse har dannet 
grunnlaget for etablering av det øvrige planverket.  
Overordnete operative beredskapsplaner, som er utarbeidet er (flere av planene er lovpålagte): 

o Plan for kriseledelsen og krisestaben 
o Plan for evakuering (evakuerte og pårørende senter (EPS)) 
o Plan for krisekommunikasjon 
o Plan for befolkningsvarsling 
o Plan for atomberedskap 
o Plan for oppfølging av samfunnssikkerhet og beredskap 
o Smittevern- og pandemiplan 
o Diverse øvrige planer 

 
Videre har kommunen rapportert på Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps (DSBs) kommuneundersøkelse 
og Fylkesmannens «selvangivelse». 
 
Kommunen har deltatt i flere felles arrangementer (kurs, komferanser) og prosjekter. Følgende kan nevnes: 

• DSBs samfunnssikkerhetskonferanse 

• Møter i fylkesberedskapsnettverket 
• IUA miljørisikoanalyse (interkommunalt utvalg for akutt forurensning) 
• Gjennomført trusselvurdering 17. mai og utarbeidet beredskapsplan 
• Sambandsøvelser (nødnett). 4 stk. nødnetterminaler ble innkjøpt i 2018. 
• Varslingsøvelser i CIM. (Kommunens fagsysstem og krisestøtteverktøy) 
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• «Beredskapsdagen» på Universitetet i Sørøst-Norge (campus Bakkenteigen) 

• Fagdager i regi av Fylkesmannen 
o ROS 
o Totalforsvar og sikkerhet 
o Samband 

• Deltatt i Vestfold fylkeskommunes (VFKs) ROS analyse vedrørende transportberedskap 
• Kurs og øvelse ved Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB) 

 
Kriseledelsen har hatt kvartalsvise møter gjennom hele året. Videre er det gjennomført ett møte i Færder 
beredskapsråd, hvor kommunens kriseledelse og eksterne samarbeidsparter innen beredskapsarbeid har deltatt. Ca. 30 
personer er medlem av Færder beredskapsråd. 
 
Omstilling etter nedlegggelse av forvarets flystasjon på Mågerø 
Kommunen mottar omstillingmidler fra Kommunal- og moderniseringsdepartmentet over tre år, til sammen tre 
millioner kroner. Midlene skal benyttes til å stimulere vekst i lokale arbeidsplasser. Færder kommune prioriterer 
reiselivsnæringen i omstillingsarbeidet. Næringen antas å ha et potensial for vekst.  Det satses på tre områder; 
kompetansebygging, produktutvikling og utvikling av selve reisemålet. Tønsberg og Færder kommuner utgjør et naturlig 
sammenhengende reisemål, og en besøksstrategi for Tønsberg og Færder er under utarbeidelse.  
 
Nasjonalpark-kommune 
Etter invitasjon fra Miljødirektoratet søkte Færder kommune i 2018 om å bli nasjonalparkkommune. Dette ble innvilget 
i november. Nasjonalpark-kommuner pålegges et særskilt ansvar for å legge til rette for lokal verdiskaping samtidig som 
verneverdiene i selve parken tas vare på. Statusen som nasjonalpark-kommune innebærer også at kommunen må 
innarbeide en rekke kriterier i kommunens planverk ved neste revidering.  
Kommunen er nå en aktør under merkevaren «Norges nasjonalparker» og vil følge designretningslinjene herfra i skilting 
på kaier og friluftsområder.  
 
For omtale fra Rådmannen, HR og Økonomi se rådmannens innledning, samt kapittel 3 og 7. 
 

2.1.3 Driftsresultat og budsjettavvik 
 

 
 
 
Sektoren Rådmannen og stab utgjør 3,0 % av totale midler fordelt til sektorene. Regnskapsmessig forbruk i 2018 er 44,4 
mill. kr mot et budsjett på 45,7 mill. kr. Avvik mellom regnskapsmessig forbruk og regulert budsjett er forklart i tabell 
nedenfor. 
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Enhet

Regnskap 

2018

Regulert 

budsjett 

2018

Avvik i kr Forbruk i %

Rådmann og stab 8 141           8 004           137-           102 %

HR 13 811        14 598        787           95 %

Økonomiseksjonen & Kemneren i Færder 15 953        16 444        491           97 %

Politikere 6 481           6 576           95             99 %

Østre Bolærne -               47                47             0 %

Sum Rådmann 44 385        45 669        1 284        97 %  
 
I tabellen nedenfor kommenteres de største avvikene fra budsjett innenfor sektoren. Avvik over 5 % eller mer enn 1 
mill. kr kommenteres.  
 

Enhet 
Kommentar til avvik 

HR 

HR har et mindreforbruk på kr 712 000  
tilknyttet refusjon sykepenger. Som en del av 
innsparingstiltakene høsten 2018 ble fravær 
ikke erstattet. Resterende mindreforbruk utgjør 
mottatt tilretteleggingstilskudd på kr 75 000.  

 
 

2.1.4 Finansierte tiltak fra kommuneplanens handlingsdel 
Tabellen viser finansierte tiltak fra handlingsplanen 2018-2022 med kommentar. Alle tiltak har referanse til tilhørende 
veivalg fra kommuneplanens samfunnsdel. 
 

 
 
  

Nr Delmål Tiltak Drift/ Invest Kommentar

Rådmann

3 1.3, 3.4, 6.1 Tilskudd Fylkeskommunen rutebåt Drift Gjennomført
4 1.3, 3.4, 6.1 Driftstilskudd rutebåt Drift Gjennomført

HR avdeling

5 8.3, 8.4
KVALITETSLOS  - Compilo - kostnader Oppstart ny plattform utover 
dagens løsning

Drift
Gjennomført

6 8.3, 8.4 Utvidelse GAT (Færder) Drift Gjennomført
Økonomiseksjonen

7 8.3, 8.4
Videreføring med oppslag i gamle systemer fra Tjøme og Nøtterøy, 
samt en overlappingsperiode i 1. halvår 2018. Gjelder systemene 
Agresso, Visma og Basware

Drift
Gjennomført

8 8.3, 8.4
Ekstra revisjon av åpningsbalansen for Færder kommune/ 
Kvalitetssikring av åpningsbalanse

Drift
Gjennomført

9 8.3, 8.4 Økte lisenskostnader Procasso inkassosystem for Færder Drift Gjennomført
Samfunnssikkerhet og beredskap

10 6.6, 8.6
Satellitt-telefon, lokasjonsbasert befolkningsvarsling, årlig VH CIM, kjøp 
av konsulenttjenester, kompetansehevende tiltak

Drift
Delvis gjennomført

Næring

12 2.2, 2.5, 8.8 Utarbeidelse strategisk næringsplan for Færder Drift Ikke gjennomført
16 2.2 Prosjekt verdiskaping i randsonen Drift Gjennomført
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2.1.5 Kostratall 
 

FÆR TBG HRT K-GR13 Landet u/ Oslo Vestfold

Enhet 2018 2018 2018 2018 2018 2018

1 Innbyggere (antall) antall 26 700 45 976 27 334 2 003 078 4 647 141 251 078

2 Netto innflytting (antall) antall -59 515 49 13 008 15 891 1 847

3

Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i 

alderen 15-74 år (prosent) prosent 1,7 2,2 2,4 1,6 1,5 1,8

4 Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 13,2 14,7 16,1 .. .. ..

Befolkningsprofil

Nøkkeltall

 
 

1. Antall innbyggere er tatt med da mange kostra nøkkeltall er oppgitt i faktisk antall i kommunen. Disse 

tallene gir mer informasjon ved sammenligning når man kan se dem ift antall innbyggere. 

2. I 2018 er det flere som har flyttet fra Færder kommune enn til. Kommunen hadde et innenlands flytte 

tap på 130 personer i tredje kvartal.  

3. Færder kommune ligger lavere enn snittet i Vestfold og kommunene Horten og Tønsberg. På landsbasis 

har 38,4 % av de registrerte ledige grunnskole som høyeste fullførte utdanning, mens utdanningsnivået i 

Færder er høyere.  

4. Innvandrere omfatter førstegenerasjonsinnvandrere uten norsk bakgrunn og 

andregenerasjonsinnvandrere. Færder kommune har en lavere andel med innvandrerbakgrunn enn 

Tønsberg og Horten. Foreløpig er det ikke tall for kostra gruppe 13, landet eller Vestfold.  
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2.2 Oppvekst- og kunnskap 
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2.2.1 Organisasjonskart Oppvekst og kunnskap 
 

 
 

2.2.2 Årsmelding 

 
Færder kommune har fokus på implementering av felles arbeidsmodell – Bedre tverrfaglig innsats (BTI). 
Arbeidsmodellen involverer alle tjenestene. Inkludering og mestring alle lærer, er et flerårig prosjekt som bygger opp 
under BTI satsingen.  Formålet er at flere barn skal nyttiggjøre seg ordinær undervisning og at de elevene som har 
behov for det, får hensiktsmessig hjelp så tidlig som mulig. Et mål er få på plass et veletablert mottak som kan avhjelpe 
med rask lavterskelhjelp og et inntak som skal bidra til bedre analyse og forståelse i enkeltsaker før tiltak iverksettes. 
Barnehagene er godt i gang med implementering av ny rammeplan for barnehage, og skolene forbereder seg på nytt 
læreplanverk som tas i bruk, i sin helhet, fra høsten 2020. 
 
Fra 01.08.17 ble det ansatt spesialpedagog i alle barnehagene i kommunen, både kommunale og private. Det er totalt 
17,75 årsverk spesialpedagoger. I 2017 var det 4,6 % som mottok enkeltvedtak med spesialpedagogisk hjelp. Pr 
15.12.18 var det 2,7 % barn som mottok spesialpedagogisk hjelp, en nedgang i antall enkeltvedtak på 41 % fra 2017. Fra 
1. august 2018 ble det innført pedagognorm i barnehagene. Færder kommune ansatte 15 nye barnehagelærere i juni 
2018. På grunn av færre barn måtte Lindhøy barnehage nedjustere 2 avdelinger. 
 
Skolene arbeider med implementering av ny læreplan. Videre er det arbeidet med innsatsteam mot mobbing og 
etablering av handlingsveileder for skolevegring/vold og utagering. Handlingsveilederne skal implementeres i løpet av 
2019. I 2018 er det innført digitale barnemapper, hjemmesider for skolene er forbedret, eksterne skjema for skolene og 
barnehagene er digitaliserte og ressursfordelingsmodell i tråd med lærernorm er laget. Skolene har tatt i bruk nytt 
timeplanverktøy, integrasjon mot HR-systemene er forbedret, nytt digitalt rekrutteringsverktøy er tatt i bruk og det 
samme er kommunikasjonssystem for SFO.  
 
Forebyggende helsetjenester er utvidet de siste årene og har i tillegg til helsestasjon og skolehelsetjeneste etablert et 
psykisk helseteam med psykologer og familieterapeut samt fysio/ergoterapeut-team. Fritid Færder har fått 
utlånsordningen BUA, og ungdomsråd er etablert. Fokus har vært implementering av nye nasjonale retningslinjer for 
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helsestasjons- og skolehelsetjenesten der det stilles økte krav til tjenesten. I tillegg er det jobbet med å integrere BTI-
modellen i det daglige arbeidet.  
 
PPT har som mål å jobbe mer forebyggende og systemrettet. Dette gjøres ved å bidra til å styrke det 
allmennpedagogiske tilbudet i barnehager og skoler og gjennom å øke kompetansen i skoler og barnehager. Tjenesten 
har blitt omorganisert med mål om å øke tilstedeværelse barnehager og skoler.   
PPT har også lovpålagte oppgaver innenfor sakkyndighet som må ivaretas. 
 
Pårørende gir gode tilbakemeldinger på trygghet og innhold i avlastning (brukerundersøkelse 17/18).  
Mange barn/unge uttrykker trivsel og trygghet i avlastning, barnebolig, boliger for enslige mindreårige flyktninger og 
akutt enhet for barnevern i 2018. Akuttenheten ble lagt ned høsten 2018. 2 boliger for enslige mindreårige flyktninger 
ble lagt ned. Det ble opprettet 5 barneboliger. Heldøgns avlastning ble flyttet fra Kjernåsveien til Dueveien 24 i 
september. Tilbud etter skoletid, timesavlastning ble økt fra august. 
 
Barneverntjenesten har arbeidet med å kvalitetssikre meldinger til tjenesten og få til gode avklaringer. Meldingene har 
økt i 2018. Tjenesten mottar meldinger på barn som skulle ha fått hjelp tidligere og av andre. Det er blitt arbeidet med 
flere spedbarn enn tidligere år. Dette har medført kjøp av flere institusjonsplasser for foreldre/ barn.  
 
Ungdom med sammensatte behov, foreldre som ikke klarer omsorgsoppgavene, ungdom som strever med å gå på 
skolen og ungdom som strever med rusutfordringer eller andre symptomuttrykk krever økt innsats fra tjenesten. Fokus 
har vært på barn utsatt for vold, samarbeid med politi og Barnehus. I tillegg kommer arbeidet med prosjektet der det 
prøves ut endret ansvarsfordeling mellom stat og kommune innenfor barnevernområdet fram til ny barnevernreform 
trer i kraft.  
 

2.2.3 Driftsresultat og budsjettavvik 
 
 

 
 

Sektorens regnskap utgjør 40 % av totale midler som er brukt på sektorene. Regnskapet viser 595,1 mill. kr mot 
budsjettert 597,6 mill. kr. Avvik mellom regnskapet og regulert budsjett fremkommer nedenfor. 
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2.2.4 Budsjettavvik 
 
Sektorens regnskap viser følgende avvik og forbruk i % av regulert budsjett: 
 

Enhet

Regnskap 

2018

Regulert budsjett 

2018
Avvik i kr Forbruk i %

Kommunaldirektør og stab 15 766                     16 043                        277                98,28

Skoler 281 970                  280 808                     1 162-            100,41

Kommunale barnehager 94 419                     95 650                        1 231            98,71

Private barnehager 116 769                  113 295                     3 474-            103,07

PP-tjenesten 8 607                       8 259                          348-                104,22

Barnevern 36 144                     34 983                        1 161-            103,32

Helsestasjon 19 245                     19 364                        119                99,39

RMU 22 217                     29 202                        6 985            76,08

Sum Oppvekst og kunnskap 595 137                  597 604                     2 467            99,59  
 
 
I tabellen nedenfor kommenteres avvik over 5 % eller mer enn 1 mill. kr. innenfor sektoren.  
 

Enhet Kommentar til avvik 

Skoler 

Merforbruk voksenopplæring 1,8 mill. kr pga. flere elever, 
merforbruk skyss barnehage- og skolebarn 0,8 mill. kr, 
mindreforbruk spesielle undervisningstiltak andre kommuner 0,5 
mill. kr, merinntekt refusjon fra stat og kommuner 0,9 mill. kr  

Kommunale barnehager 
Mindreforbruk lønnsutgifter 1,5 mill. kr, mindreinntekt 
oppholdsbetaling 0,3 mill. kr  

Private barnehager  Kjøp av barnehageplasser i andre kommuner 3,3 mill. kr  

Barnevern 

Merforbruk 1 mill. kr må sees mot tilsvarende mindreforbruk i 
RMU vedrørende akuttenheten som også er en del av 
barnevernsprosjektet. 

RMU 
Utsatt etablering barneboliger 6 mill. kr og 1 mill. kr i 
mindreforbruk prosjekt statlig barnevern sin akuttenhet 

 
 

2.2.5 Finansierte tiltak fra kommuneplanens samfunnsdel 
Tabellen på neste side viser finansierte tiltak fra handlingsplanen 2018-2021 med kommentar. Alle tiltak har referanse 
til tilhørende veivalg fra kommuneplanens samfunnsdel. 
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Nr. Delmål Tiltak Drift/ Invest Kommentar 

    Barnehage     

203 5.1 
Årseffekt for tjenester til barn med spesielle behov. 
Assistentressurs 3,9 årsverk og spesialpedagogisk ressurs 4 
årsverk fra 1.8.2017 kommunale barnehager 

Drift Gjennomført 

204 5.1 
Årseffekt for tjenester til barn med spesielle behov. 
Assistentressurs 1,7 årsverk og spesialpedagogisk ressurs 
5,25 årsverk fra 1.8.2017 private barnehager 

Drift Gjennomført 

    Skole     

207 5.1 Statlige kompetansekrav lærere Drift Gjennomført 

209 5.1 Helårseffekt av 4 lærerårsverk i ungdomskolen  Drift Gjennomført 

    Forebyggende helsetjenester barn og unge     

213 4.1, 5.1 0,2 årsverk jordmor Drift Gjennomført 

214 4.1, 5.1 
Videreføring styrking av skolehelsetjenesten videregående 
skole 0,5 årsverk. 

Drift Gjennomført 

 

2.2.6 Kostra 
 

FÆR TBG HRT K-GR13 Landet u/ Oslo Vestfold

Enhet 2018 2018 2018 2018 2018 2018

1

Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 

1-2 år (prosent) prosent 89,9 85,5 80,3 84,1 84 83,2

2

Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 

3-5 år (prosent) prosent 98,4 98,4 95,8 97,3 97,3 96,5

3

Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning 

(prosent) prosent 44,2 46,1 46,7 40,4 40,8 45,4

4

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold 

til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 85,7 90,3 78,5 84,6 84,6 79,9

5

Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år 

(kr) kr 174 156 149 704 150 041 150 636 153 249 150 137

Barnehager

Nøkkeltall

 
 

1. og 2. Færder kommune har full barnehagedekning i hht. barnehageloven. Andelen barn med 

barnehageplass er over nivået for Vestfold-kommunene. 

3. Barnehagene i Færder kommune følger barnehagelovens norm for pedagogisk bemanning. 

4. Færder kommune har 4 barnehageplasser avsatt til flyktninger som kommer flyttende til kommunen 

gjennom året. Det er tett dialog mellom barnehagemyndigheten og FINT (Flyktning- og 

innvandrertjeneste) for å få minoritetsspråklige barn i barnehage.  

5. Netto driftsutgifter per innbygger for kommunale og private barnehageplasser er over nivået for 

Vestfold-kommunene og skyldes at Færder har en høyere dekningsgrad enn snittet. Færder kommune 

har høyere utgifter til spesialpedagogiske tiltak enn de andre kommunene i Vestfold. I tillegg består de 

kommunale barnehagene av små og mellomstore enheter der kapasiteten ikke er fullt utnyttet ifht areal 

og pedagognorm. 
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FÆR TBG HRT K-GR13 Landet u/ Oslo Vestfold

Enhet 2018 2018 2018 2018 2018 2018

1

Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per 

innbyggar 0-22 år (kr) kr 4 629 6 708 7 048 7 887 8 326 7 671

2

Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år 

(prosent) prosent 4,6 4,8 4,2 3,5 3,9 3,9

3

Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av 

barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 435 008 439 735 532 658 462 527 442 356 490 080

4

Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader 

(prosent) prosent 96 99 92 88 87 97

Barnevern

Nøkkeltall

 
 

1. Sett i forbindelse med kommunens deltagelse i prosjekt barnevern, kan dette medføre reduserte 

driftsutgifter i det ordinære barnevernet.  

2. Antall meldinger har økt fra 2017 til 2018. Medfører behov for flere tiltak. BTI arbeidet medfører flere 

meldinger.  

3. Færder kommune ligger på samme nivå som sammenlignbare kommuner. 

 

4. Økt arbeidsbelastning på basisbarnevernet/det kommunale barnevernet, medfører noe lengre 

behandlingstid.  

 
FÆR TBG HRT K-GR13 Landet u/ Oslo Vestfold

Enhet 2018 2018 2018 2018 2018 2018

1

Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med 

særskilt norskopplæring (antall) antall 15,7 6,9 31,1 21,7 21,1 14,8

2

Årstimer til spesialundervisning per elev med 

spesialundervisning (antall) antall 127 134,1 192,7 135,1 137,6 136,5

3 Gruppestørrelse 2 - indikasjon på lærertetthet (antall) antall 17,4 18,1 16 17,3 16 17,1

4

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 

222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 101 841 101 656 107 758 103 330 112 430 105 111

Grunnskole

Nøkkeltall

 
 

1. Fordelt på antall elever som mottar særskilt norskopplæring gir Færder kommune det samme som 

Vestfoldsnittet men gir noe lavere årstimetall enn Kostragruppe 13. 

2. Færder kommune gir i snitt færre årstimer til spesialundervisning fordelt på de elevene som mottar 

spesialundervisning enn både kostragruppe 13 og landet uten Oslo. 

3. Gruppestørrelse 2 – lærertetthet i ordinær undervisning - i Færder er tilnærmet det samme som 

Kostragruppe13, men er noe høyere enn landet uten Oslo. Færder kommune innfrir kravet til lærernormen. 

4. Netto driftsutgiver til grunnskolesektoren ligger under snittet i Vestfold. Dette skyldes lave driftsutgifter.  

 

 
FÆR TBG HRT K-GR13 Landet u/ Oslo Vestfold

Enhet 2018 2018 2018 2018 2018 2018

1

Avtalte årsverk i helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år 

(årsverk) årsverk 50,9 47,6 42,4 37,9 42,1 42

2

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter 

hjemkomst (prosent) prosent 97,6 100,7 108,1 90,6 90,1 98,7

Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Nøkkeltall

 
 

1. Justert for årsverk tilknyttet fritidsarbeid for barn og SLT blir avtalte årsverk i helsestasjonen og 

skolehelsetjenesten 42,7 % som ligger på landsgjennomsnittet og snittet for Vestfold.  

2. Hjemmebesøk er en prioritert oppgave. 
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2.3 Helse og omsorg 
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2.3.1 Organisasjonskart Helse og omsorg 
 
 

 
 

2.3.2 Årsmelding 
Under etablering av Færder kommune ble deler av helse- og omsorgssektoren omorganisert. Konsolidering av ny 
struktur, oppgavefordeling og implementering av nye styringssystem har hatt prioritet.  
Den demografiske utviklingen gir helse og omsorgssektoren en effektiviseringsutfordring. For å effektivisere driften har 
kommunen investert i en overgang mellom Bjønnestoppen og Bjønnesåsen sykehjem og digitalt tilsyn på institusjonen. 
Dette for å øke tilgjengelighet til fellesaktiviteter for beboerne og redusere behov for bemanning på natt. Færder 
kommune deltar i felles innkjøpsordning for velferdsteknologi i Vestfold og Telemark. Sektoren har sammen med 
eiendomsforvaltningen planlagt videre bruk av tidligere Gipø sykehjem. Hjemmetjenestens medarbeidere har flyttet inn 
i nye lokaler på Gipø og Tjøme. Den ambulerende hjemmetjenesten bistår med sykepleiefaglig kompetanse til dem som 
bor i kommunens omsorgsboliger. 
 
Hovedutvalget vedtok gjennomføring av en tjenesteanalyse av institusjonstjenesten og bemannede omsorgsboliger. 
Ulike effektiviseringstiltak er iverksatt slik som rendyrking av avdelinger i institusjonstjenesten og omgjøring av plasser 
iht innbyggernes vedtak. Ledere og hovedtillitsvalgte har fått kurs i logistikk- og driveranalyser for 
arbeidstidsplanlegging. Hjemmetjenesten har fått en akuttplass til disposisjon i institusjonene uavhengig av 
tjenestekontorets tildeling. Helsehuset har tatt i bruk et nytt dokumentasjonssystem for å øke kvalitet i tiltaksplaner og 
dokumentasjon.   
 
Rus- og psykisk helsetjenesten i kommunen har et utstrakt samarbeid med oppvekstsektoren spesielt knyttet til 
ungdom og unge voksne. Kommunen har etablert en kriseplass ved akutte behov. Kapasiteten i bemannede boliger i 
Tinghaugveien er utvidet med 4 hybler/leiligheter. Færder kommune har vært programkommune i Husbanken. Mål og 
resultat fra dette arbeidet er rapportert videre til Husbanken. Brannforebygging for sårbare grupper har vært prioritert i 
et samarbeid mellom ViB, eiendomsforvaltningen og helse og omsorgssektoren. Det er foretatt en økonomisk  
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gjennomgang av husleienivået og vedlikeholdsnivået i kommunale boliger. Gjengsleieprinsippet ble innført som følge av 
dette.  
 
