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Arkivsak-dok. 19/00008-23 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 08.05.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 15/19 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGSMØTET 
28.03.2019 

 

Forslag til vedtak: 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 28.03.2019 godkjennes.  
 
Vedlegg:  
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 28.03.2019. 

 
Saksframstilling: 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Re 
 
Dato: 28.03.2019 kl. 18:00 
Sted: VIKS' lokaler i Revetalgata 10 
Arkivsak: 19/00008 
  
Tilstede:  Magnus Theiste Østlie, leder  

Turid Evensen, nestleder 
Mona Røisgård Kirkevold, medlem  
Geir Morten Stenhaug, medlem 
Harald Bjerkesti Løken, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 
Ingen 

  
Forfall:  Ingen  
  
Andre: 
 
 
 
Møteleder:  

Elisabeth Nilsen, forvaltningsrevisor Vestfold kommunerevisjon  
Trygve Børsting, forvaltningsrevisor Vestfold kommunerevisjon  
Anja Ottervang Eriksen, rådgiver VIKS  
 
Kontrollutvalgsleder Magnus Theiste Østlie 

  
Protokollfører: Anja Ottervang Eriksen  
  

 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

10/19 
19/00008-
12 

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 
14.02.2019 

3 

11/19 19/00088-2 
Behandling av prosjektplan for eierskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon av Vestfold interkommunale 
brannvesen (VIB) 

3 

12/19 19/00009-5 Revisor orienterer 28.03.2019 5 

13/19 19/00011-2 Referatsaker 28.03.2019 5 

14/19 19/00012-4 Eventuelt 28.03.2019 5 
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Kontrollutvalgsleder ønsket velkommen og møtet ble satt kl. 18:00. Det var ingen 
merknader til innkalling eller saksliste. Det ble meldt én sak under «Eventuelt».   
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Saker til behandling 

10/19 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 14.02.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 28.03.2019 10/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet i Re 14.02.2019 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet i Re 14.02.2019 godkjennes. 
 
 
 

11/19 Behandling av prosjektplan for eierskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon av Vestfold interkommunale brannvesen (VIB) 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 28.03.2019 11/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget viser til forslag til prosjektplan for eierskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon av Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB) med følgende 
problemstillinger:  
 

1. Hvordan sikrer kommunen at dens plikter etter brann- og 
eksplosjonsvernloven § 13 blir ivaretatt?  

2. Hvilke rutiner har VIB for å identifisere, føre fortegnelse over og føre tilsyn 
med særskilte brannobjekter?  

3. I hvilken grad etterlever VIB sine rutiner for å identifisere, føre fortegnelse over 
og føre tilsyn med særskilte brannobjekter?  

4. I hvilken grad dokumenteres det at tilsyn med særskilte brannobjekter er 
gjennomført og hvordan eventuelle pålegg er fulgt opp?  

 
Ferdig rapport med administrasjonssjefens høringsuttalelse leveres sekretariatet 
innen 12.09.2019 for behandling i kontrollutvalgsmøtet 26.09.2019. 
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Møtebehandling 
Elisabeth Nilsen og Trygve Børsting fra Vestfold kommunerevisjon orienterte om 
innspillene til problemstillingene som fremkom i kontrollutvalgsmøtet i Horten 
20.03.2019 og utarbeidelsen av versjon 2 av prosjektplanen. Den nye versjonen av 
prosjektplanen er datert 25.03.2019 og ble oversendt til kontrollutvalgsmedlemmene 
på e-post 25.03.2019.  
 
Revisorene gjennomgikk problemstillingene i den nye prosjektplanen og besvarte 
kontrollutvalgets spørsmål. Kontrollutvalgsleder delte ut statistikk fra SSB med antall 
a-objekter med tilsyn i løpet av året for Re og Tønsberg kommuner. Kontrollutvalget 
diskuterte problemstillingene grundig. Det ble fremmet forslag om følgende tillegg til 
problemstilling 1:  
 

«herunder plikter knyttet til brann- og eksplosjonsvernloven § 13 og forskrift 
om brannforebygging § 14.» 

  
Det var enighet om å ta med tilleggsforslaget i bestillingen.  
 
Revisor opplyste om at det er nødvendig å få avklart eventuell deltakelse fra de 
andre eierkommunene før prosjektet blir igangsatt. Dette innebærer at rapporten vil 
bli fremlagt i kontrollutvalgsmøtet 14.11.2019.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
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. 
 
 

12/19 Revisor orienterer 28.03.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 28.03.2019 12/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Revisors informasjon om løpende revisjonsarbeid tas til orientering.  
 
 
Møtebehandling 
Elisabeth Nilsen fra Vestfold kommunerevisjon orienterte kort om arbeidet med 
revisjon av årsregnskapet for 2018. Arbeidet blir gjennomført i henhold til planen, og 
revisor vil rapportere nærmere i neste kontrollutvalgsmøte.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Revisors informasjon om løpende revisjonsarbeid tas til orientering.  
 
 
 

13/19 Referatsaker 28.03.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 28.03.2019 13/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsaken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgsleder kommenterte årsrapport fra skatteoppkreveren i Re kommune 
kort.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Referatsaken tas til orientering. 
 



15/19 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 28.03.2019 - 19/00008-23 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 28.03.2019 : Protokoll fra kontorllutvalgsmøtet i Re 28.03.2019, sign

 6  

 
14/19 Eventuelt 28.03.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 28.03.2019 14/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgsleder tok opp at han hadde fått signaler om at det fortsatt var 
usikkerhet rundt hvem som kan delta på gruppemøter der taushetsbelagte 
opplysninger skal behandles. Kontrollutvalget behandlet dette i sak 30/18 og fattet 
følgende vedtak:  
 

«Referatsakene tas til orientering. Kontrollutvalget oppfordrer 
administrasjonen til å informere folkevalgte om hvem som kan delta på 
gruppemøter der taushetsbelagte opplysninger behandles.» 

 
Det ble foreslått å be om en tilbakemelding fra administrasjonen om det har blitt 
opplyst om dette i henhold til kontrollutvalgets vedtak.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget ber sekretariatet spørre administrasjonen om folkevalgte har blitt 
informert om hvem som kan delta på gruppemøter der taushetsbelagte opplysninger 
behandles i henhold til kontrollutvalgets vedtak i sak 30/18.   
 
 
 
Møtet ble avsluttet kl. 19:00.  
 
Neste møte i kontrollutvalget er 08.05.2019 kl. 18:00.  
 
 
Revetal, 29.03.2019 
 
For leder av kontrollutvalget i Re kommune, Magnus Theiste Østlie 
 
 
Anja Ottervang Eriksen  
Rådgiver 
VIKS 
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Arkivsak-dok. 19/00099-5 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 08.05.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 16/19 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL RE KOMMUNES 
ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2018 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalgets uttalelse til Re kommunes årsregnskap og årsberetning for 
2018:  
 
Kontrollutvalget har i møte 08.05.2019 behandlet Re kommunes årsregnskap og 
kapittel 1-4 i årsberetning for 2018.  
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, kap. 1-4 i 
rådmannens årsberetning 2018, revisjonsberetningen datert 12.04.2019 og revisors 
årsmelding datert 12.04.2019.  
 
Revisor har avgitt en såkalt normalberetning uten forbehold eller presiseringer.  
 

Driftsregnskapet for 2018 viser kr 538.379.910 til fordeling drift og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1.686.274.  
 
Til økonomistyringen – driften  

• Kontrollutvalget konstaterer at driftsregnskapet viser et regnskapsmessig 
mindreforbruk på 1,7 millioner etter bruk av avsetninger til fond. Netto 
driftsresultat før bruk/avsetning til fond er et underskudd på 15,1 millioner, mot 
budsjettert underskudd på 17 millioner. 
 

• Vedrørende budsjettdisiplin registrerer kontrollutvalget at utgiftene i 
tjenesteproduksjonen er stigende, og at det er foretatt budsjettjusteringer 
gjennom året. Kontrollutvalget registrerer videre at hendelser og endringer i 
behov for lovpålagte tjenester har påvirket resultatet for enkelte virksomheter.  

 

• Netto driftsresultat i forhold til driftsinntektene er et sentralt nøkkeltall i 
vurderingen av kommunens økonomi. Teknisk beregningsutvalg har som et mål 
for sunn økonomi at netto driftsresultat over tid bør utgjøre 1,75 % av 
driftsinntektene. Regnskapet viser et negativt netto driftsresultat på 15,1 millioner 
kr, hvilket tilsvarer -2,0 % av driftsinntektene. 
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Til investeringsregnskapet 
Investeringsregnskapet er avsluttet med et udekket beløp på kr 2.791.606. Udekket 
finansiering må dekkes inn i 2019.  
 
Til balansen 
 
Gjeldsforhold 

• Kommunens langsiktige gjeld utgjør totalt 1.782,5 millioner kr og fordeler seg på 
pensjonsforpliktelser med 875 millioner kr og andre lån med 907,5 millioner kr. 
Kontrollutvalget registrerer at lånegjelden fortsatt er høy. 
 

• Kontrollutvalget vil påpeke at høy lånefinansiering påvirker kommunens 
økonomiske handlefrihet og kan på sikt svekke tjenestetilbudet. Kontrollutvalget 
registrerer at eventuelle renteøkninger vil gi store utslag i kommunens 
rentekostnader.   

 

• Ubrukte lånemidler er redusert og er pr 31.12.18 kr 21.962.859,-. 
 

• Det er bokført ca. 29 millioner kr i avdrag i 2018. Dette er kr 1,4 millioner mer enn 
beregnet minimumsavdrag.  
 

Arbeidskapital 
Arbeidskapitalen i Re kommune er redusert i 2018 sammenlignet med 2017.  
 
Fond 
Disposisjonsfondet har økt til ca. 44,8 millioner kr i 2018 fra ca. 36,9 millioner i 2017.   
 
Til den interne kontrollen 
Det vises til kapitel 4 om internkontroll i årsberetningen 2018 fra rådmannen. Revisor 
har ikke rapportert om økonomiske misligheter i Re kommune i 2018. 
 
Til regnskapstekniske forhold 
Kontrollutvalget viser til revisors rapporter gjennom året og revisjonsberetningen av 
12.04.2019.  
 
Til grunnleggende rutiner og system  
Kontrollutvalget forutsetter at administrasjonen har tilfredsstillende systemer til 
disposisjon for utførelse av økonomioppgavene. 
 
Avslutning  
Kontrollutvalget registrerer at aktiviteten og fokuset på å forberede sammenslåing 
med Tønsberg kommune i 2020 har vært økende i 2018. Regnskapet for 
fellesnemnda er ført i Tønsberg kommunes årsregnskap for 2018.  
 
Kontrollutvalget har ikke ytterligere merknader til Re kommunes årsregnskap 2018. 
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• Vedlegg:  

• Årsregnskap 2018 for Re kommune 

• Uttalelse fra ledelsen vedrørende Re kommunes regnskapsavleggelse for 
2018, datert 11.04.2019 

• Årsberetning 2018 for Re kommune  

• Revisjonsberetning Re kommune, datert 12.04.2019 

• Årsmelding til kontrollutvalget i Re kommune fra Vestfold kommunerevisjon, 
datert 12.04.2019 

• Revisjonsberetning fellesnemnda nye Tønsberg kommune, datert 10.04.2019 

 
Saksframstilling: 
I tråd med kommuneloven § 48 skal kommunen hvert år avlegge årsregnskap og 
årsberetning innen gitte frister. Årsregnskapet skal inneholde driftsregnskap, 
investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noter. 
Årsberetningen skal gi opplysninger som er viktige for å bedømme kommunens 
stilling og resultat.  
 
Følgende frister gjelder for regnskapsavleggelse, årsrapport og revisjonsberetning:  

• Årsregnskapet skal være avlagt innen 15. februar. 
• Årsrapport skal utarbeides innen 31. mars. 
• Revisors beretning skal avgis innen 15. april.  

 
I henhold til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 6 skal 
kontrollutvalget påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende 
måte. 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 gjøres oppmerksom på at kapittel 5 i den vedlagte årsberetningen for 
2018 ikke er helt ferdig. Den vil bli utvidet/endret med tjenestekommentarer og 
KOSTRA-tall fra SSB frem mot formannskapet og kommunestyrets behandling av 
årsregnskapet og årsberetningen. Kapittel 1-4 utgjør den pliktige delen av 
årsberetningen.  
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1.  Rådmannens betraktninger 
 
Kommunestyret behandler i løpet av et år ca. 100 saker. Flere av disse har det vært arbeidet 
med over lengre tid og fikk sitt endelige sluttpunkt i 2018. Andre saker ble påbegynt i 2018 
og får sitt sluttpunkt først når vi er en del av nye Tønsberg kommune. 
 
Forlovelsestida med Tønsberg blir mer og mer intens. Prosjektleder/rådmann i nye Tønsberg 
startet opp sitt arbeid i 2018 og planleggingen av sammenslåingsprosjektet preget 2018 mer 
og mer utover året. 
 
Når selve bryllupsdagen nærmer seg må alle detaljer være på plass. Det er en god struktur 
på arbeidet med sammenslåingen og prosjektplanen ble fulgt i 2018. Den administrative 
hovedorganseringen ble vedtatt i august og ny administrativ toppledelse ble ansatt medio 
oktober. Kommunalsjefene fungerer som prosjektledere for sammenslåingen innenfor sitt 
området, samtidig som de utfører sine ordinære jobber. 
  
I 2018 ble det også etablert flere tjenestesamarbeid mellom Re og Tønsberg. Egen 
vertskommuneavtale om Tønsberg læringssenter og arbeidet med flyktninger ble inngått i 
starten av 2018. Alle tjenester innenfor teknisk sektor løses nå fra Tønsberg kommune, 
enten via vertskommuneavtaler eller ved kjøp av tjenester. Alle som var ansatt i denne 
sektoren i Re ble overført til Tønsberg fra 01.01.18. 
 
Utbyggingen av flerbrukshall og anleggene rundt Revetal ungdomsskole ble ferdigstilt og tatt 
i bruk til skolestart 2018. 
 
En strategisk viktig beslutning i 2018 var kommunestyrets vedtak om å kjøpe Revetal Søndre 
AS. Selve kjøpet gjennomføres først i starten av 2020. Kommunen er nå grunneier for de 
mest sentrale arealene som til nå er regulert på Revetal. 
 
Flytting av biblioteket til Revetal ble også vedtatt i 2018. Et nytt eksempel på et strategisk 
grep for å styrke Revetal som sentrum og legge til rette for gode møteplasser for 
innbyggerne. Biblioteket er også et nytt eksempel på et godt samarbeid mellom lokal investor 
og kommunen. 
 
I 2018 opplevde vi igjen er storbrann hos Revac på Linnestad. Denne gangen medførte 
brannen evakuering av mange innbyggere over flere dager. Kommunens evne i krise og 
beredskapsarbeid ble satt på prøve. Samarbeidet mellom de ulike nødetatene, kommunen 
og ulike samarbeids-partnere fungerte godt. Kommunen fikk gode tilbakemeldinger på 
håndteringen, ikke minst i forhold til informasjonsarbeidet som ble utført.  
 
Måloppnåelse i forhold til økonomiplanens målsettinger er beskrevet senere i årsmeldingen. 
Oversikt over kommunestyrets vedtak i 2018, status og hvordan disse er fulgt opp følger som 
eget vedlegg. 
 
 
Økonomisk resultat: 
 
flg. Kommunal Rapport går kommune-Norge godt, men leverer svakere resultater enn på 
flere år. Det samme bildet gjelder også for Re. Resultatet for 2018 er et mindreforbruk i 
forhold til budsjettet på 1,7 mill. kr. Uten bruk av budsjettert bruk av bufferfondet med 8,95 
mill. kr. ville resultatet vært et merforbruk på 7,3 mill. kr. Det foreslås at mindreforbruket 
avsettes til bufferfondet. 
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Driften ble tilført i alt 11,6 mill. kr. gjennom året. Allikevel gikk selve driften med er merforbruk 
på 4,5 mill. kr. hvorav 3,4 mill. kr. utgjorde merforbruk innen teknikk og næring. Nærmere 
kommentar til den enkelte sektor framgår senere i årsberetningen. 
 

De 11,6 mill. kr. som ble tilført driften i løpet av året fordelte seg slik: 
- 0,5 mill.kr til Rådmannens stab 
- 3,3 mill.kr til Helse omsorg,  
- 1,5 mill.kr til Kirkevoll skole,  
- 1 mill.kr til Revetal U.skole og  
- 1 mill.kr til Psykisk helse og miljøvern. 
- 4,3 mill. kr. til Teknikk og næring. 

 
Hovedårsakene til at det var mulig å tilføre 11,6 mill.kr til driften i løpet av året, skyldes økte 
inntekter fra skatt og rammetilskudd samt bruk av avsatt reserve på 6,1 mill. kr. Reserven ble 
økt i budsjettrevisjon nr. 1 med bakgrunn i økte inntekter fra refusjonsordningen 
ressurskrevende tjenester. 
 
 
Befolkningsvekst: 
Re ønsker enn sterkere vekst enn landsgjennomsnittet. Det ble også resultatet i 2018. Norge 
hadde en befolkningsvekst på 0,7 %, Vestfold 0,9 % mens Re vokste med 1,1 %. Det er ved 
årsskiftet 9730 innbyggere i Re, 109 flere enn forrige år. Fødselsoverskuddet utgjorde bare 
12% av veksten. Tønsberg økte med 1,4 % og har ved årsskiftet 46000 innbyggere. 
 
Re kommune avsluttes i 2019: 
Arbeidet med å rigge den nye kommunen intensiveres enda mer i 2019. Stor grad av 
involvering er meget positivt, men krevende. Ordinær drift skal opprettholdes samtidig som 
noe nytt skal skapes.  
Vi er av den oppfatning at gjennom å være en del av nye Tønsberg er Res innbyggere sikret 
mer robuste tjenester og sterkere utvikling enn om vi hadde bestått som egen kommune.  
 
Vi må opprettholde trykket også i det siste året. Det betyr å ha orden på økonomien, 
opprettholde gode tjenester så langt det lar seg gjøre å fortsette det gode arbeidet med å 
redusere sykefraværet. 
 
Dette er den siste årsberetningen som utarbeides av administrasjonen i Re kommune. For 
2020 må denne utarbeides av nye Tønsberg kommune 
 
 
Re, mars 2019. 
 
 
Trond Wifstad 
rådmann 
 
 
Unni Bu   Mette G. Halvorsen  Ivar Jostedt 
kommunalsjef   kommunalsjef   kommunalsjef   
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Økonomisk analyse 
2.1.0 Driftsregnskapet på utgifts- og inntektsarter. 

 

 
For 2018 er det et regnskapsmessig mindreforbruk iht budsjettert på kr 1686 273,94.  Dette er 
et resultat etter bruk og avsetninger til fond. Netto driftsresultat (før bruk av/avsetning til 
fond) er et underskudd på 15,1 mill. kr, mens det var budsjettert med et underskudd på 17 
mill. kr. Det er budsjettert og bokført bruk av bufferfondet (disposisjonsfond) med 8,95 
mill.kr til å dekke budsjettert underskudd. I tillegg er det inntektsført et disposisjonsfond på 
1,6 mill.kr som kommunestyret avsatte fra overskudd 2017 til utbedring tak Ramnes kirke. 
Beløpet er overført til kirken.  
Kjøp av varer og tjenester som inngår/erstatter tjenesteproduksjonen har betydelig merforbruk 
fordi hele teknikk og næring og kjøp av IKT tjenester fra Jarlsberg Ikt er ført der, men 
budsjettert på lønnsarter. Lønn har likevel ikke besparelser grunnet merforbruk andre 
virksomheter. 
Bunnlinjen viser et avvik fra budsjettert resultat med kr 1686.274,-. Uten bruken av 
bufferfondet ville resultatet vært et underskudd på 7,3 mill.kr. Overskuddet fra 2017 på 21,6 
mill.kr er i tråd med vedtak i kommunestyret avsatt til (buffer) disposisjonsfond med 18,4 
mill. kr og 3 mill.kr er overført til udekket i investeringsregnskapet fra 2017. Det er samlet 

Regnskap Regnskap Regnskap Budsj(e) 

2016 2017 2018 2018 i kr. i %

Driftsinntekter

Brukerbetalinger    26 601 26 631 27 251 28 809 -1 558 -5 %

Andre salgs- og leieinntekter    54 979 50 089 52 056 47 673 4 383 9 %

Overføringer m krav til motytelse     101 360 115 847 109 901 64 055 45 847 72 %
herav - sykelønn/fødsel (17100-110) 22 952 25 281 24 593 2 939 21 654   

Rammetilskudd    257 058 261 675 269 873 259 844 10 029 4 %

Andre statlige overføringer     34 024 34 106 26 629 24 077 2 552 11 %

Andre overføringer    485 617 759 130 629 484 %

Inntekts- og formuesskatt    228 469 246 644 249 774 254 307 -4 533 -2 %

Eiendomsskatt    17 169     14 476     15 575     15 439    136 1 %

SUM DRIFTSINNTEKTER 720 145 750 085 751 818 694 334 57 485 8 %

Driftsutgifter

Lønnsutgifter  360 821 381 370 369 483 368 932 551 0 %

Sosiale utgifter   89 549 94 871 92 691 96 964 -4 273 -4 %

Kjøp av varer og tjenester som inngår i tj.prod 85 842 100 319 111 456 75 390 36 066 48 %

Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod    96 290 103 093 116 869 101 934 14 935 15 %

Overføringer   36 869 42 101 45 096 35 787 9 309 26 %

Avskrivinger  35 756 39 246 42 509 0 42 509

Fordelte utgifter  -8 084 -11 765 -9 038 -6 703 -2 335 35 %

SUM DRIFTSUTGIFTER 697 043 749 235 769 066 672 303 96 763 14 %

Brutto driftsresultat 23 102 850 -17 248 22 031 -39 278

finansinntekter

Renteinntekter, utbytte og eieruttak 6 829 5 347 6 285 5 630 655 12 %

Gevinst finansielle instrument 3 890 5 562 875 700 175 25 %

Mottatte avdrag på utlån 37 33 32 0 32

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER 10 756 10 942 7 193 6 330 863 14 %

finansutgifter 0

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg. 15 425 13 914 12 681 16 531 -3 850 -23 %

Tap på finansielle instrument 1 077 1 173 5 689 0 5 689

Avdragsutgifter 22 432 23 971 29 065 28 860 205 1 %

Utlån 54 49 135 0 135

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER 38 988 39 107 47 571 45 391 2 180 5 %

Resultat eksterne finanstransaksjoner -28 232 -28 165 -40 378 -39 061 -1 317

Motpost avskrivinger 35 756     39 246     42 509     -          42 509

Netto driftsresultat 30 626 11 931 -15 117 -17 030 1 913

interne finanstransaksjoner 0

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 7 865       26 495     21 630     21 630    0

Bruk av disposisjonsfond -          8 137       10 549     10 949    -400

Bruk av bundne fond 2 317       9 715       8 561       6 081      2 480

SUM BRUK AV AVSETNINGER 10 182  44 347  40 740  38 660  2 080   

Overført investeringsregnskapet -          -          3 000       3 000      0

Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk -          -          -          -          0

Avsetninger til disposisjonsfond 11 445     22 295     18 417     18 417    0

Avsetninger til bundne fond 2 868       12 353     2 520       213         2 307

SUM AVSETNINGER 14 313  34 648  23 937  21 630  2 307

Regnskapsmessig mindreforbruk 26 495  21 630  1 686     (0)          1 686   

Avvik budsjett
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inntektsført 8,6 mill.kr fra bundne fond og avsatt 2,5 mill.kr til bundne fond. Dette er midler 
til formål bestemt av eksterne, hovedsakelig etter selvkostreglene for vann, avløp og 
renovasjon.  