Kvalitetsutvalget er utvidet med brukerrepresentant og forbedringsarbeidet er forløpende fulgt opp gjennom året. 
Kommunen har gjennomført tilsyn med private leverandører, og fylkesmannen har gjennomført tilsyn med både 
kommunens egen virksomhet og to av de private leverandørene kommunen benytter. Kompetansestrategien er fulgt 
opp, og er under revisjon i 2019. I miljøarbeidertjenesten er det etablert fagkoordinatorstillinger i alle boliger. De har 
etablert nettverk med spesielt fokus på arbeid med tiltaksplaner og dokumentasjon.  
 
Tilbud til innbyggere med demenssykdom er kartlagt og et demensforløp er etablert. Tilsvarende er et 
rehabiliteringsforløp under utvikling.  
 
Tønsbergregionen legevakt og øyeblikkelig hjelp døgntilbud åpnet på Kjelle. Færder kommune har videreført 
samarbeidet med Tønsberg kommune om hjelpemiddellager, lavterskeltilbudet Sidebygningen og feltpleien. 
Kommunen i Vestfold har et tett samarbeid med sykehuset i Vestfold. Kommunen betalte for 264 overliggerdøgn i 
2018. 
 

2.3.3 Driftsresultat og budsjettavvik 
 
 

 
 
Sektoren Helse og omsorg utgjør 41 % av totale midler fordelt til sektorene. Regnskapsmessig forbruk i 2018 er 611,2 
mill. kr mot et budsjett på 606,1 mill. kr. Avvik mellom regnskapsmessig forbruk og regulert budsjett er forklart i tabell 
nedenfor. 
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Enhet

Regnskap 

2018

Regulert 

budsjett 

2018

Avvik i kr Forbruk i %

Kommunaldirektør Helse 35 139               35 816        677           98 %

Tjenestekontoret 74 995               74 444        551-           101 %

Rus og Psykiatri 38 192               39 537        1 345        97 %

Hjemmetjenester 82 344               81 160        1 184-        101 %

Omsorgsboliger 35 986               35 335        651-           102 %

Miljøarbeidertjenesten 108 387             107 191      1 196-        101 %

Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter 136 470             133 644      2 826-        102 %

Smidsrød Helsehus 99 690               98 977        713-           101 %

Sum Helse og omsorg 611 203             606 104      5 099-        101 %  
 
 
I tabellen nedenfor kommenteres de største avvikene fra budsjett innenfor sektoren. Avvik over 5 % eller mer enn 1 
mill. kr kommenteres.  
 

Enhet 
Kommentar til avvik 

Rus og Psykiatri 
Vakante stillinger og lønnsbesparelser utgjør et 
mindreforbruk på 1,35 mill.kr. 

Hjemmetjenester 

Merforbruket skyldes innleie fra vikarbyrå 
tilsvarende 1,2 mill.kr grunnet behov for økt 
fagkompetanse.  

Miljøarbeidertjenesten 
Økende behov for avlastning samt ny beboer gir et 
merforbruk på 1,2 mill.kr.  

Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter 

Merforbruket skyldes mindreinntekt 
oppholdsbetaling med 1 mill.kr.  Brukere med 
større behov har gitt et merforbruk på overtid med 
1,5 mill.kr.  Økte kostnader til lisenser utgjør 0,3 
mill.kr.  

 
 

2.3.4 Finansierte tiltak fra kommuneplanens handlingsdel 
Tabellen viser finansierte tiltak fra handlingsplanen 2018-2022 med kommentar. Alle tiltak har referanse til tilhørende 
veivalg fra kommuneplanens samfunnsdel. 
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Nr Delmål Tiltak Drift/ Invest Kommentar

Helse og omsorg, felles

301 4.3 Tønsbergregionen legevakt og ØHD-tilbud 2018 Drift Gjennomført

301 4.3, 4.4 Redusert kostnad egenregi ØHD. Flyttes til legevakten Drift Gjennomført

302 4.4 Styrke/videreføre 3 plasser på Villa Smidsrød Drift Gjennomført

303 4.3 Samordning om egenbetaling: praktisk bistand Drift Gjennomført

307 4.3 Kommunal egenandel, fysioterapi/frisklivsresept Drift Gjennomført

Tjenestekontor

312 4.2, 4.3 Færder, omsorgsstønad harmoniseres Drift
Delvis 
gjennomført

Tjenester til hjemmeboende

318 4.2, 4.3
Innkjøp av smarttelefoner mobile enheter i ulik størrelse 
og programvare

Drift
Ikke 
gjennomført

Hjemmetjenester

319 4.1, 4.3 Videreføring av styrket innsatsteam//hjemmerehab Drift
Ikke 
gjennomført

320 4.3 Nye årsverk i Hjemmetjenesten, ambulerende Drift Gjennomført

321 4.3
Nye årsverk i Hjemmetjenesten, Hjemsengveien 9, 11, 13 
og 15

Drift Gjennomført

Rus og psykiatritjenesten

326 4.1, 4.3
Forebygging av unge risikoutsatte, 2 stillinger og 1 
erfaringskonsulent

Drift Gjennomført
 

  

2.3.5 Kostratall 
 

FÆR TBG HRT K-GR13 Landet u/ Oslo Vestfold

Enhet 2018 2018 2018 2018 2018 2018

1

Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per 

innbygger (kr) kr 28 323 27 214 25 065 24 896 27 206 26 585

2

Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger 

(årsverk) årsverk 304,4 295 294,8 289,8 311,5 320,1

3 Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 10,4 10,7 10,1 10,7 11,3 10,5

4

Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere 

(årsverk) årsverk 8,2 8,7 7 9,2 9,5 9,1

Nøkkeltall

Helse- og omsorg

 
 

3. Færder kommune har større avstander mellom byggene innen helse- og omsorgstjenestene enn 

Tønsberg og Horten kommuner, med spredt bebyggelse per virksomhet. Kombinert med avskrivning av 

to nye institusjoner blir utgiftene høyere per innbygger. Færder kommune har 37,4 % i yrkesaktiv alder 

mot 40,4 og 42,1 % i hhv Horten og Tønsberg kommuner. Andelen eldre over 80 er over 4 % i Færder 

kommune mot 3,9 % i Horten og Tønsberg kommuner.  Færder kommune har flere eldre og flere under 

18 år i sin befolkningssammensetning og samtidig færre i yrkesaktiv alder. Kostnadene blir høyere per 

innbygger på helse og omsorgstjenester. 
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4. Færder kommune har inkludert boligkontoret og enkelte stillinger fra Psykisk helse og rus i tjenesten. 

Dette bidrar til høyere tall på denne indikatoren. Ved å se på indikator under Psykisk helse og rus, Netto 

driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr), er denne vesentlig lavere enn 

sammenliknbare kommuner.  

5. Færder kommune har tilsvarende legedekning som sammenliknede kommuner. Av 27,4 årsverk er 22 av 

disse knyttet til fastlegehjemler. Øvrige er tilknyttet institusjoner, helsestasjon og kommuneoverlege. 

6. Færder kommune har tilsvarende fysioterapidekning som sammenliknede kommuner. Av 22 årsverk 

fysioterapeuter er 11,2 av disse knyttet til avtalehjemler. Øvrige er tilknyttet, institusjoner, helsestasjon 

og ambulerende hjemmetjeneste. 

 
FÆR TBG HRT K-GR13 Landet u/ Oslo Vestfold

Enhet 2018 2018 2018 2018 2018 2018

1 Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 519 1 086 553 37 424 96 649 5 572

2

Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for 

rullestolbrukere (prosent) prosent 60 42 45 52 53 54

3

Brutto investeringsutgifter til boligformål per 

innbygger i kroner (kr) kr 843 1 346 365 1 535 1 505 1 292

4

Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 

måneder (antall) antall 17 59 33 1 497 2 737 235

5

Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering 

med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 0,9 0,7 1,4 1,4 1,4 1,2

Bolig

Nøkkeltall

 
 

1. Færder kommune har et godt tilbud til boligsøkere som er vanskeligstilte. 

2. Færder kommune har fokus på livsløpsstandard i kommunale boliger. 

3. Færder kommune har inngått tilvisningsavtale med Obos. Det betyr at det er Obos som investerer i bolig. 

Kommunen har tildelingsrett. 

4. Færder kommune har få som må benytte midlertidige botilbud.  Boligsosialt team har i samarbeid med 

NAV egne ressurser som driver med boligveiledning og hjelp til å finne varig bolig. 

5. Kommunen har et høyt prisnivå som gjør det vanskelig for de som kommer inn under ordningen for 

startlån å kunne kjøpe bolig.  

 

 
 

1. Færder kommune har i 2018 fått innrapportert en del av årsverkene i Psykisk helse og rus under Helse og 

omsorg. Dette sammen med en effektiv organisering, gjør at driftsutgiftene er lavere enn 

sammenliknede kommuner. Tallet vil være noe høyere fra 2019 når innrapporteringen blir korrigert. 

2. Færder kommune har kanskje en noe økt tilflytting grunnet Distriktspsykiatrisk senter Vestfold på Linde 

og Avdeling for rusbehandling på Skjerve. Her er grunnlaget så lite at det prosentmessige utslaget kan 

fremstå uforholdsmessig stort.  
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3. Færder kommune kjøper sporadisk tiltaksplasser, da ofte av ideelle organisasjoner. Dette skjer da i 

påvente av rusbehandling eller annen behandling.  
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2.4 Teknikk og miljø 
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2.4.1 Organisasjonskart teknikk og miljø 
 
 

 

2.4.2 Årsmelding 
 
Det har vært høy aktivitet og stor saksmengde på alle virksomhetens fagområder. Dette har gitt kapasitetsutfordringer. 
I tillegg har kommunesammenslåingen gitt merarbeid, særlig innenfor byggesaksområdet. Våren 2018 ble det innleid 
konsulent til å behandle byggesøknader og 1 årsverk ble omdisponert til byggesak fra reguleringsplan og klima- og 
miljø. Budsjetterte gebyrinntekter på byggesaksområdet ble nedjustert med 2,5 mill. kr i 2. tertial. 
 
På landbruksområdet ga tørkesommeren 2018 et merarbeid, særlig knyttet til behandling av søknader om erstatning 
for avlingsvikt. 
 
I Eiendomsforvaltningen er det gjennomført en effektivisering i renhold som gjør at renholdsavdelingen i kommunen tar 
over det kjøpte renholdet i egen regi uten å øke bemanning. Dette gir en økonomisk gevinst beregnet til 1,75 mill. kr. 
 
Det er gjennomført planleggingsarbeid/forprosjekt i forbindelse med bygging av ny skole på Labakken. 
 
De siste årene har det vært et ekstra fokus på brannsikkerhet, og det er i 2018 kartlagt og gjennomført flere 
brannsikkerhetstiltak som etablering av flere automatisk slukkeanlegg ved kommunale boliger. Dette arbeidet 
fortsetter ut i 2019/20. 
 
Salg av kommunal eiendom har gitt kommunen en inntekt for 2018 på ca. 30 mill.kr. 
Det ble meldt et behov om utvidelse ved Tinghaugveien 7, og disse ble ferdigstilt med 4 nye leiligheter i 2018. 
Det ble etablert overgang ved Bjønnesåsen – Bjønnestoppen som vil gi en økonomisk gevinst i form av fremtidig 
bemanning for tjenestestedet. Underetasjen i Tjøme rådhus er bygget om for hjemmetjenesten. 
 
Året startet med en lang vinter med mye brøyting og strøing, og fortsatte med en brå overgang til sommer. Dette 
medførte et press på mannskapet på utedrift med behov for bruk av overtid.  
 
Det er gjennomført en effektivisering i form av reduksjon av innkjøpte tjenester ved å bruke egne på flere oppgaver i 
utedriften. 
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Det er gjort en omlegging innenfor renovasjon på friområder med gjennomgang av dunker og plassering.  Dette 
sammen med nye avfallsdunker som varsler direkte til renovasjonsfirma når det er behov for tømming. Dette har 
redusert antall timer til å håndtere renovasjon både i ordinær drift og på overtid. Det er gjort besparelser på bruk av 
konsulenter i prosjektoppfølgingen ved å bruke egne ansatte. Samarbeidet med planavdelingen er forbedret ved at en 
person håndterer alle kommunaltekniske planer. Arbeidet med å knytte tekniske anlegg til samme driftskontrollsystem 
er kommet godt i gang i 2018. 
 

2.4.3 Driftsresultat og budsjettavvik 
 

 
 
 
Sektoren teknikk og miljø utgjør 80 % av totale midler fordelt til sektorene. Regnskapsmessig forbruk i 2018 er 80 mill. 
kr mot et budsjett på 86 mill. kr. Avvik mellom regnskapsmessig forbruk og regulert budsjett er forklart i tabell 
nedenfor. 
 
 
 

Enhet

Regnskap 

2018

Regulert budsjett 

2018
Avvik i kr Forbruk i %

Teknisk stab og kommuneplan 8 209                       8 453                          244                97,11

Kommuneutvikling 9 051                       10 000                        949                90,51

Eiendomsforvaltning 73 140                     75 089                        1 949            97,40

Brannvesen 19 534                     20 482                        948                95,37

Utedrift / Drift og anlegg 28 121-                     25 740-                        2 381            109,25

Småbåthavner og sjøbruk 1 875-                       2 222-                          347-                84,37

Sum Teknikk og miljø 79 938                     86 062                        6 124            92,89  
 
 
I tabellen nedenfor kommenteres de største avvikene fra budsjett innenfor sektoren. Avvik over 5 % / 1 mill. 
kommenteres. 
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Enhet 

Kommentar til avvik 

Kommuneutvikling 

Kommuneutvikling har et mindreforbruk tilsvarende 0,9 mill. kr. 
tilknyttet redusert kjøp av konsulenter og tjenester til oppstart av 
nye prosjekter. 

Eiendomsforvaltning 

Merinntekt på utleieinntekter utgjør 1,9 mill.kr. Merinntekten ble 
varslet i 2. tertial. Det ble foreslått at inntekten skulle dekke opp 
eventuelle økte strømkostnader. Strømkostnadene for 2018 ble 
lavere enn forventet. 

Utedrift / Drift og Anlegg 

Mindreforbruk på 2,4 mill. knytter seg til innsparing på 
driftsavtaler, drift av egne transportmidler og inventar.  
Videre er det en merinntekt knyttet til parkering og gjestehavn, se 
kommentar under småbåthavner og sjøbruk. 
For selvkostområdet er det et netto mindreforbruk tilsvarende 0,8 
mill. kr 

Småbåthavner og sjøbruk 

Småbåthavner og sjøbruk har mindreinntekt knyttet til  gjestehavn. 
Avviket oppstår ettersom denne inntekten er regnskapsført på 
enhet for utedrift. 

 
 

2.4.4 Gjennomførte tiltak i forhold til handlingsplanen 
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 Delmål Tiltak 
Drift/ 
Invest 

Kommentar 

    Eiendomsforvaltningen      

401 6.8 Rehabiliteringsplan formålsbygg Investering Gjennomført 

402 6.8 Rehabiliteringsplan /boligfornyingsplanen Investering Gjennomført 

404 
1.5, 4.5, 

6.8 
Økt ramme bevilgning Wilhelmsenhallen innvendig 
rehabilitering  

Investering Gjennomført 

405 5.1, 6.8 Bygging av ny skole Labakken  Investering Delvis gjennomført 

410 6.8 
Tjøme kommunehus - ombygging 
hjemmetjenesten lokaler 

Investering Gjennomført 

411 4.4 Overgang Bjønnesåsen - Bjønnestoppen Investering Gjennomført 

415 5.1, 6.8 Planlegging/rehabilitering av Tjøme ungdomsskole Investering Ikke gjennomført 

418 4.4 To småhus på Haug Investering Ikke gjennomført 

422 
1.1, 1.2, 

6.8 
Prosjektering og bygging av bibliotek Investering Ikke gjennomført 

    Kommuneutvikling     

424 1.1, 3.4 Friluftsformål Investering  Delvis gjennomført 

425 3.2, 3.4 
Utarbeide grønnstrukturanalyse, inkl. kartlegging 
og verdsetting av friluftsområder 

Drift  Delvis gjennomført 
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426 6.8, 7.1 Utarbeide klima- og energiplan Drift  Delvis gjennomført 

428 1.2, 1.6 
Planlegging av offentlige arealer i Teie sentrum 
inklusive utvikling av Teie torv som en attraktiv 
offentlig møteplass. 

Drift  Ikke gjennomført 

430 8.3 
Styrke saksbehandlerkapasiteten på byggesak - 
100% stilling 

Drift  Gjennomført 

431 8.3 
Styrke saksbehandlerkapasiteten på landbruk - 
40% stilling  

Drift  Ikke gjennomført 

432 8.3 Viltnemd Drift  Gjennomført 

433 8.4 Tjenestebil oppmåling Drift  Gjennomført 

    Virksomhet drift og anlegg     

442 6.2 Kommulale veier - oppgradering Investering  Gjennomført 

443 6.1, 6.2 
Kommunale veier - oppgradering 
busstopp/lommer universell tilrettelegging  

Investering  Ikke gjennomført 

444 6.1 Veilys - Oppgradering Investering  Gjennomført 

445 
1.6, 3.3, 
6.1, 6.2 

Planlegge og bygge sykkelveier i henhold til 
trafikksikkerhetsplanen 

Investering  Gjennomført 

446 
8.6, 6.1, 

6.2 
Gjennomføre mindre tiltak i kommunens 
trafikksikkerhetsplan. 

Investering  Gjennomført 

447 6.1 Tilskudd til Veierland - ferjen Drift  Gjennomført 

448 8.6, 1.6 Trafikantrettede tiltak skoler, barnehager, frivillige Drift  Gjennomført 

450 6.4 
Utbygging og fornyelse av avløpsanlegg i henhold 
til hovedplan avløp og utslippstillatelsen 

Investering  Gjennomført 

451 6.2 Even Tollefsensvei Investering  Gjennomført 

452 6.3 Sigevann Støyten Investering  Gjennomført 

453 6.4 
Opprydding i avløp som ikke går til  renseanlegg i 
henhold til handlingsplan.   

Investering  Gjennomført 

454 6.3 
Utbygging og fornyelse av anlegg i henhold til 
hovedplan vann  

Investering  Gjennomført 

455 8.4 Fornyelse av utstyr og maskinpark Investering  Gjennomført 

456 8.4 Nye lisenser - INFOR / Datastream - 2stk Drift  Ikke gjennomført 

464 3.6 Utvidelse Nøtterøy kirkegård Investering  Delvis gjennomført 

465 
5.2, 3.3, 

3.4 
Oppgradere Rosanes friområde, tilrettelegging for 
opphold, lek mv.   

Investering  Delvis gjennomført 

 
 

2.4.5 KOSTRA 
 

FÆR TBG HRT K-GR13 Landet u/ Oslo Vestfold

Enhet 2018 2018 2018 2018 2018 2018

1

Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per 

innbygger (kr) kr 474 275 161 303 295 241

2 Herav utgifter til renhold (kr) kr 247 182 146 154 161 163

3 Herav energikostnader per kvadratameter (kr) kr 134 139 118 117 126 132

Nøkkeltall

Eiendomsforvaltning

 
 

1. Færder kommune ligger unaturlig høyt sammenlignet med nærliggende kommuner. Forklaringen er bl.a. 

at kostnader forbundet med prosjektutvikling og utvikling av eiendom også ligger inne i disse tallene. Det 
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vil bli gjort en ny vurdering av hvilke kostnader som skal føres på funksjon 121 - forvaltning av eiendom - 

i forbindelse med budsjett 2020.  

2. Færder kommune ligger høyere enn sammenlignbare kommuner. Dette skyldes at utgifter til 

hjemmerenhold også er medtatt i tallene. I tillegg har kommunen identifisert mulighet for besparelser 

på dette område som implementeres i 2019. 

3. Nøkkeltallet viser hvor store energi kostnader Færder kommune har per kvadratmeter av alle utvalgte 

formålsbygg som kommunen eier.  

 
FÆR TBG HRT K-GR13 Landet u/ Oslo Vestfold

Enhet 2018 2018 2018 2018 2018 2018

1 Energiutgifter per m2 kommunalt eide bygg (kr) kr 134 139 118 117 126 132

2

Andel oljeforbruk av totalt forbruk i kommunens 

eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 3 2 0 1 1 1

3

Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i kommunens 

eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 97 93 93 97 96 96

4 Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 7 6 5 3 4 4

Klima og energi

Nøkkeltall

 
 

1. Energiutgifter omtrent som gjennomsnitt i Vestfold. Denne forventes å gå ned når nytt SD-anlegg 

(sentraldrift) er fullt ut implementer. Oppgradering av bygningsmassen vil energiforbruket i fremtiden gå 

ned. 

2. Oljekjeler er faset ut, men brukes unntaksvis ved feil vel el-kjeler  eller som topping ved behov.  

3. Forventes til 100, gitt at elektrisitet er fornybar. 

4. Utslipp forventes redusert når oljekjeler er faset ut i 2020. 

FÆR TBG HRT K-GR13 Landet u/ Oslo Vestfold

Enhet 2018 2018 2018 2018 2018 2018

1 Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 597 672 302 43 988 139 010 7 478

2

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker 

med 12 ukers frist (dager) dager 32 55 35 46 39 56

3

Andel av innvilgete byggesøknader som skjer 

gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 15 1 .. 22 20 12

4

Tilsyn i ikke omsøkte byggesaker for byggevirksomhet 

som skulle vært omsøkt (antall) antall 15 9 4 1 356 3 868 96

5

Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble 

innvilget (antall) antall 23 2 .. 990 6 148 138

6 Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 69 83 88 92 81 89

Plan, byggesak og miljø

Nøkkeltall

 
 

1. Saksmengden viser høy byggeaktivitet sammenlignet med nabokommuner, men tallet er noe laver enn 

Tjøme og Nøtterøy kommuner i foregående år. 

2. Måten å beregne saksbehandlingstid på som fremgår av byggesaksforskriften. «Opplevd 

saksbehandlingstid» hos søkere vil nødvendigvis være lengre. 

3. Dispensasjoner skyldes i hovedsak eldre reguleringsplaner og strandsonesaker. 

4. Egen enhet som jobber med tilsyn, økt aktivitet som følge av dette. 

5. I hovedsak rivning og gjennoppføring på dispensasjon. 

6. Færder kommune har en redusert dekningsgrad tilknyttet byggesaker som følge av saksbehandlingstid 

og lovlighetsoppfølging i 2018.  
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FÆR TBG HRT K-GR13 Landet u/ Oslo Vestfold

Enhet 2018 2018 2018 2018 2018 2018

1

Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder 

rapporteringsåret+1) (kr) kr 2 120 2 036 1 976 2 622 2 682 1 906

2

Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk 

behandling (prosent) prosent 63,9 63,9 63,9 44,9 41,9 61

Husholdningsavfall

 Nøkkeltall

 
 

1. Små variasjoner innad i Vestfold. Variasjoner kan skyldes fondsjusteringer. 

2. Vesar-kommunene kommer likt ut med hverandre og bedre enn landsgjennomsnittet. Kildesortering ble 

etablert tidlig i VESAR-området og har kommet lenger enn mange andre steder i landet. 

 
FÆR TBG HRT K-GR13 Landet u/ Oslo Vestfold

Enhet 2018 2018 2018 2018 2018 2018

1

Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder 

rapporteringsåret+1) (kr) kr 2 981 2 163 2 269 2 449 3 252 2 533

2

E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt 

vannverk med tilfredsstillende prøveresultater 

(prosent) prosent 100 100 100 .. 97,8 99,9

3

Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje 

(prosent) prosent 33 16 21 .. 29,6 28,9

Kommunal vannforsyning

 Nøkkeltall

 
 

1. Færder har lengre ledningsnett per abonnent enn nabokommunene samt få næringsbedrifter med høyt 

forbruk. 

2. Mål oppnådd. 

3. Høyere lekkasje enn nabokommuner skyldes lengde og alder på ledningsnett, høyt trykk og at Færder 

har få næringsbedrifter med høyt forbruk. 