 
2.1.1 Driftsregnskap-avvik iht budsjett  

Virksomhet Netto Netto reg. Avvik Kommentar

Alle tall i hele tusen kroner regnskap budsjett

RÅDMANN/ STAB 35 033 35 774 741 Innsparing 

I % av budsjettet 97,93 %

Fellesutgifter skole 13 667 13 126 -541 Merforbruk 

Ramnes skole 14 812 15 217 405 Innsparing 

Kirkevoll skole 37 352 35 629 -1 723 Merforbruk 

Solerød oppvekstsenter 15 880 16 111 231 Innsparing 

Røråstoppen skole 17 204 17 112 -92 Merforbruk 

Revetal ungdomsskole 31 186 30 370 -816 Merforbruk 

PPT 3 866 4 031 165 Innsparing 

Fellesutgifter barnehage 27 272 25 220 -2 052 Merforbruk 

Barnehage 43 527 45 401 1 874 Innsparing 

Kulturtjenesten 10 984 10 939 -45 Merforbruk 

Barn og unge 29 385 30 167 782 Innsparing 

OPPVEKST-KULTUR 245 135 243 323 -1 812 Merforbruk 

I % av budsjettet 100,74 %

Samhandling/Trygge lokalsamfunn 868 944 76 Innsparing 

   NAV i Re 29 163 30 321 1 158 Innsparing 

Helse og omsorg 109 458 109 628 170 Innsparing 

Psykisk helse miljøarbeid 73 291 72 143 -1 148 Merforbruk 

HELSE- OG VELFERD 212 780 213 036 256 Innsparing 

I % av budsjettet 99,88 %

TEKNIKK OG NÆRING 43 266 39 849 -3 417 Merforbruk 

I % av budsjettet 108,57 %

Kirkelig fellesråd 8 260 7 951 -309 Merforbruk

Bruk av fond til kirken (tak Ramnes krk) -1 600 -1 600

SUM ORDINÆR DRIFT 542 874 538 333 -4 541 Merforbruk 

Ansvar: 9000-9900:

Skatteinntekt -249 774 -254 307 -4 533 Inntektssvikt

Tilskudd lav skatteinngang -29 448 29 448 Merinntekt 

Rammetilskudd/skjønn -240 425 -259 719 -19 294 Merinntekt 

SUM FRIE INNTEKTER -519 647 -514 026 5 621 Merinntekt 

Skatt på eiendom -15 575 -15 439 136 Merinntekt 

Statstilskudd generelle -1 747 -1 937 -190 Inntektssvikt

Tilskudd ressurskrevende brukere -17 856 -16 365 1 491 Merinntekt 

Flyktningetilskudd -16 280 -16 300 -20 Som budsjett

Renteinntekter -5 192 -4 180 1 012 Merinntekt 

Utbytter -1 093 -1 450 -357 Inntektssvikt

Gevinst finansilelle instrumenter -875 -700 175 Merinntekt 

Bruk overskudd 2017 -21 630 -21 630 0 Som budsjett

Bruk av bundne fond sentralt -675 -644 31 Merinntekt 

Bruk av disp.fond sentralt -8 949 -8 949 0 Som budsjett

SUM  INNTEKTER -609 519 -601 620 7 899 Merinntekt 

Lønnsoppgjør, pensjon, reserver * -4 161 -3 734 427 Merinntekt 

Avdrag 29 065 28 860 -205 Merforbruk 

Renteutgifter 12 681 16 531 3 850 Innsparing 

Tap finansilelle instrumenter 5 689 -5 689 Merforbruk 

Avsatt til disp. fond sentralt 18 417 18 417 0 Som budsjett

Avsatt til bundne fond sentralt 268 213 -55

Overført til investering 3 000 3 000 0 Som budsjett

SUM GENERELLE UTGIFTER 64 959 63 287 -1 672 Innsparing 

SUM UTENFOR ORDINÆR DRIFT -544 560 -538 333 6 227 Merinntekt 

REGNSKAPSRES.-OVERSKUDD -1 686 0 1 686 Overskudd  
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Kommentarer til tabellen 
 
Tabellen viser avvik mellom regnskap og endret budsjett per virksomhet, for rammeområdene 
og for sentrale inntekts- og utgiftsområder.  
På virksomhetene viser regnskapet alle utgifter og inntekter tilknyttet virksomheten, også 
bruk og avsetning til fond som vedrører virksomhetens drifts og tilsvarende noen finansposter. 
På teknikk og næring føres alt vedrørende selvkostfond vann, avløp, renovasjon og byggesak. 
 
Tilskudd ressurskrevende brukere, en refusjonen fra staten for utgifter, er anslått til 17,86 
mill.kr. Det er et anslag som bokføres. Faktisk søknad og tildeling skjer i 2019. 
 
Lønnsoppgjør, pensjon, reserver. 
Dette området har merinntekter på 0,4 mill. kr. 
Det har følgende årsaker: 

• Netto merinntekt fra premieavviket/avregning fra pensjon på 0,4 mill.kr. 
• Periodisert lønn ble 0,3 mill. kr til inntekt. 
• Ekstraordinært skjønn på 0,4 mill.kr vedr. Revacbrannen ble overført til VIB til en 

ekstern gransking i regi av PWC.  
 
Alle poster utenfor ordinær drift gir en merinntekt utover budsjett på 7,8 mill. kr. 
 
Avvik på ordinær drift 
Driftsregnskapet for ordinær drift i virksomhetene inkl. kirkelig fellesråd viser merforbruk iht. 
budsjett på ca 6,1 mill. kr.  
 
Hovedavvik pr rammeområde. 
Rådmann/stab, har innsparing ca 0,7 mill.kr eller ca 2,1 % av netto budsjettet. 
Oppvekst og kultur har merforbruk på 1,8 mill.kr eller -0,7 %. 
Helse og velferd har et innsparing på 0,3 mill. kr eller 0,1 %.  
Teknikk og næring har merforbruk på 3,4 mill.kr eller -8,6 %.  
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Virksomhetenes avvik i hele 1000 kr forhold til netto driftsbudsjett kan vises slik: 
 
Virksomhet/budsjettområde Reg.budsjett Avvik Avvik i % Avvik type

Samhandling/Trygge lokalsamfunn 944 76 8,1 % Innsparing 

Barnehage 45 401 1 874 4,1 % Innsparing 

PPT 4 031 165 4,1 % Innsparing 

   NAV i Re 30 321 1 158 3,8 % Innsparing 

Ramnes skole 15 217 405 2,7 % Innsparing 

Barn og unge 30 167 782 2,6 % Innsparing 

Rådmann/stab 35 774 741 2,1 % Innsparing 

Solerød oppvekstsenter 16 111 231 1,4 % Innsparing 

Helse og omsorg 109 628 170 0,2 % Innsparing 

Kulturtjenesten 10 939 -45 -0,4 % Merforbruk 

Røråstoppen skole 17 112 -92 -0,5 % Merforbruk 

Psykisk helse miljøarbeid 72 143 -1 148 -1,6 % Merforbruk 

Revetal ungdomsskole 30 370 -816 -2,7 % Merforbruk 

Fellesutgifter skole 13 126 -541 -4,1 % Merforbruk 

Kirkevoll skole 35 629 -1 723 -4,8 % Merforbruk 

Fellesutgifter barnehage 25 220 -2 052 -8,1 % Merforbruk 

Teknikk og næring 39 849 -3 417 -8,6 % Merforbruk 

SUM AVVIK 531 982 -4 232 -0,8 % Merforbruk  
 
Det samlede merforbruket i tjenesteproduksjonen er på -0,8 % av netto budsjett.  
Virksomheter med størst prosentvis innsparing eller merinntekt vises øverst og de med størst 
merforbruk til sist i tabellen over. Avviket er igjen regnet i % av nettobudsjettet i første 
kolonne. Avvik med minus foran % betyr merforbruk. 
 
Største positive innsparingsbidrag i kr kommer fra Barnehage med 1,9 mill.kr. Dernest er det 
NAV med 1,2 mill. kr. Barn og unge har innsparing 0,8 mill. kr. Rådmann/ stab er tilført 0,5 
mill.kr ved budsjettrevisjon og har  0,7 mill. kr i mindreforbruk iht regulert budsjett. 
Beløpsmessig har teknikk og næring det største negative avviket på 3,4 mill. kr (-8,6%). 
Dernest kommer fellesutgifter barnehage med -2,1 mill.kr som utgjør -8,1%. 
 
Helse og omsorg har besparelse på 0,2 mill. kr, men området ble tilført 3,3 mill. kr ved 
budsjettrevisjoner. Merforbruk utover opprinnelig budsjett er da 3,1 mill. kr. 
Psykisk helse og miljøarbeid har merforbruk på 1,1 mill. kr og ble tilført 1 mill. kr ved 
budsjettrevisjon. Samlet merforbruk fra opprinnelig budsjett er dermed 2,1 mill.kr. 
 
Kirkevoll skole har et merforbruk på 0,8 mill. kr og ble tilført 1,5 mill. kr ved 
budsjettrevisjon. Samlet merforbruk fra opprinnelig budsjett er dermed 2,3 mill.kr. 
Revetal ungdomsskole har et merforbruk på 1,7 mill. kr og ble tilført 1 mill. kr ved 
budsjettrevisjon. Samlet merforbruk fra opprinnelig budsjett er dermed 2,7 mill.kr. 
Teknikk og næring er tilført 4,3 mill.kr og samlet merforbruk utover opprinnelig budsjett er 
dermed 7,7 mill. kr. Beskrivelser om avvikene med årsaker finnes under det enkelte 
rammeområde. 
 
For flere av virksomheter er det hendelser og endringer i behov for lovpålagte tjenester som 
har påvirket resultatet. Budsjettrammene for tjenestene er økt gjennom året med 11,6 mill.kr. I 
tillegg er det tilført midler til lønnsoppgjøret fra reserven. Forbruket er dermed 15,8 mill.kr 
over opprinnelig budsjett. 
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2.1.2 Utvikling i brutto driftsutgift per rammeområde

Tallene er brutto drift fratrukket avsetningerog interne overføringer.

Utviklingen fra 2017 til 2018.

Det var samlet sett en vekst på 2,1 % i bruttoutgiftenepå rammeområdene. Rammeområdene
har mellom -3,4% og 7,4%bruttovekst. Rådmann/stabhar 7,4%vekst grunnet overføring av
skatteavdeling fra Tønsberg, noe som også gir refusjon. Teknikk og næring har 3,4%
reduksjongrunnet bortfall ekstra vedlikeholdsmidler fra året før.

Utviklingen i brutto driftsutgift pr rammeområde



16/19 Kontrollutvalgets uttalelse til Re kommunes årsregnskap og årsberetning 2018 - 19/00099-5 Kontrollutvalgets uttalelse til Re kommunes årsregnskap og årsberetning 2018 : arsberetning 2018

11 
 

2.2 Pensjonskostnader  
 
Netto gav sluttavregninger av endelige pensjonskostnader KLP/SPK inkl. premieavvik en 
netto merinntekt på 0,4 mill. kr. Inntekten fra avregning/premieavvik ble 4,3 mill.kr mot 
budsjettert 3,9 mill.kr.  
Re kommunes plasseringsløsning i KLP har gitt meravkastning fra 2009-18. Det har gitt 
kommunen en større buffer og en posisjon for fortsatt meravkastning.  
 
 

 
 
Det omfatter premieavvik for året, tidligere premieavvik og bruk av premiefond opptjent i 
KLP og SPK.  
Årsaker til innsparinger på sentralt ansvar: 
For KLP er den lave beregnede pensjonskostnaden bl.a. en effekt av meravkastning på 
pensjonsmidler fra den valgte investeringsløsning. For 2018 har Re brukt 25,9 mill.kr opptjent 
i KLP til å direkte betale årets premie. Dette vises direkte som en inntektsføring i regnskapet 
det året fondet brukes, men motvirkes av premieavviket som kun regnes av premie fra 
kommunekassen. Det året fondet brukes, sparer kommunen kun likviditet ved at 
kommunekassen ikke belastes for utbetalingen, men regnskapsresultatet blir det samme. Men 
over de syv påfølgende år bedres regnskapsresultatene med samlet 25,9 mill.kr pluss 
arbeidsgiveravgift, sum 29,5 mill. kr 
 

Regnskap Buds(end)

2018 2018

Tjeneste: 1700 PREMIEAVVIK

10500 ANNEN LØNN 0 -1924

10900 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP 8895 -1667

10901 ARBEIDSGIVERS ANDEL PENSJON SPK 711 0

10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 1355 -309

Sum tjeneste: 1700 PREMIEAVVIK 10961 -3900

Tjeneste: 1710 AMORTISERING AV TIDLIGERE ÅRS PREMIEAVVIK

10900 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP -96 0

10901 ARBEIDSGIVERS ANDEL PENSJON SPK -24 0

10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 10 0

Sum tjeneste: 1710 AMORTISERING AV TIDLIGERE ÅRS PREMIEAVVIK-109 0

Tjeneste: 1730 PREMIEFOND

10900 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP -25928 0

10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT -3656 0

Sum tjeneste: 1730 PREMIEFOND -29583 0

Sum 1700-1730 -18731 -3900

Andre tjenster på 9020

10500 ANNEN LØNN -             0

10900 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP 14 462       0

10901 ARBEIDSGIVERS ANDEL PENSJON SPK 1 663-         0

10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 1 606         0

Sum grp. Art: 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER 14 405       -                

SUM ansvar 9020 4 326-         3 900-            
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Opptjente fond som ble brukt iperioden gir dermed lavere pensjonskostnadermed effekt over
flere påfølgende år. Samlet besparelse fra 2014-18 blir da 91 mill.kr.
Tabellen viser bruk av fond inkl. beregnet arbeidsgiveravgift for årene 2014-2018.

Forskjellen mellom årets beregnede pensjonskostnad og den beregnede premie fra kassen,
kalles premieavvik. Det kan dermed være til utgift eller til inntekt.
Hadde ikke kommunen hattdette fondet i KLP opptjent ved god avkastning, måtte det blitt
betalt utav kommunekassen.

Akkumulert premieavvikpr 2018.
For KLPog SPK samleter det et oppsamlet premieavvik på 9,8 mill.kr ved at en har
kostnadsført en større utgift enn premienesamlet fraalle foregående år. Dettebeløpetvil
komme til inntekt over de syv neste år med en lik andel årlig fremover. Svært mange
kommuner har premieavvik som kommer til utgift de kommende år. Sammenlignet med
situasjonen for Tønsberg, er premieavviket for Re 39 mill.kr bedre. Da er innbyggertallet tatt i
betraktning.
Se note 2 i regnskapet for beregninger av kostnader og premieavvik.

KMD’s forskrift fra 2005 som beregner premieavvik har for de fleste kommuner utsatt
pensjonskostnadene og dermed bedretregnskapsresultatene for kommunesektoren slik målet
var. Mange kommunerhar måttet betale ut beløp som ikke vises i driftsregnskapet.
Re harmer ennmotvirket dette ved å oppnå god avkastning i KLP som har redusert ordinær
premie.
Kommunen har 100% risikoutjevning med andre kommuner i KLP på pensjonsutgifter i
aldersgruppen 62-64 år.
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Pensjonsmidler KLP _investeringsvalg. 
 
Re kommune har fra 2009 valgt det KLP benevner som investeringsvalg etter vedtak i 
kommunestyret. Avtalen er videreført for 2016-20 etter nytt vedtak i kommunestyret i 2015. 
KLPs garanterte renter gjelder dermed for perioden som helhet og ikke det enkelte år som i 
KLP for øvrig.  Dermed kan det tas noe høyere risiko, dvs ha en høyere aksjeandel.  
Målsettingen i produktet er 5-10 % større aksjeandel og for øvrig å avspeile den øvrige 
forvaltningen i KLP.  
Meravkastningen fra 2009 til 2017 er sammen med også gode resultater i fellesordningen i 
KLP årsakene til de årlig besparelsene på budsjettet vedr. pensjon. Det året de opptjente fond i 
KLP brukes til betaling av premien, bedres likviditeten ved at kommunekassen spares for 
utbetalingen. Fra året etter kommer den resultateffekten inn i regnskapet med en årlige andel 
fremover på fra 1/7 del i ny ordning. Over tid blir derfor alt som spares opp i KLP ved 
meravkastning en besparelse i driftsregnskapet for Re kommune. 
 
Fellesordningen KLP- investeringsvalg 
Iflg tabell fra årsrapport er da samlede innestående 1.1. 17 ca 463 mill.kr eskl. 
egenkapitaltilskuddet.  
 
KLP investeringsvalg 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Alle år

Pensjonsmidler, mill. kr pr 31.12240,8 261,5 289,9 315,6 343,4 366 412 463 498

Avkastning oppgitt 7,4 % 8,6 % 2,2 % 7,2 % 8,8 % 6,7 % 4,0 % 6,2 % 7,5 %

Avkastning i mill. kr 16,5 26,7 34,7

Avvik Mot KLPs hovedportefølje1,8 % 1,1 % -1,0 % 0,5 % 2,5 % -0,2 % 0,0 % 0,4 % 0,7 %

Derav mer- avkastning mill.kr 3,9 2,65 -2,7 1,4 7,9 -0,7 0 1,7 3,2 17,35  
 
Tabellen viser at det 2009-17 samlet sett er en meravkastning i forhold til hoved porteføljen til 
KLP på ca 17,3 mill. kr ved kommunens investeringsvalg i KLP. Grunnen er at en høyere 
andel aksjer gir meravkastning over tid.  
 
For 2018 ble resultatet slik: 
 

 
 
 
Samlet avkastning var svak, kun 0,6% i 2018 og det er under garantert rente. Det er 0,9% 
svakere enn for KLP’s hovedportefølje. Det skyldes et betydelig fall i aksjemarkedene på 
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slutten av året. Også 2011 og 2014 ble resultatet dårligere enn hovedporteføljen, mens det 
over tid skal gi meravkastning. 
 
Aksjer har i 2018 gitt -5,8 % avkastning, eiendom 8,2% og omløpsobligasjoner -0,9% og 
anleggsobligasjoner 4%, pengemarked 1%. Dette er spredd på en rekke ulike fond globalt.  
 
For 2018 garanterte KLP 2,6% avkastning og oppnådde 0,6%. Det er anleggsobligasjoner og 
eiendom som særlig har bidradd. Det gir et underskudd på den garanterte renten på 2% som 
må dekkes av et kursreguleringsfond som er avsatt av tidligere overskudd. 
 

 
 
Aksjeandelen er 25,1% pr 31.12.2018. 
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2.3.1  Skatt, ordinære rammetilskudd og skjønn 
 
Skatt, ordinære rammetilskudd og skjønn består av følgende elementer: 

 
Kommentar til tabell: 
For 2018 var regulert budsjett for frie inntekter på 514 mill.kr. Merinntekten er 5,6 mill. kr og 
kommer fra tilskuddet for lav skatteinngang, på inntektsutjevningen. 
Re oppnådde 1,3 % skattevekst. Samlet for kommunene er veksten i skatteinntektene 3,8 % 
for 2018.  
I revidert nasjonalbudsjett ble skatteveksten for kommuner nedjustert til 1%. Regjeringen 
oppjusterte skatteanslaget igjen til 2,4% for primærkommuner ifm statsbudsjettet i oktober 
2018. Ved 2. tertial budsjettrevisjon ble budsjettet for Re økt med 2,8 mill.kr. Merinntekten 
for Re kommune kommer som tilskudd for lav skatteinngang. Samlet sett er de frie 
inntektene, skatt og ramme, 8,4 mill.kr over opprinnelig budsjett. 
 
I det oppgitte beløpet for skjønnstilskudd er det inkludert 0,4 mill. kr til ekstern gjennomgang 
av Revacbrannen. Midlene er oversendt VIB til finansiering av en ekstern gjennomgang. Det 
er gitt kr 202’ i restskjønn til Re. 
 
Re får regiontilskudd på 1,2 mill. kr fordi kommunene slår seg sammen. Regiontilskudd skal 
styrke tjenestene i kommuner som etter sammenslåing blir større enn 8000 innbyggere. 
Beløpet har ikke andre bindinger enn å bedre tjenestene. 
Re får delvis kompensasjon for bortfall av basistilskudd med 3,5 mill. kr. Re er etter søknad 
innvilget kr 700’ tom 2019 i årlig delvis komp for bortfall av inndelingstilskudd.  
Systemet er slik at kommunene kan tape og vinne på skatteanslaget fra staten. Re er avhengig 
av landets samlede vekst for å få et tilskudd for skatteutjevning som budsjettert.  
 