FÆR TBG HRT K-GR13 Landet u/ Oslo Vestfold

Enhet 2018 2018 2018 2018 2018 2018

1

Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder 

rapporteringsåret+1) (kr) kr 6 311 3 780 4 243 3 639 3 745 4 141

Kommunal avløp

 Nøkkeltall

 
 

1. Gebyrene er høyere enn landsgjennomsnittet, delvis fordi Færder kommune ikke har store 

næringsaktører som bidrar. Topografien med kyst på alle kanter gjør at det kreves mye pumping, 

samtidig gir spredt bebyggelse lengre ledninger per abonnent og høyere kostnader. 

 

FÆR TBG HRT K-GR13 Landet u/ Oslo Vestfold

Enhet 2018 2018 2018 2018 2018 2018

1

Andel kommunale veier og gater med belysning av 

alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 94,7 100 100 82,2 62,8 85,5

2

Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per 

innbygger (kr) kr 822 827 565 1 020 1 153 1 011

3

Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per 

km (kr) kr 146 253 202 255 113 544 194 779 146 669 204 283

Samferdsel

 Nøkkeltall

 
 

1. Sannsynlig at veiene på Veierland er hovedforklaringen på at Færder ligger under nabokommunene. 
2. Tett befolkede områder som Færder vil ha færre km vei per innbygger og lavere kostnader per 

innbygger enn landsgjennomsnittet. 
3. Færder kommune har krav til reparasjon etter tiltak i vei og holder kostnadene nede på drift. 
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2.5 Administrasjon, kultur og levekår 
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2.5.1 Organisasjonskart Administrasjon, kultur og levekår 
 
 

 
 
 
 

2.5.2 Årsmelding 
 
Parallelt med etableringen av Færder kommune ble også sektor administrasjon, kultur og levekår etablert. Sektoren 
representerer en bred tjenesteportefølje både med sektorovergripende administrative oppgaver og tjenester knyttet til 
sosialtjenesten og kultur. 
 
De administrative oppgavene som er samlet i sektoren er kommuneadvokat, advokater, oppfølging med Jarlsberg IKT, 
service og kommunikasjonsavdelingen, sekretariat og dokumentsenter, folkehelsekoordinator og innkjøp. 
 
I første halvår var det fokus på nytt sak og arkivsystem. Dokumentsenter og sekretariat foretok opplæring av alle 
kommunens saksbehandlere. Digitalisering av kommunikasjon med innbyggere og samarbeidspartnere er tatt i bruk i 
form av Altinn tjenestene svar-inn og svar-ut. 
 
Kommunikasjonsavdelingen har etablert nettsider for Færder kommune og de underliggende tjenestene, samt 
produsert nye trykksaker i Færder kommunes grafiske profil. Digitalisering av kommunens tjenester er prioritert og 
avdelingen har implementert digitale skjemaer for flere tjenesteområder. Digitalt konkurranseverktøy for innkjøp er 
også tatt i bruk. 
 
Kostander knyttet til sosiale bidrag i NAV har økt på landsbasis de siste årene. Dette er også er realiteten for Vestfold og 
for Færder. NAV Færder har gode erfaringer i sitt markedsarbeid basert på mentorer fra næringslivet. Dette arbeidet 
videreføres.  
 
Flyktning- og innvandrertjenesten flyttet inn i nye lokaler hos Via Færder. Ankomsttall i 2016 og 2017 resulterte i mange 
deltagere på introduksjonsprogram i starten av 2018. Færder kommune har rammeavtale med Velle Utvikling om 
introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger. Anmodningen fra Imdi for 2018 var på 25 personer hvorav 4 enslige 
mindreårige. Resultatene for deltagere som avsluttet det toårige introduksjonsprogrammet i 2018 viser at 71 % har gått 
over i arbeid eller utdanning. Dette er i tråd med kommunens målsetting på 70%. Utfordringen for tjenesten er 
varierende bosetting fra år til år. 
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Fellesnemda for Færder kommune å utarbeide en helhetlig plan for integrering og en tiltaksplan for frivillhetsstrategien. 
Planene var ferdigstilt i november og ble lagt ut for medvirkning og innspill frem til 31.01.2019. 
 
Nøtterøy kulturhus hadde 38 000 besøkende i 2018, dette er en økning på 3 000 fra 2017. Arrangementsprogrammet er 
rikholdig og variert. Satsning internasjonale produksjoner og nysirkus ser ut til å fenge publikum. I 2018 arrangerte 
Nøtterøy kulturhus for første gang soloppgangskonsert på Verdens ende. Konserten ble en stor suksess og gav en 
merinntekt på 0,9 mill. kr.  
 
Kulturenheten har etablert saksbehandlingsrutiner og ordninger som skal gi forutsigbarhet og likebehandling i tildeling 
av tilskudd til frivillige lag og foreninger. Færder kommune videreførte tradisjonen fra Tjøme kommune og arrangerte 
kulturuke i oktober. I september hadde enheten ansvar for arrangementet i Rosahaugparken i forbindelsen med HKM 
kronprins Håkon Magnus og HKM kronprinsesse Mette Marits besøk i Færder kommune. 
 
Tønsberg og Færder bibliotek innførte i august meråpent bibliotek på hovedbiblioteket i Tønsberg. 
Kommunestyret vedtok modernisering av ishallen og byggingen av Maier arena i samarbeid med Tønsberg kommune. 
Avtale om utredningssamarbeid og intensjonsavtale om nytt interkommunalt svømmeanlegg i Tønsberg ble vedtatt 
 
Frivilligheten i Færder er mangfoldig og det legges ned mange timer med frivillig arbeid hvert år. 
Det bidras til beredskapsarbeid, til ulike arrangementer både i institusjoner, innen kultur, forvaltning av natur og 
kulturminner, følgetjenester, frivillige gir innspill til høringer og innbyggerne deltar aktivt i inkluderingsarbeid. 
Frivillighet er viktig for folkehelsen og motvirker utenforskap og ensomhet. Dette er like viktig for de som utfører 
frivillighet som for de som mottar hjelp og støtte fra frivillige.  
 
 

2.5.3 Driftsresultat og budsjettavvik 
 
 

 
 
 
Sektor Administrasjon, kultur og levekår utgjør 10,8 % av totale midler fordelt til sektorene. Regnskapsmessig forbruk i 
2018 er 161,0 mill. kr mot et budsjett på 164,1 mill. kr. Avvik mellom regnskapsmessig forbruk og regulert budsjett er 
forklart i tabellen nedenfor. 
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Enhet

Regnskap 

2018

Regulert 

budsjett 

2018

Avvik i kr Forbruk i %

Kommunaldirektør og stab 24 042        24 578        536           98 %

NAV 60 874        61 825        951           98 %

Innvandrertjenesten 39 160        39 220        60             100 %

Servicesenteret 4 882           4 766           116-           102 %

Dokumentsenter 3 066           3 553           487           86 %

Sekretariat 8 800           8 963           163           98 %

Kulturenheten 16 329        16 301        28-             100 %

Nøtterøy kulturhus 2 287           3 225           938           71 %

Frivillighetsentraler 1 637           1 712           75             96 %

Sum Administrasjon, kultur og levekår 161 077      164 143      3 066        98 %  
 
I tabellen nedenfor kommenteres de største avvikene fra budsjett innenfor sektoren. Avvik over 5 % eller 1 mill. 
kommenteres. 
 

Enhet Kommentar til avvik 

Dokumentsenter 

Mindreforbruk av utgifter til porto etter 
innføring av SvarUT-tjeneste utgjør 0,2 mill. kr. 
Merinntekter på salgsbevilgning av alkohol 
utgjør kr 0,3 mill. kr.  

Nøtterøy kulturhus 
Arrangementet Soloppgangskonsert på 
Verdens Ende gav merinntekter på kr 0,9 mill. 
kr.  
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2.5.4 Finansierte tiltak fra kommuneplanens handlingsdel 
 

Nr Delmål Tiltak Drift/ Invest Kommentar

NAV

100
1.1, 2.1, 5.2, 

8.4
Omgjøring av to stk prosjektstillinger til faste stillinger. Dette for å 
styrke oppfølging av sosialhjelp. 

Drift Gjennomført

Flyktning- og innvandrertjenesten (FINT)

104 8.7 Ref IMDI rundskriv 16/2017, bortfall grunntilskudd Drift Gjennomført
Kultur

109 1.2, 3.4, 4.1 Pilegrimsled Drift Ikke gjennomført

110 1.2, 3.3, 4.1
Anlegg for amerikanske idretter - interkommunalt samarbeid med 
Tønsberg

Investering
Ikke gjennomført

112 1.2, 3.3, 4.1
Oppgradering Tønsberg Ishall - interkommunalt anlegg i samarbeid 
med Tønsberg

Investering
Ikke gjennomført

113 1.2, 3.3, 4.1
Oppgradering Tønsberg Ishall - interkommunalt anlegg i samarbeid 
med Tønsberg - økt driftstilsudd Drift Ikke gjennomført

115 1.2, 3.3, 4.1 Interkommunalt anlegg: Maier Arena Investering Ikke gjennomført
115 1.2, 3.3, 4.1 Interkommunalt anlegg: Maier Arena Drift Ikke gjennomført
116 3.3 Harmonisering av betalingssater tilknyttet idrettshaller Drift Gjennomført

IT

119
1.1, 1.7, 8.3, 

8.4
KS Digitaliseringsmidler Drift

Gjennomført
121 8.3, 8.4 Nye lisenser operativsystem og MS office Investering

122 8.7 Opphør av leveranse til Lardal kommune fra 2018, Websak Drift Gjennomført
123 8,4 8100 IT-investeringer Investering Påbegynt

IT - Oppvekst og kultur

128 5.1,8.4 PC'er til elever 7 klasse Investering Gjennomført
128 5.1,8.4 PC'er til elever 7 klasse Drift Gjennomført
130 8.3, 8.4 Digitalt utstyr, trådløst nett og infrastruktur til barnehagene Investering Påbegynt
131 8.3, 8.4 8201 IT-skole Investering Påbegynt  

 

2.5.5 Kostra-tall 
 
 

FÆR TBG HRT K-GR13 Landet u/ Oslo Vestfold

Enhet 2018 2018 2018 2018 2018 2018

1 Sosialhjelpsmottakere (antall) antall 938 1 526 1 026 53 054 120 071 7 788

2 Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall 163 314 218 10 427 24 253 1 573

3

Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder 

eller mer (antall) antall 431 558 398 21 125 44 476 3 305

4

Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste 

kilde til livsopphold (antall)2 antall 379 705 490 24 008 50 345 3 584

5 Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 442 726 399 27 836 62 347 3 567

Sosialtjenesten

Nøkkeltall

2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.  
 

1. Sett opp mot antall innbyggere er andelen sosialhjelpsmottakere i Færder kommune 3,5 % mot 3,3 % i 

Tønsberg og 3,8 % i Horten. Snittet i Vestfold er 3,1%.  

2. Andelen 18-24 år er 17,4 % mot 20,6 % i Tønsberg og 21,2 % i Horten. Snittet i Vestfold er 20,2 %. Færder 

kommune har altså færre unge sosialhjelpsmottakere enn de kommunen sammenligner seg med.  
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3. Av sosialhjelpsmottakerne i Færder kommune er andelen med sosialhjelp 6 mnd eller mer høyere, 45,9 

%, enn i Tønsberg 36,6 % og Horten 38,8 %. Snittet i Vestfold er 42,4 %. Færder kommune har mange på 

supplerende sosialhjelp som er knyttet til langvarige stønader som uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, 

kvalifiseringsstønad og introduksjonsstønad.  

4. Andelen sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold er lavere, 40,4 %, mot 

46,2 % i Tønsberg og 47,8 % i Horten. Snittet i Vestfold er 46,0 %. 

5. Andelen barn i familier som mottok sosialhjelp ift befolkningen er høyere 1,7 % sammenlignet med 

Tønsberg 1,6 % og Horten 1,5 %. Snittet i Vestfold er 1,4 %. Dette har ingen sammenheng med 

barnefattigdomsprosjektet. 

 
FÆR TBG HRT K-GR13 Landet u/ Oslo Vestfold

Enhet 2018 2018 2018 2018 2018 2018

1 Døpte i prosent av antall fødte (prosent) prosent 50,6 46,9 43,7 51,2 55,9 50,1

2 Konfirmerte i prosent av 15-åringer (prosent) prosent 42,5 47,4 40,9 52,1 59,5 48,5

3 Kirkelige gravferder i prosent av antall døde (prosent) prosent 85,4 83 89,9 85,4 89,1 83,4

4 Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr.innbygger i kroner (kr)kr 719 581 501 558 653 640

 Nøkkeltall

Kirke

 
 

1. Færder kommune ligger på samme nivå som Vestfold når det gjelder andelen døpte i prosent av antall 

fødte, men over Tønsberg og Horten kommuner.  

2. Andelen som konfirmerer seg ligger over Horten kommune, men under landsgjennomsnittet og snittet i 

Vestfold. 

3. Andel kirkelige gravferder av døde i prosent. 

4. Færder kommune bruker mer per innbygger enn landsgjennomsnittet og snittet i Vestfold. 
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3 Likestilling, arbeidsmiljø og diskriminering 
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3.1 Likestilling 

 

Færder kommune har til sammen 2093 heltid og deltidsansatte fordelt på 1663 årsverk. Prosentandelen kvinner utgjør 

79% og menn 21%. Til sammenligning har kommunesektoren i Norge en fordeling på 78% kvinner og 22% menn. 

 

Kjønnsfordelingen sektorvis i kommunen vises i diagrammet nedenfor: 

    

Størst andel kvinner er det i helsesektoren med 84 % kvinner og 16 % menn. Sektoren Teknikk og Miljø har en fordeling 

på 55 % kvinner og 45 % menn. Politikere som her består av ordfører og varaordfører utgjør 100% menn. Rådmannens 

ledergruppe består av 3 menn og 4 kvinner.  

Kjønnsfordeling og stillingsstørrelse 

Stillingsstørrelser er fordelt på kjønn som vist i tabell under:  
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Kvinner hadde en gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 79 % i hele kommunen, og menn 83 %. Gjennomsnittlig 

stillingsstørrelse total utgjør 80 % for hele kommunen.  

Tiltak  

For å imøtekomme Kommuneplanens samfunnsdel om å arbeide for høyere andel heltidsstillinger i Færder kommune 

var det behov for å få oppdatert oversikt over deltidsstillingene i kommunen. Deltidsansattes ønsker, mulighet og 

fleksibilitet er grunnleggende for å  kunne legge strategiske handlingsplaner. Det ble i desember 2018 iverksatt en 

spørreundersøkelse til ansatte i Helse- og omsorg og Oppvekst- skole/SFO/Barnehage/RMU. Resultater og oppfølging vil 

foreligge i 2019. 

Helsesektoren arbeider kontinuerlig med heltidskultur og gjennomfører ulike tiltak og prosjekter. Det arbeides blant 

annet med endring av turnuser og langvakter i helgene for å få økt stilling der man har uønsket deltid.  Ressurssenteret 

legger til rette for ønsket økt stillingsstørrelse ved å dekke opp spesielt korttidsfravær ved blant annet Smidsrød 

helsehus og Bjønnesåsen Bo og Behandlingssenter med fast ansatte. 

Færder kommune er en del av «Menn i helse». Det er et nasjonalt rekrutteringsprogram hvor menn tilbys et 

komprimert og forutsigbart utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider. Deltakerne rekrutteres via NAV.  

Hovedmålet er å øke rekrutteringen av menn til helse- og omsorgstjenestene. Avtalen omfatter samarbeid om 

rekruttering, utprøving, opplæring og læretid. Fire menn tilbys årlig opplæring i Færder kommune. 
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Lønnsutvikling 

Lønnskapittel Grunnlønn Grunnlønn Grunnlønn

Kap 3, ledere 74 725 75 795 65 790

Kap 5, Akademikere 51 168 50 892 52 370

Kap 4 39 186 39 372 39 469

KVINNER OG MENN KVINNER MENN

 

Tabell viser lønn pr 1.12.2018. Tallene viser et gjennomsnitt for alle i hvert lønnskapittel. Tall oppgitt i Kap 3 Ledere 
inkluderer kommunens øverste ledelse. Kvinner har en høyere grunnlønn enn menn i kapitel 3,, mens det er motsatt i 
kapitel 4 og 5. Kap 4 representerer 86 % av lønnsmassen i Færder kommune.  

3.2 Arbeidsmiljø og diskriminering 

 
Medarbeiderundersøkelse 

Færder kommune gjennomførte medarbeiderundersøkelsen 10-faktor i tidsrommet 28.5.18 – 25.6.18.  Av kommunens 

heltids- og deltidsansatte (til sammen 2093 ansatte) som deltok i undersøkelsen var svarprosent på 72 %. Resultatene 

er lik eller litt bedre i hver faktor enn hva som er gjennomsnitt for de 280 kommuner som har gjennomført. Resultater 

vises i tabell:  

 

Ledere og ansatte i ulike avdelinger har sammen laget handlingsplaner for å kunne sikre godt arbeidsmiljø.  

Diskriminering 

Kommunen har ansatte fra ulike nasjonaliteter innenfor samtlige sektorer. Det arbeides også aktivt for at ansatte med 

nedsatt funksjonsevne blir i jobb med tilrettelegging av arbeidsoppgaver.  
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3.3 Sykefravær 

 
Ved inngangen av 2018 var sykefraværsprosenten i Færder kommune på 8,3 %. Dette ble redusert til 7,5 % i 4. kvartal. 

En nedgang på 0,8 prosent i løpet av året. Lavest fravær hadde kommunen i 3. kvartal med 5,5 %.  

 

 

 

Fordeling av egenmeldt og legemeldt fravær viser at størst andel av fraværet er utenfor arbeidsgiverperioden på 16 

dager.  

I 2018 startet Færder kommune opp et samarbeid med NAV arbeidslivssenter og NAV lokalt basert på «Smart 

sykefraværsopfølging». Dette går ut på tettere og tidligere oppfølging av sykmeldte der oppfølgingsplan skal opprettes 

og deles med både NAV og lege ved 4 uker syk, alle dialogmøter 1 skal gjennomføres, og dialogmøte 2 skal fremskyndes 

til uke 20.  

Det ble startet opp 11 funksjonsvurderinger av ansatte med helsesvikt med tanke på tilbakeføring til eget arbeid, 

reduksjon av stilling eller avklaring til annet arbeid i kommunen eller utenfor.  
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3.4 Bemanning 

 

Årsverk Årsverk

Årsverkrammer pr. 01.01.2018 pr. 31.12.2018
Rådmann og stab 5,70 4,70
Politikere 1,60 1,60
HR 16,30 17,20
Økonomiseksjonen & Kemneren i Færder 18,50 18,50
Østre Bolæren 3,00 3,00

Sum sektor for rådmann 45,10 45,00

Kommunaldirektør og stab 9,60 8,70

Skole- og barnehagekontoret 6,50 7,00
Skoler 416,48 413,48
Kommunale barnehager 166,90 167,46
Færder kulturskole 7,60 7,86
PP-tjenesten 12,35 12,35
RMU 60,60 67,90

Barnevernstjenesten 24,00 24,00
Avdeling for forebyggende helsetjenester 28,01 28,00

Sum oppvekst- og kunnskapsektor 732,04 736,75

Kommunaldirektør og stab 5,30 4,40

Tjenestekontoret 10,90 10,90
Tjeneste for psykisk helse og rus 47,33 47,83
Hjemmetjenesten 98,88 98,88
Omsorgsboliger 41,88 41,88
Miljøarbeidertjenesten 125,32 133,06
Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter 190,74 191,64
Smidsrød helsehus 116,71 116,71

Sum helse- og omsorgsektor 637,06 645,30

Kommunaldirektør og stab 6,00 9,00

Kommuneutvikling 23,90 21,90
DA utedrift 26,00 26,00
Plan og prosjekt 18,00 18,00
Eiendomsforvaltningen 97,93 97,93

Sum teknisk sektor 171,83 172,83

Kommunaldirektør og stab 7,30 7,00

NAV / Sosialtjenesten 23,60 23,60

Innvandrertjenesten 8,20 8,20
Service og kommunikasjon 6,00 6,00
Dokumentsenter 4,40 4,40
Sekretariatet 3,30 3,30

Kulturenheten 4,15 4,15

Nøtterøy kulturhus 4,90 4,90

Frivillighet 2,00 2,00

Sum administrasjon, kultur og levekår 63,85 63,55

Sum alle sektorer 1649,88 1663,43
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Kommentarer til endringer i årsverk: 
 
Endringer i årsverksrammer 2018 knytter seg i hovedsak til sektorene for oppvekst og kunnskap og helse og omsorg. 
 
I oppvekst- og kunnskapsektoren er det en netto økning med 4,7 årsverk. Størst endring er det i RMU med overføring av 
årsverk til miljøarbeidertjenesten, nedleggelse av Dueveien, etablering av barnebolig og nye avlastningstiltak.  
 
I helse og omsorgsektoren er antall årsverk økt med 8,24. Dette skyldes  økt bemanning i Miljøarbeidertjenesten ved 
flytting av personale fra RMU. Og overføring av 0,5 årsverk fra HR til Boligkontoret. 
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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. 
 
Færder 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. 

 
Hele organisasjonen har vært involvert i etableringen av etiske retningslinjer, varslingsrutiner og arbeid med etiske 
dilemmaer i Færder kommune. Det er gjennomført workshops i lederforum og i personalmøter i hele organisasjonen 
gjennom 2018. 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 Færder kommune satt i KS sitt etiske råd og Færder kommune er medlem av Transparency International 
 
 
Tiltak  Drift/ 

invest 
Kommentar 

Etiske retningslinjer og refleksjoner tas inn i all 
basisopplæring i kommunen 

Drift Gjennomført 

Etikk tas opp med alle virksomhetsledere i Færder 
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 er 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. Internkontroll er et 
ledelsesansvar som skal ivaretas både gjennom organiseringen av virksomheter 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 forbedring av kommunens internkontroll. Prosedyrer og retningslinjer, dokumenter, 
metoder og rutiner er utarbeidet og blir kontinuerlig oppdatert i kommunens internkontrollsystem. Alle kommunens 
avdelinger bruker 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. 
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. 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 saksbehandlere 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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6.1 Klimaplan og tiltak 

Færder kommune startet opp arbeidet med den nye klima- og energiplanen i 2018. Samtidig ble arbeidet med 

pågående klimatiltak videreført. Hensikten med ny klimaplan er å lage en plan for å redusere energibruk og 

klimagassutslipp. Dette kan gjøres på flere måter, både ved å gjøre kommunens egen virksomhet mer klima- og energi-

vennlig, men også ved å påvirke samfunnet som helhet.  

Kommunen har utarbeidet et kunnskapsdokument i 2018. Dette gir et utgangspunkt for å vurdere fokusområder og 

tiltak. Kunnskapsdokumentet viser bl.a. viktige kilder til utslipp, og hvor mye utslipp av klimagasser hver og en av dem 

bidrar med innenfor kommunens grenser. Kunnskapsdokumentet er publisert på kommunens hjemmesider. I 

dokumentet er det utarbeidet klimafotavtrykksanalyser for kommunen basert på siste tilgjengelige tall (2017/2016). I 

en klimafotavtrykksanalyse inkluderes alle utslipp som forårsakes av aktiviteter og innkjøp i kommunen. Da fanges også 

utslipp som skjer utenfor kommunen.  

Figuren nedenfor viser bidrag til klimafotavtrykk per person i Færder kommune, sammenlignet med snittet i Vestfold og 

Norge fordelt på ulike hovedkategorier. 

 

Totalt ligger bidrag til klimafotavtrykket fra Færder kommune 1% under det norske snittet, mens Færder kommune 

ligger over snittet for Vestfold. Årsaken til et høyere klimafotavtrykk i Færder kommune enn snittet for Vestfold 

forklares med en høy investeringsaktiviteten i den aktuelle perioden. 