Skatteutjevning (inntektsutjevning) er et system gir trekk for skattesterke kommuner og 
overfører til skattesvake kommuner etter gjennomsnittlige skatteinntekter pr innbygger 
samme år. Det er et nullsumspill mellom kommuner. Kommuner med skatteinntekter over 
landsgjennomsnittet blir trukket 60 % av differansen mellom eget skattenivå og 
landsgjennomsnittet. Kommuner under landsgjennomsnittet blir tilsvarende kompensert med 
60 % av differansen. I tillegg vil svært skattesvake kommuner bli kompensert med ytterligere 
35 % av differansen mellom egen skatteinntekt og 90 % av landsgjennomsnittet. Dette må alle 
betale på ved et likt trekk pr innbygger. Inntektsutjevningen sørger for å bringe Re kommune 
opp fra 84,9% av landsgjennomsnittet med egen skatteinngang, til 94,6 % av 

alle tall i hele tusen kroner

Regnskap 
2018

Budsjett 
(endr) 
2018

Svikt i 
inntekt 

Mer- 
inntekt 

Netto 
mer-

inntekt

Ordinære rammetilskudd:
Innbyggertilskudd/utgiftsutj. 226 576 226 613 37
Nytt regiontilskudd m/ samarbeid Tønsberg 1 178 1 178 0
Kompensasjon reduksjon basistilskudd 3 529 3 529 0
Inndelingstilskudd 5 492 5 492 0
Delvis innvilget søknad om å beholde inndelingstilskudd 700 700 0
Skjønnstilskudd 2 950 1 931 1 019

Skatt og utjevning av skatt mellom kommuner
Skatteinngang 249 774 254 307 4 533
Skatteutjevning, tilskudd 60%/35% av diff mot gj.snitt 29 448 20 276 9 172

SUM FRIE INNTEKTER 519 647 514 026 4 570 10 191 5 621
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landsgjennomsnittetetter utjevning. Derfor blir landsgjennomsnittet på skatt svært viktig for
Re kommune fordistørrelsen på skatteutjevningen vi mottaravhenger av dette..

Sterk skatteutvikling fra 2012-2018.

Kommunenhar gått fra å ha ca 82% av landsgjennomsnittet i skatt pr innbygger i 2012 til
84,6% av landsgjennomsnittet i 2018, nedgang fra en topp i 2017 på 87,3% da en varpå nivå
med Sandefjord på 87,6%.
I Vestfold er Færder høyest med 100,7%, Tønsberg 97,7%. Holmestrand 86,7%.

Skattevekst i hele mill. kr

Skattevekstenvarierer svært mye fra år til år grunnet statens endringer i kommunenes andel
av skattenog grunnet skiftende konjunkturer. Veksten i perioden 2015-2017 fremstår som
sterk sammenlignet med noen tidligere år. Erfaringen over lang tid erat anslagene for
skattevekstfra finansdepartementet sjelden slår til. Veksten blir ofte sterkere enn antatt i gode
tider og nedgangen blir tilsvarende sterkerei lavkonjunkturer. Det er også varierende
sammenheng mellom veksten for kommunene samlet og skatteveksten lokalt. For 2018 ble
skatteveksten for landet på 3,8%klart sterkere enn 1,3% vekst i Re.
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2.4 Eiendomsskatt og anvendelse av midlene 
 
Re kommunestyre vedtok i budsjettet for 2018 eiendomsskatt i hele kommunen for boliger og 
fritidsboliger og boligdel landbruk. Det omfatter boligdelen på landbrukseiendommer, men 
ikke landbruks- og skogbruksdelen. En lånefinansiert investering i ny ungdomsskole krever 
nye inntekter. Kommunestyret vedtok en skattesats på to promille av skattegrunnlaget uten 
bunnfradrag. 
 
For boliger er skatteetatens ligningsverdi utgangspunktet for beregning av eiendomsskatt. For 
eiendommer uten ligningsverdi har Verditakst AS utarbeidet takster. Det vil være 
fritidsboliger og boliger på landbrukseiendommer. 
 
Etter klagebehandling er det blitt utskrevet eiendomsskatt på kr 15.575’, mot et vedtatt 
regulert budsjett på 15,4 mill. kr.   
 
Anvendelse av eiendomsskatt. 
 
Kommunestyrets vedtak i k.sak 5/15 lyder i pkt 9: 
Eiendomsskatten øremerkes ungdomsskole og vedlikeholdsetterslep. 
 
Re har betydelige utgifter til drift og vedlikehold av bygg og anlegg med 
vedlikeholdsetterslep. Det inkluderer ungdomsskolen. Formålet med eiendomsskatt omfatter 
også som kommunens investering i ny ungdomsskole. 
 
Oppgradering og nybygg Revetal ungdomsskole ligger inne i økonomiplanen 2017-19 med 
samlet 216 mill.kr i årene 2016-17. Det er beregnet en andel på 10 mill. kr av ervervet tomt 
for 15 mill.kr i tillegg. Mva refunderes fra staten og inkl. forprosjektet er lånebehovet for Re 
kommune er anslått til ca 187 mill.kr.  
For å synliggjøre vedlikeholdsbehovet i kommunen, vises lønnskostnader og materialkjøp / 
tjenester for avdelingen for bygningsdrift fra regnskapet 2018.  
Det utføres også veivedlikehold for redusere etterslepet på vei. Det er utbedret kommunale 
veier med 4,15 mill. kr i investeringsregnskapet. Det er utbedret kommunale bygg med 1,6 
mill.kr og bygg, brannsyn med 1,3 mill. kr. Det inngår i vedlikeholdsetterslep i Re kommune 
som er formålet med eiendomsskatt. På driften er det også brukt ca 1,8 mill.kr på drift og 
vedlikehold av kommunale veier..  
 
Følgende oppstilling av slike utgifter kan gjøres for budsjett 2019 og økonomiplan 2018-21. 
Vedlikehold omfatter her både kommunale bygg, kirker og sommervedlikehold av veier. 
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Anvendelse av eieindomsskatt

Hele 1000 kr 2 016    2 017     2 018    2 019    2 020    2 021    

Investering ny ungdomsskole-finansutgifter 1 400    5 404     9 442    10 151  10 047  9 943    
Fra regnskap-17, økonomiplanen 2018-21:
Vedlikeholdsetterslep:
Lønn bygningsdrift/vedlikehold 4 973    5 955     
Materialer /tjenester bygninger- Tbg fra 2018 6 922    10 718   11 865  10 430  10 430  10 430  
Vei- driftsvedlikehold 1 340    6 122     1 800    1 240    1 240    1 240    
Driftsvedlikehold kirker 2 000    1 000     1 000    1 000    1 000    1 000    
Sum driftsutgifter 16 635  29 199   24 107  22 821  22 717  22 613  
Investeringer:
Utbedring bygg, div prosjekt 1 584    
Ramnes skole, ventilasjon 47          
Ramneshallen tak/gulv 339       329        
Bygg, brannsyn,ENØK, oppgradering 3 169    868        1 271    2 000    2 000    2 000    
Oppgradering kommunale veier 2 897     4 145    1 500    1 500    1 500    
Kirkelig fellesråd, investeringsvedlikehold 400       3 700     400       400       400       400       
Sum investeringer 3 908    7 841     5 816    3 900    3 900    3 900    
SUM BRUK VEDLIKEHOLD,U.SKOLE 20 543  37 040   29 923  26 721  26 617  26 513  
EIENDOMSSKATT 17 169  14 477   15 575  16 437   
 
Konklusjonen er at det kan sannsynliggjøres årlige utgifter for Re kommune i 2018 på samlet 
29,9 mill.kr til mange typer vedlikehold og utbedringer på kommunens eiendeler. 
Eiendomsskatten er på 15,6 mill.kr og dekker da bare delvis dette omfattende vedlikeholdet. 
Fra 2019 ligger denne bruken av midler i området 26 mill.kr årlig til finansiering av 
ungdomsskole og andre bygningers vedlikehold forutsatt at rentenivået ikke stiger.  
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2.5 Finansutgifter og inntekter 
 

Regnskap Buds(e) Avvik

2018 2018 0

15000 RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTN 184        16 231  16 047-  

15010 RENTEUTGIFTER, LANGSIKTIGE LÅN 11 964   -        11 964  

15020 RENTER FORMIDLINGSLÅN 533        300       233       

15090 TAP PÅ FINANSIELLE INSTRUMENTER 5 689     -        5 689    

15100 AVDRAG 29 065   28 860  205       

15500 AVSETNINGER BUNDNE FOND 55          -        55         

Sum utgifter 47 490   45 391  2 099    

19000 RENTEINNTEKTER 1 958-     1 480-    478-       

19005 RENTEINNTEKTER OBLIGASJONER 2 849-     2 400-    449-       

19020 RENTEINNTEKTER FORMIDLINGSLÅN 385-        300-       85-         

19050 UTBYTTE 1 093-     1 450-    357       

19090 GEVINST FINANSIELLE INSTRUMENTER 875-        700-       175-       

Sum inntekter 7 160-     6 330-    830-       

Netto finansutgifter 40 330   39 061  1 269     
 
Tabellen over viser samlede finanstransaksjoner i hele 1000 kr som inkl. betjening av lån, 
føring av rentebytteavtaler og avkastning på både kortsiktige og langsiktige midler. 
Avkastning fra langsiktige plasserte midler fordeler seg på ulike arter av tap og gevinst 
finansielle instrumenter, utbytter og renteinntekter obligasjoner. 
 
19000 renteinntekter er fra kortsiktig plasserte midler i bank. 
19005 Renteinntekter obligasjoner er fra langsiktige midler, se oppsett langsiktig 
finansforvaltning.  
Utbytter, se oppsett langsiktig finansforvaltning. 
 

 
 
Renteutgifter på lån netto inkl. rentebytteavtale er 1 mill. kr under et budsjett på 16,2 
mill.kr.   
 
Kommunen har fra 2013 ved hjelp av rentebytteavtaler i DnB skaffet lavere fastrenter enn det 
som tidligere var bundet i låneopptakene fra før 2013. Samtidig ble bindingstiden forlenget 
for å oppnå lavere rente med en gang. I perioden 2013-2016 gav avtalene som forutsatt netto 
inntekter. Når renten nå er blitt så lav betaler en netto for tidligere års innsparinger og for å ha 
en viss rentebinding i porteføljen.  
Det er inn- og utbetalingene fra rentebytteavtaler som er redegjort for under finansielle 
instrumenter jf. note 9 Finansielle eiendeler.  
 
 
 

Renter og tap/gevinst vedr. rentebytte Regnskap Buds(e) Avvik

2018 2018 0

15000 RENTEUTGIFTER, LÅNEOMKOSTN 184        16 231  16 047-  

15010 RENTEUTGIFTER, LANGSIKTIGE LÅN 11 964   -        11 964  

15090 TAP PÅ FINANSIELLE INSTRUMENTER 3 214     -        3 214    

19090 GEVINST FINANSIELLE INSTRUMENTER 228-        228-       

SUM RENTEUTGIFT/RENTEBYTTE 15 134   16 231  1 097-    
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Renteinntekter på 0,86 mill. kr mer enn budsjett.  
Renteinntekter omfatter ordinære bankkonti, kortsiktige likviditetsplasseringer, 
pengemarkedsfond. Det er 1,95 mill.kr i renteinntekter, ca 0,5 mill.kr bedre enn budsjett. 
Kortsiktige særinnskudd i KLP har vært benyttet, sammen med pengemarkedsfond i DnB.   
 
Avdrag er 0,2 mill.kr over budsjett og er iht. kravene til minimumsavdrag. 
Det er bokført ca 29,1 mill. kr i avdrag i tråd med beregnet minimumsavdrag. Regelen sier at 
avdragene i prosent av gjelden minst skal utgjøre de beregnede avskrivninger i prosent av 
bokførte verdier på utstyr og anlegg. Årlige avdrag skal derfor også avspeile dette.  
 
Formidlings lån fra Husbanken. 
Renter og mottatte renter på formidlings lån er ført på driften og kommunen betalte omtrent 
det samme som kommunen mottok i renter fra låntakerne. 
 
Avdrag og utlån vedrørende formidlings lån i Husbanken er ført i investeringsregnskapet.  
Kommunen mottok i 2018 kr 187’ mindre i avdrag på formidlings lån enn det som kommunen 
selv innbetalte i avdrag til Husbanken. Ekstraordinære avdrag er avsatt til bundet fond for 
innfrielse av lån i 2018. Ekstraordinære avdrag er betalt med fond fra det som ble innbetalt 
ekstraordinært i fjor. Kommunen har pr 31.12.2018 ubrukte lån på 7,33 mill.kr på konto 
2.9100.900, innlånte midler som ikke er lånt ut enda. 
 
 

Prosjekt: Regnskap Buds(end) Avvik Regnskap Regnskap

Art 912 FORMIDLINGSLÅN 2 018         2 018        2 017      2 016      

35100 AVDRAG PÅ LÅN 1 236 -1 236 1 020 880

35102 EKSTRA ORDN. AVDRAG PÅ LÅN 1 294 -1 294 1 180 1 198

35201 UTLÅN ETABLERINGSLÅN 8 436 10 000 1 564 6 957 1 808

35500 AVSATT BUNDNE FOND 1 154 -1 154 1 294 1 180

Sum utgifter 12 120 10 000 -2 120 10 451 5 065

39100 BRUK AV LÅN -8 436 -10 000 -1 564 -6 734 -1 808

39200 MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN (EGNE MIDLER) -1 049 0 1 049 -906 -846

39201 EKSTRAORD. AVDRAG FORMIDLINGSLÅN -1 154 0 1 154 -1 294 -1 180

39500 BRUK AV BUNDNE FOND -1 294 0 1 294 -1 180 -1 198

39580 BRUK AV BUNDNE INVESTERINGSFOND 0 0 0 0 0

Sum inntekter -11 933 -10 000 1 933 -10 114 -5 031

Sum prosjekt: 913 FORMIDLINGSLÅN 187 0 -187 337 34  
 

2.6 Refusjonsordninger 
 Refusjon renter og avdrag 

 
Frie inntekter består av mva-refusjoner og skatteinntekter, rammetilskudd og skjønn.  
I tillegg omfattes diverse kompensasjonsordninger for renter og avdrag som kommunen 
mottar fra staten. Dette er kompensasjonsordninger for renteutgifter til tidligere gitte 
investeringsrammer for Re innenfor noen spesielle områder. Ordningene er nå fullt utnyttet. 
For omsorgsboliger og sykehjem gis også kompensasjonstilskudd for avdrag etter en 
avdragsplan. Rentekompensasjonen følger den flytende renten i Husbanken. 
Rentekompensasjon skjer over 30 år, men nedtrappes etter en avdragsplan. Det gis ikke 
avdragskompensasjon i denne ordningen.  
 
Regnskapet for andre statstilskudd viser nå tilskudd på kr 1 747’, det er kr 190’ under 
budsjettet. Gjelder refusjon Røråstoppen skole, omsorgsboliger og for kirker.  
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2.7.0 Langsiktig plasserte midler 
 
Langsiktige plasserte midler har utviklet seg slik siden plasseringen 4.4.2002: 
 

Alle tall i hele 1000 kr 

 

 
Oppsett for 2018 viser faktisk fordeling mellom renter og aksjer og norm viser hvordan 
normalfordelingen skal være iflg. finansreglementet. 
 

Aktivaklasse Verdi 1.1 Kjøp/salg Verdi pr dato Avkastn. % Referanse Andel norm Avvik Tilllatt
indeks

KLP aksjer Norden indeksfond 17 860 16 817 -1 043 -5,8 % 13,0 % 12 % 1,0 % 8-18%

Eiendomsfond Aberdeen Norge 1 IS/AS 21 837 -978 22 326 1 467 6,72 % 17,3 % 17 % 0,3 % 5-23%

Norske obligasjoner omløpsm. 88 934 90 122 1 188 1,34 % 69,7 % 71 % -1,3 % 50-87%

Samlet 128 631    -978 129 265 1 612 1,34 % 100,0 % 100 % 0,0 %  
 
Kommentar: 
Fordelingen på aktiva-klassene er svært nær norm og innen tillatte rammer. 
Budsjettet samlet er på 4,2 mill. kr er basert på 3,5 % avkastning av ca. 120 mill. kr.  
Samlet avkastning hittil er 1,3 % eller 1,6 mill.kr. Det gav en inntektssvikt på 2,6 mill.kr. for 
2018. Det er kvartalsvis rapportering fra eiendomsfondet Aberdeen. Det er 6,7% avkastning, 
derav er kr 978’ utbetalt som utbytte. 
 
Renteforvaltningen pr måned i 2018: 

 
 

Langsiktige  midler IB2002 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Renter 166360 173560 180914 178930 129801 105590 99051 121292
Renter, anleggsoblig. 0 0 0 0 41169 42598 41946 26978
Eiendomsfond,Aberdeen 0 23345 23772 18957
Norske aksjer 7200 5993 8702 14660 22478 18595 19480 9320
Utenlandske aksjer 10800 6995 8277 17378 20271 22702 19990 6391
Sum langsiktige midler 184360 186548 197893 210968 213719 212830 204239 182938

Langsiktige  midler 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Andel
Norske rente pengemarked 14 148   10 150   11 170   11 483   0,0 %
Obligasj. omløpsmidler/bank 70 366   72 520   76 027   82 172   79 079   88 500   93 712   85 266   88 934   69,1 %
Anleggsoblig./overkurs 15 596   10 402   10 248   10 241   10 209   5 069     -        -        -        0,0 %
Eiendomsfond Aberdeen 18 973   19 702   20 239   20 214   20 112   20 341   20 520   21 111   21 837   17,0 %
Norske/nordiske aksjer 16 304   20 020   15 752   18 698   17 277   18 314   17 770   14 978   17 860   13,9 %
Utenlandske aksjer 8 167     3 720     -        -        -        0,0 % -        -        -        0,0 %
Sum langsiktige midler 143 554 136 514 133 436 142 808 126 677 132 224 132 002 121 355 128 631 100 %
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Renteforvaltningen har 1,34 % avkastning i 2018 etter negativ avkastning to siste måneder 
grunnet finansuro. Resultatene er: DnB FRN 1,55%, Kredittobligasjon 0,96% og DnB 
Obligasjon 1%. Alle disse er klart bedre enn sin referanseindeks. High Yield fondet med mest 
risiko har 2,1 % og er 1,65% bedre enn referanseindeksen. 
Løpende effektiv avkastning på rentepapir har steget til 3,3 % og det har gitt fallende kurser. 
Dette vil gi høyere avkastning fremover. Kredittløpetiden samlet oppgis å være 3,5 år. 
Rentefølsomheten er 1,5% kursendring ved 1% renteendring i markedet.  
Aksjefondet KLP Norden har for året hatt et kursfall på 5,8 % og et urealisert tap på ca 1 mill. 
kr. 
 
Det har vært følgende utbetaling av utbytte fra og verdiendring i eiendomsfondet Aberdeen: 
 

 
 
 
Kommunens finansinntekter fra langsiktige plasserte midler, har hatt følgende avkastning 
de enkelte regnskapsår: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2018 gav et relativt svakt resultat på 1,3 %.  
Avkastningen har variert mye over 17 år. Siden oppstart 2002 har kommunen hatt ca 141,9 
mill.kr i inntekter fra plasseringene. Snittavkastningen, summen av hvert års avkastning i % 
delt på 17 år, fra 2002-18 er ca 5,45 %.  

2018 utbetalt Aberdeen Verdi endr 21 837 448           Avkastning
1. kvartal 254 278,17           150 453,09      21 987 901,54           1,85 %

2.kvartal 239 556,61           36 369,49        22 024 271,03           1,26 %

3.kvartal 238 889,80           156 196,32      22 180 467,35           1,81 %

utbytte AS 8 999,93               22 180 467,35           0,71 %

4.kvartal 236 576,38           145 469,17      22 325 936,52           1,75 %

Sum 978 300,89           488 488,07      22 325 936,52           6,72 %

Avkastning 
i 1000 kr /% kr % kr % kr % kr % kr % kr % kr %
Renter 12197 7,6 % 17354 10,0 % 9015 5,3 % 4452 2,8 % 1709 1,5 % 3559 3,6 % 9207 8,8 %
Anleggsobligasjon 589 0,9 % 1429 3,5 % 1400 3,5 % 1500 4,3 %
Eiendomsfond 3125 18,3 % 2461 11,2 % -3637 -14,7 %
Norske aksjer -1207 -16,5 % 2688 44,9 % 3957 43,9 % 7819 53,3 % 6117 35,3 % 885 4,9 % -10161 -52,2 %
Utenlandske aksjer -3805 -35,0 % 1304 18,7 % 101 0,0 % 2893 16,6 % 2430 12,0 % -2712 -11,9 % -7167 -47,3 %
Sum langsiktig midl. 7185 4,0 % 21346 11,4 % 13073 6,7 % 15753 7,6 % 14810 7,2 % 5593 2,8 % -10258 -5,1 %

20082002 2005 2007200620042003

Avkastning 
i 1000 kr /% kr % kr % kr % kr % kr % kr % kr %
Norske rente pengemarked 303      2,14 % (4 010)  2,67 % 1 020   3,00 % 313      2,80 %
Obligasj. omløpsmidler/bank 6 484    7,5 % 9 220    5,9 % 3 507   5,0 % 6 145    7,4 % 4 220  4,7 % 4 145  4,8 % -     0,0 %
Anleggsoblig./overkurs 716      4,6 % (192)     4,4 % (154)    4,9 % (7)         5,1 % (32)     5,2 % (140)   4,8 % 143    4,6 %
Eiendomsfond 1 120    5,5 % 1 830    9,9 % 1 661   8,6 % 1 089    5,5 % 961    4,9 % 1 307  6,7 % 1 271  6,4 %
Norske aksjer 6 984    74,9 % 4 700    30,1 % (4 268)  -21,3 % 2 946    18,7 % 2 877  16,8 % 1 037  6,0 % (544)   -3,0 %
Utenlandske aksjer 1 777    27,5 % 530      8,6 % 108      2,9 % -       0,0 % -     -     -     
Sum langsiktig midl. 17 384  10,6 % 12 078  8,4 % 1 874   2,2 % 10 486  8,7 % 8 026  6,5 % 6 349  6,0 % 870    0,7 %

2012 2013 20142009 2010 2011 2015

Avkastning 
i 1000 kr /% kr % kr % kr % kr %
Norske rente pengemarked
Obligasj. omløpsmidler/bank 3 969  4,3 % 3 668  4,3 % 1 188      1,3 % 97 352   
Anleggsoblig./overkurs -     -     -         5 252     
Eiendomsfond 1 667  8,1 % 1 769  8,4 % 1 467      6,7 % 16 091   
Nordiske aksjer 2 031  12,3 % 2 882  19,2 % (1 043)    -5,8 % 27 700   
Utenlandske aksjer -     -     -         (4 541)    
Sum langsiktig midl. 7 667  6,4 % 8 319  6,9 % 1 612      1,34 % 141 854  5,4 %

2016 2002-1820182017
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Rapporter fra Pareto viser at Re kommunes plassering i norske aksjer har hatt en
gjennomsnittlig årlig avkastning på 11,76 % fra 2002tom august 2016. Oslo Børs har hatt
9,12 % årlig avkastningi perioden. Norske aksjerer den aktiva-klassen som har bidradd mest
i % til resultatet over tid. Det inkluderer et kraftig kursfall i 2008 og 2015. Avkastningen
samlet er godt overkommunens lånekostnader i perioden og over fastrentene på deler av
lånenepå ca 4,7 %. Fra2017 har et bredere nordisk fond overtatt den plassen.
Finansstrategien må derfor sies å ha vært svært vellykket også i et svakt år som 2018 der
likevel avkastningen samlet var på nivå med denkortsiktige lånerenten til kommunen.

2.7.1 Drifts - og investeringsfond etter salg elverk

Kommentarer
I 2018 hardet har vært avsatt 14,8 mill. kr fra overskudd på drift i 2017. Bufferfondeter på
42,7 mill. krved utgangen av 2018 etter den budsjetterte bruken på 8,95 mill.kr.
Bufferfondeter den eneste delen avde langsiktige fondene som kan brukes til drift. Ved
utgangen av 2018 utgjør fondene samlet 162,4mill. kr. Etter gjeldende strategi er
bufferfondet plassert på kommunens kontoi banksom likviditetsreserve til svingninger. Det
er 119,7 mill. kr som er satt ut til langsiktig forvaltning. Pr dato er 129,3 mill.kr plassert
eksternt, da de to siste års avkastning ikke er solgt ut av porteføljen.

2.7.2 Gjeld med flytende/fast rente og rentenivå - nøkkeltall

Investeringsgjeld 2016 (eksklusivformidlingslån)
Lånetype Lån i mill. kr Andel Rente Snittrente Bindingstid

31.12.2016 2016 snitt i år

Bundet rente 141,75 19 % 4,55 % 4,55 % 6,1
Kort rente bank 189,8 25 % 1,70 % 1,70 % 0,34
Sertifikatlån 430,5 56 % 1,30 % 1,30 % 0,34

Sum 762,1 100 % 2,00 % 1,4
Snitt kort rente 620,3 81 % 1,42 % 0,34
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Investeringsgjeld 2017 (eksklusiv formidlingslån)

Investeringsgjeld 2018 (eksklusiv formidlingslån)

Lånerenten samlet for Re kommune har falt fra 2,25% i 2015 til 1,8% i 2018. Den korte
flytende renten i snitt har falt fra 1,65% til 1,3%, men er uendret for 2017 til 2018. Ved å ta i
bruk sertifikat og obligasjonsmarkedetfra 2016 har kommunen spart en rentedifferanse på
0,4% i 2016, stigende til 0,5% i 2017-18.
Besparelsene har vært samlet 7,1 mill.kr over tre år.

Samlet lånerente i 2018 ble 1,8%, likt med 2017.
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Rentenivået har steget gjennom 2018 til et samlet nivå på korte renter på 1,53%. 
Rentenivået pr 31.12.2018 er 0,25% høyere enn snittet i 2018. 
Kort rente i bank har steget til 2 % og ligger 0,7% over sertifikatlån og 0,3% over 
obligasjonslån. 
 
Rentebindingene utgjør nå kun 16% av lånene, dvs 136 mill. kr, og løper 4 år til i snitt. 
 
Iflg finansreglementet skal gjennomsnittlig rentebindingstid for kommunens lån ligge i 
intervallet 0,8 til 11 år. En ligger pr 2018 på ca 0,9 års binding samlet sett inklusiv 
rentebytteavtaler. Det betyr at en endring i rentenivået med en gang vil slå inn for 84% av 
lånevolumet. Re kommune har dermed stor grad av rentefølsomhet på 738 mill. kr i lån. 
 
Fastrentelånene ble hovedsakelig tatt opp i 2003 og 2007. Da fremstod 5-6 % som et attraktivt 
rentenivå fremover. Kommunene ble da oppfordret til å binde renten på deler av lånene. 
Ved rentebytteavtaler er bindingene forlenget til 2018 og delvis 2023/27. Derved er det 
oppnådd lavere renter fra 2014 til 2017 på lån som tidligere var opptatt med faste renter, men 
som i ettertid viste seg å være høye. I 2018 har snitterenten på det som er bundet vært 4,83%. 
Fasit ser man ikke før hele perioden er over. 
 
Risikovurdering ved bruk av sertifikatmarkedet. 
Til sammen er ca 435 mill.kr er finansiert i sertifikatmarkedet. Det utgjør 50% av lånevolumet 
til kommunen. Finansreglementet tilsier at denne andelen kan være inntil 65%. 
Sertifikatlånene er kortsiktige 3 måneders lån som hentes direkte i markedet hos aktører som 
skal plassere midler. Besparelsen ved sertifikatlån har vært 0,52% i 2018 og nivået på 
besparelsen ser ut til å vedvare.   
 
Erfaring viser at i perioder når næringslivet har vanskeligheter med å oppnå finansiering, 
fremstår kommuner som attraktive låntakere som derved oppnår lån og den beste rente. Det er 
ingen erfaring som tilsier at kommuner ikke får lån i sertifikatmarkedet under finanskriser. 
Imidlertid er kommunen avhengig av et kapitalmarked som fungerer for å oppnå gunstig 
rente. De senere år har kommunene samlet blitt betydelige aktører i sertifikatmarkedet. Flere 
kommuner benytter derfor også obligasjonsmarkedet med lengre løpetider slik Re også nå har 
gjort.  
 
Hver 0,25 % renteøkning betyr 1,85 mill.kr i økte utgifter for Re kommune 
Erfaringen hittil er at kommunens lånerenter ikke automatisk følger styringsrenten fra Norges 
Bank. Kommunen er også avhengig av de påslag långiverne tar. 
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2.8.0 Hovedtallsanalyse 
 
Hovedtall i hele mill. kr 

 
(- betyr underskudd) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Sum driftsinntekter 295,4 305,6 327,9 349,6 383,1 398,9 427,8 470,7
Sum driftsutgifter(eksl. avskrivn.) 293,3 294,1 319 345,9 368,3 405,3 423,8 458,2
Brutto driftsresultat (korr. avskrivn.) 2,1 11,5 8,9 3,7 14,8 -6,4 4,0 12,5
Netto finansutg.(renter,avkastn.,avdrag) 3,6 7,7 -2,7 -0,1 -3,7 -14,5 -35,8 -5,2
Netto driftsresultat 5,7 19,2 6,2 3,6 11,1 -20,9 -31,8 7,2
Netto bruk av fond/tidl.overskudd 1,9 3,9 3,8 20,9 15,4 17,5
Netto avsetning til fond 5,7 2,4 2,5 23,2
Regnskapsmessig resultat 0 16,8 8,1 7,5 14,9 0,0 -18,9 1,6  
 
 
(- betyr underskudd) 2010 2011 2012 2013 2013* 2014 2015 2016
Sum driftsinntekter 499,1 527,5 568,3 633,5 595,4 621,3 660,9 720,1
Sum driftsutgifter(eksl. avskrivn.) 476,6 505,3 537,2 567,1 567,0 600,6 628,6 661,3
Brutto driftsresultat (korr. avskrivn.) 22,5 22,2 31,1 66,5 28,4 20,7 32,3 58,8
Netto finansutg.(renter,avkastn.,avdrag) -11,1 -23,2 -16,9 -19,4 -19,4 -23,7 -32,6 -28,2
Netto driftsresultat 11,4 -1,0 14,2 47,1 9,0 -3,0 -0,3 30,6
Netto bruk av fond/tidl.overskudd 10,3 14,4 2,1 13,65 13,6 11,4 11,8 10,2
Netto avsetning til fond 11,9 12,8 7,2 54,0 17,7 8,4 3,6 14,3
Regnskapsmessig  mindreforbruk 9,8 0,6 9,1 6,7 4,9 0,0 7,9 26,5  
 
Kolonnen 2013* viser regnskapet korrigert for inntekter fra mvarefusjon for investeringer på kr 38.105’ Det er 

også korrigert i driftsutgiftene for overføring av de samme midler til investeringsregnskapet med kr 36.353’. 
 
(- betyr underskudd) 2017 2018  18/17
Sum driftsinntekter 750,1 753,0 0,4 %
Sum driftsutgifter(eksl. avskrivn.) 710,0 727,8 2,5 %
Brutto driftsresultat (korr. avskrivn.) 40,1 25,2 -37 %
Netto finansutg.(renter,avkastn.,avdrag) -28,2 -40,4 43 %
Netto driftsresultat 11,9 -15,2 -227 %
Netto bruk av fond/tidl.overskudd 44,34 40,8 -8 %
Netto avsetning til fond 34,65 23,9 -31 %
Regnskapsmessig  mindreforbruk 21,6 1,68 -92 %  
 
 
Det er korrigert for avskrivninger i brutto driftsresultat alle år da avskrivninger ikke er 
budsjettert. I regnskapet føres avskrivninger til inntekt igjen før netto driftsresultat.  
 
Utviklingen 2017 til 2018. 
Regnskapsresultatet ble 1,7 mill.kr i regnskapsmessig mindreforbruk i 2018. Det inkluderer 
8,95 mill.kr i bruk av bufferfondet i tråd med budsjettert..  
Vedtatt økonomiplan fra 2019 til 2022 er basert på bruken av bufferfondet. Basert på siste 
vedtak i budsjett 2019 vil fondet være ca 35 mill.kr i 2020 ved inngangen til nye Tønsberg 
kommune. Fondet skal i tillegg kunne brukes til svikt i regnskapsresultatene, f.eks. ved tap i 
langsiktige plasseringer. 
 
De korrigerte driftsutgiftene vokser med 2,5 % fra 2017 til 2018 og det er 2,1 % mer enn 
inntektsveksten på kun 0,4 %.  Det er et negativt trekk.  
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KS fremholder at endringen i brutto driftsresultat fra et år til et annet i hovedsak forklares av 
realveksten i frie inntekter.  
 
Frie inntekter -1000kr 2015 2016 2017 2017 2018 % økning

Skatt på inntekt/formue 209 397 228 469 246 644 246 644 249 774 1,3 %

Rammetilskudd 251 637 257 058 258 615 258 615 269 873 4,4 %

Eiendomsskatt næring -          3 495      -          -          -          

Eiendomsskatt bolig -          13 674   14 477   14 477   15 575   7,6 %

Statstilskudd flyktninger 12 646   22 041   23 046   23 046   16 280   -29,4 %

Sum frie inntekter 473 680 524 737 542 782 542 782 551 502 1,6 %

Sum økning frie inntekter 18 045   18 045   8 720       
 
Samlet sett vokser inntektene i tabellen med 1,6%. Eiendomsskatt har en økning på 7,6%. 
Rammetilskudd har 4,4% vekst og kommer i stor grad fra tilskudd for lav skatteinngang. 
Andre statlige overføringer som flyktningetilskuddet har en nedgang på 29%. Svakere vekst i 
hovedinntektene (1,6%) enn utgiftsveksten på 2,5% er hovedårsaken til et svekket brutto 
driftsresultat i 2018. 
De nevnte inntektene utgjør samlet 551 mill.kr eller 73 % av samlede driftsinntekter. 
En svært stor del av inntektene er dermed statlig styrt. Medtas også refusjon av mva, 
integreringstilskudd flyktninger, refusjon ressurskrevende brukere, øremerkede tilskudd og 
sykepenger, blir den statlige finansieringen fullstendig dominerende. 
 
Resultat av eksterne finanstransaksjoner øker sterkt fra 28,2 mill.kr i 2017 til 40,4 mill. kr i 
2018.  Årsaken er økt rentenivå på en økende langsiktig gjeld og en svak avkastning på 1,3% 
fra kommunens langsiktige plasserte midler. Dermed øker netto finanskostnad. 
 
Netto driftsresultat er den viktigste størrelsen å fokusere på når det gjelder sunn 
driftsøkonomi. Netto driftsresultat forteller hva resultatet av driften ble før avsetninger til fond 
og bruken av ulike driftsfond.   
Netto driftsresultat ble et underskudd på 15,1 mill.kr mot et budsjettert underskudd på 15,4 
mill. kr. Det er betydelig svakere enn 2017 som hadde et overskudd på 11,9 mill. kr. 
Netto driftsresultat er påvirket av inntekter fra VAR som kommunen er pliktig til å avsette på 
bundne fond eller for utgifter som skal dekkes av disse bundne fondene. 
 
Dersom en korrigerer regnskapsmessig mindreforbruk for bruken av bufferfondet på 8,95 
mill.kr, kommer en nærmere et informativt regnskapsresultat. En slik korreksjon gir et samlet 
underskudd på 7,3 mill.kr. 
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2.8.1 Nøkkeltallsanalyse  
 
Nøkkeltallanalyse 
 
Nøkkeltall 2003 2004 2005 2006 2007
Andel i % av sum driftsinntekter:
Brutto driftsresultat i % av dr.innt. 3,8 % 2,7 % 1,1 % 3,9 % -1,6 %
Netto driftsresultat i % av dr.innt. 6,3 % 1,9 % 1,0 % 2,9 % -5,2 %
Skatt i %  av dr.innt. 39,1 % 39,3 % 37,2 % 37,7 % 36,7 %
Rammetilskudd/skjønn i %  av dr.innt. 28,7 % 26,4 % 26,6 % 25,8 % 25,9 %
Netto finansposter i % av dr.innt. 2,5 % -0,8 % 0,0 % -1,0 % -3,6 %
Andel i % av:
Renteutgift i % av skatt/ramme 4,5 % 4,0 % 4,3 % 4,7 % 6,4 %
Invest.gjeld i % av skatt/ramme 123,2 % 129,8 % 136,4 % 132,2 % 140,2 %
Lønn m/sos.kostn. i% av driftsutgifter 67,7 % 67,8 % 67,8 % 67,1 % 66,9 %
Nøkkeltall i mill. kr
Lønn m/sos.utgifter 199,0    216,3    234,5 247,2 271,0
Skatteinntekter mill.kr 119,6    128,9    130,1 144,5 146,2
Rammetilskudd/ skjønn i mill.kr 87,6      86,7      93,0 99,0 103,2
Renteutgift i mill.kr 9,4        8,7        9,5 11,5 16,0
Investeringsgjeld i hele mill.kr 255,3 279,8 304,2 321,8 349,6
Langsiktig plassert inkl  avkastning 197,9 211 213,7 212,8 204,2
Investeringsgjeld minus langs.plassert 57,4 68,8 90,5 109 145,4
Formidlingslån til videre utlån 24,3 22,1 17,2 16,1 14,9  

 
 
Nøkkeltall 2008 2009 2010 2011 2012
Andel i % av sum driftsinntekter:
Brutto driftsresultat i % av dr.innt. 0,9 % 2,7 % 4,5 % 4,2 % 5,5 %
Netto driftsresultat i % av dr.innt. -7,4 % 1,5 % 2,3 % -0,2 % 2,5 %
Skatt i %  av dr.innt. 34,4 % 34,2 % 35,3 % 30,5 % 31,0 %
Rammetilskudd/skjønn i %  av dr.innt. 27,3 % 27,7 % 27,1 % 42,1 % 41,5 %
Netto finansposter i % av dr.innt. -8,4 % -1,1 % -2,2 % -4,4 % -3,0 %
Netto gjeld belaster drift i % av dr.innt 26,2 % 30,0 % 32,2 % 29,8 %
Disposisjonsfond i % av dr. innt. 1,3 % 0,4 % 2,0 % 2,0 %
Andel i % av:
Renteutgift i % av skatt/ramme 7,8 % 5,9 % 5,1 % 4,3 % 4,1 %
Invest.gjeld i % av skatt/ramme 131,7 % 127,9 % 135,4 % 114,1 % 108,1 %
Lønn m/sos.kostn. i% av driftsutgifter 68,4 % 66,7 % 67,1 % 67,3 % 66,6 %
Nøkkeltall i mill. kr
Lønn m/sos.utgifter 290,0 305,8 319,9 340,0 358,0
Skatteinntekter mill.kr 147,0 161,2 176,3 161,1 175,9
Rammetilskudd/ skjønn i mill.kr 117,0 130,2 135,4 221,9 235,7
Renteutgift i mill.kr 20,5 17,2 15,8 16,6 16,8
Investeringsgjeld i hele mill.kr 347,7 372,8 422,1 437,0 444,9
Langsiktig plassert inkl  avkastning 182,9 143,6 136,5 133,4 142,8
Investeringsgjeld minus langs.plassert 164,8 229,2 285,6 303,6 302,1
Derav gjeld vann/avløp -29,8 -39,1 -42 -46
Derav gjeld med rentekomp. -76,0 -97,0 -92,0 -87,0
Netto gjeld som belaster driften 123,4 149,5 169,6 169,1
Formidlingslån til videre utlån 16,2 18,0 15,1 16,8 20,9
Disposisjonsfond- for driften 5,9 2,1 10,7 11,3  
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Nøkkeltall 2013* 2014 2015 2016 2017 2018
Andel i % av sum driftsinntekter:
Brutto driftsresultat i % av dr.innt. 4,8 % 3,3 % 4,9 % 8,2 % 5,3 % 3,4 %
Netto driftsresultat i % av dr.innt. 1,5 % -0,5 % 0,0 % 4,2 % 1,6 % -2,0 %
Skatt i %  av dr.innt. 31,6 % 31,0 % 31,7 % 31,7 % 32,9 % 33,2 %
Rammetilskudd/skjønn i %  av dr.innt. 40,9 % 40,5 % 38,1 % 35,7 % 34,5 % 35,8 %
Netto finansposter i % av dr.innt. -3,3 % -3,8 % -4,9 % -3,9 % -3,8 % -5,4 %
Netto gjeld belaster drift i % av dr.innt 60,7 % 61,3 % 67,9 % 72,2 % 84,3 % 83,3 %
Disposisjonsfond i % av dr. innt. 3,4 % 3,3 % 1,7 % 3,2 % 4,9 % 5,7 %
Andel i % av:
Renteutgift i % av skatt/ramme 4,2 % 3,8 % 3,8 % 3,2 % 2,8 % 2,4 %
Invest.gjeld i % av skatt/ramme 143,6 % 144,0 % 152,2 % 156,8 % 173,8 % 168,2 %
Lønn m/sos.kostn. i% av driftsutgifter 66,4 % 66,2 % 67,1 % 68,1 % 67,1 % 63,5 %
Nøkkeltall i mill. kr
Lønn m/sos.utgifter 376,6 397,5 422,1 450,4 476,2 462,2
Skatteinntekter mill.kr 188,1 192,7 209,4 228,5 246,6 249,8
Rammetilskudd/ skjønn i mill.kr 243,5 251,4 251,6 257,4 258,6 269,9
Renteutgift i mill.kr 18,1 16,9 17,7 15,4 13,9 12,7
Investeringsgjeld i hele mill.kr 619,7 639,6 701,6 762,1 878,2 874,2
Langsiktig plassert inkl  avkastning 126,7 132,2 132,0 121,4 128,6 129,3
Investeringsgjeld minus langs.plassert 493,0 507,4 569,6 640,7 749,6 744,9
Derav gjeld vann/avløp -49,4 -48,6 -46,7 -52,0 -53,4 -54,9
Derav gjeld med rentekomp. -82,0 -78,0 -74,0 -69,0 -64,0 -63,0
Netto gjeld som belaster driften 361,6 380,8 448,9 519,7 632,2 627
Formidlingslån til videre utlån 19,5 17,4 17,4 17,8 25,7 33,2
Disposisjonsfond- for driften 20,4 20,2 11,3 22,7 36,9 42,8  

 
 
Lønn med sosiale utgifter inkluderer godtgjøring skyss. kost, tlf og lignende. 
Tabellen viser den delen av gjelden som netto belaster kommunens driftsresultat.  
Investeringsgjelden er fratrukket lån som betjenes av gebyr for vann og avløp og lån som 
kommunen får refundert renter og noe avdrag for i ulike statlige ordninger. Det refunderes og 
kompenseres etter den flytende renten i Husbanken til enhver tid og følger reduksjonen av 
lånet etter 25 års nedbetaling. 
 
Sterke sider 
 
• Bufferfondet er økt til 42,7 mill. kr. Det utgjør 5,7% av driftsinntektene. 
• Regnskapsmessig overskudd (mindreforbruk) ble på 1,7 mill. kr og kan brukes til å styrke 

bufferfondet og til delvis dekning av planlagt bruk i 2019.  
• Veksten i skatteinngangen for landet ble 3,8% og det var over de 1% i opprinnelig 

statsbudsjett. Det gav Re kommune merinntekter i kompensasjon på inntektsutjevning. 
Samlet ble skatt og rammetilskudd 8,4 mill. kr høyere enn i opprinnelig budsjett. 

• Gjennomsnittlig lånerente ble 1,8 %, derav 1,3% på andelen med kort flytende rente. 
• Investeringsgjelden er på 874 mill. kr og netto gjeld som belaster driften har gått noe ned 

fra 84,3 % av driftsinntektene i 2017 til 83,5 % i 2018.  
• I KLP ble det brukt 25,9 mill.kr av premiefond til å betale premie. Premiefondet er bygd 

opp ved god avkastning fra investeringsvalg. Det sparte kommunen for samlet ca 29,6 
mill.kr inkl. 14,1 % arbeidsgiveravgift. Regnskapsmessig kommer besparelsen fordelt 
over de kommende 7 år. 