Figuren nedenfor viser klimafotavtrykket på ulike tjenestefunksjoner. Denne oversikten gir et innblikk i hvilke 
tjenesteområder som har det høyeste klimafotavtrykket. Det høyeste enkeltbidraget fordeler seg ut over vann- og 
avløpstjenester. Her er det først og fremst vedlikeholdstjenester på avløpsnettet som dominerer bidraget, hvorav ca. 62 
% kommer av bidrag fra vedlikehold og byggetjenester relatert til avløpsnettet. Det har sammenheng med at det er 
betydelige aktiviteter på vedlikehold av avløpsnettet i Færder kommune. Samtidig er det bidrag innenfor før- og 
grunnskole, knyttet til drift av lokaler, innkjøp av tjenester og materiell, samt transportutgifter. 
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Bygging og drift av kommunale formåls og administrasjonsbygg er en viktig kilde til klimagassutslipp. For nye Labakken 

skole og idrettshall er den politisk vedtatte ambisjonen 30 % utslippskutt, blant annet gjennom utstrakt bruk av tre, 

fossilfri byggeplass og plusshus. Kommunen mottok tilsagn om kr. 3 mill. i tilskudd til skolen fra Klimasats 2018. Dette er 

maksimal tilskuddssats for slike formål.  
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Antall elbiler i kommunens drift øker. Kommunen hadde i oktober 2018 14 elbiler, mot 5 elbiler året før. 12 elsykler 

benyttes av kommunens ansatte. 

Semsbekken har hatt spesiell oppmerksomhet i 2018. Bakgrunnen er spesielt flomutbredelsen man ser ved Borgheim 

ved kraftig nedbør, samt utfordringer med tilbakeslag i avløpsnettet. Kommunen deltar i et samarbeid med bekkelaget, 

grunneiere og Fylkesmannen om en plan, som bl.a. vil belyse tiltak for å bedre kvaliteten på avløpsnettet i dette 

området.  

God innsats fra Skjærgårdstjenesten og venneforeninger bidrar til rydding i skjærgården. I 2018 er det gjennomført en 

rekke strandryddetiltak, blant annet strandryddedag 5. mai. Privatpersoner og grupper som rydder ellers i året har 

dessuten kunnet melde fra til Skjærgårdstjenesten, som har hentet avfallet på avtalt sted. 

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 arbeides med å forbedre vannkvaliteten i bekkene iht. 

vanndirektivet. Avløpsvann fra boliger, næringsliv og offentlig fra Nøtterøy pumpes til Tønsberg renseanlegg på Vallø. 

Avløpsvann fra Tjøme pumpes til Bekkevika renseanlegg.   

 

6.2 Rapportering Bekkevika renseanlegg 

Kommunen er forurensingsmyndighet for avløpsanlegg med mengde som tilsvarer mindre enn 10000 personer, og med 

utslipp til sjø. Dette gjelder for Bekkevika renseanlegg. Gjeldende utslippstillatelse ble gitt av tidligere Tjøme kommune, 

Anlegget har krav til minimum 90% reduksjon av fosformengden beregnet som årlig middelverdi av det som blir tilført 

anlegget. 

Vannmengden gjennom anlegget var i 2018 på 704 000 m³, og målt overløp var 34 000 m³. Minste vannmengde på ett 

døgn var 845 m³, mens største vannmengde på ett døgn var 7878 m³. Dette viser at anlegget er sterkt påvirket av 

overvann, og det må ses på tiltak for å redusere overvann inn til anlegget. Separering i Tjøme sentrum er et tiltak som 

bør gi en god effekt på dette. 

Det ble i 2018 tatt 24 ukeblandeprøver og 24 døgnblandeprøver. Det ble analysert på totalfosfor. Resultatene viser en 

renseeffekt for totalfosfor inkl. overløp på anlegget på 90%. Mengden fosfor inn til anlegget er størst på sommeren når 

det et stort antall besøkende og ferierende. Både antall prøver og renseeffekten er innenfor kravene. Bekkevika har 

ikke krav til sekundærrensing, men anlegget hadde oppfylt et slikt krav i 2018. 

Det ble levert 456 tonn slam til Tønsberg renseanlegg. 
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7 Økonomisk resultat – Analyse og kommentarer 
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7.1 Driftsresultat, driftsutgifter og driftsinntekter 

I kapittelet for økonomisk resultat, analyse og kommentarer sammenlignes første driftsår i Færder kommune med tall 
fra de gamle kommunene Tjøme og Nøtterøy. Dette er da presentert som år 2017. 
 
Forenklet driftsresultat for de to siste årene vises slik (tall i tusen): 
 

Inntekter = negative tall, utgifter = positive tall 2017 2018

Skatt på inntekt og formue 778 670 826 128
Rammetilskudd 593 446 618 874
Øvrige driftsinntekter 784 659 735 652
Sum driftsinntekter 2 156 775 2 180 654

Driftsutgifter 2 125 971 2 169 490

BRUTTO DRIFTSRESULTAT 30 804 11 163

Netto renteutgifter, utlån 41 226 37 346
Netto avdragsutgifter 78 545 81 631
Gevinst på finansielle instrumenter -3 656 -791
Motpost avskrivninger -110 460 -110 892

NETTO DRIFTSRESULTAT 25 149 3 870

Netto driftsresultat i % av driftsinntektene 1,2 % 0, 2 %

 
 
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 2018 utgjør 0,2%. Netto driftsresultat påvirkes av mottatt 
reformstøtte og tilskuddsmidler som avsettes til bundne fond. I 2018 har Færder kommune mottatt 21 mill. kr i 
reformstøtte, samt 2,8 mill. kr i overføring tilknyttet kommunens overtakelse av objekter på Østre Bolæren. Justert for 
ubrukte reformmidler 2018 og midler til overtakelse av objekter på Østre Bolæren utgjør reelt netto driftsresultat 
minus 6 mill. kr. Dette er bedre enn budsjett som følge av økte inntekter tilknyttet ressurskrevende tjenester, 
mindreforbruk i enkelte sektorer og høyere finansinntekter.  
 
Det regnskapsmessige resultatet som tar hensyn til avsetninger og bruk av avsetninger ble for Færder kommune 18,4 
mill. kr i mindreforbruk for 2018. Dette skyldes et bedre netto driftsresultat enn forventet. I henhold til gjeldende 
regnskapsforskrift skal kommunen inntektsføre vedtatt bruk av bufferfond. Dette medfører at kommunens regnskap 
avlegges med et overskudd i 2018. 
 
Tross høyere skatteinntekter til kommunene i 2018 er det en nedgang i kommunenes netto driftsresultat på landsbasis. 
Færder kommune sin skattevekst er svakere enn landsgjennomsnittet og skyldes blant annet en nedgang i antall 
innbyggere og skatteytere. Netto driftsresultat for Vestfold kommunene er også svakere enn tidligere år og utgjør 0,2% 
i snitt. Færder kommune sitt netto driftsresultat er på snittet av Vestfold, men under landsgjennomsnittet som er 1,7% 
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(Tabell er hentet fra kommunal rapport) 
 

Driftsinntektenes sammensetning i prosent over kommunens fire største inntektsposter er framstilt i tabellen nedenfor. 
En lavere vekst i skatteinngangen har medført mindre trekk i rammeoverføringene sammenlignet med 2017. Samlet 
sett er andelen skatt og rammetilskudd økt med 2,1%. Overføringer er redusert med 1,1 prosentpoeng og skyldes 
reduserte overføringer tilknyttet bosetting av flyktninger, samt at kommunene Tjøme og Nøtterøy hadde etablert flere 
vertskommunesamarbeid i forkant av kommunesammenslåingen. 
 
 

 
 
 
Driftsutgiftenes sammensetning i prosent over kommunens tre største utgiftsposter er ikke vesentlig endret fra 
tidligere år. Lønnsandelen er økt med 0,3 prosentpoeng, mens kjøp av varer og tjenester er redusert med 0,4 
prosentpoeng. Sammenslåingen av de gamle kommunene Tjøme og Nøtterøy til en større kommune har medført 
reduksjon i kjøp av eksterne tjenester, og flere oppgaver kan gjøres i egen regi. I 2018 er det også gjennomført en 
innkjøpsstopp som har bidratt til å holde nivået for kjøp av varer og tjenester nede. Overføringer er på samme nivå som 
for 2017. 
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Driftsinntektene er økt med 24 mill. kr fra 2017 tilsvarende 1,1 %,. Kommunens driftsutgifter er økt med 43 mill. kr 
tilsvarende 2,1 %. Dette tilsvarer en lav vekst i både inntekter og utgifter, sammenlignet med tidligere år. Den marginale 
økningen i kommunens driftsinntekter dekker ikke inflasjonsveksten i kommunens kostander. Lønnskostnader økte 
med 34 mill. kr fra 2017 til 2018 og tilsvarer en økningen på 2,6 % av kommunens lønnskostnader.  
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7.2 Avviksoversikt- driftsregnskapet 

 

Avviksoversikt 2018 Regnskap Regulert Opprinnelig Avvik i kr
Tall i tusen 2018 budsjett budsjett

2018 2018
Skatt på inntekt og formue -826 128 -832 090 -822 590 -5 962
Ordinært rammetilskudd -618 874 -610 227 -610 227 8 647
SUM SKATT OG RAMMETILSKUDD -1 445 002 -1 442 317 -1 43 2 817 2 685

Andre generelle statstilskudd som omfatter: -139 513 -131 355 -124 217 8 158
Investeringskompensasjon -4 056 -4 050 -4 050 6
Rentekompensasjon -999 -1 067 -1 067 -68
Integreringstilskudd flyktninger -44 735 -46 538 -47 100 -1 803
Tilskudd ressurskrevende brukere -89 722 -79 700 -72 000 10 022
SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER -1 584 514 -1 573 672 -1  557 034 10 842
Renteinntekter og utbytte -14 772 -10 750 -10 750 4 022
Renteutgifter 49 642 50 000 50 000 358
Avdrag på lån 82 149 82 349 82 349 200
NETTO FINANSINNTEKTER OG FINANSUTGIFTER 117 019 121 5 99 121 599 4 580
Bruk av tidligere avsetninger -84 902 -84 728 -39 900 174
Avsetninger 121 200 121 255 21 029 55
Disponering av tidligere års overskudd -61 060 -61 060 0 0
Bruk av pensjonspremiefond -19 296 -19 400 -19 400 -104
Årets premieavvik pensjon -36 488 -37 860 -40 160 -1 372
Amortisering tidligere års premieavvik pensjon 14 057 13 876 13 876 -181
Avsetning tap på krav 3 437 1 000 1 000 -2 437
Til lønnsoppgjør 0 0 25 500 0
Øvrige lønnsavsetninger 1 801 750 0 -1 051
Til formannskapets disposisjon 0 100 100 100
SUM ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER -61 252 -66 067 -37 955 -4 815
Rådmann 8 141 8 004 8 188 -137
Politisk styring, kontroll, råd og utvalg 6 481 6 576 6 582 95
Personalseksjonen 13 811 14 598 14 142 787
Økonomiseksjonen 15 953 16 444 16 866 491
Østre Bolæren 0 47 0 47
SUM RÅDMANN OG STAB 44 385 45 669 45 778 1 284
Kommunaldirektør oppvekst- og kunnskap 15 766 16 043 15 824 277
Skole- og barnehagekontoret 21 732 18 324 16 403 -3 408
Skoler 254 695 256 797 252 198 2 102
Skjærgården kulturskole 5 542 5 687 5 513 145
Kommunale barnehager 94 419 95 650 91 801 1 231
Private barnehager 116 769 113 295 111 670 -3 474
PP-tjenesten 8 607 8 259 8 094 -348
Barnevernstjenesten 36 144 34 983 39 924 -1 161
Avdeling for forebyggende helsetjenester 19 245 19 364 19 311 119
RMU 22 217 29 202 22 994 6 985
SUM OPPVEKST OG KUNNSKAP 595 137 597 604 583 732 2 467  
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Avviksoversikt 2018 Regnskap Regulert Opprinnelig Avvik i kr
Tall i tusen 2018 budsjett budsjett

2018 2018
Kommunaldirektør helse og sosialsektor 35 139 35 816 37 039 677
Tjenestekontoret 74 995 74 444 66 212 -551
Tjenester for psykisk helse og rus 38 192 39 537 39 928 1 345
Hjemmetjenesten 82 344 81 160 81 592 -1 184
Omsorgsboliger 35 986 35 335 31 261 -651
Miljøarbeidertjenesten 108 387 107 191 110 692 -1 196
Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter 136 470 133 644 124 279 -2 826
Smidsrød helsehus 99 690 98 977 93 146 -713
SUM HELSE- OG OMSORG 611 203 606 104 584 149 -5 099
Kommunaldirektør teknisk sektor 8 209 8 453 6 602 244
Kommuneutvikling 9 051 10 000 10 629 949
Eiendomsforvaltning 73 140 75 089 73 505 1 949
Brannvesen 19 534 20 482 20 482 948
Utedrift 20 686 30 368 30 090 9 682
Drift og anlegg -48 807 -56 108 -57 831 -7 301
Småbåthavner og sjøbruk -1 875 -2 222 -2 222 -347
SUM TEKNIKK OG MILJØ 79 939 86 062 81 255 6 123
Kommunaldirektør Adm. kultur og levekår 24 042 24 578 25 642 536
NAV/sosialtjenesten 60 874 61 825 56 130 951
Innvandrertjenesten 39 160 39 220 40 385 60
Service og kommunikasjon 4 882 4 766 4 683 -116
Dokumentsenter 3 066 3 553 2 679 487
Sekretariatseksjonen 8 800 8 963 9 552 163
Kulturenheten 16 329 16 301 16 163 -28
Nøtterøy kulturhus 2 287 3 225 3 203 938
Frivillighetsentraler 1 637 1 712 1 639 75
SUM  ADM., KULTUR OG LEVEKÅR 161 077 164 143 160 076 3 066

SUM KIRKELIG FELLESRÅD 18 558 18 558 18 400 0

RESULTAT -18 447 0 0 18 447
 

 
 
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 2018 med avvik i hele tusen. Nedenfor følger kommentarer til de største avvikene: 
 
Skatt og rammetilskudd 
Skatteveksten på årsbasis ble i statsbudsjettet for 2018 anslått til 1,3 pst for kommunene. På bakgrunn av lavere 
lønnsvekstanslag ble anslagene på skatteveksten satt ned til henholdsvis 1,0 pst i revidert nasjonalbudsjett (RNB). 
Deretter ble vekstanslagene oppjustert til 2,4 prosent for kommunene i oktober 2018.  
 
På landsbasis endte skatteveksten på 3,8% for kommunene, mens skatteveksten for Færder kommune utgjorde 0,9%. 
Årets skatteinngang endte dermed 6 mill. kr under budsjett. Dersom Færder kommune hadde fulgt 
landsgjennomsnittet ville kommunen hatt en skatteinngang på 24 mill. kr utover faktisk inngang i 2018. Oppdaterte 
innbyggertall viser en nedgang i antall innbyggere i 2018. Befolkningsnedgang innebærer en utfordring, da kommunens 
overføringer fra staten reduseres og kommunens drift må justeres tilsvarende. 
 
Årets rammeinntekt endte 8,6 mill. kr over budsjett. Redusert skatteinngang har medført redusert inntektsutjevning. I 
tillegg har kommunen mottatt ekstraordinære skjønnsmidler som følge av kostander tilknyttet byggesaksbehandling av 
gamle byggesaker. Samlet endte kommunens skatt og rammeinntekt med en merinntekt på 2,7 mill. kr inkludert 
ekstraordinære skjønnsmidler. 
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Andre generelle statstilskudd 
Andre generelle statstilskudd består i hovedsak av inntekter tilknyttet bosetting av flyktninger og refusjonsinntekt 
vedrørende resurskrevende tjenester. Samlet endte denne posten med en merinntekt på 8,2 mill. kr og forklares med 
en merinntekt tilknyttet ressurskrevende tjenester. Endringer i tjenestetilbudet gjennom 2018 og etterslep på 
oppdatering av vedtak har medført at denne posten har vært vanskelig å fastslå. Etablering av barneboliger, nye vedtak 
om avlastning og personer med omfattende bistandsbehov på institusjoner har medført økte utgifter og inntekter for 
kommunen.  
 
Det var i budsjett forutsatt 34 flyktningebosettinger herav 19 familiegjenforeninger og 15 enslige voksne. I 2018 er det 
bosatt 32 flyktninger herav 5 familiegjenforeninger og 27 enslige voksne. Til sammen utgjør integreringstilskuddet en 
mindreinntekt på 1,8 mill. kr.  
 
Netto finansinntekter og finansutgifter 
Samlet mindreutgift på 4,6 mill. kr knytter seg i hovedsak til rente og finansinntekter. Investeringsaktiviteten har vært 
lavere enn budsjettert og kommunen har hatt en bedre likviditet en forutsatt i budsjett. Ledig likviditet har vært 
plassert på bundet innskuddskonto og har gitt en ekstra avkastning. Kommunens finansplasseringer ble innløst høsten 
2018 og ga en merinntekt på 0,3 mill. kr. Kommunens har betalt avdrag iht vedtatt budsjett og sum avdrag er 
tilstrekkelig mht krav om minsteavdragsbetaling. 
 
Premieavvik pensjon   
Årets premieavvik inkl. arb.g.avgift er 36,5 mill. kr. Dette medfører en tilsvarende økt forpliktelse til fordeling på de 
neste 7 årene. Akkumulert premieavvik inkl. arb.g.avgift pr. 31.12. utgjør 88,8 mill. kr. 
Kommunen har tilstrekkelig midler avsatt på eget pensjonspremieavviksfond til å dekke denne forpliktelsen. 
 
Avsetning til lønnsoppgjør 
I budsjett 2018 var forventet lønnsvekst 3 %. Resultatet av lønnsforhandlingene utgjorde en årslønnsvekst på 2,75%. 
Det ble avsatt 17,5 mill. kr til dekning av årets lønnsoppgjør inkludert lønnsglidning. Kostnad tilknyttet gjennomføringen 
av lønnsoppgjøret 2018 ble 15 mill. kr.  
 
Øvrige lønnsavsetninger 
Består av servicepensjon til tidligere rådmann i Tjøme kommune med 0,45 mill. kr. Denne avtalen løper ut til april 2020. 
Utgifter til sikringsordningen som skal sikre at arbeidstakere som har vært medlem av flere offentlige tjeneste-
pensjonsordninger, får pensjon som om de hele tiden har vært medlem av en og samme pensjonsordning, utgjør 0,5 
mill. kr. I tillegg er det foretatt en avsetning til egenkapitaltilskudd i KLP jfr krav om innbetaling med 0,75 mill. kr.  
 
Avsetninger tap på krav 
Årets avsetninger er gjort i tråd med god kommunal regnskapsskikk basert på gjennomgang av underliggende grunnlag. 
I forbindelse med kommunesammenslåingen er det i 2018 gjort en større gjennomgang av fordringsmassen fra de 
gamle kommunene. Gjennomgangen er ferdigstilt i siste kvartal 2018 og viser et behov for økt regnskapsmessig 
avsetning. Kommunen har i 2018 hatt en større omlegging av innfordringsverktøy og organisering tilknyttet 
innfordringsarbeidet. Den kommunale innfordringen er samlokalisert hos Kemneren i Færder kommune. Kommunen 
har fått et større innfordringsmiljø og økt spisskompetanse på fagområdet. Bedre verktøy og økt innstas på den 
kommunale innfordringen forventes å gi reduserte restanser fremover. 
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7.3 Fond 

Kommunens fond har utviklet seg slik det siste året: 

(Tall i mill. kr) 2017 2018

Bundne driftsfond 70,6 32,5

Ubundne investeringsfond 113,5 121,4

Bundne investeringsfond 7,5 7,7

Disposisjonsfond 220,4 290,1

Sum fond 412,0 451,7  
 
Kommunens fondsmidler er økt fra 412 mill. kr i 2017 til 451,4 mill. kr i 2018. Økningen skyldes i hovedsak 
disponeringen av resultat 2017 som utgjorde 60 mill. kr. Salg av eiendom har bidratt til å øke andelen frie 
investeringsfond fra 113,5 mill. kr til 121,4 mill. kr. Kommunen har styrket sin egenkapital til nye investeringer jfr. 
vedtatte handlingsregler. Nedgangen i bundne fond skyldes omklassifiseringer av tidligere bundne midler til frie midler. 
Veksten i kommunens disposisjonsfond skyldes disponeringen av resultatet fra 2017, samt omklassifiseringer fra 
bundne til frie fond. 
 
Forutsatt en tilbakeføring av årets regnskapsmessige resultat til kommunens bufferfond utgjør kommunens samlede 
disposisjonsfond 308 mill. kr. Dette tilsvarer 14% av kommunens brutto driftsinntekter. Iht vedtatt handlingsregler 
gjeldende fra 2019 skal kommunen minimum ha en fondsreserve på minimum 5%. 

7.4 Likviditetsoversikt 

Utvikling i kommunens likviditet siste to år: 

(Tall i tusen.) 2017 2018

Kasser og bankinnskudd 621 638                     671 101       

Sum likvider 621 638                     671 101        
 
Inntektene kommer ikke inn i samme takt som utgiftene påløper og det er viktig for kommunen å ha tilstrekkelig 
likviditet til dekning av løpende utgifter i drift og investering. Kommunens likviditet består i hovedsak av fondsmidler og 
ubrukte lånemidler til investeringsformål og fordeler seg slik per 31.12.2018 
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Likviditetsanalyse 
 

(Tall i tusen.) 2017 2018

Omløpsmidler 946 267                     888 942       

 - Premieavvik 91 707-                       111 652-       

 - Fondsmidler 412 077-                     451 630-       

Sum omløpsmidler - fondsmidler 442 483                     325 660       

Kortsiktig gjeld 328 101                     328 541       

 - Premieavvik 25 381-                       22 895-          

 + Ubrukte lånemidler 133 339                     78 634          

 + Akkumulert overskudd/underskudd 61 060                       18 447          

Sum Kortsiktig gjeld 497 119                     402 727       

Likviditetsreserve 54 636-                       77 067-          

Dekningsgrad 89 % 81 %  
 
Likviditetsanalysen viser at kommunens frie omløpsmidler dekker 81 % av kommunens kortsiktige gjeld per 31.12. En 
målsetning bør være at kommunens omløpsmidler dekker den kortsiktige gjelden med 100 %. Kommunens likviditet har 
hatt en nedgang i 2018 sammenlignet med tidligere år.  
 

7.5 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. 
 
I 2018 har kommunen foretatt investeringer for 227 mil. Kr. Investeringsaktiviteten har vært lavere enn budsjettert som 
følge av forsinkelser i flere store planlagte investeringsprosjekter. Tabellen nedenfor viser en oversikt over de 
investeringsprosjekter med størst aktivitet målt i kroner.  
 

Objekt Beskrivelse Regnskap Budsjett inkl. 
endring 

660003 Kjøp av eiendom 21 515 004 21 000 000 

710009 Even Tollefsens vei - Ørsnesalléen - omlegging VA 19 755 579 19 407 000 

216001 Labakken skole - utbygging 8 734 131 8 734 000 

9400 Kirkelig fellesråd 8 000 000 8 000 000 

710045 Duken syd OS633 VA anlegg - bygging 7 695 062 7 695 000 

710032 Vestfjordveien - VA anlegg - bygging 5 794 733 5 795 000 

710001 OS603 Parkveien - VA anlegg - bygging 5 592 174 6 899 000 

611001 Fasanveien 11, 13 15, Rehab. av bad 5 248 887 5 321 000 

238001 Lindhøy barnehage 5 124 893 5 100 000 

720009 Hellaveien bygging g/s vei 5 112 854 5 093 000 

350002 Bjønnesåsen bbs - Overgang mellom Bjønnesåsen og 
Bjønnestoppen 

5 104 960 5 105 000 

710013 Vestliveien - Løvveien VA anlegg - bygging 4 907 422 8 532 000 

630701 Gipø - rehabilitering 4 757 059 4 757 000 

710034 Masløveien - tilknytning spredt avløp 4 593 614 4 594 000 

415103 Rosanes friområde - oppgradering 4 426 300 4 296 200 
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700005 Kommunale veier - oppgradering 3 737 178 3 600 000 

710007 Nøtterøyveien ny trykkøkningsstasjon 3 546 484 3 546 000 

100001 Kjøp biler 3 375 623 2 000 000 

710028 Sigevann Støyten 3 214 086 3 087 000 

222005 Borgheim ungd.skole - nytt ventilasjonsanlegg sydfløy 3 058 564 3 059 000 

702011 Fjærholmveien bygging g/s vei del 1 2 945 173 3 187 000 

710037 Munkerekkveien 122 - VA-ledninger 2 751 250 2 451 000 

610301 Ekeberg - rehabilitering og tilpasning kjøkken 2 605 510 2 606 000 

710016 Gunnestad VA anlegg -bygging 2 396 128 2 396 000 

611301 Semsveien 15 - tilbygg 2 391 046 2 449 000 

710021 HPA - tilknytning av direkteutslipp 2 265 733 2 226 000 

660008 Videre utbygging av sentraldriftsanlegg 2 055 135 2 055 000 

Sum   150 704 582 152 990 200 

 
 
Kjøp av eiendom knytter seg i hovedsak til sikring av friområde for allmennheten ved kjøp av Søndre strandvei 1 på 
Tjøme. Det er gjennomført oppgraderinger av vann og avløpsanlegg langs even Tollfesens vei  - Ørsnesalleen. Oppstart 
Labakken skole er forsinket og ny forventet ferdigstillelse er høsten 2021. Lindhøy barnehage er ferdigstilt i 2018. 
 