• Lavere pensjonskostnad enn budsjett, 0,4 mill. kr.  
• Lønnsoppgjøret ble 1,9 mill.kr lavere enn antatt ved årets start basert på statlige anslag. 
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Svake sider 

 
• Samlet sett hadde tjenesteproduksjonen merforbruk på 4,2 mill. kr iht de budsjettrammene 

i endret budsjett. I tillegg er virksomhetene tilført 11,6 mill. kr gjennom året. Samlet 
merforbruk er 15,8 mill. kr.  

• Driftsbalansen ble avhengig av merinntekter skatt, besparelser på lønnsoppgjør og 
pensjon. 

• Regnskapsresultat korrigert for 8,95 mill.kr i bruk av bufferfondet er et underskudd på 7,3 
mill.kr. Det utgjør -1 % av driftsinntektene. Det anbefalte overskuddet på 1,75 % utgjør 
13,2 mill. kr. Kommunen ligger 20,5 mill.kr under kravet. 

• Netto driftsresultat (før fondsbruk netto) er et underskudd på 15,1 mill.kr eller og utgjør -2 
% av driftsinntektene.  

• Skatteinntektsveksten på 1,3% for Re var betydelig svakere enn for landet samlet med 3,8 
%. Re falt tilbake fra 87,3% av landsgjennomsnittet på skatt pr innbygger i 2017, til 
84,6% i 2018. 

• Finansavkastningen av 120 mill. kr i langsiktige plasserte midler oppnådde 1,3 % mot et 
budsjett på 3,5 % og det gav budsjettsvikt på 2,6 mill.kr. Likevel tilsvarer det den korte 
lånerenten til kommunen. 

• Netto finansposter økte fra 3,8% til 5,4% av driftsinntektene selv om gjeldsnivået var 
uendret. 

• Sårbarheten ved renteøkning er stor. 84 % av lånevolumet, som utgjør 740 mill. kr, vil 
etter bare tre måneder få høyere lånerente om markedet stiger. 1% rentestigning i korte 
renter gir da 7,4 mill.kr i økte rentekostnader pr år. 0,25% økning vil gi 1,85 mill. kr i økte 
utgifter. 

• Det er en viss refinansieringsrisiko ved kortsiktige lån. Sertifikatlån utgjør 50% av 
samlede lån, tillatt nivå er 65%. For disse lånene må en hver tredje måned finne långivere. 
Kommunene har nå en stor del av markedet samlet. Kommunen er avhengig av tilgang på 
kapital til akseptable renter. Det sannsynlige vil kunne være perioder med høyere renter 
pga finansuro.  Vedtaket om sammenslåing med Tønsberg og overskudd i 
driftsregnskapene vil bli oppfattet som positive faktorer i lånemarkedet. 

• Utgiftene i tjenesteproduksjonen er stigende og går over vedtatte budsjetter på en del 
områder. Virksomhetene ble gjennom året tilført 11,6 mill. kr. Derav er 0,5 mill. kr tilført 
stab, 3,3 mill.kr er tilført helse omsorg, 1,5 mill.kr til Kirkevoll skole, 1 mill.kr til Revetal 
U.skole og 1 mill.kr til psykisk helse og miljøvern. Teknikk og næring 4,3 mill.kr. 

• Det positive avviket i regnskapet i forhold til budsjett kommer fra forhold som ikke kan 
påregnes videre, merinntekter skatt og rammetilskudd. 

• Avsatte reserver på 6,1 mill.kr ble benyttet til tjenester. 
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2.9.0 Økonomiske utfordringer videre 
 
Norges Bank styringsrente med usikkerhetsvifte- prikket linje mest sannsynlig: 
  
 

 
 
 
Styringsrenten til Norges bank er pr. februar 2019 på 0,75 % og har hatt en økning på 0,25% i 
2018 fra en bunn på 0,5%. Av figuren fremgår forventning til en oppgang til 2 % i 2021. 
Derav ca 1,25% ved utgangen av 2019. 
Fargenyansene viser at det er risiko også for andre forløp iflg vurderingen fra Norges Bank.  
Det forventes fortsatt lavt men stigende rentenivå i de land som påvirker det norske 
rentenivået.  I USA har rentene steget en del og forventes å stige fremover. 
 
Kriteriene for rammetilskudd fanger ikke opp fullt ut forskjellene mellom kommuner i behov 
for tjenester når mange tjenester stadig blir mer rettighetsstyrt. Kommende revisjon av 
systemet blir viktig. 
Det har Re kommune dokumentert i søknaden til fylkesmannen om skjønnsmidler. Det er et 
dilemma at rettighetene til tjenester er like i hele landet, når ulikt skattenivå selv etter 
skatteutjevning gir Re kommune ca 5 % mindre skatteinntekter inntekter til å yte disse 
tjenestene.  
 
Kommunen bør gjøre driften uavhengig av finansinntektene fordi de er svært variable fra år til 
år og uegnet til drift. Et bufferfond kan brukes til svingninger i inntekter og er en sikkerhet 
mot fall i finansinntekter, stigende rentenivå og merutgifter i tjenestene.  
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2.9.1 KOSTRA nøkkeltall, pr mars 2019.

Gr.8 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, middels frie
disponible inntekter

30

Gr.10 Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie
disponible inntekter

Re er fraog med2014 flyttet fra gruppe 10 til 8. Det bestemmes av SSB basert på
statistikkutvikling av inntekter og utgifter.
mye på pleie og omsorg pga antall plasser. Men det kan være at mange plasser er belagt av
personer med et lavere pleiebehov.

Utviklingen på områdene med merforbruk iht gruppe 8 for 2009-2017:

Figuren over viser utviklingen fra 2009-17på tjenester som over tid har hatt storemerforbruk iht gruppe
8.

Finansielle nøkkeltall
–alle er i prosent av
brutto driftsinntekter,

Re
2012

Re
2013

Re
2014

Re
2015

Re
2016

Re
2017

Re
2018

Tønsberg
2018

Gj.snitt
K.gr
08

2018

Gj.snitt
Vest-
fold
2018

Gj.snitt
landet

utenom
Oslo
2018

Brutto driftsresultat 1,9 6,8 -0,8 0,5 3,2 0,1 -2,3 0,3 1,2 1,7
Netto driftsresultat 2,5 7,5 -0,5 0,3 4,2 1,6 -2,0 0,8 1,5 1,3 2,1

Året mindre-/merbruk 1,7 1,1 0,0 0,2 3,6 2,9 0,3 1,1 1,1 0,9 1,2
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Netto finans og avdrag 
3,0 3,1 3,8 4,9 3,9 3,8 Nøkkel

tall 
utgår 

 
   

Netto finans  0,7 0,8 2,0 0,8 0,6 utgår     
Renter netto       0,9 1,5 1  0,6 
Finansielle instrument       0,6 0,0 0,1  0,1 
Avdrag       3,9 2,6 3,7  3,6 
 Netto lånegjeld  77,4 96,7 103,9 104,3 103,8 108,8 113,5 82,3 99,6  85,5 
Pensjonsforpliktelse 112,4 107,3 117,9 115 112,2 112,7 119,2 110,5 107,2  113,3 
Disposisjonsfond 2,3 3,2 3,3 3,1 3,2 4,9 6,0 4,5 10,1 10,3 10,8 

 Arbeidskapital  26,6 25,2 49,1 28,2 29,1 34,5 29,2 15,5 21,5 27,5 21,0 
 
Tabellen er basert på Finansielle tall. pr 15.3.19. 
 
Kommentar 2018 
Re kommune hadde et netto driftsresultat i % som er negativt ,-2%, og da lavere enn 
Tønsberg, gruppe 8 (G8), Vestfold og landet utenom Oslo ,2,1%.  
Netto renter 0,9 % er over gruppe 8, men under Tønsberg. Må sees delvis i sammenheng med 
finansielle instrument, som omfatter rentebytter med og langsiktig forvaltning. Der ligger Re 
høyere. 
 
Netto avdrag med 3,9 % er over gruppe 8, landet og Tønsberg. Re har store avdrag iht krav til 
minimumsavdrag. 
Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket 
kommunale utlån og ubrukte lånemidler.  
Re har netto lånegjeld på 113 % av driftsinntektene og dermed høyere netto gjeld i % enn de 
øvrige sammenligningene i tabellen. Tønsberg har 83%. 
Pensjonsforpliktelsene med 119 % ligger noe over Tønsberg med 110,5% over gruppe 8. 
 
Disposisjonsfond utgjør 6% og det er over Tønsberg med 4,5%, men svakere enn de øvrige 
sammenligningene, bl.a. landet med 10,8%. 
Arbeidskapitalen er høy i Re i forhold til sammenligningene. Det tilsier relativt god likviditet. 
Bufferfondet medvirker til dette. 
 
Re kommunes profil i forhold til vår kommunegruppe 8 i 2018 blir da slik: 
 

• Svakere brutto og netto driftsresultat og regnskapsresultat ift sammenligningene 
• Bedre arbeidskapital grunnet bevarte everksmidler og et bufferfond. 
• Høyere netto lånegjeld etter investeringer 
• Renteutgiftene netto er noe over snittet i landet. 
• Avdragene er høyere   
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3 Drifts- og tjenesteproduksjon  
3.1 Fellesområder 
 
Kommunens organisering. 
 
Re er organisert i hovedsak etter en flat struktur, men med kommunalsjefer med faglig basert 
oppfølgingsområde. Det er 13 virksomheter som direkte er underlagt og rapporterer til 
rådmannen. Virksomhetslederne har et fullstendig budsjettansvar for et nettobudsjett og et 
delegert samlet personalansvar.  Oppsigelse tilligger rådmannen. Kommunalsjefene innehar 
rådmannens myndighet på sine områder. Flere av virksomhetene har flere driftssteder og/ eller 
avdelinger under seg. 
 
Kommunen deltar i de selskapene som fremgår av notene til regnskapet, note 5. som er aksjer 
og andeler i selskaper og note 8. interkommunalt samarbeid. 
 
Befolkningsvekst 
 
År: 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Folkemengde 0101 7768 7949 7936 8038 8172 8111 8194 8182 8243 8321 8443 8527 8710 8821 8936 8994 9144 9253 9361 9486 9624
Fødte 104 99 102 114 80 101 108 91 110 115 119 107 104 116 74 110 90 99 108 91 94

Døde 72 65 64 61 67 68 57 61 47 66 76 56 62 59 59 69 67 68 58 74 81

Fødselsoverskudd 32 34 38 53 13 33 51 30 63 49 43 51 42 57 15 41 23 31 50 17 13
Innflyttinger 644 733 703 529 610 550 562 593 688 588 635 639 648 558 695 684 686 678 784 708

Utflyttinger 691 669 622 625 568 613 531 578 615 547 503 570 590 515 596 598 609 603 663 615

Netto innflytting 149 -47 64 81 -96 42 -63 31 15 73 41 132 69 58 43 109 86 77 75 121 93

Folkemengde 3112 7949 7936 8038 8172 8111 8194 8182 8243 8321 8443 8527 8710 8821 8936 8994 9144 9253 9361 9486 9624 9730
Endring i antall 181 -13 102 134 -61 83 -12 61 78 122 84 183 111 115 58 150 109 108 125 138 106
Endring i % 2,33 -0,16 1,29 1,67 -0,75 1,02 -0,15 0,75 0,95 1,47 0,99 2,15 1,27 1,30 0,65 1,67 1,19 1,17 1,34 1,45 1,10  
 
Befolkningsveksten ble 1,1 % i 2018, men ligger under ønsket vekst på 1,5 %. Veksten i Re er 
på tredje plass i Vestfold sammen med Holmestrand. Sande er best med 1,8%, dernest 
Tønsberg med 1,4%, landet (0,6%) 
 
Måloppnåelse. 
 
Det er viktig å se sammenhengene mellom mål i kommuneplan, økonomiplan og det enkelte 
års budsjett.  
 
Mål for økonomiplanperioden 2016- 2019:  
 
 
Fellesmål for alle rammeområder: 
 
1. All ny ressursinnsats skal vurderes i forhold til det forebyggende perspektiv og det 

arbeides systematisk for bedret folkehelse. 
Forebygging har blitt et begrep det jobbes etter i Re kommune. 
a.  ”SmArt oppvekst” er et gjennomgående prosjekt i Re kommune. I 2018 har arbeidet 

vært forsterket i forbindelse med et doktorgradsprosjekt. Samarbeidet internt er 
videreutviklet mhp gode relasjoner mellom ansatte og barn, unge og voksne 
samarbeidspartnere. Metodikken som ligger i prosjektet er tatt i bruk i alle 
virksomheter som arbeider med barn og unge. 

b. Kvalifiseringsprogrammet ved NAV Re bidro til at flere kom med i arbeidsrettede 
tiltak eller aktiviteter for å forebygge passive stønadsmottaking. 

c. I regi av Trygge lokalsamfunn arbeider alle sektorene i kommunen sammen med 
innbyggere via foreninger. 
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d.  Kommunen er godkjent som trafikksikker kommune etter et arbeid i alle skoler og 
barnehager med mange trafikksikkerhetstiltak og fokus på dette. 
 

2. Res omdømme er opprettholdt og styrket. Tiltakene skaper identitet og entusiasme og 
bidra til at kommunen kan framstå som utviklingsorientert og attraktiv både for nye 
innbyggere, ny arbeidskraft og samarbeidspartnere. Innbyggerundersøkelser gjennomføres 
jevnlig. 
 

 
Prosjektet” Slagene på Re” og Re middelalderdager har gitt Re styrket omdømme. 
Funnet av slagstedet for slaget på Re i 1163 på Linnestad søndre den 8.10.10 er blitt 
en viktig begivenhet. 
 
Prosjektet” Smart oppvekst” har satt Re på kartet. Det vises ved positiv omtale når 
ansatte møter på eksterne møteplasser, KS konferanser o.l. Re kommune er i gang med 
kvalifiseringsarbeid for et doktorgradsarbeid. ”SmArt Oppvekst” er blitt et begrep og 
konseptet utvikles videre. Det omfatter barnevernet. I 2018 har arbeidet fått ny 
anerkjennelse ved bl.a. besøk av en statsråd og påfølgende rosende omtale. SmArt 
arbeidet er innarbeidet i prosessen med å skape en ny Tønsberg kommune. 
 
Ny ungdomsskole skole med idrettshall har bedret kommunens omdømme og skapt 
bedre forhold både for elever og ansatte. 
 
Helsehuset er utviklet som et samlingspunkt med aktiviteter både formiddag og kveld 
med tilbud både for innbyggere og pasienter og beboere. 
 
Omdømmet til Re er styrket hos andre kommuner ved de flere samarbeid med andre 
kommuner i Vestfold og i ulike fagnettverk. Aktiv deltakelse i prosjekter og kampanjer 
er også med på å styrke omdømmet. I 2018 har kommet deltatt bl.a. i følgende 
prosjekter mm: 
 

o SmArt oppvekst- doktorgradsarbeid med støtte fra Forskningsrådet 
o Kompetanse for mangfold 
o Læringsmiljøprosjektet- bl.a. avdekking/oppfølging av mobbesaker 
o Re er en av tre pilotkommuner for implementering av den regionale planen for 

helhetlig opplæringsløp  
o Pasientsikkerhetskampanjen i Trygge hender 
o Nytt Blikk – heltidskultur i pleie og omsorg 

 
 
Systematisk arbeid med kvalitet over tid i hele tjenesteproduksjonen skal gi et godt 
omdømme for kommunen. 

 
 

3. Kommunen har en robust drift og skaper en god samfunnsutvikling ved å: 
a. levere god kvalitet innen planlegging, analyse og budsjettering. 
b. ha god kvalitet på saksproduksjonen. 
c. aktivt informere på mange plattformer 
d. ha kompetente medarbeidere med høy etisk bevissthet 
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e. arbeide for at driftsbudsjettet har overskudd alle år på anslagsvis 1,75 % og har 
et tilstrekkelig bufferfond på ca 30 mill.kr. 

 
Arbeidet med kvalitet i produksjonen og høy etisk bevissthet har fokus i organisasjonen. 
Aktiv informasjon skjer på mange digitale plattformer, via media og folkemøter og dialog. 
Målet e) er delvis nådd pr 2018 da fondet er på 42 mill. kr. Det er imidlertid et underskudd på 
ca 7 mill. kr som ble dekket inn ved fondet. 

 
 

4. Medarbeidertrivselen er høy, minst totalscore på 4,5 og over snittet til andre 
kommuner, målt i medarbeiderundersøkelse som gjennomføres annen hvert år. 
Medarbeiderundersøkelsen var i 2017.  
 

5. Ny teknologi er tatt i bruk innenfor alle kommunens tjenesteområder for å:  
• bedre brukeropplevelsen ved digital toveis dialog mot brukere og innbyggere 

uavhengig av åpningstider 
• effektivisere administrasjonen ved automatiserte rutiner 
• effektivisere produksjonen av de kommunale tjenestene ved effektiv 

informasjonsfangst og gjenbruk av registrerte data 
• i direkte utforming og produksjon av tjenestene ved overvåking av ulike tekniske 

forhold, varslinger og velferdsteknologi. 
• gi oppdatert informasjon om innholdet i kommunens tjenestetilbud 

 
Fortsatt er det toveis digital dialog kun på deler av tjenestene. Ved administrasjon av ansatte 
er det delvis timelister, som ikke er digitalisert. Digital sykemelding er under innføring. 
Holmestrand, Tønsberg og Færder og har innført det nyinnkjøpte komplette økonomi og 
personalsystem med nye moduler som Re kommune skal ta i bruk i 2020. Det er ny versjon av 
sak/arkiv system og utsending til digitale postkasser. Compilo kvalitets og 
internkontrollsystem er innført i samarbeid med Tønsberg og er under innføring i nye 
virksomheter. Skoler, barnehager, idrettsanlegg har fått utvidet og bedret tilgang på trådløst 
nett. 
 
6. Nærværet var 90,3 % i 2018 og ligger 3,7 % under målet. Tilsvarende tall i 2017 var et 

nærvær på 90,4. I 1.kvartal 2018 var det et høyt fravær. I de tre siste kvartalene i 2018 
ligger fraværstallene lavere enn i 2017. 

 

Virksomhet Sykefravær  2018 Totalt Antall 

  
1. 

kvartal 
2. 

kvartal 
3. 

kvartal  
4. 

kvartal 2018 årsverk 

Stabstjenester inkl. rådmann 14,1 % 12,3 % 14,0 % 10,9 % 12,5 % 37,0 

Ramnes skole 10,4 % 7,6 % 5,4 % 8,6 % 8,2 % 25,4 

Kirkevoll skole 14,9 % 10,2 % 4,4 % 11,6 % 10,8 % 43,2 

Ressurssenteret for b og u 15,9 % 24,7 % 19,4 % 8,6 % 17,0 % 11,2 

Solerød oppvekstsenter 16,1 % 9,7 % 8,0 % 10,3 % 11,2 % 28,8 

Røråstoppen skole 5,9 % 2,5 % 6,6 % 10,3 % 6,5 % 27,4 

Revetal ungdomsskole 8,6 % 6,7 % 4,5 % 8,6 % 7,5 % 42,9 

PPT 8,8 % 4,9 % 6,9 % 17,0 % 9,6 % 4,8 

Barnehager 11,3 % 9,8 % 7,2 % 10,6 % 10,0 % 80,1 

Kultur 1,6 % 0,6 % 0,2 % 1,8 % 1,1 % 9,9 
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Barn og unge 5,9 % 3,7 % 3,0 % 2,4 % 3,8 % 26,4 

NAV  kommunalt ansatte 27,5 % 20,1 % 14,5 % 20,7 % 21,8 % 7,0 

Helse og Omsorg  13,5 % 9,5 % 7,3 % 9,2 % 10,1 % 133,5 

Psykisk helse og miljøarbeid  13,4 % 7,9 % 10,0 % 12,0 % 10,9 % 77,5 

Miljørettet helsevern 1,0 % 7,1 % 3,1 % 0,4 % 2,9 % 5,0 

              

Samlet Re kommune 12,1 % 8,9 % 7,4 % 9,7 % 9,7 % 560 

Tilsvarende 2017 9,8 % 9,0 % 8,6 % 10,2 % 9,4 %  

 
Sykefravær korttid-langtids 2018 
 

Virksomhet 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Totalt 2018 

  korttid langtid korttid langtid korttid langtid korttid langtid korttid langtid 

Stabstjenester inkl. rm 2,2 % 11,8 % 0,6 % 11,7 % 1,7 % 11,3 % 1,1 % 9,8 % 1,4 % 11,1 % 
Ramnes skole 4,7 % 5,7 % 3,2 % 4,4 % 1,7 % 3,7 % 2,7 % 5,8 % 3,2 % 5,0 % 
Kirkevoll skole 3,1 % 11,8 % 1,2 % 9,1 % 1,5 % 2,9 % 3,0 % 8,6 % 2,3 % 8,5 % 
Ressurssenteret for b/u 3,6 % 12,3 % 3,1 % 21,6 % 2,3 % 17,1 % 4,9 % 3,7 % 3,7 % 13,4 % 
Solerød oppvekstsenter 4,1 % 12,0 % 2,2 % 7,5 % 1,5 % 6,5 % 2,6 % 7,7 % 2,6 % 8,7 % 
Røråstoppen skole 2,1 % 3,9 % 1,7 % 0,8 % 1,4 % 5,2 % 2,2 % 8,0 % 1,8 % 4,7 % 
Revetal ungdomsskole 2,1 % 6,5 % 1,6 % 5,2 % 1,5 % 3,0 % 1,8 % 6,9 % 1,7 % 5,8 % 
PPT 1,4 % 7,4 % 3,0 % 1,9 % 6,9 % 0,0 % 4,3 % 12,7 % 2,5 % 7,2 % 
Barnehager  4,0 % 7,2 % 1,7 % 8,1 % 1,7 % 5,5 % 2,7 % 7,9 % 2,5 % 7,5 % 
Kultur 1,6 % 0,0 % 0,6 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % 1,8 % 0,0 % 1,1 % 0,0 % 
Barn og unge 3,0 % 2,9 % 1,0 % 2,7 % 2,1 % 0,9 % 2,4 % 0,0 % 2,2 % 1,6 % 
NAV  kommunalt 
ansatte 1,4 % 26,1 % 3,9 % 16,1 % 0,8 % 13,6 % 1,0 % 19,6 % 2,1 % 19,7 % 
Helse og Omsorg 3,1 % 10,8 % 1,9 % 7,7 % 2,5 % 4,8 % 2,1 % 7,1 % 2,3 % 7,8 % 
Psykisk helse og 
miljøarb 2,9 % 10,7 % 1,7 % 6,2 % 2,9 % 7,1 % 2,4 % 9,5 % 2,4 % 8,6 % 
Miljørettet helsevern 1,0 % 0,0 % 0,0 % 7,1 % 1,2 % 2,0 % 0,4 % 0,0 % 0,6 % 2,2 % 

                      

Samlet Re kommune 3,1 % 9,0 % 1,7 % 7,2 % 2,0 % 5,4 % 2,3 % 7,4 % 2,2 % 7,4 % 
 
 
7. Det arbeides planmessig med utvikling av kompetanse på alle nivåer i 

organisasjonen. 
 