Årets investeringer utgjør 10% av kommunens brutto driftsinntekter. Landsgjennomsnittet i Norge ligger på om lag 
15%. Kommunens bokførte verdier innen eiendom og anlegg utgjør 3,4 mrd. kr.  
 
 

7.6 Langsiktig gjeld 

Kommunens langsiktige gjeld eksl. pensjonsforpliktelse og andelsinnskudd er 2 390 mill. kr per 31.12.2018 hvilket utgjør 
en økning på 49 mill. kr fra 31.12.2017. Kommunens største lånekilde er Kommunalbanken, etterfulgt av KLP og 
Husbanken. 
 

 
 
Av kommunens totale lånemasse er 62 % i flytende lån, 2% i kortsiktig fastrentelån (mindre enn 2 år) og 36 % i langsiktig 
fastrentelån. Sum lån med flytende rente beløper seg til 1 480 mill. kr i 2018. Kommunen har avsatte midler til et 
rentebufferfond. Innestående på rentebufferfond per er det per 31.12.2018 23 mill.kr. Disse pengene skal dekke 
ubudsjetterte renteøkninger. Justert for lån med rentedekning og ledig likviditet, har kommunen ingen renterisiko 
tilknyttet kommunens gjeldsportefølge. 
 



13/19 Kontrollutvalgetsuttalelse til årsregnskapet 2018 - 19/00107-1 Kontrollutvalgetsuttalelse til årsregnskapet 2018 : Årsberetning 2018

 

 63 

 
Kommunens utgifter til renter og avdrag har utviklet seg slik de siste to årene (mill.kr): 
 

2017 2018

Renteutgifter 52 50
Avdragsutgifter 79 83
Sum 131 132  

 
Rentekostnader er redusert. Dette skyldes utløp av gamle fastrenteavtaler som er refinansiert med flytende rente. 
Kommunens samlede rente- og avdragsutgifter er på samme nivå som i 2017. Andelen renter og avdrag i % av 
kommunens brutto driftsutgifter er redusert fra 6,3% til 6,1%. 
I 2018 utgjør beregnet krav til minsteavdrag 74,5 mill. kr. og kommunen har betalt tilstrekkelig med avdrag i 2018. 
 

 

 
 
Andelen gjeld som belaster kommunekassen utgjør 1 252 mill. kr. Dette utgjør 57,5% av kommunens brutto 
driftsinntekter. Iht vedtatte handlingsregler fra 2019 skal denne gjeldsgraden ikke overstige 75%. 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 bremse veksten i kommunens lånegjeld er det vedtatt handlingsregel, som krever at 
kommunen har en egenkapitalfinansiering i investeringer på minimum 15%.  
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7.7 Fordringer 

 
Balanseregnskapet gir opplysninger om kommunens fordringer (restanser). I hovedsak knytter kommunens fordringer 
seg til kommunale avgifter (vann, avløp, renovasjon og feiing), husleieinntekter og øvrige fordringer knyttet til 
egenbetalinger (barnehage, SFO, sykehjem) og ulike hjelpeordninger for hjemmene. 
 
Kundefordringene har utviklet seg slik (tall i tusen): 
 

2017 2018 Endring

Kundefordringer 26 117           23 382           2 735-            

 
 
Tallene inneholder både forfalte og ikke-forfalte fakturaer.  Utestående fordringer er redusert fra 2017 til 2018 som 
følge av omlegging av bokføringen tilknyttet sosiale lån, samt gjennomgang og opprydning i de gamle kommuners 
reskontro. I henhold til god kommunal regnskapsskikk har kommunen en regnskapsmessig avsetning for tap på krav på 
kr 4,5 mill. kr.  

7.8 Nøkkeltall - Sunn økonomi 

 
I 2018 ble det vedtatt måltall for sunn økonomisk drift. Kommunestyret har vedtatt 5 finansielle handlingsregler som 
kommunen skal styre etter. Det legges opp til en gradvis måloppnåelse. Nedenfor vises kommunens status per 2018 for 
disse målsettingen. 
 
 

  
Regnskap 
2018 

Måltall innført 
fra 2019 

Resultatgrad            0,20 % >1,75 % 

Fondsreserve            14,2% >5,0 % 

Rentesikringsfond              1,0 % >0,5 % 

Egenkapitalfinansiering              25 % >15 % 

Gjeldsgrad            57,5 % <75 % 
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Arkivsak-dok. 19/00050-4 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i  Færder 14.05.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 14/19 
BESTILLE PROSJEKTPLAN TIL 
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT  

 

Forslag til vedtak: 
Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for forvaltningsprosjektet 
«_____________________» som leveres til sekretariatet innen 20.09.2019 for å bli 
behandlet i kontrollutvalgsmøte 08.10.2019. Kostnaden dekkes av timene inngått i 
avtalen med Vestfold kommunerevisjon med ______________ timer. 
 
Vedlegg:  
Plan for forvaltningsrevisjon 2019 - 2020 
 

 
Saksframstilling: 
 
I sak 22/18 ble plan for forvaltningsrevisjon 2019 – 2020 vedtatt i kontrollutvalget. 
Videre er planen behandlet i kommunestyret 31.05.2018. 
Kommunestyret sluttet 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, Levert rapport 
om demenstjenestetilbud, januar 2019 

• Tjenestetilbudet innenfor helse og omsorgssektoren samsvarer 
med innbyggernes behov. Levert rapport om 
demenstjenestetilbud, januar 2019 

• 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 
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Kontrollutvalget har anledning til å bestille andre forvaltningsprosjekter som ikke er 
ført opp på planen hvis det fremkommer andre områder i Færder kommune som er 
mer aktuelle. Dersom andre alternativ velges må kommunestyret informeres om 
endringen og hvilket forvaltningsprosjekt som er valgt. Hvis endringene i planen fører 
til økning av den økonomiske rammen som er vedtatt, må dette behandles spesielt. 
 
I tilbudet fra Vestfold kommunerevisjon 2018 er det for Færder kommune beregnet 
550 timer til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll pr. år.    
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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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Arkivsak-dok. 19/00109-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i  Færder 14.05.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 15/19 
HENVENDELSE VEDR. OPPFYLLING AV MASSE GNR. 65/48 I BREV 
AV 04.04.2019 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget anser henvendelsen om oppfylling av masse gnr. 68/48 som en 
pågående sak og en klagesak slik at dette ligger utenfor kontrollutvalgets område.  
Kontrollutvalget går ikke videre med saken.  
 
Vedlegg:  
Brev av 04.04.2019 med vedlegg 

 
Saksframstilling: 
Brevet av 04.04.2019 mottatt 12.04.2019 vedr. oppfylling av masse på gnr 65/48 
Nestvikveien 51b er mottatt og registrert hos VIKS. Innsender er tilskrevet og 
orientert om at henvendelsen vil bli lagt frem på kontrollutvalgsmøtet i mai. 
 
Henvendelsen gjelder oppfylling av fyllmasser som innsender Sven Erik Skjefstad 
mener nærmest er blitt en loddrett vegg hvor masser og stein raser med risiko om at 
mer kan rase ut. Det nevnes også at fyllingen er for nærme nabogrensen og at en 
terrasse flere steder overstiger 50 cm over terrenget. Innsender anfører at dette ikke 
samsvarer med nabovarselet som ble fremlagt 05.06.2015. For øvrig vises det til 
brevet av 04.04.2019 og tilhørende vedlegg. 
 
Det skrives i brevet at saken har vært sendt som en klage til Færder kommune 
31.05.2018. Saken er videre sendt Fylkesmannen i Vestfold, og det vises til den 
korrespondansen. Færder kommune opplyser at de har mottatt henvendelsen og at 
kommunen ikke har anledning til å se nærmere på saken nå. Som det skrives i brev 
av 19.11.2018 vil kommunene se på saken så snart ressurssituasjonen åpner for det.  
Innsender anfører at dette er ulovlig saksbehandling, og har sendt henvendelser til 
Fylkesmannen om dette 04.01.2019, 30.01.2019 og 05.03.2019.  
 
Ved henvendelser fra innbyggere må kontrollutvalget vurdere om saken ligger 
innenfor kontrollutvalgets virkeområde og oppgaver. Kontrollutvalget skal ha fokus på 
systemkontroll, og går følgelig ikke inn i enkeltsaker. Ved henvendelser om 
enkeltsaker kan kontrollutvalget undersøke om henvendelsen kan tyde på svikt i den 
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kommunale saksbehandlingen, eller at kommunen ikke følger de lover og 
retningslinjer som den er underlagt. Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og har 
ikke myndighet til å overprøve eller tilsidesette vedtak fattet av andre kommunale 
organer. Kontrollutvalget går normalt ikke inn i pågående saker. For øvrig står 
kontrollutvalget fritt til å velge hvilke saker som skal tas opp til behandling eller gås 
videre med.  
 
I henvendelsen til kontrollutvalget i vedlegg, brev av 31.05.2019 skriver innsenderne 
at det er en klage til Færder kommune. Videre er fylkesmannen klageinstans i 
byggesaker og reguleringsplaner, og innsender har også sendt saken dit. jfr. brev av 
05.03.2019, 04.01.2019 og 30.01.2019. 
 
På bakgrunn av ovennevnte momenter vurderer sekretariatet at saken ligger utenfor 
kontrollutvalgets område.  
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Arkivsak-dok. 19/00106-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i  Færder 14.05.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 16/19 
ETABLERING AV VESTFOLD OG TELEMARK REVISJON IKS 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget i Færder tar informasjon om etablering av Vestfold og Telemark 
revisjon IKS til orientering. Det sammenslåtte revisjonsselskapet Vestfold og 
Telemark revisjon IKS fortsetter de revisjonsoppdrag som selskapene hadde før 
sammenslåingen, jf. revisjonsforskriften § 18 første ledd. 
 
Vedlegg:  

• Utredning – Sammenslåing Vestfold og Telemark kommunerevisjoner, datert 
22.08.2018. 

• Selskapsavtale for Vestfold og Telemark revisjon IKS, gjeldende fra stiftelse til 
31.12.2019.  

• Selskapsavtale for Vestfold og Telemark revisjon IKS, gjeldende fra 
01.01.2020. 

 
Saksframstilling: 
Vestfold kommunerevisjon er Færder kommunes valgte revisor. Med bakgrunn i 
kommune- og regionsreformen ble det i 2018 gjennomført en utredning om mulig 
sammenslåing av kommunerevisjonsselskapene i Vestfold og Telemark. Kommune- 
og regionsreformen påvirker revisjonsselskapene ved at det blir færre oppdrag for 
det enkelte revisjonsselskapet. Kommunerevisjonsselskapene har også vært 
igjennom en betydelig rasjonaliserings- og effektiviseringsprosess de siste årene. 
Selskapene vurderer at disse to forholdene medfører et behov for å samle 
ressursene for fortsatt å kunne levere gode revisjonstjenester til eierne og 
opprettholde sterke og gode fagmiljøer. Hovedkonklusjonene i den gjennomførte 
utredningen var:  
 

• Det etableres et nytt IKS med selskapsnavn Vestfold og Telemark 
revisjon IKS.  

• Eierfordelingen baseres på en modell hvor 1/3 av andelene fordeles likt 
på deltakerne og 2/3 vektes etter folketall. Fylkeskommunens eierandel 
settes til det dobbelte av den største kommunen.  

• Deltakerne skal ikke ha innskuddsplikt i det nye selskapet. Selskapet 
sikres egenkapital ved at egenkapitalen i Vestfold kommunerevisjon og 
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Telemark kommunerevisjon IKS pr. 31.12.2019 overføres det nye 
selskapet som annen innskutt egenkapital.  

• Dagens kontorstruktur med kontorer i Skien, Horten og Bø 
opprettholdes.  

• Ansatte overføres til nytt selskap etter reglene om 
virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven.  

• Dagens enheter avvikles.  
 
For at det nye selskapet skal være operativt fra 01.01.2020 må det etableres og 
registreres i 2019. Selskapsavtaler og endringer i selskapsavtaler må vedtas av 
kommunestyret selv, og dette medfører derfor noen utfordringer på grunn av 
kommunesammenslåinger blant eierkommunene. Kommunestyret i sammenslåtte 
kommuner vil ikke være konstituert før mot slutten av 2019, og den nye 
selskapsavtalen må endres per 01.01.2019 med tanke på deltakere og ansvarsdel 
som følge av kommunesammenslåinger.  
 
Revisjonsselskapene har på bakgrunn av dette valgt å legge frem to selskapsavtaler 
til vedtak samtidig for kommunestyrene. Én selskapsavtale gjelder fra stiftelse av det 
nye revisjonsselskapet frem til 31.12.2019, den andre trer i kraft samtidig som 
kommunesammenslåingen 01.01.2020.  
 
Kommunestyret i Færder er invitert til å fatte følgende vedtak:  
 

1. Kommunen tegner seg som deltaker i Vestfold og Telemark revisjon IKS med 
en eierandel som fremgår av § 4 i utkast til selskapsavtale gjeldende frem til 
31.12.2019.  

2. Kommunestyret vedtar selskapsavtale som gjelder fra stiftelse og frem til 
31.12.2019.  

3. Kommunestyret vedtar selskapsavtale som gjelder fra og med 01.01.2020.  
4. Kommunestyret velger representant med varamedlemmer til selskapets 

representantskap. Disse representantenes valgperiode vil vare frem til det nye 
kommunestyret er konstituert og har gjort nytt valg av representant høsten 
2019.  

 
I henhold til forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. § 18 første ledd 
vil det det sammenslåtte revisjonsselskapet fortsette de revisjonsoppdrag som 
selskapene hadde før sammenslåingen:  
 

Ved sammenslutning av revisjonsselskaper fortsetter det sammensluttede 
selskap de revisjonsoppdrag som selskapene før sammenslutningen hadde 
for revisjonspliktige etter denne forskrift. Det samme gjelder ved 
selskapsrettslig omorganisering av revisjonsselskapet. Bestemmelsene foran 
får tilsvarende anvendelse når personlig drevet revisjonsvirksomhet opptas i 
revisjonsselskap. 
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1 Konklusjon og innstilling 

Styrene i Vestfold kommunerevisjon og Telemark kommunerevisjon IKS’ konklusjon og 

forslag til gjennomføring av sammenslåing av enhetene er: 

 Det etableres et nytt IKS med selskapsnavn Vestfold og Telemark revisjon IKS.  

 Eierfordelingen baseres på en modell hvor 1/3 av andelene fordeles likt på 

deltakerne og 2/3 vektes etter folketall og fylkeskommunens eierandel settes 

til det dobbelte av den største kommunen. Eierne i dagens enheter inviteres til 

å tegne eierandeler i det nye selskapet. Det nye selskapet velges til revisor for 

eierne. 

 Finansieringen av primærtjenestene regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon 

for kommunene baseres på avtalt honorar som faktureres. Øvrige tjenester 

faktureres etter konkret bestilling. Attestasjoner, revisjon av kommunale 

foretak, kirkelige fellesråd, stiftelser og legater faktureres særskilt. 

 Dagens kontorstruktur med kontorer i Skien, Horten og Bø opprettholdes. 

 Ansatte overføres til nytt selskap etter reglene om virksomhetsoverdragelse i 

arbeidsmiljøloven. Dagens pensjonsordning i KLP for aktive ansatte videreføres. 

 Dagens enheter avvikles. 

 Selskapet overtar alle pensjonsforpliktelser også ansvar for reguleringspremier i 

de tidligere enhetene. Ved uttreden eller avvikling av selskapet skal 

pensjonsforpliktelser knyttet til oppsatte og løpende pensjoner ved selskapets 

etableringstidspunkt gjøres opp av eierne i de tidligere enhetene.  

 

 

Horten/Skien, 22. august 2018 

Styrene i Vestfold kommunerevisjon og Telemark kommunerevisjon IKS 
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2 Mandat for utredningen 

2.1 Mandat 

Vestfold kommunerevisjon (VKR) og Telemark kommunerevisjon IKS (TKR) drøfter 

mulighetene for sammenslåing av revisjonsenhetene i forbindelse med etablering an 

nye Vestfold og Telemark fylkeskommune som etableres fra 1.1.2020. Formålet er å 

best mulig tilpasse selskapene til den nye kommune- og regionreformen, og 

videreutvikle selskapene for å møte de fremtidige utfordringene og endrede 

rammevilkår som selskapene opererer under.  

 

I denne drøftingen er viktigheten av å ha et stort faglig miljø med muligheter for 

spisskompetanse og en organisasjonsform/eierkonstellasjon som ivaretar behovet for 

leveranse av tjenester uavhengig av egenregibegrensningene fremhevet. Vestfold 

kommunerevisjon og Telemark kommunerevisjon IKS har lenge samarbeidet godt 

gjennom BTV kommunerevisjon, et faglig og administrativt samarbeid som ble etablert 

i 2014, med gode erfaringer fra samarbeid på tvers av kommunerevisjonselskapene. 

2.2 Mandat for utredning  

Styrene i selskapene vedtok et mandat for utredning for sammenslåing mellom 

Vestfold og Telemark kommunerevisjon i styremøter i februar 2018. Utredningen skal 

brukes som et grunnlag for videre behandling i styrene og av selskapets eiere.    

2.3 Organisering av utredningsarbeidet 

Som grunnlag for behandling i styrene i de respektive revisjonsselskapene ble det i 

februar 2018 nedsatt en arbeidsgruppe bestående av den administrative ledelsen i 

selskapene. Arbeidsgruppen ble bedt om å utarbeide et notat som omhandler 

strategiske utfordringer og fordeler knyttet til sammenslåing, og som kan danne 

grunnlag for videre prosess knyttet til deltakernes eiere. 

2.4 Ansattes medvirkning i utredningen 

Ansatte i selskapene har medvirket i utredningen samsvar med hovedavtalen for 

konkurranseutsatte bedrifter. Det er gjennomført drøftingsmøte med tillitsvalgte. Alle 

ansatte har hatt anledning til å uttale seg om mandatet for utredningen og om utkast 

til utredning.  
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Fra tillitsvalgte i Telemark kommunerevisjon IKS har det kommet forslag til enkelte 

justeringer i teksten, som alle er tatt hensyn til. Det gis videre uttrykk for at de ansatte 

ser positivt på en sammenslåing, og ser frem til videre samarbeid og medvirkning i 

prosessen. 

 

Fra tillitsvalgte i Vestfold kommunerevisjon har det ikke kommet innspill til justeringer. 

Ansatte gir uttrykk for at de ser positivt på en eventuell fremtidig sammenslåing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16/19 Etablering av Vestfold og Telemark revisjon IKS - 19/00106-1 Etablering av Vestfold og Telemark revisjon IKS : Utredning sammenslåing TKR og VKR endelig 2018-08-22

Utredning – sammenslåing av Vestfold og Telemark kommunerevisjoner 

 

 

Telemark kommunerevisjon IKS      www.tekomrev.no 

Vestfold kommunerevisjon       www.vestfoldkommunerevisjon.no  

3 

3 Bakgrunn, muligheter og utfordringer 

3.1 Fakta om selskapene – tabell 

 

3.2 Bakgrunn 

Bakgrunnen for at revisjonsenhetene nå ser behov for å vurdere sammenslåing er 

endringer i eksterne rammevilkår gjennom kommune- og regionreform, samtidig med 

en økt konkurranse og etterspørsel etter spesialkompetanse. De sentrale elementene 

drøftes i det følgende.  

3.2.1 Kommune- og regionreform 

Kommune- og regionreformen har som mål å etablere større, mer robuste kommuner 

og fylkeskommuner. Det er gjennomført og planlagt en rekke sammenslåinger av både 

kommuner og fylkeskommunene for Telemark og Vestfold. Disse endrede 

rammevilkårene krever at vi utvikler revisjonsenhetene slik at vi fortsatt kan levere 

revisjonstjenester av høy kvalitet til konkurransedyktige priser. Det er også sentralt at 

vi har en organisasjonsform som gjør det mulig å være en totalleverandør av 

revisjonstjenester for våre eiere. 

3.2.2 Konkurransemessige utfordringer – konsolidering i bransjen 

Kommunal revisjon har de siste årene opplevd stadig økende konkurranse fra private 

aktører. Erfaringen er at de private revisjonsfirmaene gjerne har en lav «inngangspris» 

for å komme inn på markedet, men med et stort omfang av tilleggsfakturering for 

Selskapsnavn Telemark kommunerevisjon IKS Vestfold kommunerevisjon

Selskapsform IKS §27 eget rettssubjekt

Organisasjonsnummer 985 867 402 987 582 847

Antall deltakere (pr 2018) 20 6

Antall styremedlemmer 6 + 1 ansatterepresentant 6 + 1 ansatterepresentant

Kontorsteder Skien og Bø Horten

Antall ansatte 26 10

Antall årsverk 23,3 10

Omsetning 2017 (ekskl. momskomp) 24 214 286 10 682 100

> herav omsetning fra eiere 23 152 959 (95,6%) 9 750 000 (91,3 %)

> herav ekstern omsetning 1 061 327 (4,4%) 932 100 (8,7 %)

Regnskapsprinsipper Regnskapsloven små foretak Kommunale 

Egenkapital uten pensjonsforpliktelser 10 351 530 3 511 769

Pensjonsforpliktelser 16 411 667 3 781 245

Reell egenkapital fratrukket pensjonsforpliktelser -6 060 137 -269 476 (1)

(1) Premieavvik 2017 fratrukket

Nøkkelopplysninger om selskapene:
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bistand og ekstraoppgaver som ikke inngår i et tilbud. Denne konkurransen er 

ytterligere økt etter at grensen for revisjonsplikt for private virksomheter ble hevet. 

3.2.3 Sterkere og mer spissede fagmiljøer 

Som følge av økt konkurranse og en stram kommuneøkonomi, opplever vi at eierne 

forventer at kostnadene til revisjon reduseres, og at vi har konkurransedyktige priser. 

Samtidig blir kommunal og fylkeskommunal sektor stadig mer kompleks, og vi opplever 

økende krav til kompetanse og større etterspørsel etter spesialkompetanse. Dette 

medfører behov for større fagmiljø. Konkurransen om kompetansen er også økt. 

 

Et større og bredere fagmiljø vil kunne løse flere oppgaver for våre oppdragsgivere. 

Det kan nevnes bistand/veiledning for kontrollutvalget og administrasjonen, samt 

undersøkelser av ulik art. Et fremtidig selskap bør, utover de lovbestemte oppgavene, 

kunne tilby ulike tjenester som etterspørres av kommunene. 