Kompetanseutvikling inngår i alle virksomhetsplaner. Nytt komplett økonomi og 
personalsystem har modul for kompetansekartlegging fra ansatte selv. 
 

8. Antall lærlingeplasser i den kommunale organisasjonen er høyere enn 1 pr. 1000 
innbyggere. 
 
Målet er nær nådd for 2018 med 10 lærlinger. 
 

9. Kommunale tjenestebiler bruker fornybar energi. 
 
Kommunen har anskaffet en elbil som kan bestilles via kalendersystemet. Bruken er 
foreløpig moderat. 
 

10.   Re kommune har gode systemer for å ivareta krav til internkontroll og beredskap. 
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Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ble vedtatt av kommunestyret 6.9.16.  
I 2018 ble det gjennomført risiko-verksteder der alle virksomhetene deltok. På bakgrunn av disse 
verkstedene er det utarbeidet handlingsplaner på de ulike arbeidsplassene i kommunen. 
  
Avviks- og internkontrollsystemet Compilo er under innføring. Systemet vil samle kommunens 
ressurser og rutiner. Avviksmodulen har nå vært i bruk i et par år, og erfaringene er gode. 
Dokumentmodulen er tatt i bruk i forhold til HR/HMS og helse. For de øvrige enhetene avventer man 
for å få en felles gjennomgang og innføring med Tønsberg kommune. 
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Likestilling mellom kjønnene, deltid, etikk. 
 
Kjønnsbalanse: 
 
Kjønnsfordeling på ulike stillingsnivåer: 
 
 

Stillingsnivå Kvinner årsverk Kvinner % Menn årsverk Menn % 

Rådmannens ledergruppe 2 50 2 50 

Virksomhetsledere 11 91,6 1 8,4 
Øvrige ledere 32,07 88,2 4,3 11,8 
Øvrige ansatte i kap.5 16,55 71,2 6,7 28,8 
Høyskole med 
tilleggsutdanning 

19,76 91,1 1,94 8,9 

Høyskole 71,51 97 2,19 2,9 
Pedagogisk personale 112,25 75,5 36,36 24,5 
Faglærte  176,95 93,6 12,11 6,4 
Ufaglærte 44,45 83,4 8,82 16,6 
     

 
Kvinneandelen er 50% i rådmannens ledergruppe, og 91,6 % i 
virksomhetsledergruppen og øvrige ledere. I kommunen er det 86 % kvinner. 
 
Likelønn: 
Gjennomsnittlig årslønn for ulike stillingskategorier: 
 

 Stillingskategori Gj.snittslønn 
kvinner 

Gj.snittslønn 
menn 

Antall kvinner Antall menn 

Rådmannen 
ledergruppe 

Kr 957 500 Kr 1 140 000 2 2 

Virksomhetsledere Kr 755 636 Kr 770 000 11 1 

Øvrige ledere  Kr 571 059 Kr 568 731 33 5 

Øvrige ansatte med 
personlig lønn 

Kr 595 013 Kr 562 359 21 10 

Høyskole 
m/tilleggsutdanning 

Kr 531 284 Kr 531 121 25 4 

Høyskole Kr 476 591 Kr 467 410 89 3 

Pedagogisk personale Kr 510 683 Kr 523 899 124 39 

Faglærte Kr 417 769 Kr 406 350 234 16 

Ufaglærte Kr 368 832 Kr 340 664 83 20 

     

Gj.snittlønn alle 
ansatte 

Kr 473 924 Kr 508 920 622 100 

 
 
Utvikling årslønn fordelt på kjønn: 
 



16/19 Kontrollutvalgets uttalelse til Re kommunes årsregnskap og årsberetning 2018 - 19/00099-5 Kontrollutvalgets uttalelse til Re kommunes årsregnskap og årsberetning 2018 : arsberetning 2018

40 
 

 
  Kvinner Kvinner Kvinner Menn Menn Menn 

  2016 2017 2018 2016 2017 
 

2018 

Årslønn Antall % Antall % Antall % Antall % 
 

Antall 
 

% 
 

Antall 
 

% 
250000-
299999 19 3,1 27 4,16 20 3,21 6 5,4 10 8,26 8 8 
300000-
349999 51 8,7 23 3,54 26 4,18 5 4,5 4 3,3 5 5 
350000-
399999 182 28,8 96 14,83 85 13,7 21 19 10 8,26 13 13 
400000-
449999 112 17,7 207 31,94 203 32,6 10 9,0 25 20,66 13 13 
450000-
499999 149 23,6 132 20,38 113 18,1 26 23,4 24 19,84 10 10 
Over 

500000 149 18,8 163 25,15 175 28,1 43 39 48 39,68 51 51 
 

SUM 632 100 648 100 622 100 111 100 121 100 100 100 
 
 
 
 
 
Utvikling årsverk fordelt på kjønn: 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Årsverk kvinner 
 

485 83% 502 83% 490 83% 501 83% 483,2 86% 

Årsverk menn 
 

97 17% 100 17% 98 17% 100 17% 77,87 14% 

Sum årsverk 
 

582  602  588  601  561  

 
 
 
Arbeidstid: 
 
Ansatte fordelt på stillingsprosent: 
 

Stillingsprosent Antall kvinner Prosent kvinner Antall menn Prosent menn 

1-24,99 48 7,7 10 10 
25-49,99 38 6,1 10 10 

50-74,99 103 16,6 8 8 

75-99,99 158 25,4 9 9 
100 275 44,2 63 63 
Sum 622 100 100 100 
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Utvikling siden 2015: 
  Kvinner Kvinner Kvinner Kvinner Menn Menn Menn Menn 

  2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

Stillingsprosent Antall % Antall Antall Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % 

  0 - 24,99% 59 9,2 63 9,9 70 11,1 48 7,7 4 3,7 6 5,4 7 6,3 10 10 
25 - 49,99% 46 7,2 39 6,1 51 8,1 38 6,1 4 3,7 5 4,5 7 6,3 10 10 
50 - 74,99% 123 19,2 122 19,2 131 20,7 103 16,6 10 9,2 12 10,7 17 15,3 8 8 
75 - 99,99% 142 22,1 140 22,0 137 21,7 158 25,4 11 10,1 11 9,8 13 11,7 9 9 

100 % 272 42,4 272 42,8 243 38,4 175 44,2 80 73,4 78 69,6 67 60,4 63 63 
Totalt 642 100 636 100 632 100 622 100 109 100 112 100 111 100 100 100 

 
Alle tabellene er basert på rapporter for fast ansatte pr. 31.12.2018. 
Re kommune arbeider for likestilling og mot diskriminering. Re kommune har som mål at 
dette skal være integrert i alle prosesser i kommunens virksomhet. Av de som er fast ansatt i 
kommunen er 86 pst. kvinner. De siste årene har tallene vært uendret.  
 
Høy etisk standard og tiltak etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. 
Kommunen har vedtatt Etiske retningslinjer for både ansatte og politikere. Disse er gjenstand 
for regelmessige drøftinger i den enkelte virksomhet og virksomhetsledere må en gang pr. år 
rapportere om de etiske retningslinjene er gjennomgått.  
 
God personalpolitikk 
Virksomhetene har utarbeidet og forankret ledelsesverdier der det blant annet er fastsatt krav 
til lederne: 
- behandle alle som likeverdige 
- respektere andres meninger og avgjørelser 
- møte alle på en vennlig og hyggelig måte 
Dette fastslår likeverdighet for alle ansatte, brukere og andre som kommunen er i kontakt 
med.  
 
God personalpolitikk er å jobbe for det gode arbeidsmiljøet. Trivsel i arbeidshverdagen er 
viktig for alle, uavhengig av hvilken situasjon eller livsfase man er i.  
Re kommune har i 2018 innført arbeidsmetoden Tett på i sykefraværsoppfølgingen. Metoden 
går ut på å ha tidlig kontakt med den sykemeldte får å vurdere eventuell restarbeidsevne, og 
muligheter for midlertidig tilrettelegging. Det er et tett og tidlig samarbeid mellom leder, 
NAV og personalavdelingen for å finne gode løsninger.  
 
Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor 
Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2018. Det ble gjennomført undersøkelse i 
2017, og anbefalingen er at denne ikke bør kjøres oftere enn 2.hvert år. 
 
Heltidskultur 
Re kommune har Bemanningsenheten på Re helsehus. Her har ansatte mulighet til utvidet 
stilling gjennom ordningen med faste vikarer. Det vil si at man istedenfor å leie inn 
midlertidige vikarer kan benytte egne, faste ansatte. 
 
Det er igangsatt et prosjekt med årsturnus på to avdelinger på Helsehuset. Her planlegges alle 
vakter, ferie og fridager inn for hele året. Det gjør at alle ledige vakter blir synlige, og man 
kan utvide stillingen til ansatte ved at de kan gå inn og ta disse vaktene. Prosjektet skal 
evalueres høsten 2019.  
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3.2 Rådmann og stabstjenester

Beskrivelse av rammeområdet

Avdeling/funksjoner Hovedoppgaver
Rådmann og kommunalsjefer - rådmannsfunksjonene
Fellesfunksjoner/sekretariat - kommunensekspedisjon, sentralbord

- felles postmottak, elektronisk arkiveringog
andre arkiv

- informasjon, hjemmeside, intranett
- politisk sekretariat
- arkivansvarlig for hele kommunen

Regnskap og lønn - regnskapsføringogså forVIKS
- innfordring av kommunale krav
- produksjon av fast og variabel lønn/godtgj.

IKT- - Jarlsberg drifter kommunens IKT-systemer
- Kommunen deltar i et samarbeidsråd og

rådmannen sitter i styret.
Skatteoppkrever for Holmestrand,
Tønsberg og Re

- oppgaver som felles skatteoppkrever
- innkreving av skatter
- regnskapsføring av skatteregnskapet
- arbeidsgiverkontroll for 4K

Personal - personalarbeid, rådgiving og veiledning
overfor ledelse, og kommunens
virksomheter.

Overordnet planlegging - kommuneplan
- beredskap og internkontroll
- annet overordnet kommuneplanarbeid
- medisinskfaglig rådgivning

Økonomistyring og finans - koordinering av kommunens budsjett og
økonomiplanarbeid

- finansog likviditetsforvaltning
- gjeldsforvaltning
- regnskapsrapportering, budsjettstyring
- eiendomsskatt, saksbehandling, utskriving,
- innkreving av utestående krav

Viktige hendelser

Re og Tønsberg kommuner har videreført prosessen med å slå sammen Re og Tønsberg etter
at Re kommunestyre den 21.9.16 vedtok kommunesammenslåing med Tønsberg kommune.
Tekniske tjenester for Re ble for 2018 utført fra Tønsberg kommune. Videre ble også
flyktningetjenesten i NAV overført til Tønsberg,
Arbeidet er blitt videreført i 2018 med vedtak av en samlet prosjektplan, rekruttering av
kommunalsjefer og utarbeidelse av retningslinjer på en rekke områder.
Det er nedlagt et stort arbeid på politisk og administrativ side. Det har vært betydelig
møtevirksomhetog det eroffentlig på mange plattformermye informasjon fra møter i
fellesnemnd, partssammensatt utvalg og fra administrativ rådgivningsgruppe. Det har vært
benyttet ekstern kompetanse til utarbeidelse av organiseringenav den nyekommunen.
Rådmannens beslutning forelå1.2.19. Det er avholdt mange arbeidsverksteder medmange
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involverte, flere virksomhetsledersamlinger og informasjonsmøter på rådhusene. I tillegg har 
ny rådmann/prosjektleder besøkt mange virksomheter. Etter rekruttering av kommunalsjefer 
er det startet opp møter i rådmannens ledergruppe. 
 
Revacbrannen 27. mai 2018 medførte store konsekvenser ved evakuering av beboere og 
utlyste stor bekymring. Kommunen satte krisestab som fungerte tilfredsstillende ut fra 
tilgjengelig informasjon. 
Vestfold interkommunale brannvesen IKS (VIB) ble gjenstand ekstern evaluering fra 
Revisjons- og rådgivingsselskapet PwC med brannfaglig bistand fra PiD Solutions. 
Brannvesenets ansatte og organisasjonen roses for en rekke viktige grep under hendelsen, men 
VIB får i rapporten kritikk for mangelfull risikokartlegging og kommer med 27 anbefalinger 
til tiltak for å videreutvikle hendelseshåndtering, det forebyggende arbeidet og 
beredskapsplanleggingen. 
 
Kommunen har tatt digitale skritt videre med digital lønnsslipp bl.a. på egen App, digital 
sykemelding og elektronisk utsending og mottak av brev. 
 
Nye personvernforordninger, GDPR under EØS reglene, er innført i Re kommune. 
 
Drift 
Arbeid med internkontroll og risikostyring er intensivert og systematisert ved innføring av 
internkontrollsystemet Compilo som er under innføring i både Re og Tønsberg. Det er 
utarbeidet felles personvernregler og erklæring.  
 
Jarlsberg IKT for 6 kommuner ble satt i drift 18. september i Fjordgata 9 i Tønsberg. Styret i 
§27 selskapet er rådmennene i Tønsberg, Færder, Holmestrand, og Re og to 
ansattrepresentanter. Etter sammenslåinger består styret av rådmennene i Tønsberg, Færder og 
Holmestrand og en ansattrepresentant.  
Formålet er gode og effektive digitale tjenester ved samlokalisering og felles ledelse, 
standardisert felles programvare og fagsystemer, utnyttelse av stordriftsfordeler og samlet 
kompetanse. Det er vedtatt en døgnvaktordning og en utvidet brukerstøtte til kl. 1800. Både 
nye Holmestrand og Færder kommune kom i drift med nye systemer uten store 
vanskeligheter.  
 
Innen IKT i Re er det fornyet en del sluttbrukerutstyr og trådløst nett. Kommunen har fått en 
oppgradert saksbehandlerløsning (Acos Websak) og et nytt felles intranett i samarbeid med 
Tønsberg for å sikre like rutiner. Det gjør det blant annet mulig å publisere saker i begge 
kommunenes intranettportaler, slik at ansatte i de to kommunene får tilgang til den samme 
informasjonen samtidig. 
Kommunen er nå tilknyttet KS Svar Ut som kan gi elektronisk utsending av brev og med 
sikker sentral papirutskrift som sistevalget. 
 
Soppinfisert arkiv er overlevert IKA Kongsberg. Rensing av deler av arkivet er foretatt for ca 
0,4 mill. kr og totalt er anslaget ca 1 mill.kr som vil sluttføres i 2019. Det er ansatt ny 
arkivleder og ny arkivmedarbeider som arbeider med dette og løpende arkivarbeid.  
Arbeidet med å lukke avvik i tilsynsrapporten fra arkivtilsynet er svært tidkrevende. 
Arbeidet med å rydde Våle-arkiv for deponering pågår i samarbeid med hver berørte 
virksomhet og vil sluttføres i 2019. Administrative arkiver er klare for pakking og arkiv fra 
barnevern er ryddet ferdig.  
 



16/19 Kontrollutvalgets uttalelse til Re kommunes årsregnskap og årsberetning 2018 - 19/00099-5 Kontrollutvalgets uttalelse til Re kommunes årsregnskap og årsberetning 2018 : arsberetning 2018

44 
 

Felles skatteoppkreverkontor for Re, Holmestrand, og Tønsberg fikk etablert en god samlet 
drift i 2018. Fra 2018 inngikk nye Holmestrand kommune, men fratrer 1.1.20.   
 
Fra økonomi og fellesfunksjoner har mange ansatte deltatt i ulike prosjektgrupper som en del 
av kommunesammenslåingen. 
Det er innført Elektronisk Lønnslipp for å tilfredsstille nye personvernkrav (GDPR). 
Digitale sykemeldinger og overføring av inntektsopplysninger mot NAV er innført. 
 
Eiendomsskatt har medført saksbehandling sakkyndig nemnd og klagenemnd. Det har vært 
moderat aktivitet i 2018 da det kun er nye boliger/ fritidsboliger som fikk takster. Alle 
klagesaker ble behandlet av et annet takstfirma enn opprinnelig takst. Antall klager er svært 
lavt, kun 3.  
 
 
Måloppnåelse for rådmannens stab: 
 

1. Staben leverer god kvalitet på driftsoppgaver innen service, arkiv, regnskap, 
lønn, skatteinnkreving og IKT. 

 
Det har vært levert god tjenesteyting i de ulike avdelinger. Sykefraværet på 7,2% har vært 
svakere enn målsettingen på 6%. Det langsiktige fraværet har gått opp grunnet alvorlig 
sykdom. Korttidsfraværet har nedgang. Det arbeides aktivt med sykefraværsoppfølging.  
 
IKT driften har vært svært stabil uten nedetid og uønskede hendelser til tross for at Jarlsberg 
IKT har prioritert oppstart nye Holmestrand og Færder kommune. Mange trusler er avverget 
ved IKT tiltak og ved informasjon til ansatte.  
 
Fellesfunksjoner har på en god måte ivaretatt henvendelser, post, arkiv og intern service.  
Økonomiavdelingen har utbetalt rett lønn i tide. Avdelingen er ajour med alle rutiner og 
avleggelse av regnskapet skjer etter fristene. Det er godt samarbeid med revisjonen som har få 
merknader ved løpende revisjon.  
Budsjettkontrollarbeid, innkjøpsarbeid, styring av budsjett/økonomiplan og 
finansforvaltningen vurderes å fungere tilfredsstillende. Det er forbedringspotensialer på 
anslag av regnskapsprognoser gjennom året, særlig der kommunen venter på avregninger fra 
eksterne.  
 
Arbeidet med utskriving og innkreving av eiendomsskatt vurderes å være tilfredsstillende 
utført. Klageprosenten i Re er svært lav. 
 
Skatteoppkreversamarbeidet gir svært gode innfordringsresultater, sett i sammenheng med 
både andre kommuner i Vestfold, regionen og på landsbasis. Året har vært preget av stabil 
drift med gode resultater over målene. Totale restanser har gått ned med ca 1 mill. kr fra 2017. 
Rettidige innbetalinger restskatt har økt med 4% til 74%.  
Arbeidsgiverkontrollen har krav på seg til å kontrollere 5 % av alle arbeidsgiverne, og 
oppnådde 5,3%.  
Kontoret har deltatt i A-krimsenteret i Tønsberg i operativ gruppe og skatteoppkreveren har 
vært med i koordineringsgruppen for senteret. 
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e. Det er tilrettelagt godt for folkevalgtes arbeid ved en god sekretærfunksjon i 
utvalgene, og høy kvalitet på saksproduksjonen 

 
Det politiske sekretariatet i fellesfunksjoner fungerer tilfredsstillende ved at det er robust ved 
bl.a. fravær. Utsendinger av saker skjer når sakene er ferdig fra saksbehandler og protokoller 
har i stor grad vært i rute.  
 
Investeringer 
 
190 IKT investeringer, har et forbruk på kr 1261’ mot et budsjett på kr 1200’. IKT 
investeringer er også ført på 17L Digitaliseringstiltak med kr 112’.  Det var etterslep fra 2017 
da det var innsparing på kr 550’. 
Omfatter oppgradering, trådløse nettverk, maskinvare og sluttbrukerutstyr.  
 
Økonomisk resultat  
 

Virksomhet Avvik Kommentar
Alle tall i hele tusen kroner Regnskap Budsjett

Sum utgifter 47 902 47 015 -887

Sum inntekter -12 869 -11 241 1 628
RÅDMANN/ STAB 35 033 35 774 741 Besparelse  
 
Kommentarer: 
Netto innsparing iht budsjett ble kr 741 000,-.  
 
Forsikringer for året har innsparing på 0,4 mill.kr iht budsjett. Det er merutgifter utover 
budsjett til Jarlsberg IKT på 0,7 mill. kr grunnet betaling etter innbyggerandel og 0,2 mill.kr 
for lisenser og kjøp IKT. Det er besparelse på forebyggende arbeid ved kommuneoverlege på 
0,3 mill. kr. Det er merutgifter på 20% av stilling som kommunaldirektør tekniske tjenester i 
Tønsberg som fungerer som kommunalsjef for Re. Det er netto 0,4 mill.kr i innsparing på 
skatteavdeling grunnet sykefravær og stilling som bevisst er holdt vakant. Det er merinntekter 
på sykepengerefusjon og fødselspenger uten vikarbruk andre ansvar på ca 0,5 mill.kr uten 
vikarbruk. 
  
Måloppnåelse 
Måloppnåelse for stab er kommentert under kapittel 3.1 Fellesområder. 
 