 

Det er avgjørende for selskapet å ha ansatte med rett fagkompetanse, både innenfor 

regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. De to selskapene har i dag få 

oppdragsansvarlige revisorer, og er derfor sårbare med tanke på eventuell sykdom, 

permisjoner eller avganger. Forvaltningsrevisjon vektlegges spesielt fra våre eiere, og i 

konkurransegrunnlag. Et sammenslått selskap vil få et større fagmiljø på 

forvaltningsrevisjon, som kan sikre ytterligere spesialkompetanse innenfor enkelte 

fagområder.  

 

3.3 Muligheter 

Et større revisjonsselskap vil gi muligheter for bedre ressursutnyttelse, større 

fleksibilitet og mulighet for spesialisering. Det vil gi grunnlag for økt effektivitet ved 

prosjektgjennomføring, og kan heve både kvalitet og gi kortere leveringstid. En 

sammenslåing vil gi mulighet for å etablere et sterkt faglig miljø, som kan tilby de 

tjenester våre eiere etterspør til konkurransedyktige priser og med god kvalitet.  

Det er sentralt å utvikle og tiltrekke seg gode medarbeidere. Et større selskap vil mer 

effektivt kunne gjennomføre kursing, etterutdanning og kompetanseoverføring for 

eksisterende ansatte. Samtidig er det å forvente at en større enhet vil fremstå mer 

attraktiv for nye medarbeidere.    
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3.4 Utfordringer 

3.4.1 Selskapene - ansatte 

For å utnytte mulighetene nevnt over, må selskapene få til en god og ryddig 

sammenslåingsprosess. Endringsprosesser er krevende både for ledere og ansatte.  

 

TKR og VKR har siden 2014 hatt et samarbeid, og enhetene kjenner hverandre godt. 

Det er et godt fungerende samarbeid både på ledernivå, regnskapsrevisjon og 

forvaltningsrevisjon. De ansatte kjenner hverandre gjennom samarbeidet, det benyttes 

felles systemer for regnskapsrevisjon og til dels felles maler for forvaltningsrevisjon.  

 

Vi anser generelt en endringsprosess som en utfordring, men mener at grunnlaget som 

er lagt i forkant, samt fokus på en god sammenslåingsprosess vil gjøre denne 

utfordringen liten.  

3.4.2 Eierne 

En sammenslåingsprosess vil innebære at våre eiere vil bli deltakere i et større selskap, 

med flere eiere. Innflytelse og styringsmulighet kan bli redusert, og dette kan 

oppfattes som problematisk. Dette er en sentral utfordring som er vektlagt i vurdering 

av selskapsform.   
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4 Gjennomføring av sammenslåing 

4.1 Fremtidig selskapsform - alternativer 

Basert på det vi vet om dagens eiere, nye eiere og effekter av kommune- og 

fylkessammenslåing vil det sammenslåtte selskapet få 24 eiere: 17 kommuner i 

Telemark, 6 kommuner i Vestfold samt den nye fylkeskommunen. 

 

Et spørsmål er hvilken selskapsform som er ønskelig. I utredningen er det tatt 

utgangspunkt i tre aktuelle selskapsformer: enten interkommunalt selskap etter IKS-

loven (IKS), aksjeselskap (AS) eller samvirkeforetak (SA). For ansattrettigheter, 

virkeområdet for offentligrettslig lovgivning og revisors uavhengighet har 

selskapsformen ikke særlig betydning.  

 

Økonomisk ansvar for eierne er begrenset til innskutt kapital for AS og SA, mens IKS gir 

hver eier ansvar for en gitt andel av selskapets forpliktelser. Behandlingen av 

pensjonsforpliktelsene i dagens enheter vil bli et tema ved avviklingen av disse 

enhetene. Det vises til avsnitt 6.3. 

 

4.1.1 Aksjeselskap 

Aksjeselskap reguleres av lov om aksjeselskaper 13.6.1997 nr. 44 og lov om 

allmenaksjeselskaper 13.6.1997 nr. 45. Eierne betegnes som aksjonærer (eier av 

aksjer), som skyter inn kapital i selskapet ved stiftelsen (aksjekapital).  

 

Eiernes ansvar for selskapets forpliktelser er begrenset til kapitalinnskuddet, og 

aksjeselskaper kan gå konkurs. Eierandeler i aksjeselskap skifter eier ved salg av aksjer. 

Inn og uttreden forutsetter et fungerende marked for kjøp og salg av aksjer for at 

eierformen skal fungere praktisk og smidig. Alternativt må en eventuell uttreden 

gjennomføres ved en partiell likvidasjon av selskapet, noe som er en tungvint og 

tidkrevende prosess. Inntreden kan løses ved kapitalutvidelse, som er en enklere 

prosess. 

 

Selskapsformen vurderes derfor som lite formålstjenlig for organisering av et felles 

revisjonsselskap. 
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4.1.2 Samvirkeforetak (SA) 

Samvirkeforetak opprettes etter reglene i lov om samvirkeforetak 29.6.2007 nr. 81. 

Eierne av et samvirkeforetak betegnes som medlemmer i foretaket.  

 

Samvirkeforetaksformen kjennetegnes av at den typisk brukes der medlemmer ønsker 

å løse en oppgave i fellesskap. Samvirkeforetaksformen kjennetegnes videre ved at 

medlemskapet er fleksibelt, ved at medlemskap som utgangspunkt er åpent for alle 

som kan få sine økonomiske interesser ivaretatt av foretaket, og at det etter loven er 

kort frist for utmelding. Både innmelding og utmelding kan med visse begrensninger 

reguleres i vedtektene. 

 

Medlemmene hefter kun for sin innskutte kapital. Selskapet kan dermed gå konkurs. 

Selskapets øverste eierorgan er årsmøtet. Medlemmenes stemmevekt tilsvarer 

eierandelens størrelse. Fullmakter til årsmøtet kan delegeres både internt i den 

enkelte kommune og til andre medlemmer.  

 

Selskapsformen har frem til nå vært svært lite benyttet som samarbeidsform i 

kommunesektoren. Det foreligger ett eksempel på at dette er gjort innenfor 

kommunerevisjon. Revisjon Midt-Norge SA er det nye felles revisjonsselskapet i 

Trøndelag. Selskapet er etablert fra 2018 med 44 medlemmer.  

 

Samvirkeforetak er fleksibelt og passer godt hvis det er mange medlemmer. Vår 

vurdering er at det ikke er så mange deltakerkommuner i samarbeidet Vestfold og 

Telemark at denne fordelen slår inn. 

 

4.1.3 § 27-selskap 

Vestfold kommunerevisjon er i dag organisert som et § 27-selskap. Selskapsformen er 

foreslått videreført med visse endringer i forslaget til ny kommunelov, som ventes å 

tre i kraft 1.7.2019, og skal hete kommunalt oppgavefellesskap. Selskapsformen er 

beregnet på samarbeid om enklere oppgaver. Ny kommunelov vil innebære at 

selskapsformen vil ligge nært opp til IKS-loven når det gjelder representasjon i 

eierorgan og eieransvar for forpliktelser. Enkelt sagt får den en litt strammere form 

enn dagens § 27, men noe løsere enn IKS-loven.  

 

Det vurderes som uhensiktsmessig å videreføre et så sammensatt samarbeid mellom 

så mange eiere basert på en § 27 selskapsform. 
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4.1.4 IKS 

IKS som selskapsform anses kjent og beskrives ikke nærmere, bortsett fra at dette er et 

ansvarlig selskap, med relativt rigid regulering av formkrav i eierstyringen.  

 

Telemark kommunerevisjon er organisert som et IKS i dag, og dette er en utbredt 

organisasjonsform både for kommunale revisjonsselskaper og andre interkommunale 

virksomheter. Vi legger til grunn at ønsket organisasjonsform for et felles selskap er 

IKS. 

 

Vi har vurdert om et felles selskap skal organiseres gjennom en utvidelse og 

navneendring av dagens TKR, eller om dagens to selskap skal oppløses og det etableres 

et nytt IKS.  

 

TKR har 20 eiere pr. 1. januar 2018. En utvidelse med netto 4 nye eiere fra 1. januar 

2020 er en mulig løsning. En slik løsning fordrer endring av selskapsavtalen, herunder 

selskapsnavn og eierfordeling, og vil i likhet med etablering av et nytt selskap betinge 

behandling i samtlige kommunestyrer. Besparelsen vil ligge i at man unngår 

nedleggelse og avvikling av en enhet med så vidt mange eiere. Det vil heller ikke være 

behov for valg av ny revisor i de opprinnelige eierkommunene. En slik løsning vil 

betinge en omfordeling av dagens eierbrøk, samt at det må tas stilling til forholdet 

mellom dagens udekkede pensjonsforpliktelse i TKR og den forpliktelsen som følger 

med inn fra VKR. 

 

Dagens selskaper har ingen anleggsmidler eller langsiktig gjeld, heller ikke kortsiktig 

gjeld utover leverandørgjeld og ikke forfalte forpliktelser overfor offentlige 

myndigheter og ansatte. Disse forpliktelsene samt fordringer kan gjøres opp i de 

tidligere enhetene forut for endelig avvikling. Et nytt IKS vil derfor kunne stiftes uten 

overtakelse av eiendeler og forpliktelser. Alternativt kan også kortsiktige fordringer og 

gjeld overføres til et nystiftet selskap. Det kan betinge aksept fra kreditorene. 

 

Fordelen med å etablere et nytt IKS, er at det da bygges et nytt felles prosjekt fra 

grunnen av. Det vil på fritt grunnlag kunne tas stilling til eierfordeling og 

finansieringsmodell. Det gir også en friere mulighet til å ta stilling til hvordan opptjent 

egenkapital i de tidligere enhetene skal disponeres. Videre må det for begge de 

tidligere enhetene tas stilling til hvordan pensjonsforpliktelsene skal håndteres. Det 

vises til eget avsnitt om dette temaet. 

 

I det videre legger vi til grunn at den foretrukne selskapsformen er et nytt IKS. 
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5 Eierstruktur og finansieringsmodell 

5.1 Eierstyring og styresammensetning 

Deltakerne i et IKS utøver sine eierinteresser i representantskapsmøtet. Hver 

representant har en stemme, med mindre annet er fastsatt i selskapsavtalen. Dagens 

TKR har en representant per eier, og en stemmevekting som er basert på 

innbyggertallet ved stiftelsen av selskapet. 

 

En vanlig løsning i andre interkommunale revisjonsselskap er å gruppere deltakernes 

eierandel og stemmevekt i størrelseskategorier. Det nye selskapet vil ha 23 

deltakerkommuner samt fylkeskommunen. Kommunene, utenom fylkeskommunen, 

varierer i størrelse fra ca. 1 300 til ca. 62 000 innbyggere. 

 

For at ikke representantskapet skal bli et for stort organ, anbefaler vi at hver eier har 

en representant, og at det avtales en stemmevekting basert ansvarsdel. For å sikre 

smidighet i eierutøvelsen bør det velges flere enn en vara per representant.  

 

Både VKR og TKR har i dag 6 eiervalgte styremedlemmer samt en ansattrepresentant. 

Erfaringen med et styre av denne størrelsen er god. Det er tilstrekkelig mange til å gi 

bredde i både kompetanse og representasjon basert på geografi og 

kommunestørrelse. Et styre med 6 eiervalgte og en ansattrepresentant foreslås 

videreført. 

 

5.2 Ansvarsfordeling og innskuddsforpliktelse 

Et IKS kan stiftes uten innskuddsforpliktelse. Det følger av IKS lovens § 5. Dagens TKR 

har en innskutt selskapskapital på kr 1 198 500, mens VKR som et § 27 samarbeid ikke 

har innskutt selskapskapital. 

 

Det foreslås at selskapet stiftes uten at det skytes inn ny kapital fra eierne. 

Gjenværende positiv egenkapital fra dagens enheter vil bli benyttet som 

kapitalinnskudd. Regnskapsmessig behandles dette som annen innskutt egenkapital og 

ikke selskapskapital siden selskapet stiftes uten at det skytes inn ny kapital fra eierne 

basert på deres eierandeler. 
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Ansvarsfordelingen bør reflektere størrelsen på kommunene, men likevel være slik at 

alle deltakere får en viss representasjon. Følgende modell for fordeling av eierandeler 

foreslås: 

 En fastkomponent hvor 1/3 av andelene fordeles likt på deltakerne, mens de 

resterende 2/3 fordeles etter folketall avrundet. 

 Fylkeskommunens «folketallsbaserte» eierandel settes til det dobbelte av den 

største kommunen 

 

Det vil gi følgende eier- og ansvarsfordeling i selskapet: 

 
  

 

 

 

K nr Deltaker Eierandel i %

0000 Vestfold-Telemark fylke 16,8                  

0710 Sandefjord kommune 9,1                    

0000 Nye Tønsberg kommune 8,1                    

0806 Skien kommune 8,1                    

0712 Larvik kommune 7,2                    

0805 Porsgrunn kommune 5,9                    

0000 Horten kommune 4,8                    

0000 Nye Færder kommune 4,7                    

0000 Nye Holmestrand kommune 4,3                    

0814 Bamble kommune 3,1                    

0807 Notodden kommune 3,0                    

0815 Kragerø kommune 2,7                    

0000 Nye Midt-Telemark kommune 2,7                    

0819 Nome kommune 2,2                    

0826 Tinn kommune 2,1                    

0817 Drangedal kommune 1,9                    

0834 Vinje kommune 1,9                    

0828 Seljord kommune 1,8                    

0829 Kviteseid kommune 1,7                    

0811 Siljan kommune 1,7                    

0833 Tokke kommune 1,7                    

0827 Hjartdal kommune 1,6                    

0830 Nissedal kommune 1,6                    

0831 Fyresdal kommune 1,6                    
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5.3 Finansieringsmodell – prinsipp for fakturering 

Finansieringsmodellen er ikke knyttet til ansvarsfordelingen. Det foreslås at selskapets 

tjenesteyting til eierne finansieres basert på en faktureringsmodell som dekker: 

 

 Regnskapsrevisjon (definert som fast pris basert på kommunens størrelse) 

 Forvaltningsrevisjon (med et definert antall timer i året som eventuelt kan 

fremføres til etterfølgende år). Andelen av driftstilskuddet fordeles på 

o forvaltningsrevisjoner 

o eierskapskontroller 

o selskapskontroller 

 

Ytterligere revisjoner og tjenester utover det som er avtalt innenfor denne rammen, 

samt attestasjoner utføres etter bestilling og faktureres avtalt honorar alternativt etter 

medgått tid.  

 

Det inngås egne avtaler med kommunale foretak, kirkelige fellesråd og stiftelser som 

faktureres direkte etter avtalt honorar alternativt etter medgått tid. 

 

Det foreslås en harmonisert faktureringsmodell som er transparent for eierne. 

Modellen forutsetter at kommunene når det gjelder regnskapsrevisjon leverer et 

regnskap med en avtalt forventet kvalitet og tidsriktighet. Modellen baserer seg videre 

på en fastkomponent som er lik for alle, med et tillegg som reflekterer kommunens 

størrelse. 
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6 Økonomi 

6.1 Økonomisk status i selskapene  

Det vises enkelte regnskapsstørrelser per 31.12.17 i tabell under. Regnskapene i sin 

helhet er presentert i vedlegg.  

 Telemark kommunerevisjon Vestfold kommunerevisjon 

Driftsregnskap 31.12.17   

Driftsinntekter 24 505 337 11 969 715 

Lønnsutgifter 19 279 569 8 429 360 

Andre driftsutgifter 4 128 474 2 079 575 

Årsresultat 1 201 949 1 809 655 

Balanse 31.12.17   

Anleggsmidler 932 052 20 328 660 

Omløpsmidler 

Herav bankinnskudd 

12 733 575 

12 225 313 

5 209 510 

4 382 366 

Sum eiendeler 13 665 627 25 583 170 

Egenkapital 10 351 530 139 363 

 

De to selskapene har forskjellige regnskapsprinsipper. TKR utarbeider regnskapet etter 

regnskapsloven, mens VKR utarbeider sitt regnskap i henhold til bestemmelsene i 

kommuneloven og god kommunal regnskapsskikk.  De ulike regnskapsprinsippene gir 

en forskjell mellom regnskapene knyttet til pensjon.  

 

I tråd med regnskapslovens bestemmelser balansefører ikke TKR sine pensjonsmidler 

og forpliktelser. Dette opplyses kun i note. TKR’s netto pensjonsforpliktelse per 

31.12.2017 er på ca. kr 16,4 mill.  VKR balansefører sine pensjonsmidler og 

pensjonsforpliktelser, og har per utgangen av 2017 en netto pensjonsforpliktelse på ca. 

kr 3,8 mill. Selskapenes pensjonsforpliktelser er ikke direkte sammenlignbare idet 

TKR’s forpliktelser er beregnet etter regnskapslovens forutsetninger, som bl.a. 

inkluderer arbeidsgiveravgift, mens VKR’s forpliktelser er beregnet etter kommunale 

prinsipper, som ikke inkluderer arbeidsgiveravgift. Det vises til nærmere drøftelse av 

pensjonsforpliktelsene under avsnitt 6.3. 

 

Utover regnskapsføring av pensjon, er det ingen vesentlige vurderingsforskjeller 

mellom de ulike regnskapsprinsippene.  
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6.2 Prinsipper for overføring av aktiva og passiva 

Prinsipper for overføring av aktiva og passiva må sikre en rettferdig inngang for de 

ulike kommunene, samtidig som nytt selskap gis tilstrekkelig rammer for videre drift.  

Pensjon som utgjør det vesentligste av balansen til begge selskapene, og det vises her 

til vurdering av pensjon i punkt 6.3. 

 

Eventuelle bankinnskudd videreføres i nytt selskap, for å sikre tilstrekkelig likviditet for 

videre drift. 

 

6.3 Pensjonsordning og -forpliktelser 

Både Telemark kommunerevisjon IKS og Vestfold kommunerevisjon er medlemmer i 

KLP. Selskapene har en ordinær ytelsesbasert kommunal pensjonsordning. 

Dagens eierkommuner hefter for pensjonsforpliktelsene i forhold til sin eierandel i de 

respektive selskapene. 

 

Hovedregelen er at tidligere arbeidsgiver hefter for allerede opptjente rettigheter, og 

er også i fremtiden ansvarlig for å betale reguleringspremie for oppsatte rettigheter 

som er opptjent hos tidligere arbeidsgiver, jf. overføringsavtalen. Ved en 

virksomhetsoverdragelse vil også disse forpliktelsene overføres det nye selskapet, med 

mindre forpliktelsene gjøres opp.  

 

For virksomheter som er tilsluttet KLP og avtalen om overføring og samordning av 

pensjonsrettigheter («overføringsavtalen»), skal det kreves en engangspremie for 

forventede framtidig tilleggspremie (§9, 3 ledd) til sikringsordningen. Dette skal dekke 

framtidige G-reguleringer, mulig uttak av pensjon etter 85 års regelen, AFP fra 65 år 

eller andre mulige utslag av regelverket for offentlige tjenestepensjoner under 

overføringsavtalen. Engangspremien inneholder videre et forsikringselement fordi 

Pensjonskontoret ikke tar risikoen for fremtidige hendelser og endringer i 

beregningsforutsetninger som måtte øke forpliktelsen. Av den grunn er den beregnede 

forpliktelsen etter sikringsordningens prinsipper høyere enn de rent regnskapstekniske 

beregningene. 
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KLP har beregnet engangspremien i de to selskapene til sikringsordningen ved en 

eventuell avvikling: 

 

Alle forpliktelser Pensjonsforpliktelse beregnet etter 

overføringsavtalen pr. 1. januar 2018 

Telemark kommunerevisjon IKS 17 283 270 

Vestfold kommunerevisjon 7 299 811 

 

Det foreslås at medlemskapet i KLP videreføres i et nytt selskap og at dagens 

forpliktelser videreføres i det nye selskapet for de ansatte overføres til det nye 

selskapet. Basert på det vi pr. i dag vet om pensjonsavganger i perioden frem til 1. 

januar 2020 og at alle dagens ansatte overføres, vil forpliktelsene utgjøre: 

 

Forpliktelser knyttet til de ansatte som 

forventes overført til ny enhet 

01.01.2020 

Pensjonsforpliktelse beregnet etter 

overføringsavtalen pr. 01.01.2018 

Telemark kommunerevisjon IKS      5 517 787  

Vestfold kommunerevisjon 1 446 096 

 

Det må tas stilling til hvordan ansvaret for reguleringsforpliktelsene vedr. oppsatte og 

løpende pensjoner pr. 1. januar 2020 skal dekkes inn. Forpliktelsene antas å utgjøre: 

 

Forpliktelser knyttet til tidligere ansatte, 

både oppsatte og løpende pensjoner pr. 

01.01.2020 

Pensjonsforpliktelse beregnet etter 

overføringsavtalen pr. 01.01.2018 

Telemark kommunerevisjon IKS    11 765 483 

Vestfold kommunerevisjon 5 853 715 

 

Dersom disse forpliktelsene skal dekkes av de tidligere enhetene, vil hverken VKR eller 

TKR hver for seg være i stand til å dekke dette med sin egenkapital. Det vil forutsette 

innbetalinger fra selskapenes respektive eiere, og selskapene vil være uten egenkapital 

til å ta med inn i det nye selskapet. Dermed vil ikke det nye selskapet kunne stiftes 

uten et vesentlig kapitalinnskudd fra stifterne for å ha tilgjengelig driftskapital. 

 

Det foreslås derfor at også disse reguleringsforpliktelsene overføres til det nye 

selskapet, og at selskapet dekker de løpende reguleringspremiene. Ved eventuelle 

uttredener av deltakere og ved avvikling av selskapet, vil ansvaret for de samlede 

pensjonsforpliktelsene ifølge IKS-loven fordeles iht. eier- og ansvarsfordelingen i 
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selskapsavtalen om ikke annet er avtalt. For å sikre at ansvaret for disse historiske 

forpliktelsene dekkes av de som var eiere i de tidligere selskapene, foreslås det å 

avtale følgende fordelingsmekanisme: 

 

Ved uttreden skal ansvar for selskapets pensjonsforpliktelser dekkes etter følgende 

prinsipper: 

1. pensjonsforpliktelser for ansatte i selskapet på uttredelsestidspunkt baseres 

på eierandel i selskapet 

2. forpliktelser for oppsatte og løpende pensjoner i selskapet som har inntrådt 

etter etableringstidspunkt 1. januar 2020 baseres på eierandel i selskapet 

3. forpliktelser for oppsatte og løpende pensjoner som er overført fra de 

tidligere enhetene Vestfold kommunerevisjon (org.nr. 987 582 847) og 

Telemark kommunerevisjon IKS (org.nr. 985 867 402) fordeles på 

deltakerne i Vestfold kommunerevisjon og Telemark kommunerevisjon IKS 

basert på eierandel i de respektive selskapene på avviklingstidspunkt 

Alle beregninger gjøres på grunnlag av de prinsipper som benyttes av 

Pensjonskontoret i «Overføringsavtalens sikringsordning». Ved endringer i 

pensjonslovgivning eller pensjonsordninger skal disse prinsippene for fordeling av 

de historiske pensjonsforpliktelsene fortsatt gjelde for deltakerne i selskapet. 

 

Denne fordelingsmekanismen foreslås tatt inn i selskapsavtalens § 12 om uttreden og 

oppløsning. 

6.4 Regnskapsprinsipper 

Hovedregelen etter IKS loven er at selskapene følger regnskapslovens 

regnskapsprinsipper. Kommunale regnskapsprinsipper kan benyttes når dette er 

fastsatt i selskapsavtalen.  

 

Selskapet vil ikke ha anleggsmidler eller behov for opptak av langsiktig gjeld. Dermed 

bortfaller behovet for å for å avlegge eget investeringsregnskap. For den type 

virksomhet selskapet driver antas ikke forskjellen mellom det kommunale 

anordningsprinsippet og det regnskapsmessige periodiseringsprinsippet å medføre 

forskjellig regnskapsrapportering. 

 

Det foreslås derfor at IKS lovens hovedregel om regnskapslovens prinsipper legges til 

grunn. Dersom det er ønskelig å regnskapsføre pensjonsforpliktelsene, er det en valgfri 

opsjon etter regnskapslovens regler for små foretak. 
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7 Organisering og lokalisering 

7.1 Selskapsnavn 

Vi foreslår at selskapet får navnet Vestfold og Telemark revisjon IKS, forkortet VT-

revisjon. Navnet harmonerer da med navnet på det nye fylket, er beskrivende for 

virksomheten og ikke for langt. Dette navnet gir mulighet for web-domenet                  

vt-revisjon.no som allerede er registrert. 