Driftsutg. pr innbygger Re 

Tøns- 

berg

Kommun

e gruppe 

8

Vest-

fold

Landet 

eskl Oslo

Administrasjon netto, funksjon 120, 3698 3279 3313 3682

Netto driftsutg. pr innbygger:

Eiendomsforvaltning, f 121 157 275 257 295

Administrasjonslokaler, f 130 507 114 318 381  
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Nøkkeltallet for administrasjon, styring og fellesutgifter med kr pr innbygger er vanskelig å 
sammenligne direkte med andre kommuner da størrelsene er påvirkelige ved ulik 
organisering. Større kommuner får stordriftsfordeler og har lavere utgifter pr innbygger. 
For administrasjon netto Re ligger over kommunegruppen vi er plassert i og over Tønsberg 
kommune, men på nivå med landet.  
På 121 Eiendomsforvaltning ligger Re betydelig under G8, Vestfold, landet og Tønsberg.  
Administrasjonslokaler i Re ligger over alle det sammenlignes med.  
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3.3 Oppvekst og kultur

Beskrivelse av rammeområdet
Virksomhet Hovedoppgaver
Ramnes skole - Undervisning 1 –7. klasse

- SFO
Kirkevoll skole - Undervisning 1 –7. klasse

- SFO
- Forsterket enhet for elever med

multifunksjonshemming (15 plasser)
- Ressurssenter for barn og unge

-Tiltak for funksjonshemmede for barn
og unge
-Avlastningsbolig for barn og unge

Solerød oppvekstsenter - Undervisning 1 –7. klasse
- SFO
- Heldagsbarnehage, fire avdelinger, 72

plasser.
Røråstoppen skole - Undervisning 1 –7. klasse

- SFO
- Innføringsklasse for minoritetsspråklige

Revetal ungdomsskole - Undervisning 8 –10. klasse
- Innføringsklasse for minoritetsspråklige
- Folkebad

PP-tjenesten - Rådgiving for å hjelpe barn i førskole og
grunnskolealder, samt voksne med
behov for spesialundervisning.

Barnehage, felles barnehagevirksomhet
Brekkeåsen barnehage

Revetal barnehage:

Brår barnehage:

Skjeggestadåsen barnehage:

Fon barnehage
Vivestad barnehage:

- Samlet 450 plasser.
- Heldagsbarnehage med sju avdelinger,

126 plasser.
- Heldagsbarnehage med fem avdelinger,

96 plasser.
- Heldagsbarnehage med fire avdelinger –

78 plasser.
- Heldagsbarnehage med tre baser –72

plasser
- Tre avdelinger med 54 plasser.
- Heldagsbarnehage med 24 plasser.

Barn og unge - Helsestasjon
- Re familiesenter
- Barnevern

Kulturtjenesten - Tilskudd og støtte til frivillige
organisasjoner

- Formidling av kunst og kultur
- Kulturminnevern
- Kulturskole –Nord Jarlsberg/Re

kulturskole
- Re bibliotek
- ”Aktiv i Re”

SMART-senter for sosial innovasjon - Arbeid med SMART-oppvekst.
- Doktorgradsarbeid.
- Metodeutvikling,
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Viktige hendelser: 
 
Alle virksomheter i oppvekst og kultursektoren  har vært involvert i kartleggingsarbeid og 
deltakelse i ulike grupper som en del av sammenslåingen med Tønsberg. 
 
SMART-oppvekst: 
SMART- arbeidet ble fra 01.01.2018 samlet i et SMART senter for sosial innovasjon i 
rådmannens stab etter vedtak i kommunestyret i desember 2017. 
 
SMART-trener opplæringen som startet opp høsten 2017 ble avsluttet med «eksamen» på 
SMART-festivalen som ble arrangert første gang 25.10.2018. Festivalen hadde som mål å 
sette SMART-arbeidet på dagsorden samt invitere alle eksterne som vil vite mer om arbeidet 
til Re. Det ble en meget vellykket festival som skapte stolthet blant ansatte og innbyggere. 
 
Skolene: 
 
Alle skolene i Re startet arbeidet med «fagfornyelsen»  i 2018. Nye læreplaner skal tas i bruk 
fra høsten 2020. Re kommune gir etterutdanning for alle skolene med tittelen: « Lærerrollen i 
et digitalt klasserom.» To digitalpedagoger fra hver skole er valgt som ressurspersoner og 
deltar på samlinger med universitetet i Sørøst og et firma som heter «Learnlab.» Satsningen er 
i samarbeide med Tønsberg, Færder og Holmestrand kommune.  
 
Fylkesmannen organiserer arbeidet med fagfornyelsen med samlinger for ressurspersoner. 
Foreløpig har det handlet om den overordnede delen og de tverrfaglige emnene som skal være 
obligatoriske. Det er : «Folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, bærekraftig 
utvikling. Skolene i Re har valgt å arbeide med verdiene i overordnet del i utviklingstiden med 
lærerne høsten 2018. De opplever at disse er nært knyttet til verdiene i SMART-oppvekst. 
 
 
 
Nye Revetal ungdomsskole. 
Det nye skolebygget sto ferdig til skolestart høsten 2017. Byggetrinn 2. flerbrukshallen og en 
rehabilitert svømmehall ble ferdigstilt sommeren 2018. Da ble også arbeidet med uteområdet 
sluttført. 27.09.2018 var det offisiell åpning av Revetalhallen med uteområde. Det var 
deltakelse fra idrettslag i hallen og avslutning med åpning av Tufteparken og tenning av 
«Ormen Våg» som er den kunstneriske utsmykningen på hallveggen. Et meget etterlengtet 
prosjekt som gir gode vilkår for elever og lærere på dagtid samt frivilligheten på kveldstid er 
sluttført. Et foreløpig regnskap ble lagt fram i desember 2018 med god margin  i forhold til 
budsjett. 
 
Barnehagene: 
 
Utbygging og opprettelse av nye plasser: 
Når det gjelder Skjeggestadåsen barnehage har det blitt arbeidet sammen med planavdelingen 
i Tønsberg med opsjonsavtalen som ble inngått da første del av barnehagen ble bygd. 
Opsjonsavtale går ut på full utbygging innen fem år for en avtalt pris. Det ble vedtatt i 
budsjett 2018 å utløse opsjonen siden den ville gått ut sommeren 2018. Planen er at 
utbyggingen skal stå ferdig i løpet av høsten 2019. Det er i dette området av kommunen at det 
er ventelister på barnehageplasser. Det er naturlig siden det stadig bygges nye boliger i 
Skjeggestadåsen. 
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I Undrumsdal har det også vært vanskelig å få plass. Barnehagen ble derfor utvidet med en 
midlertidig avdeling fra barnehageårets start i 2017. I budsjett 2019 er det vedtatt å bygge ut 
barnehagen slik at den fjerde avdelingen får lokaler som tilfredsstiller kravene fra miljørettet 
helsevern og arbeidstilsynet. 
 
PP-tjenesten: 
 
Fra januar 2018 har PPT i Re vært en selvstendig tjeneste som bare har dekket egen 
kommune. Dette etter en årrekke som interkommunal tjeneste. Det betyr en reduksjon i 
stillinger og dermed et mindre fagmiljø enn tidligere. 

PP-tjenesten har deltatt sammen med barnehager og skoler i Læringsmiljøprosjekt og i 
Realfagssatsingen i 2018. Det har vært positivt for tjenesten å få innsikt i, og være en del av 
det pedagogiske utviklingsarbeidet. Dette gir et godt grunnlag for videre veiledning, innsikt i 
det ordinære tilbudet og utvikling av en felles forståelse mellom barnehager, skoler og PPT. 

Barn og unge: 

I 2018 har SMART-barneverntiltak utgitt bok. Den heter: «Samarbeid i praksis – erfaring fra 
familiearbeid i SMART- barnevernstiltak.» Boka beskriver grunnlaget for utviklingsarbeidet 
og beskrivelser av metoder og verktøy i bruk. SMART-barnevernstiltak har holdt kurs for 
fagfolk. Foreldre har deltatt som erfaringskonsulenter.   
 

Kulturtjenesten: 

Kulturskolen: 

Kulturskolen har siden 2010 vært en del av Nord- Jarlsberg kulturskole, et interkommunalt 
samarbeid mellom Hof, Holmestrand og Re og med Hof som vertskommune. På grunn av 
endringer i kommunestrukturen ble det bestemt å oppheve samarbeidet fra 1. august 2018. Fra 
samme dato ble Re sin andel av virksomheten tilbakeført til Re kommune. Alle eiendeler ble 
fordelt. Utstyr som var i «boet» før sammenslåingen ble tilbakeført til opprinnelig eier og 
øvrig utstyr ble fordelt i henhold til eierandel i det interkommunale samarbeidet.  
 

08.09.2018 ble det markert at korpsbevegelsen i Norge var 100 år med et arrangement på 
Revetal med alle fire korpsene i Re. 
 

I løpet av året har det vært to teaterforestillinger i Våle Samfunnshus, en på våren og en på 
høsten.  Videre har orgelelevene deltatt på flere konserter i Våle kirke og utenfor kommunen i 
ulike anledninger, blant annet orgelmatine i Domkirken. I oktober medvirket 
kulturskoleelever under «Smartfestivalen» i Vålehallen.  
 
Re bibliotek: 
I 2018 har barn og unge mer enn noen gang stått i fokus for Re bibliotek sitt arbeid. Det 
gjelder både planleggingen og utformingen av det nye biblioteket i Revetal sentrum, og 
utviklingen og utvidelsen av tilbudet til denne målgruppen. Kommunestyret vedtok den 12. 
desember 2017 at Re bibliotek skal flytte til leide lokaler i et nytt bygg som skal stå ferdig i 
Revetal sentrum i 2019. Byggherre er Revetal Invest AS , men Re kommune har vært med på 
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samspillmøter i planleggingsfasen . Det er valgt løsninger som gir moderne, funksjonelle og 
attraktive lokaler til Re bibliotek. Ungdommen har også vært med i planleggingsfasen. Det 
nye biblioteket åpnet 05.02.2019. 
 
Den 21. november 2018 vedtok et enstemmig hovedutvalg for helse, oppvekst og velferd at 
det nye folkebiblioteket i Re kommune skal hete Revetal bibliotek. Navnebyttet markerer 
overgangen til en ny og spennende tid for biblioteket. 
 
Drift:  
 
Skoler:  
 
Skolene i Re har hatt ett år med jevn og god drift. Noen store prosjekter har blitt avsluttet og 
det har blitt jobbet meget bra både med læringsmiljø og læringsutbytte på alle skolene. Det er 
et godt samarbeid på tvers av skolene og alle er opptatt å skape en felles merkevare i 
Reskolen.  
 
Læringsmiljø – Smart oppvekst i Re kommune: 
Det har vært et stort engasjement og fokus på Smart- oppvekst hos alle som jobber med barn 
og unge i Re kommune også  i 2018.  
 
24.10.2017 ble  «En helhetlig og systematisk plan for arbeidet med skolemiljø, mobbing og 
andre krenkelser i Re kommune.» vedtatt i kommunestyre. Det ble også vedtatt at den skulle 
evalueres høsten 2018. Det ble gjort og evalueringen var sak i HOV-møtet 30.01.2019. Den 
har nå fått navnet : « Plan for et trygt og  godt læringsmiljø.» Tidligere tittel er satt som 
undertittel. 
 
Elevundersøkelsen gjennomføres digitalt for alle elever fra 5.-10. trinn hver høst. Resultatet 
gjennomgås under måloppnåelse. De yngste elevene svarer på en enklere undersøkelse til 
passet alderen.  
 
Kompetanseheving: 
Re kommune gir fortsatt  lærere videreutdanning gjennom den statlige satsningen: 
«Kompetanse for kvalitet» som startet høsten 2009 og som legger opp til at lærere får 
permisjon med lønn for å videreutdanne seg eller et stipend som er dekket av staten. For 
skoleåret 2017/18 startet ni lærere fra Re opp med videreutdanning. Da de tok eksamen 
sommeren 2018 har 59 lærere  fått høyere kompetanse gjennom denne satsningen i Re. Ved 
en lovendring der det settes krav om 60 studiepoeng på ungdomstrinnet og 30 på barnetrinnet 
i basisfagene må skoleeier prioritere å ha nok kvalifiserte lærere i norsk, engelsk og 
matematikk. I skoleåret 2018/19 er det ytterlige ni lærere som studerer under ordningen.  
 
Re kommune ble valgt ut som «realfagskommune fra høsten 2017. Alle skoler og barnehager 
deltar. Det er laget en struktur med ressurspersoner på hver skole og barnehage. 
Ressurspersonene deltar i et kommunalt nettverk og får ekstra kompetanseheving. Satsningen 
gikk gjennom hele 2018. 16.08.2018 var alle ansatte i skoler og barnehager samlet på Revetal 
ungdomsskole og Revetal Barnehage. Da var det en halv planleggingsdag med 
erfaringsdeling. Det var flott å se alle de spennende aktivitetene som ble vist. 
Realfagskommunearbeidet er videreført ut 2019. For skolene linkes arbeidet mot 
fagfornyelsen med bl.a. bærekraftig utvikling som tema høsten 2019. 
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Tiltak for funksjonshemmede og avlastningsboligen: 
«Ressurssenter for barn og unge» er lokalisert på Vestjordet i Våle. Det har blitt jobbet bra 
med å kvalitetssikre tilbudet og foresatte gir uttrykk for stor tilfredshet. Det har vært 
utfordrende å få driften i samsvar med budsjettet også i 2018. Det har blitt jobbet videre med 
tiltak som ble påpekt av konsulenten som gjennomgikk driften for avlastningsboligen høsten 
2017.  Det er en uforutsigbar drift fordi det skjer endringer rundt enkeltbarn som krever 
ytterlige vedtak med oppfølging fra kommunen.  
 
Sykefravær: 
Skolene har tradisjonelt ligget under gjennomsnittet i Re kommune i fraværsprosent. I 2018 
varierer det fra 6,5% på Røråstoppen, 7,5% på Revetal ungdomsskole, Ramnes skole 8,2%, 
Kirkevoll skole 10,8% og Solerød oppvekstsenter på 11,2 %. For Solerød er det en oppgang 
fra 5,9% i 2017.  Høyest fravær er det på ressurssenteret for barn og unge med 17%. Det 
jobbes det spesielt med. Også her er det langtidsfraværet som trekker opp med 13,4%. Alle 
virksomhetene jobber nå sammen med NAV og personalrådgiverne i Re i prosjektet som heter 
«Tett på.» 
 
Barnehager: 
 
Drift: 
 
Det var noen ledige plasser i et par av barnehagene høsten 2018. Derfor har det latt seg gjøre å 
holde stillinger vakante. Det er en av grunnene til at barnehagevirksomheten også hadde et 
mindreforbruk i regnskapet for 2018. 
 
Kompetanseheving av personalet og arbeid i barnegruppene: 
Det ble tatt i bruk ny rammeplan for barnehagene fra høsten 2017. Alle barnehagene deltar i et 
opplæringsprogram fra Fylkesmannen. Arbeidet med implementeringen har fortsatt gjennom 
hele 2018 og vil fortsette i 2019. Re barnehagene har valgt å fokusere på lek, berikelse av lek 
og krav til de voksne i barnehagen og hospiterer hos hverandre for å «forske» på lek. 
 
SMART oppvekst har også i 2018 hatt stort fokus. Det har vært arbeidet strukturert og 
målrettet og mange ansatte har god kompetanse. Dette gjelder de kommunale barnehagene så 
vel som de private. En ansatt i SMART-senteret har bakgrunn fra barnehage og er i permisjon 
fra en av de private barnehagene. Fire ansatte fra de kommunale barnehagene deltok på 
SMART-trener opplæringen som ble avsluttet i oktober 2018. En har startet opp på det nye 
kurset.  Smart relasjon» er et fast innslag på alle foreldremøter. 
 
Pedagogisk bruk av IKT i barnehagene har vært en satsning også i 2018. Nettverket på tvers 
av alle barnehagene med superbrukere fra hver barnehage er med å spre kompetanse.  I 
budsjettet for 2019 er det satt av kr. 300 000,- for å bedre infrastrukturen innen IKT i 
barnehagene. 
 
Revetal barnehage deltok i prosjektet: «Kompetanse for mangfold» sammen med Ramnes 
skole. Det var avslutningskonferanse for prosjektet våren 2018 og barnehagen viste fram 
arbeidet for de andre barnehagene på en halv planleggingsdag i 2018. Temaet var 
flerspråklighet og språkidentitet. 
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Brår barnehage deltok i et læringsmiljøprosjekt sammen med Ramnes private barnehage og 
Linnestad barnehage. Høsten 2018 arrangerte de en erfaringskveld for de andre barnehagene i 
kommunen. Prosjektet ble avsluttet i 2018 med mye god kompetanse som blir en del av 
barnehagenes arbeid. 
 
Skjeggestadåsen barnehage har blitt partnerbarnehage med USN (universitetet i Sør-Øst 
Norge). Det bety at studenter har praksis der. Det samme har Solerød barnehage. 
 
Flere assistenter har på eget initiativ tatt fagbrev ved side av jobb. Det er veldig bra! 
 
Sykefravær: 
Barnehagevirksomheten fikk et samlet fravær på 10% i 2018 mot 9,7% i 2017. Av det var 
7,5% langtids og 2,5% korttidsfravær. Det jobbes systematisk for å redusere det fraværet som 
det kan gjøres noe med. Vivestad barnehage med kun fem ansatte hadde et sykefravær på 
4,1%, Brår dernest med 6,9% og Fon høyest med 15,4% 
 
PP - tjenesten: 
 
PPT er en rådgivingsinstans som omfatter barn i førskole- og grunnskolealder, samt voksne 
med behov for spesialundervisning. Oppgavene til PP — tjenesten for barn under 
opplæringspliktig alder er hjemlet i Barnehagelovens § 19 c. Oppgavene knyttet til skole og 
opplæring er hjemlet i Opplæringslovens § 5-6. 
 
PPT har to viktige arbeidsområder: 

1. Hjelpe skolen og barnehagen med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å bedre 
opplæringen for barn med spesielle behov. 

2. Sørge for at det blir laget sakkyndige vurderinger der loven krever det. 

PPT følger opp kommunens sju barnehager, to private barnehager samt tre 
familiebarnehager i Re kommune. Kommunens egne fire barneskoler, en ungdomsskole 
samt elever ved private skoler i fylket. Det er fast samarbeid med Bjerkely og Granly. 
Øvrige skoler følges opp ved behov. 

PPT har deltatt  i arbeidet med Smart relasjon ved gjennomføring av foreldremøter på 1.trinn  
PPT deltar i kommunens kompetanseteam som har møter hver 14. dag.  

Tverrfaglig tiltaksutvalg (TT-møter). Dette er møter ved skoler og barnehager der 
skolen, skolehelsetjenesten, barnevern og PPT deltar fast. Rektor/styrer har ansvar for 
møtene. Dette er en viktig samarbeidsarena for tverrfaglig samarbeid. Det er for 
inneværende skoleår løftet på kommunalt nivå at vi skal prioritere disse møtene. Faste 
kontaktpersoner for barnehager og skoler. 

PPT har en kontaktperson med faste kontaktdager for hver barnehage/skole som har 
hovedansvaret for samarbeidet med PPT. 
 
Bemanningssituasjonen 
Tjenesten har hatt en stabil bemanningssituasjon i 2018 uten nytilsettinger. 
Kontoret har i  2018 hatt en bemanning med 5 årsverk fordelt på 7 ansatte. 
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PPT hadde et sykefravær på 7,2% i 2018 mot 6,9% i 2017.  
 
Klientarbeidet: 
1 2018 er det utarbeidet totalt 83 sakkyndige vurderinger, 32 høst 2018 og 51 
vårhalvåret. Omtrent 80 % av disse fra slutten av april til medio juni. 

Det er fortsatt  grunn til å peke på det høye antallet barn som sliter med ulike psykososiale 
vansker. Det er stadig barn som faller helt utenfor det ordinære tilbudet. Dette ble påpekt i 
årsmelding for 2016, men det er fremdeles samme tendens i 2018. 
 
I 2016/17 var det 8,2%  av elevene som fikk spesialundervisning, i 2017/18 er det 9% og i 
2018/19 er tallet så høyt som 9,9%. . Målet er å kunne inkludere fleste mulig innenfor 
tilpasset opplæring slik også forskning peker på er mest riktig. Det som er bekymringsfullt er 
at det er på de høyeste trinnene det er mest spesialundervisning. Her må det en endring til! 
 
Barn og unge: 
 
Barn og unge er delt opp i tre avdelinger: 1. Helsestasjon, skolehelsetjeneste og jordmor. 2. 
Familiesenter med psykisk helseteam, 16-23 og barn- og familieteam. 3. Barnevern med et 
undersøkelse og omsorgsteam. Smart barnevern er et tiltak som ligger rett under 
virksomhetsleder. 
 
Helsetjenesten: 
Helsestasjonen har totalt 9,6 stilling. Helsestasjonen har tatt inn SMART verktøy i sitt arbeid. 
De siste to årene er bemanningen styrket fra opptrappingsmidlene til skolehelsetjeneste.  
 
Fra budsjett 2018 ble det lagt opp til en økt bemanning av jordmor med 40% stilling. Det var 
en dobling fra tidligere. Det har tatt tid å få tilsatt en person. Det er nå på plass og 
vedkommende startet opp fra nyttår i 2019. 
 
I 2018 var det 100 fødsler i Re mot 102 i 2017. Noen av disse har flyttet til Re i løpet av året, 
Kort liggetid på barselavdelingene fører til merarbeid for helsestasjonen.  
 
En av helsesøstrene og jordmor er faste deltakere i teamet som avholder fødsels- og 
foreldreforberedende kurs. I 2018 er det avholdt to kurs.  
 
Helsesøstrene melder om  økning i atferdsvansker, skolevegring, psykiske vansker i skolene. 
Dette er et problemområder som krever godt tverrfaglig samarbeid. Det er også økt arbeid 
med problematikken fedme. Alle 3.klassinger følges opp med høyde/vektmåling etter en 
statlig plan. En del barn følges opp tett over flere år. Skolehelsetjenesten deltar på 
foreldremøte på 3.trinn med ernæring og fysisk aktivitet som tema i samarbeid med 
fysioterapeut. Dette har vært positivt. 
 
Prosjektet SMART relasjon går videre med fokus på samspill og relasjon ved konsultasjoner. 
Det deles ut foreldreperm og er et tema både på barselgrupper og ved konsultasjoner på 
helsestasjonen. I skolene deltar helsesøstrene på foreldremøter på 5.trinn der fokus er SMART 
relasjon og psykologisk førstehjelp. Dette startet høsten 2017. 
 
Fra 2019 er betegnelsen helsesøster endret fra helsesøster til helsesykepleier. 