  

7.2 Kontorkommune og kontorstruktur 

Selskapene har i dag tre kontorer: Horten, Skien (kontoradresse) og Bø. Vi mener at 

det har vesentlig verdi å beholde denne kontorstrukturen i et nytt selskap. Alle 

kontorene har gode kompetansemiljøer, og ivaretar behovet for lokalkunnskap og 

geografisk nærhet til kommunene. Det er lange avstander i deler av Telemark. Av den 

grunn har det hittil ikke vært vurdert som hensiktsmessig å betjene hele fylket fra ett 

kontor. Denne vurderingen endres ikke ved en sammenslåing. Kontorstrukturen sikrer 

også avstand i saker der det er behov for det. Videre sikrer nåværende kontorstruktur 

god spredning av kompetansearbeidsplasser i det nye fylket. 

 

Selskapene har hver for seg en samlet administrativ og faglig ledelse. Organisering av 

det nye selskapets ledelse fastlegges av styret ut fra en samlet vurdering av 

administrative og faglige behov. Selskapets kontorkommune må bestemmes siden 

dette er et krav etter IKS loven til innhold i selskapsavtalen.  
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8 Forholdet til ansatte i selskapene 

8.1 Medvirkning i prosessen 

Prosess og utredning av sammenslåing er drøftet med tillitsvalgte i samsvar med 

hovedavtalen for konkurranseutsatte bedrifter. Ansatte har hatt anledning til å gi 

innspill gjennom hele prosessen. Ansattes medvirkning vil bli ivaretatt i samsvar med 

gjeldende avtaleverk gjennom hele prosessen. 

8.2 Virksomhetsoverdragelse og harmonisering av lokale avtaler 

Ved etablering av et nytt selskap legges det til grunn at kapittel 16 i Arbeidsmiljøloven 

om virksomhetsoverdragelse kommer til anvendelse.  

8.2.1 Ingen overtallighet 

Det blir ingen overtallighet i forbindelse med sammenslåingen. Forut for 

sammenslåingen har oppdragsmengden i begge selskapene blitt redusert som følge av 

kommunesammenslåinger og regionreform. Samtidig har begge selskapene hatt 

naturlig avgang i personalgruppen, og det har kommet til nye kommuner som eiere i 

Vestfold. Samlet sett har dette balansert arbeidsmengden mot tilgjengelige ressurser. 

8.2.2 Arbeidssted og arbeidsoppgaver 

De ansatte beholder nåværende oppmøtested og arbeidsoppgaver.  

8.2.3 Lokale avtaler – arbeidstid, ferie, permisjonsordninger, lønn og godtgjøring, 

pensjon 

Ved virksomhetsoverdragelse får alle ansatte tilbud om stilling i den nye 

revisjonsenheten med samme lønns- og arbeidsvilkår som de har i dag. De to 

selskapene har tilnærmet like ordninger når det gjelder arbeidstid, ferie og permisjon, i 

samsvar med hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter. Det nye selskapet 

meldes inn i arbeidsgiverorganisasjonen KS Bedrift, slik tilfellet er for de to selskapene i 

dag. Dette sikrer at dagens avtaleverk på selskapsnivå også kan videreføres i nytt 

selskap. Eventuelle harmoniseringsbehov ivaretas gjennom ordinære prosesser 

mellom arbeidstakere og arbeidsgiver i nytt selskap. Det gjennomsnittlige lønnsnivået i 

de to selskapene er tilnærmet likt. De ansatte beholder sine individuelle 

arbeidsavtaler. Eventuelle behov for harmonisering av individuelle lønns- og 

arbeidsvilkår må skje gjennom ordinære prosesser mellom arbeidstakere og 

arbeidsgiver i nytt selskap. Eksisterende pensjonsordninger videreføres.  
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9 Tjenesteleveranser 

9.1 Til egne eiere 

Dagens selskaper leverer hele tjenestespekteret som er naturlig for et 

kommunerevisjonsselskap; regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, selskapskontroller 

og ulike attestasjonsoppgaver. Dette vil bli videreført i det nye selskapet. Et 

sammenslått selskap gir mulighet for ytterligere spissing av kompetansen som vil gi 

grunnlag for mer effektive og kvalitetsmessige tjenesteleveranser.  

9.2 Eksterne oppdragsgivere 

Dagens selskap leverer tjenester for til sammen ca. kr 2 mill. til eksterne 

oppdragsgivere. Dette utgjør i underkant av 6 % av samlet omsetning. 

Egenregibegrensningen ligger på 20 % andel av omsetningen. Det gir selskapet en 

mulighet for å kunne påta seg ytterligere eksterne oppdrag innenfor de rammene 

regelverket åpner for. 

9.3 Arbeidsform og arbeidsverktøy 

De to selskapene har hatt et nært faglig samarbeid siden 2015. Det innebærer at vi har 

en felles metodikk og lik arbeidsform. Begge selskapene bruker samme 

revisjonsverktøy innenfor regnskapsrevisjonen. Begge selskapene har behov for å 

anskaffe mer effektive saksbehandlings og arkivsystemer. Dette vil mest 

kostnadseffektivt kunne gjennomføres av et sammenslått selskap. 
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10 Gjennomføring av sammenslåing 

10.1 Forankring hos eierne 

Det gjennomføres eiermøter i dagens enheter høsten 2018 hvor prosessen og forslag 

til modell forankres. 

10.2 Etablering av nytt selskap 

Det nye Vestfold og Telemark revisjon IKS stiftes tidlig i 2019. I forbindelse med 

kommunestyrenes / fellesnemndenes vedtak av det nye selskapets selskapsavtale, 

velges samtidig det nye selskapet som kommunenes/fylkeskommunens revisor. 

10.3 Avtale om overføring av aktiva og passiva 

Gjennomføres våren 2020 etter at dagens enheters regnskapstall for 2019 er kjent. 

10.4 Avvikling av enheter 

Gjennomføres når alle overføringer av ansatte og balanseposter er sluttført. 

Nødvendige formaliteter følger av kommuneloven og IKS loven. 
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11 Vedlegg 

11.1 Utkast til selskapsavtale 

11.2 Årsregnskap 2017 Vestfold kommunerevisjon 

11.3 Årsregnskap 2017 Telemark kommunerevisjon IKS 
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Selskapsavtale for 
 

VESTFOLD OG TELEMARK REVISJON IKS 
 

Gjeldende fra stiftelse til 31.12.2019 
 

 
§ 1 Selskapet 

Vestfold og Telemark revisjon IKS er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale 
selskaper – lov av 29.01.1999 nr. 06. 
 
Vestfold og Telemark revisjon IKS har følgende deltakere: 
 

 
 
 

K nr Deltaker Eierandel i %

0700 Vestfold fylke 9,7                         

0701 Horten kommune 4,8                         

0704 Tønsberg kommune 6,7                         

0710 Sandefjord kommune 9,1                         

0712 Larvik kommune 7,2                         

0713 Sande kommune 1,7                         

0715 Holmestrand kommune 2,6                         

0716 Re 1,4                         

0729 Færder kommune 4,7                         

0800 Telemark fylke 7,0                         

0805 Porsgrunn kommune 5,9                         

0806 Skien kommune 8,1                         

0807 Notodden kommune 3,0                         

0811 Siljan kommune 1,7                         

0814 Bamble kommune 3,1                         

0815 Kragerø kommune 2,7                         

0817 Drangedal kommune 1,9                         

0819 Nome kommune 2,2                         

0821 Bø 1,6                         

0822 Sauherad 1,1                         

0826 Tinn kommune 2,1                         

0827 Hjartdal kommune 1,6                         

0828 Seljord kommune 1,8                         

0829 Kviteseid kommune 1,7                         

0830 Nissedal kommune 1,6                         

0831 Fyresdal kommune 1,6                         

0833 Tokke kommune 1,7                         

0834 Vinje kommune 1,9                         
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§ 2 Hovedkontor 
Vestfold og Telemark revisjon IKS har sitt hovedkontor i Skien kommune. 
 

§ 3 Formål og ansvarsområde 
Vestfold og Telemark revisjon IKS skal utføre lovpålagte revisjonsoppgaver for deltakerne. 
Vestfold og Telemark revisjon IKS kan utføre andre revisjonsoppdrag og rådgivning for 
deltakerne. 
 
Vestfold og Telemark revisjon IKS kan utføre revisjonsoppdrag og rådgivning for andre 
selskaper. 
 
Selskapet har ikke erverv til formål. 

 
§ 4 Innskuddsplikt og eierandel 
Deltakerne har ikke innskuddsplikt.  Deltakernes ansvarsdel tilsvarer deltakernes eierandel 
med følgende fordeling: 
 

  
 

K nr Deltaker Eierandel i %

0700 Vestfold fylke 9,7                         

0701 Horten kommune 4,8                         

0704 Tønsberg kommune 6,7                         

0710 Sandefjord kommune 9,1                         

0712 Larvik kommune 7,2                         

0713 Sande kommune 1,7                         

0715 Holmestrand kommune 2,6                         

0716 Re 1,4                         

0729 Færder kommune 4,7                         

0800 Telemark fylke 7,0                         

0805 Porsgrunn kommune 5,9                         

0806 Skien kommune 8,1                         

0807 Notodden kommune 3,0                         

0811 Siljan kommune 1,7                         

0814 Bamble kommune 3,1                         

0815 Kragerø kommune 2,7                         

0817 Drangedal kommune 1,9                         

0819 Nome kommune 2,2                         

0821 Bø 1,6                         

0822 Sauherad 1,1                         

0826 Tinn kommune 2,1                         

0827 Hjartdal kommune 1,6                         

0828 Seljord kommune 1,8                         

0829 Kviteseid kommune 1,7                         

0830 Nissedal kommune 1,6                         

0831 Fyresdal kommune 1,6                         

0833 Tokke kommune 1,7                         

0834 Vinje kommune 1,9                         
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§ 5 Representantskapet 

Samtlige deltakerkommuner og fylkeskommunen velger hver sin representant med personlig 
vararepresentant. 
Ved voteringer vektes den enkelte kommunes stemme svarende til deltakernes eierandel i 
selskapet med utgangspunkt i fremmøtte deltakere. 
Representantskapet velger selv leder og nestleder. 
 

§ 6 Valgkomite 
Representantskapets leder og nestleder er valgkomite til styret. 
Valgkomiteen skal foreslå styremedlemmer, varamedlemmer, leder og nestleder i styret. 
Komiteen skal avgi skriftlig og begrunnet forslag til representantskapet. Valgkomiteens 
forslag skal følge saksdokumentene til representantskapet. 
 

§ 7 Styret 
Styret i selskapet består av syv medlemmer med seks varamedlemmer valgt i rekke og et 
personlig varamedlem for den ansattes representant. 6 styremedlemmer og 6 
varamedlemmer velges av representantskapet og 1 representant med vararepresentant for 
de ansatte velges av og blant de fast ansatte. De ansatte har i tillegg en observatør med 
møte og talerett. 
 

§ 8 Regnskapsprinsipp 

Regnskap skal føres etter regnskapsloven.  
 

§ 9 Låneopptak og garantistillelse 
Representantskapet vedtar rammer for virksomhetens låneopptak –  
begrenset til kr. 4 000 000.  
 

§10 Lokale lønnsforhandlinger 

Styret fastsetter rammene for de lokale lønnsforhandlingene og fastsetter daglig leders lønn. 
 

§ 11 Møtegodtgjørelse 
Representantskapet fastsetter styrets godtgjørelse.  
 

§ 12 Uttreden og oppløsning 
Den enkelte deltaker kan ensidig si opp sin deltakelse. Uttreden gjennomføres i samsvar 
med reglene i IKS-loven, slik de lyder på tidspunktet for varsel om uttreden.  
 

Ved uttreden skal ansvar for selskapets pensjonsforpliktelser dekkes etter følgende 

prinsipper: 

1. pensjonsforpliktelser for ansatte i selskapet på uttredelsestidspunkt baseres på eierandel 

i selskapet 

2. forpliktelser for oppsatte og løpende pensjoner i selskapet som har inntrådt etter 

etableringstidspunkt 1. januar 2020 baseres på eierandel i selskapet 
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3. forpliktelser for oppsatte og løpende pensjoner som er overført fra de tidligere enhetene 

Vestfold kommunerevisjon (org.nr. 987 582 847) og Telemark kommunerevisjon IKS 

(org.nr. 985 867 402) fordeles på deltakerne i Vestfold kommunerevisjon og Telemark 

kommunerevisjon IKS basert på eierandel i de respektive selskapene på 

avviklingstidspunktet 

Alle beregninger gjøres på grunnlag av de prinsipper som benyttes av Pensjonskontoret i 

«Overføringsavtalens sikringsordning».  

 

Ved endringer i pensjonslovgivning eller pensjonsordninger skal disse prinsippene for 

fordeling av de historiske pensjonsforpliktelsene fortsatt gjelde for deltakerne i 

selskapet. 

 

Forslag til oppløsning av selskapet må vedtas enstemmig av representantskapet, før det 
sendes deltakerne for behandling. For øvrig gjelder reglene om oppløsning i IKS-loven slik de 
lyder når forslaget vedtas av representantskapet.  
 

§ 13 Voldgift 
Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter eller i 
forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, avgjøres endelig av en 
voldgiftsrett på tre medlemmer, som oppnevnes i samsvar med voldgiftsloven. 
 

§ 14 Øvrige bestemmelser 
For øvrig gjelder lov om interkommunale selskaper. 

 
 
 

Representantskapet i Vestfold og Telemark revisjon IKS 
Skien, xx.xx.2019 
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Selskapsavtale for 
 

VESTFOLD OG TELEMARK REVISJON IKS 
 

Gjeldende fra 01.01.2020 
 

 
§ 1 Selskapet 

Vestfold og Telemark revisjon IKS er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale 
selskaper – lov av 29.01.1999 nr. 06. 
 
Vestfold og Telemark revisjon IKS har følgende deltakere: 
 

 
 
 

§ 2 Hovedkontor 
Vestfold og Telemark revisjon IKS har sitt hovedkontor i Skien kommune. 
 
 

K nr Deltaker Eierandel i %

3800 Vestfold og Telemark fylke 16,8                  

3801 Horten kommune 4,8                    

3802 Holmestrand kommune 4,3                    

3803 Tønsberg kommune 8,1                    

3804 Sandefjord kommune 9,1                    

3805 Larvik kommune 7,2                    

3806 Porsgrunn kommune 5,9                    

3807 Skien kommune 8,1                    

3808 Notodden kommune 3,0                    

3811 Nye Færder kommune 4,7                    

3812 Siljan kommune 1,7                    

3813 Bamble kommune 3,1                    

3814 Kragerø kommune 2,7                    

3815 Drangedal kommune 1,9                    

3816 Nome kommune 2,2                    

3817 Midt-Telemark kommune 2,7                    

3818 Tinn kommune 2,1                    

3819 Hjartdal kommune 1,6                    

3820 Seljord kommune 1,8                    

3821 Kviteseid kommune 1,7                    

3822 Nissedal kommune 1,6                    

3823 Fyresdal kommune 1,6                    

3824 Tokke kommune 1,7                    

3825 Vinje kommune 1,9                    
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§ 3 Formål og ansvarsområde 
Vestfold og Telemark revisjon IKS skal utføre lovpålagte revisjonsoppgaver for deltakerne. 
Vestfold og Telemark revisjon IKS kan utføre andre revisjonsoppdrag og rådgivning for 
deltakerne. 
 
Vestfold og Telemark revisjon IKS kan utføre revisjonsoppdrag og rådgivning for andre 
selskaper. 
 
Selskapet har ikke erverv til formål. 

 
§ 4 Innskuddsplikt og eierandel 
Deltakerne har ikke innskuddsplikt.  Deltakernes ansvarsdel tilsvarer deltakernes eierandel 
med følgende fordeling: 
 

  
 
§ 5 Representantskapet 

Samtlige deltakerkommuner og fylkeskommunen velger hver sin representant med personlig 
vararepresentant. 
Ved voteringer vektes den enkelte kommunes stemme svarende til deltakernes eierandel i 
selskapet med utgangspunkt i fremmøtte deltakere. 
Representantskapet velger selv leder og nestleder. 
 

K nr Deltaker Eierandel i %

3800 Vestfold og Telemark fylke 16,8                  

3801 Horten kommune 4,8                    

3802 Holmestrand kommune 4,3                    

3803 Tønsberg kommune 8,1                    

3804 Sandefjord kommune 9,1                    

3805 Larvik kommune 7,2                    

3806 Porsgrunn kommune 5,9                    

3807 Skien kommune 8,1                    

3808 Notodden kommune 3,0                    

3811 Nye Færder kommune 4,7                    

3812 Siljan kommune 1,7                    

3813 Bamble kommune 3,1                    

3814 Kragerø kommune 2,7                    

3815 Drangedal kommune 1,9                    

3816 Nome kommune 2,2                    

3817 Midt-Telemark kommune 2,7                    

3818 Tinn kommune 2,1                    

3819 Hjartdal kommune 1,6                    

3820 Seljord kommune 1,8                    

3821 Kviteseid kommune 1,7                    

3822 Nissedal kommune 1,6                    

3823 Fyresdal kommune 1,6                    

3824 Tokke kommune 1,7                    

3825 Vinje kommune 1,9                    
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§ 6 Valgkomite 
Representantskapets leder og nestleder er valgkomite til styret. 
Valgkomiteen skal foreslå styremedlemmer, varamedlemmer, leder og nestleder i styret. 
Komiteen skal avgi skriftlig og begrunnet forslag til representantskapet. Valgkomiteens 
forslag skal følge saksdokumentene til representantskapet. 
 

§ 7 Styret 
Styret i selskapet består av syv medlemmer med seks varamedlemmer valgt i rekke og et 
personlig varamedlem for den ansattes representant. 6 styremedlemmer og 6 
varamedlemmer velges av representantskapet og 1 representant med vararepresentant for 
de ansatte velges av og blant de fast ansatte. De ansatte har i tillegg en observatør med 
møte og talerett. 
 

§ 8 Regnskapsprinsipp 

Regnskap skal føres etter regnskapsloven.  
 

§ 9 Låneopptak og garantistillelse 
Representantskapet vedtar rammer for virksomhetens låneopptak –  
begrenset til kr. 4 000 000.  
 

§10 Lokale lønnsforhandlinger 

Styret fastsetter rammene for de lokale lønnsforhandlingene og fastsetter daglig leders lønn. 
 

§ 11 Møtegodtgjørelse 
Representantskapet fastsetter styrets godtgjørelse.  
 

§ 12 Uttreden og oppløsning 
Den enkelte deltaker kan ensidig si opp sin deltakelse. Uttreden gjennomføres i samsvar 
med reglene i IKS-loven, slik de lyder på tidspunktet for varsel om uttreden.  
 

Ved uttreden skal ansvar for selskapets pensjonsforpliktelser dekkes etter følgende 

prinsipper: 

1. pensjonsforpliktelser for ansatte i selskapet på uttredelsestidspunkt baseres på eierandel 

i selskapet 

2. forpliktelser for oppsatte og løpende pensjoner i selskapet som har inntrådt etter 

etableringstidspunkt 1. januar 2020 baseres på eierandel i selskapet 

3. forpliktelser for oppsatte og løpende pensjoner som er overført fra de tidligere enhetene 

Vestfold kommunerevisjon (org.nr. 987 582 847) og Telemark kommunerevisjon IKS 

(org.nr. 985 867 402) fordeles på deltakerne i Vestfold kommunerevisjon og Telemark 

kommunerevisjon IKS basert på eierandel i de respektive selskapene på 

avviklingstidspunktet 

Alle beregninger gjøres på grunnlag av de prinsipper som benyttes av Pensjonskontoret i 

«Overføringsavtalens sikringsordning».  
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Ved endringer i pensjonslovgivning eller pensjonsordninger skal disse prinsippene for 

fordeling av de historiske pensjonsforpliktelsene fortsatt gjelde for deltakerne i 

selskapet. 

 

Forslag til oppløsning av selskapet må vedtas enstemmig av representantskapet, før det 
sendes deltakerne for behandling. For øvrig gjelder reglene om oppløsning i IKS-loven slik de 
lyder når forslaget vedtas av representantskapet.  
 

§ 13 Voldgift 
Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter eller i 
forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, avgjøres endelig av en 
voldgiftsrett på tre medlemmer, som oppnevnes i samsvar med voldgiftsloven. 
 

§ 14 Øvrige bestemmelser 
For øvrig gjelder lov om interkommunale selskaper. 

 
 
 

Representantskapet i Vestfold og Telemark revisjon IKS 
Skien, xx.xx.2019 
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Arkivsak-dok. 19/00108-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i  Færder 14.05.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 17/19 
KONTROLLUTVLAGSREGLEMENTET PÅ HØRING 

 

Forslag til innstilling: 
Reglementet for kontrollutvalget gjelder frem til 31.12.2019. Reglementet må 
oppdateres etter ny kommunelov når den trer i kraft 01.01.2020. 
 
Vedlegg:  

• Brev av 15.04.2019 fra Færder kommune 

• Reglementet for kontrollutvalget 

 
Saksframstilling: 
 
Sekretariatet mottok et brev av 15.04.2019 fra Færder kommune ved politisk 
sekretariat. Kontrollutvalgets reglement legges ut til høring. Fristen for høringen er 
13.05.2019, og det er dagen før vi har kontrollutvalgsmøte slik at det er varslet til 
kommunen at dette ikke blir behandlet og oversendt til politisk sekretariat før 
15.05.2019. 
 
Reglementet for kontrollutvalget er satt opp med bakgrunn i nåværende kommunelov 
som gjelder frem til 31.12. 2019. Det er ingen endringer fra forrige gjennomgang. Fra 
01.01.2020 trer ny kommunelov i kraft, og reglementet må oppdateres med de 
endringer som er i den nye kommuneloven. 
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Saksbehandler:  Kjersti Hauan 

Direkte telefon:  

Vår ref.: 19/16533 

Arkiv: FE-030 

Deres ref.:  

  Dato: 15.04.2019 

 

Postadresse: Postboks 250 Borgheim, 3163 Nøtterøy Telefon: 33 39 00 00   
Besøksadresse:  Org.nr.: 817 263 992   
E-post: postmottak@faerder.kommune.no Internett: www.færder.kommune.no 
 

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat - Viks  
Revetalgata 10 
3174 REVETAL 
 
 
 
 

Høring - Reglement for Færder kontrollutvalg for perioden 2019-2023 
Høringsfrist: 13. mai 2019 
 
Færder organisasjonsutvalg sender reglement for Færder kontrollutvalg for kommunestyreperioden 
2019-2023 på høring. 
 
Høringsfrist: 13. mai 2019.  
 
 
Eventuell høring sendes  
Færder kommune på e-post: postmottak@faerder.kommune.no  
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Kjersti Hauan 
fagkonsulent - politisk sekretariat 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 

 
 
Vedlegg: 
REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET - nytt 2019  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



17/19 Kontrollutvlagsreglementet på høring - 19/00108-1 Kontrollutvlagsreglementet på høring : REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET - nytt 2019(221749)

 

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET 
 

§ 1. Kontrollutvalgets formål  
Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i 

kommunen. Utvalget påser at revisjonen fungerer på betryggende måte. 

§ 2. Valg og sammensetning  
Kontrollutvalget består av 5 medlemmer med varamedlemmer. Kommunestyret velger selv 

medlemmer og varamedlemmer til utvalget og oppnevner leder og nestleder. Leder oppnevnes 

fortrinnsvis fra opposisjonen. 

Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlemmer og varamedlemmer av formannskap, 

medlemmer og varamedlemmer av kommunalt utvalg med beslutningsmyndighet og alle ansatte i 

kommunen. 

For øvrig gjelder kommunelovens regler om valg av faste utvalg tilsvarende. 

§ 3. Saksbehandlingen i kontrollutvalget 
Utvalget treffer sine vedtak i møte. Det skal føres protokoll over forhandlingene. Utskrift sendes 

utvalgets medlemmer, ordfører og revisor. 

Kontrollutvalget har som hovedregel åpne møter i tråd med kommuneloven § 11-5.  

Møtene holdes på de tidspunkter som er vedtatt av utvalget selv, og ellers når utvalgets leder eller 

minst 2 av medlemmene krever det. 

Innkallingen med sakspapirer til møte skal sendes ordfører, revisor og utvalgets medlemmer med 6 

dagers varsel, og skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles samt saksdokumenter. 

Saklisten til møtet og andre dokumenter som ikke er unntatt fra offentlighet, skal være tilgjengelig 

for allmennheten. 

Utvalgets leder er møteleder. Ved forfall fungerer nestleder. Har begge forfall, velges en særskilt 

møteleder ved flertallsvalg. 

Ordfører har møte- og talerett i utvalget, og kan la seg representere ved annet medlem av 

kommunestyret. Revisor deltar i møtene eventuelt ved stedfortreder, så fremt saken ikke angår dem 

personlig. Revisor og stedfortreder har rett til å uttale seg og kan forlange sine uttalelser 

protokollert. 

 Utvalget kan bare treffe vedtak hvis minst 3 av medlemmene er til stede under forhandlingene. 

Vedtak treffes med alminnelig flertall av de stemmer som avgis. Ved stemmelikhet i andre saker enn 
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valg, er møtelederens stemme avgjørende. Utvalget kan treffe vedtak i saker som ikke er oppført på 

sakslisten, hvis ikke møteleder eller minst 2 av de møtende medlemmene motsetter seg det. 

Om inhabilitet for utvalgets medlemmer og om fritak for å delta i forhandlingen av en sak, gjelder 

bestemmelsene i forvaltningslovens kap II og kommuneloven §§ 11-10 og 11-11 tilsvarende. 

§ 4. Utvalgets oppgaver 
 

4.1. Utvalget skal holde seg løpende underrettet om revisjonens virksomhet og føre tilsyn med at 

revisjonsarbeidet er a jour og foregår i samsvar med gjeldende forskrift og andre bestemmelser. 

Utvalget skal gjennom revisors arbeid og egen vurdering påse at forvaltningen av kommunens 

verdier er betryggende sikret ved et forsvarlig internkontrollopplegg, og om nødvendig, anmode 

kommunestyret om å gi pålegg om at tiltak treffes. 

4.2. Utvalget skal på grunnlag av revisjonens rapport og annen informasjon føre tilsyn med: 

 at forvaltningen er i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak. Utvalget skal i videre i 

samarbeid med revisjonen foreta en systematisk vurdering av bruk 

 forvaltning av de kommunale midler med utgangspunkt i oppgaver, ressursbruk og oppnådde 

resultater 

4.3. Utvalget skal påse at revisjonen iverksetter granskning der dette er vedtatt av kommunestyret. 

Utvalget skal også selv sørge for at det blir foretatt undersøkelser og granskning, bl.a. i forbindelse 

med mistanke om uregelmessigheter og misligheter. 

4.4. Utvalget rapporterer til kommunestyret når det er viktig at dette blir holdt orientert og gitt 

mulighet til å drøfte eventuelle tiltak. 

4.5. Utvalget avgir innstilling til kommunestyret om kommunens regnskaper med revisjonsberetning 

og andre tilhørende dokumenter. 

4.6. Utvalget påser at poster, disposisjoner og ordninger som ikke får godkjenning, blir fulgt opp og 

brakt i orden. 

4.7. Utvalget avgir uttalelse i saker det får seg forelagt. 

4.8. For øvrig vises til koml. kap. 23 og til Forskrift om kontrollutvalg av 15.06.04 nr. 905. 

§ 5. Innhenting av opplysninger  
Utvalget kan uavhengig av regler om taushetsplikt kreve nødvendige opplysninger fra revisjonen og 

fra andre kommunale organer, og har adgang til revisjonens og kommunens saksdokumenter og 

arkiver innenfor de regler som er gitt i kommuneloven § 23-2 tredje ledd og Forskrift om 

kontrollutvalg av 15.06.04 nr. 905. 



17/19 Kontrollutvlagsreglementet på høring - 19/00108-1 Kontrollutvlagsreglementet på høring : REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET - nytt 2019(221749)

Utvalget kan videre gjøre henvendelser til andre offentlige instanser og til kommunens forbindelser 

av enhver art i tilknytning til sitt kontrollarbeid. 

§ 6. Taushetsplikt – offentlighet  
Utvalgets medlemmer og andre møtedeltakere har taushetsplikt i henhold til § 13 i forvaltningsloven 

og eventuelle strengere bestemmelser i særlovgivningen. 

Utvalgets rapporter er offentlige med mindre annet følger av Lov om rett til innsyn i dokument i 

offentleg verksemd (offentleglova). 
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Arkivsak-dok. 19/00052-6 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i  Færder 14.05.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 18/19 
REFERATSAKER  

 

Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Vedlegg:  

• Protokoll fra styremøte i VIKS 25.03.2019 

• Referat fra dialogmøte/eiermøte for VIKS 04.04.2019 
 

 
Saksframstilling: 

• Invitasjon til selskapskontroll i VIB, vedtak i øvrige eierkommunene 
Bakgrunn for invitasjonen til selskapskontroll var at kontrollutvalget i Re 
kommune fikk en orientering av rådmannen Trond Wifstad og brannsjefen i 
Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB) høsten 2018. I etterkant av 
høstmøtet i kontrollutvalget i Re kommune fremkom det flere saker i media om 
at VIB ikke har ført branntilsyn i henhold til lovverket. På bakgrunn av det ble 
det vurdert en selskapskontroll av VIB som også skulle inneholde en 
forvaltningsrevisjonsdel om f.eks. tilsyn.  
 
I tillegg til Færder er Tønsberg, Horten og Holmestrand kommuner også eiere 
av VIB. Alle eierkommunene har fra 01.01.2019 Vestfold kommunerevisjon 
som revisor. 
 
Den 14.02.2019 diskuterte kontrollutvalget i Re kommune saken videre, og 
følgende vedtak ble fattet i sak 5/19: 

 
«Det bestilles en prosjektplan for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon om 
Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB). Prosjektplanen leveres til 
sekretariatet innen 13.03.2019 for å bli behandlet i kontrollutvalgsmøtet 
28.03.2019. Kostnadene dekkes av budsjetterte midler til selskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon.  
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Sekretariatet sender forespørsel til kontrollutvalget i de øvrige eierkommunene 
i VIB, Horten, Holmestrand, Færder og Tønsberg kommuner, om de ønsker å 
delta i prosjektet.»  

 
Færder kontrollutvalg behandlet invitasjon i kontrollutvalget i mars 2019. 
Følgende ble vedtatt sak 5/19:  
Færder kontrollutvalg er positive til invitasjonen fra Re kontrollutvalg. Færder 
kontrollutvalg vil delta i en selskapskontrollrapport av Vestfold Interkommunale 
Brannvesen som inneholder eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon. 
Kontrollutvalget i Færder forutsetter at alle de øvrige eierkommunene deltar. 

 
Invitasjonen er også behandlet i Holmestrand kontrollutvalg 07.03.2019 og 
følgende vedtak ble fattet i sak 14/19: 
På bakgrunnen av rådmannens orientering i sak 11/19 finner kontrollutvalget i 
Holmestrand kommune ikke å delta i en felles eierskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon av VIB. 

 
I Horten kontrollutvalg ble invitasjonen behandlet i 20.03.2019 og følgende 
vedtak ble fattet i sak 07/19: 
Kontrollutvalget takker ja, til invitasjonen om selskapskontroll av VIB. Det 
forutsettes at to problemstillinger medtas i tillegg til fremlagte prosjektplan. 
Områdene gjelder forebyggende arbeid og risikoutsatte grupper. Revisor og 
sekretariatet utformer de to tilleggsproblemstillingene. 

 
Revisjon har justert prosjektplanen etter de anbefalinger som er fremkommet 
fra kontrollutvalgene, og endelig prosjektplan ble vedtatt i Re kontrollutvalg 
den 28.03.2019 i sak 11/19: 
Kontrollutvalget viser til forslag til prosjektplan for selskapskontroll av Vestfold 
Interkommunale Brannvesen (VIB) datert 25.03.2019 og bestiller prosjektet 
med følgende problemstillinger:  

 
1. Hvordan sikrer kommunen at dens plikter knyttet til forebyggende 

brannvern blir ivaretatt, herunder plikter knyttet til brann- og 
eksplosjonsvernloven § 13 og forskrift om brannforebygging § 14? 

2. Hvordan er VIB organisert og sikres det tilstrekkelige ressurser til 
forebyggende brannvern?  

3. Hvilke rutiner har VIB for å sikre forebyggende brannvern?  
Herunder:  

• Rutiner for å identifisere, føre fortegnelse over og føre tilsyn med 
særskilte brannobjekter, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 13. 

• Rutiner for å kartlegge utsatte grupper som har særlig risiko for å 
omkomme i eller bli skadet av brann, jf. § 14 i forskrift om 
brannforebygging.  

4. I hvilken grad etterlever VIB sine rutiner og sitt ansvar for særskilte 
brannobjekter?  

5. I hvilken grad etterlever VIB sine rutiner og sitt ansvar for risikoutsatte 
grupper?  
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Ferdig rapport med selskapets og administrasjonssjefens høringsuttalelse 
leveres sekretariatet innen 31.10.2019 for behandling i kontrollutvalgsmøtet 
14.11.2019.  
 
Tønsberg kontrollutvalg skal behandle invitasjonen om selskapskontroll i VIB 
den 09.05.2019. Saken legges frem som orientering. 
 

• Protokoll fra styremøte i VIKS 25.03.2019 
Protokoll fra styremøte i VIKS 25.03.2019 legges frem til orientering.  

 

• Referat fra dialogmøte/eiermøte for VIKS 04.04.2019 
Referat fra dialogmøte/eiermøte for VIKS 04.04.2019 legges frem til 
orientering. Saken om inntreden i Agder og Telemark 
kontrollutvalgssekretariatet IKS (Temark) blir behandlet i rådmannskollegiet og 
videre lagt frem for kommunestyrene i eierkommunene.  
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MØTEPROTOKOLL  
 

Styret for VIKS 
 
Dato: 25.03.2019 kl. 18:00 
Sted: Lokalene til VIKS, Revetalgata 10, Re 
Arkivsak: 19/00032 
  
Tilstede:  Jan Nærsnes, leder 

Terje Fuglevik, nestleder 
Heidi Ørnlo, medlem 
Stig Atle Vange, medlem 
Magnus Østlie, medlem 
Gjert Gjertsen, medlem  
Lars Egeland, medlem 
Aleksander Leet, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:   
  
Andre: Anja Ottervang Eriksen, observatør, rådgiver VIKS  

Heidi Wulff Jacobsen, sekretær, daglig leder VIKS 
  
Møteleder:  
  
Protokollfører:  
  

 

Jan Nærsnes  
 
Heidi Wulff Jacobsen 

  
Styreleder ønsket velkommen, og møtet ble satt kl. 18.00. Det var ingen merknader 
til innkallingen eller sakslisten.  
 
Før behandlingen av sakene på sakskartet ble det orientert om følgende 
forvaltningsrevisjoner og utvekslet erfaringer om oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapporter: 
Tønsberg: forvaltningsrevisjonsrapport  «Post og arkiv, lov om offentlighetsloven, 

alle virksomheter» og rapporten «Rus og 
psykiatri» 

Færder:  «   «Helse og omsorg, tjenestetilbud og behov  
innen demensomsorgen» 

Holmestrand:  «   «Personalforvaltning og sykefravær» 
Horten:  «   «Skolehelsetjenesten i tverrfaglig 

 perspektiv» 
Vestfold fylkeskommune: forvaltningsrevisjonsrapport «Etikk og varsling» 
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I tillegg ble invitasjonen om felles selskapskontroll av VIB og problemstillingene i 
prosjektplanen der nevnt.  
Videre orienterte Terje Fuglevik som er observatør i Vestfold Vann om avholdt 
representantskapsmøte hvor han hadde møtt. 
 
Lars Egeland som er observatør i Tønsberg Renseanlegg orienterte om sakene i 
representantskapsmøtet samme dag som dette styremøtet. Det ble stilt spørsmål om 
låneopptak og bruk av midler i Tønsberg Renseanlegg. Slik det ser ut var det bruk av 
omdisponerte midler. 
 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

1/19 19/00032-1 Godkjenning av protokollen fra 20.11.2018 2 

2/19 19/00064-1 Regnskapet og årsmelding 2018 for VIKS 3 

3/19 18/00111-9 Veien videre for VIKS og Temark, 
inntreden/sammenslåing 01.01.2020 4 

4/19 19/00065-1 VIKS - orientering 4 

5/19 19/00066-1 Eventuelt 5 

    

 
 
 
Saker til behandling 

1/19 Godkjenning av protokollen fra 20.11.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 25.03.2019 1/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra styremøte i VIKS 20.11.2018 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
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Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
Protokollen fra styremøte i VIKS 20.11.2018 godkjennes. 
[Lagre]  
 
 
 
2/19 Regnskapet og årsmelding 2018 for VIKS 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 25.03.2019 2/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Årsregnskapet for 2018, som viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 
kr. 61.717,-, godkjennes og fastsettes som årsregnskap for VIKS 2018. 

 
2. Mindreforbruket på kr. 61.717,- avsettes til disposisjonsfond. 

 
3. Årsmeldingen for 2018 godkjennes. 

 
Saken oversendes deltakerkommunene/fylkeskommunen til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Styreleder informerte kort om regnskapet og årsmeldingen 2018. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  

1. Årsregnskapet for 2018, som viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 
kr. 61.717,-, godkjennes og fastsettes som årsregnskap for VIKS 2018. 

 
2. Mindreforbruket på kr. 61.717,- avsettes til disposisjonsfond. 

 
3. Årsmeldingen for 2018 godkjennes. 

 
Saken oversendes deltakerkommunene/fylkeskommunen til orientering. 
 
[Lagre]  
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3/19 Veien videre for VIKS og Temark, 
inntreden/sammenslåing 01.01.2020 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 25.03.2019 3/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Legges frem uten innstilling. 
 
 
Møtebehandling 
Styreleder orienterte om tilbaketrekkingen av saken, og tilbakemeldingen fra 
ordførerne i eierkommunene. Det er ikke mottatt ytterligere spørsmål fra ordførerne 
etter mottatt tilbakemelding av 28.02.2019. Styreleder klargjorde mandatet til styret 
og pekte på at styrets oppgave er å velge sekretariat og ikke vurdere eller utrede 
ordning. Styremedlemmenes rolle som styremedlem kontra kontrollutvalgsleder ble 
også nevnt. Tilbakemeldingene fra ordførerne ble gjennomgått. En runde rundt 
bordet ble gjennomført, og alle styremedlemmene fikk gitt innspill og uttrykt sin 
vurdering av saken. Saken ble videre grundig diskutert.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  

1. Styret i VIKS har i sitt møte 25.03.2019 vurdert tilbakemeldingen datert 
28.02.2019 fra ordførerne i eierkommunene. 

2. Styret i VIKS viser til tidligere saksutredning og fastholder sitt vedtak av 
20.11.2018 om anbefaling til inntreden i Temark, vedtatt med 7 mot 1 stemme. 

3. Styret i VIKS mener at det er viktig at fremdriften ivaretas som tidligere vedtatt, 
og at saken oversendes eierkommunene etter dialogmøtet/eiermøtet 
04.04.2019. Ny ordning forutsettes å være i drift fra 01.01.2020. 

4. Spørsmål fremkommet i tilbakemeldingen fra ordførerne av 28.02.2019 
besvares skriftlig fra sekretariatet og sendes ordførerne i eierkommunene. 

 
 
 
[Lagre]  
 
 
 
4/19 VIKS - orientering 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 25.03.2019 4/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
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Informasjonen tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Daglig leder informerte om økt saksmengde siste året. Vedrørende henvendelser er 
det flere tunge henvendelser som er krevende med tanke på omfang og 
kompleksitet. Sekretariatet får stadig faglige spørsmål fra andre sekretariater. 
Regnskapet pr. 28.02.2019 ble gjennomgått og ligger innenfor budsjettet. Vedr. 
budsjettet 2019 hadde en linje falt ut vedr. bruk av disposisjonsfond og daglig leder 
beklaget det. Videre ble det opplyst om hvordan bruk av disposisjonsfond vil bli ført. 
Fakturert driftstilskudd til eierkommunene vil følge vedtatt oppsatt fordeling i 
vedlegget til budsjettet 2019.  
VIKS var arrangør for en samling med sekretariatene rundt Oslofjorden den 14. og 
15. mars 2019 med 18 deltakere. Det ble gitt gode tilbakemeldinger på 
arrangementet og foredragene.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Informasjonen tas til orientering 
 
[Lagre]  
 
 
 
5/19 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 25.03.2019 5/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Styret drøftet mulig nyvalg av nestleder i styret etter ønske fra leder av Færder 
kontrollutvalg. Det ble konkludert med at dette kan tas opp etter høstens valg. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Eventuelt nyvalg av nestleder i VIKS-styret kan tas opp etter høstens valg. 
 
[Lagre]  
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Neste styremøte er etter møteplanen 26.08.2019. 
 
Møtet slutt kl. 20.15. 
 
 
Revetal, 26. mars 2019 
For styreleder Jan Nærsnes, 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Daglig leder 
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                                           Vestfold Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat 
 

Post/besøksadresse: Daglig leder Heidi Wulff Jacobsen tlf 40491345     E-post: post@viksre.no 
Revetalgata 10                                         Rådgiver Anja Ottervang Eriksen tlf 99455515  Nettside: www.viksre.no  
3174 Revetal 
Org.nr.: 987 665 483 

 
 

REFERAT FRA DIALOG/EIERMØTE 04.04.2019 I VIKS, 

VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT 

 
Sted og tid: 

Møterom Gokstad i Vestfold fylkeskommune den 04.04.2019 fra kl.13.00 til 14.30 

 

Deltakere: 

Færder      Varaordfører Bjørn Kåre Sevik 
Færder     Nestleder i styret VIKS, Terje Fuglevik 
 
Holmestrand     Ordfører Alf Johan Svele  
Holmestrand     Styremedlem i VIKS, Stig Atle Vange  
 
Horten      Varaordfører Ivar Andreassen 
Horten     Styreleder i VIKS, Jan Nærsnes  
 
Larvik      Varaordfører Olav Nordheim 
Larvik      Leder for dokumentsenteret, Anja Husebæk 
Larvik      Styremedlem i VIKS, Gjert Gjertsen  
 
Re  Medlem av formannskapet, Lars Jørgen 

Ormestad 
 
Sande      Varaordfører Tove Ødeskaug 
Sande      Styremedlem i VIKS, Aleksander Leet 
 
Tønsberg      Ordfører Petter Berg  
 
Vestfold fylkeskommune    Fylkesvaraordfører Kåre Pettersen 
 
VIKS       Daglig leder Heidi Wulff Jacobsen  
VIKS       Rådgiver Anja Ottervang Eriksen  
 

Styreleder i VIKS Jan Nærsnes ønsket velkommen og eiermøtet ble satt kl. 13.00. 
Det ble foretatt en presentasjonsrunde.  

Styreleder innledet med å vise til tilbakemeldingen av 28.02.2019 fra ordførerne i 
eierkommunene. Tilbakemeldingen ble behandlet i styret 25.03.2019. Styrets 
behandling av tilbakemeldingen og saken om inntreden i Temark ble referert. 
Styreleder orienterte om protokolltilførselen som ble fremmet. Det ble presisert at 
bakgrunnen for prosessen om inntreden i Temark har vært kommune- og 
regionsreformen. 
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Daglig leder i VIKS gjennomgikk utsendt dokument med svar på spørsmålene som 
var stilt i tilbakemeldingen fra ordførerne. Det ble gitt tilleggsinformasjon for å svare 
opp spørsmålene mer detaljert. 
 
Det ble åpnet for spørsmål og dialog. Styreleder Jan Nærsnes og daglig leder Heidi 
Wulff Jacobsen svarte på spørsmålene som ble fremsatt.  
 
Mandatet i saken ble belyst. Mandatet til styret har vært å vurdere en invitasjon om 
inntreden av juni 2018 fra Temark. Det ligger ikke i mandatet å utrede 
«sekretariatsordning». Det ble presisert, og vist til at det er opp til hver enkelt 
kommune å behandle «sekretariatsordning» i den enkelte eierkommune.  
 
Historikken om styrets arbeid med å imøtekomme kommune- og regionsreformen 
helt fra 2014 ble nevnt. Det ble vist til at det er fortatt henvendelser til andre 
sekretariater, og at det allerede i 2016 ble tatt høyde for endringer i antall eiere i 
VIKS. Dette er bakgrunnen for at selskapet i dag har to ansatte for å imøtekomme 
kommunesammenslåingen som er foretatt i Vestfold. 
 
Prosessen med tilbud om inntreden med VIKS er ønsket innad i Temark. De har 
erfart at det å være flere ansatte gir et verdifullt faglig miljø, og mener at en videre 
utvidelse med VIKS styrker dette ytterligere.  
VIKS er spesialister på kontrollutvalgsarbeid innen offentlig virke og skal være den 
som naturlig bistår med nødvendig kunnskap og kompetanse til kontrollutvalgets 
medlemmer og andre. 
 
Det ble nevnt at opprettholdelse av kontor på Revetal er viktig for å beholde 
nærheten til kommunene. VIKS’ stedlige kontor på Revetal vil videreføres slik at 
nærhet til alle tidligere Vestfold-kommuner blir ivaretatt. I denne forbindelse ble det 
vist til selskapsavtalen, og stilt spørsmål om det kan tas inn i avtalen at det skal være 
avdelingskontorer sentralt i regionen slik at nærheten til eierkommunene ivaretas. 
 
Det ble nevnt at Vestfold-kommunene har fått tildelt sin geografiske skjebne, og det 
må man forholde seg til.   
 
Eierandeler og innflytelse samt kostnader ble nevnt og belyst. 
Ved en inntreden i Temark er det beregnet en gjennomsnittlig reduksjon i kostnadene 
på kr 51.000,- pr år for den enkelte kommunen. Temark har i dag 3 styremedlemmer. 
Det er tatt høyde for at Vestfold kommunene trer inn i Temark, og det er derfor i 
selskapsavtalen allerede økt til 5 styremedlemmer. Det kan eventuelt tilføyes i 
selskapsavtalen at styremedlemmer fortrinnsvis velges fra hvert enkelt tidligere fylke; 
Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Det blir opp til det nye 
representantskapet med Vestfold-kommunene representert å utvikle det nye 
selskapet. Det er representantskapsmedlemmene som vil fremme forslag om og 
beslutte om man ønsker endringer i selskapsavtalen f.eks. antall i styremedlemmer, 
finansieringsmodell osv.  
 
 
Videre prosess ble diskutert, og det ble gitt signaler om at rådmannskollegiet burde 
få saken til vurdering før den blir behandlet i det enkelte kommunestyre eller 
fellesnemnd.  
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Endringsprosessen i kommunene er i gang, og VIKS er en mindre organisasjon i den 
sammenhengen. Det ble uttrykt bekymring vedr. at selskapet kan miste kompetanse 
fordi det brukes forholdsmessig lang tid.  
 
Innspill fra representantene på eiermøtet: 
 
Det fremkom punkter under diskusjonen, og det ble gitt tilbakemelding på hva som er 
viktig for eierne i dette eiermøtet: 

• Sikre nærhet til kommunene, stedlig kontor 

• Godt faglig miljø 

• Pris på tjenesten innenfor dagens nivå eller lavere  

• Ønsker kvalitet og kompetanse i tjenesten 
 
 
Re, 05.04.2019 
For eiermøte i VIKS 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Daglig leder/sekretær for eiermøte 
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Arkivsak-dok. 19/00053-4 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i  Færder 14.05.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 19/19 
EVENTUELT 

 

Forslag til vedtak: 
. 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
Saksframstilling: 
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