 
Familiesenteret: 
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Re familiesenter består av to team: 13/23 ungdom og barne- og familieteamet. Det er et 
lavterskeltilbud i kommunen som har målsetting om å fremme god psykisk helse hos barn. 
Tilbudet er frivillig.  Arbeidet skjer gjennom tverrfaglig samarbeid med ulike 
faggrupper/etater, samtaler og veiledning av barn/foreldre, og gjennom gruppevirksomhet i 
skoler/andre arenaer.  
 
Den 31.12.18 er det til sammen åtte personer knyttet til senteret, i  til sammen 6,2% stilling. 
Re familiesenter består av en adjunkt, sosionom, to psykologer, familieterapeut, miljøterapeut 
og helsesykepleier.   
 
I 2018 har det vært et økende fokus på helsefremmende og forbyggende arbeid rettet mot de 
minste barna 0-6 år. Det har blitt arbeidet målrettet mot tidlig intervensjon og tettere 
samarbeid med barnehagene. Familieterapeut , psykologer og helsesykepleier har deltatt på 
personalmøter i barnehager, deltatt på foreldrekafe og foreldremøter. 
 
Ungdomsteamet 16/23 ble i løpet av 2018 til 13/23 da det er innlemmet en los-stilling i 
teamet. Den er finansiert med eksterne midler. Teamet har jobbet med 42 ungdommer i 2018, 
25 av dem er nye. 13/23 deltar på leksehjelp på Revetal ungdomsskole. 
 
Barnevernet: 
Barnevernstjenesten skilte lag med Hof fra 01.01.2018. Tre ansatte flyttet over til 
Holmestrand.  
 
Barnevernet er organisert i to team, et undersøkelse/ tiltaksteam og et omsorgsteam. Re 
kommune har mange barn under omsorg. Antallet har ligget på 27 de siste par årene. 
Barnevernet mottar fortsatt mange bekymringsmeldinger. Et felles trekk ved sakene er at de er 
alvorlige og sammensatte. Det er behov for forsterkede fosterhjem.  Barneverntjenesten 
opplever i større grad at fylkesnemnda pålegger sakkyndige utredninger. Barnevernet ser at de 
selv må finne tiltakene som Bufetat tidligere tok ansvar for. 
 
Smart barnevern: 

Mandatet som Smart Barnevern hadde i 2018 var det samme som året før: Styrking av 
foreldres omsorgskompetanse, veiledning til foreldre ved tilbakeføring fra 
fosterhjem/institusjonsopphold, forhindre brudd i fosterhjem, veiledning i familier ved akutte 
saker for å forhindre eller begrense akuttplassering. 
 
 

Noen nøkkeltall for Barn og Unge i 2018:  
• Det er født 100 barn i Re.  
• Det har vært gjennomført 4139 konsultasjoner i helsestasjonen 
• Det har vært gjennomført 5639 konsultasjoner i skolehelsetjenesten 
• Totalt har 265 barn og unge har fått oppfølging og veiledning fra Re Familiesenter 
• Jordmor har fulgt opp 83 gravide 
• Barnevernet fikk 144 bekymringsmeldinger totalt  
• Det ble gjennomført 129 undersøkelser i barnevernet. 
• 23 er under omsorgstiltak utenfor hjemmet  
• I alt fikk 110 barn hjelpetiltak i løpet av året 
• 52 barn fikk tilsyn i fosterhjem i Re.  
• 42 ungdommer fikk oppfølging av 16-23 gjennom året 
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*Tallmaterialet i årsmelding kan avvike på noen områder da tall fra SSB i årsmeldingen er utarbeidet 
før statistikken er ferdig gjennomarbeidet og godkjent av SSB.  
 

Sykefravær: 
Barn og unge hadde et fravær på 3,8% i 2018 mot 8,8% i 2017. Det er et meget bra tall! 
 
Kulturtjenesten: 
 
Kulturkontoret er bemannet med to årsverk fordelt på to personer. Det holdes 
avdelingsledermøter annenhver fredag der avdelingslederne fra kulturskolen, Aktiv i Re, 
biblioteket og kulturkontoret møter. 
 
Kulturtjenesten har et meget lavt sykefravær på kun 1,1% i 2018. Det er meget positivt! 

Den kulturelle skolesekken og Re middelalderdager 
Den kulturelle skolesekken fungerer bra og utvikles stadig i samarbeid med Vestfold 
fylkeskommune, Vestfoldmuseene IKS og skolene i Re kommune. Planen legges for hele året.  

I Re brukes den lokale kulturarven godt i DKS sammenheng og det jobbes aktivt med å bygge 
identitet. Re middelalderdager er det største arrangementet i «skolesekken». 1.-4. trinn har en 
egen dag hvor de besøker middelalderdagene. Alle elever får to stasjoner med «lek og lær i 
middelalderen». I 2018 fikk også alle elever i 4.trinn teatersport opplegg på skolen som 
forberedte de på å være med i en større oppsetning under middelalderdagene. 26 barn meldte 
seg på og var med på prøver og to forestillinger i uke 6. 

 5. -7. trinn har middelalderturnering hvor de samler poeng gjennom flere aktiviteter. I tillegg 
får alle elevene en forestilling med middelaldertema (musikk, gjøglerier eller teater). I 2018 
fikk alle elevene fra 5 – 7.trinn sett forestillingen «Ringeren fra NotreDame» av Sanzen 
produksjoner i samarbeid med Akershus teater. 

Re middelalderdager har et eget opplegg med 5 åringene i barnehagene som får samme 
opplegg som 1.-4.trinn på en egen dag. 

4. trinn besøkte også i år Våle prestegård og fikk oppleve førjulstiden «i gamle dager». 5. 
trinn reiser Re rundt med buss og besøker blant annet Bakke mølle, Stange gjestegård, 
Sandsletta og Vivestad kirke. 

Re bibliotek  arrangerer bibliotekbesøk for alle elever på andre trinn. I 2018 besøkte andre 
trinn biblioteket på Brår for siste gang. Neste DKS arrangement blir i nytt biblioteksbygg på 
Revetal. Bibliotekarene samarbeider med kulturtjenesten om å lage et nytt opplegg tilpasset 
det nye bygget. 

Den kulturelle spaserstokken 
Den kulturelle spaserstokken er et samarbeidsprosjekt mellom kulturtjenesten og pleie og 
omsorg. I  2018 har det vært ni konserter på Re helsehus. Programmet legges i samarbeid med 
kulturkoordinatoren på Re helsehus. 
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Kommunene søker om midler hos Vestfold fylkeskommune til Den kulturelle spaserstokken 
en gang i året. For 2018 ble det tildelt 41000; kroner til bruk i Re kommune.  

Den kulturelle spaserstokken fikk også tildelt 21000; fra Hans Fosshagens legat i 2018. 

Konserter og aktiviteter på Re helsehus er hovedprioriteringen og tilbudet skal alltid være 
uten egenandel for brukerne. 

Ungdommens kulturmønstring 
Lokalmønstringen i UKM ble holdt på Støperiet 03.02.2018 sammen med Tønsberg og 
Færder kommune. Re hadde to kunstverk med fra en ung kunstner. 
 
17.mai. 
Kulturtjenesten planlegger arrangementet sammen med 17-mai komiteen. Lager og trykker 
program for dagen, utarbeider fellesannonser, utbetalinger til komiteene, bestiller 
høyttaleranlegg, scene til fellestoget, søppelbøtter til parken, plakater, bukker og sperrebånd 
til parkeringsvaktene, kranser og overekkelsesbuketter til talere samt møteinnkallinger og 
referater. 
 
Biblioteket: 
For å fornye tilbudet til barn og barnefamilier, kjøpte biblioteket i slutten av 2017 en 
betydelig mengde LEGO. LEGO’en ble for første gang brukt i forbindelse med Re 
Middelalderdager 2018 der folk ble invitert til å bygge en middelalderborg. «Lag en 
julelandsby i LEGO» ble det mest besøkte arrangementet i regi av biblioteket i 2018 – ca. 200 
personer deltok. LEGO har gitt biblioteket muligheten til å tilby enda flere aktiviteter som er 
morsomme, lærerike, skaper samhold og gir felles opplevelser. 
 
Mange ungdommer er interessert i noe spennende og raskt å lese, og da finnes det mye å 
hente i tegneserier. Samtidig viser forskning at tegneserier kan øke mestringsfølelsen hos 
lesesvake elever. Høsten 2018 bestemte de ansatte å bygge opp en samling med tegneserier og 
filmer fra det populære Marvel-universet. Blant Marvel sine mest kjente superhelter finner 
man Spider-Man, Iron Man, Captain America, Wolverine, Thor, Hulk og Ant-Man i tillegg til 
superheltgrupper som Avengers, Guardians of the Galaxy, Fantastic Four og X-Men. Ved 
utgangen av 2018 hadde vi 24 bøker og 47 dvd’er. Samlingen vil utvides ytterligere i 2019, og 

bøker vil bli prioritert. 
 
Antall leseravner har vært ganske stabil i mange år, men i 2017/2018 var det flere som valgte 
å «pensjonere» seg. Barne- og ungdomsbibliotekaren tok høsten 2018 kontakt med 
barnehagene for å høre om de fremdeles var interessert i ordningen, og de aller fleste svarte at 
de fortsatt ønsket å ha en leseravn hos seg. Etter et PR-framstøt i Reavisa kom det inn noen 
nye frivillige. 
 

Med sommerles.no var Vestfoldbibliotekene de aller første i Norge til å lansere en nettbasert 
sommerleskampanje for barn i 2014. Sommerles har vært en stor suksess i mange år, og satte 
nye rekorder også i sommer. I Re kan suksessen ses i sammenheng med den innsatsen 
bibliotekarene la ned for å informere og motivere barneskolene og barna i forkant av 
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kampanjen. Det er mange lærere i kommunen som engasjerer seg i sommerleskampanjen. I 
Re var det 439 barn som registrerte seg på sommerles.no. Det er hyggelig at Re var den 
kommunen i Vestfold med størst oppslutning om årets Sommerles. Rundt 51% av alle barn i 
1.-7. klasse var med.  
 

 

Litteraturuka i Vestfold har siden etableringen i 1997 vært den ledende litteraturfestivalen på 
vestsiden av Oslofjorden. Lørdag 10. november 2018 fikk barn bli med saksofonist Frøy 
Aagre på jakten etter fine melodier og spennende klanger ved å bl.a. spille på søppel. Tilbudet 
til de voksne var Den dansk-norske slavehandelen med forfatter Fartein Horgar. Vi 
samarbeidet med Internasjonal møteplass i Re og 30 personer deltok på arrangementet den 6. 
november 2018. 
 
Totalt sett har 2018 vært et år med et høyt aktivitetsnivå. I løpet av året har innbyggerne i Re 
fått tilbud om 33 litteratur- og temaforedrag for voksne samt forestillinger og filmvisninger 
for barnefamilier – det aller meste gratis. Nest etter «Lag en julelandsby i LEGO», var det 
foredraget «Høysensitive barn – hvem er de og hvordan møte de?» med forfatter Birte Svatun 
som fikk best oppslutning med 150 deltakere. Ved hjelp av eksterne ressurser har biblioteket 
også kunnet tilby babysang, leksehjelp, slektsforskning, TUR og litteraTUR. Leksehjelp 
hadde 10-årsjubileum, og mandag 19. mars 2018 var det duket for fest på Re bibliotek. 
 
Aktiv i Re 
2018 har vært et innholdsrikt år for Aktiv i Re. Noen arbeidsområder har fulgt oppgåtte spor, 
mens på andre områder har det skjedd nybrottsarbeid og videreutvikling. 
Bemanningssituasjonen har vært : Leder i 30%, tre ansatte i til sammen 175% stilling.   
 
Aktiv skoledag 
Alle barneskolene og ungdomsskolen har benyttet seg av AiRe sitt tilbud i 2018. Det legges 
vekt på at aktivitetene på Aktiv skoledag skal ha som hovedformål å fremme sosial trening, 
faglig innhold, fysisk aktivitet, mestringsopplevelser og naturopplevelser. I løpet av 2018 har 
ca 50- 60 elever vært med på Aktiv skoledag. Der det har vært naturlig er elementer fra 
SMART oppvekst tatt inn i Aktiv skoledag, bla bruk av karakteregenskapene, styrkekort og 
SMART oppvekstbøkene. 
 
Avlastning og støttekontaktgruppe 
AiRe har i 2018 hatt avlastning gjennom 2018.  Avlastningen har foregått i lokalene Aktiv i 
Re disponerer på Vestjordet.  
 
Aktiv i Re har i 2018 drevet en støttekontaktgruppe for barn og unge med spesielle behov 
onsdager fra 15.00 – 18.00. Gruppen har stort sett bestått av gutter i alderen 12 til 15 år. 
Antall deltagere har variert gjennom året fra 4 til 6. Aktivitetene har bl.a. vært middagslaging, 
friluftslivsturer, svømmehall, radiostyrte biler og bowling. Samarbeide om å lage middag og 
spise sammen har ofte  vært hovedaktiviteten. Dette har vært i samarbeid med ressurssenteret 
for barn og unge. 
 
Sommeraktiviteter  
Det ble arrangert sommeraktiviteter i uke 26. og 31. i 2018. Det ble samarbeidet med 
helsesøstre, barnevernet og skolene for at barn og unge som hadde et behov skulle bli med, 
I uke 26 var det 20 deltagere og i uke 31 12 deltagere. I uke 26 var det ulike aktiviteter/turer 
som kanotur, ribtur,Tusenfryd og «Høyt og lavt».  I uke 31 var det hyttetur til 
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Solobservatoriet på Harestua . Der ble det kanotur, bading, stjernetitting og lek. Mange 
fornøyde barn. Takk til Våle sanitetsforening for bidrag! 
 
Kulturskolen 
 
Kulturskolen hadde pr 01.10.18 en total bemanning på i overkant av 4 årsverk, hvorav 0,7 
årsverk til administrasjon.  Kulturskolen solgte i 2018 dirigenttjenester til Våle Skolekorps og 
til Ramnes & Røråstoppen Skolekorps. Dirigentstillingene selges til 75% av kostpris, dvs at 
de ”sponses” med 25%. Dette er en dyr ordning for korpsene. Korpsinteressen i Re er fortsatt 

økende, og korpsene vokser jevnt og trutt både i antall og i nivå. Samarbeidet vil fortsette, og 
kulturskolen ønsker fortsatt å bidra til store og blomstrende skolekorps i Re. 14.09.  
 
Pr 1. oktober 2018 var det registrert 168 kulturskoleelever med i alt 205 elevplasser i Re 
kulturskole. Enkelte av disse elevene er bosatt i Holmestrand. Det er avtalt et foreløpig 
samarbeid med Holmestrand som sikrer at Re får elevplasser i Holmestrand tilsvarende 
Holmestrand sin ressursbruk i Re. Dette for at elevene skal kunne fortsette i sine opprinnelige 
tilbud uavhengig av omorganiseringen. Dette gjør det litt vanskelig å sammenligne med 
elevtall fra 2017. Re- elever benyttet 179 elevplasser i den interkommunale kulturskolen i 
2017. Elevtallet er stabilt og søkningen til kulturskolen er god.  
 
Tilbudet innen drama/teater er videreført i samme omfang som tidligere. Tilbudet på visuell 
kunst i Re ble lagt på is fra januar 2017 pga svikt i elevtallet. Elever fra Re får nå tilbud om 
plass i Tønsberg. På musikk finnes det fortsatt både individuell opplæring på ulike 
instrumenter og ensembletilbud. Fordypningstilbudet for de mest motiverte musikkelevene er 
videreført. Disse får utvidet tid på sitt hovedinstrument. Når det gjelder venteliste, er den 
økende og kapasiteten er godt utnyttet til enhver tid. Det er imidlertid negativt at ventelisten, 
særlig på piano, er blitt så lang.  
 
I 2018 har det vært gjennomført flere huskonserter for alle elever på Våle Samfunnshus. Det 
ble også gjennomført flere mindre oppdrag på bestilling fra organisasjoner og institusjoner. I 
februar 2018 ble det arrangert en stor bandkonsert på Våle Samfunnshus hvor alle bandene i 
kulturskolen deltok sammen med sangelever og gitarelever med interesse for pop/rock.  
 
  
Spesielt for oppvekst og kultur: 
 
1. Barn og unge får ut sitt beste læringspotensial i et ekstraordinært godt læringsmiljø. 
Dette vises i bl.a. forbedrede grunnskolepoeng, opprettholdelse eller forbedring av gode 
resultater på nasjonale prøver, elev og foreldreundersøkelsen 
 
Det gode arbeide med Smart oppvekst i alle skoler og barnehager fortsatte med høy aktivitet 
også i 2018.  Elevundersøkelsen fra høsten 2018 viderefører de positive tilbakemeldingene 
elevene på 7.trinn kom med i 2017. De scorer høyere enn Vestfold og landet på nesten alle 
indikatorer. For ungdomstrinnet er det også positive scor. På trivsel ligger de høyere enn 
Vestfold og nasjonalt. 
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Arbeidet med målsettingen om å løfte de faglige resultatene har fortsatt ved alle skolene i Re i 
2018. Gjennomsnittlig grunnskolepoeng for Revetal ungdomsskole gikk opp fra 39,4 i 2017 til 
41,0 i 2018. Det er veldig positivt! Målet har vært å komme opp på gjennomsnittet i Vestfold 
og det er nesten nådd. Grunnskolepoeng omfatter både eksamensresultater og 
standpunktkarakterer. Det er fortsatt et fokus på vurderingsarbeidet og det å gi en «riktig» 
standpunktkarakter. 

Skoleporten - Elevundersøkelsen
Enhet: Re kommune skoleeier

Re kommune skoleeier, Grunnskole, Elevundersøkelsen, Offentlig, 2018-2019, Trinn 7, Begge kjønn

Indikator og nøkkeltall
Re kommune 

skoleeier

Kommunegruppe 

08
Vestfold fylke Nasjonalt

Læringskultur 4,3 4,1 4,0 4,0

Elevdemokrati og medvirkning 4,2 3,8 3,9 3,8

Faglig utfordring 4,1 4,0 4,1 4,1

Felles regler 4,4 4,4 4,4 4,4

Trivsel 4,3 4,3 4,3 4,3

Mestring 4,1 4,1 4,1 4,1

Støtte fra lærerne 4,5 4,4 4,4 4,4

Motivasjon 3,9 3,8 3,8 3,8

Vurdering for læring 4,0 3,9 3,9 3,9

Støtte hjemmefra 4,4 4,4 4,4 4,4

Skoleporten - Elevundersøkelsen
Enhet: Re kommune skoleeier

Re kommune skoleeier, Grunnskole, Elevundersøkelsen, Offentlig, 2018-2019, Trinn 10, Begge kjønn

Indikator og nøkkeltall
Re kommune 

skoleeier

Kommunegruppe 

08
Vestfold fylke Nasjonalt

Læringskultur 3,8 3,9 3,8 3,8

Elevdemokrati og medvirkning 3,3 3,4 3,4 3,4

Faglig utfordring 4,4 4,3 4,3 4,3

Felles regler 3,8 4,1 4,0 4,0

Trivsel 4,3 4,1 4,2 4,1

Mestring 3,9 3,9 3,9 3,9

Utdanning og yrkesveiledning 4,0 3,8 3,9 3,8

Støtte fra lærerne 3,9 4,0 4,0 4,0

Motivasjon 3,3 3,5 3,5 3,5

Vurdering for læring 3,2 3,3 3,3 3,3

Støtte hjemmefra 4,1 4,1 4,1 4,1
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Gjsn. grunnskolepoeng  

 År Poeng  
Re 2007 32,6  
  2008 38,4  
 2009 37,7  
 2010 36,1  
 2011 39,0  
 2012 38,9  
 2013 37,7  
 2014 37,7  
 2015 38,4  
 2016 39,5  
 2017 39.4  
 2018 41,0  
Vestfold 2007 38,8  
 2008 38,9  
 2009 38,5  
 2010 39,4  
 2011 39,4  
 2012 39,3  
 2013 39,7  
 2014 40,4  
 2015 40,5  
 2016 41,0  
 2017 41,1  
 2018 41,4  
Landet 2007 39,6  
 2008 39,7  
 2009 39,5  
 2010 39,9  
 2011 39,9  
 2012 39,9  
 2013 40,0  
 2014 40,4  
 2015 40,7  

 2016 41,1  
 2017 41,4  
 2018 41,7  

 
Nasjonale prøver 5-trinn høsten 2018: 
 
Resultatene på nasjonale prøver høsten 2017 hadde gått ned fra høsten 2016. Høsten 2018 
bedret resultatet for engelsk seg mens det ble det samme for lesing og regning.  Skolene har 
analysert resultatene  for egen skole for å se på hva som kan gjøres annerledes. 



16/19 Kontrollutvalgets uttalelse til Re kommunes årsregnskap og årsberetning 2018 - 19/00099-5 Kontrollutvalgets uttalelse til Re kommunes årsregnskap og årsberetning 2018 : arsberetning 2018

61 
 

 
 
 
 
Nasjonale prøver 8-trinn høsten 2018: 
 

 
 
På 8.trinn scoret Re-elevene på Vestfoldgjennomsnittet i lesing. Det er bra! Men de ligger 
under i engelsk og regning.  
 
Nasjonale prøver 9-trinn høsten 2018: 
9.trinn blir kun testet i lesing og regning. I regning gjorde Re-elevene det på gjennomsnitt i 
Vestfold med 53, lesing litt under med 52. Det er tilfredsstillende!  
 

Skoleporten - Nasjonale prøver 5. trinn
Enhet: Re kommune skoleeier

Re kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver 5. trinn, Offentlig, Trinn 5, Begge kjønn

Indikator og nøkkeltall 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Engelsk - Re kommune skoleeier 49 49 50 46 49

Engelsk - Kommunegruppe 08 49 49 49 49 .

Engelsk - Vestfold fylke 49 49 50 50 50

Engelsk - Nasjonalt 50 50 50 50 50

Lesing - Re kommune skoleeier 50 51 52 48 48

Lesing - Kommunegruppe 08 49 49 49 49 49

Lesing - Vestfold fylke 49 49 50 50 50

Lesing - Nasjonalt 50 50 50 50 50

Regning - Re kommune skoleeier 49 49 52 48 48

Regning - Kommunegruppe 08 50 49 50 50 .

Regning - Vestfold fylke 49 50 50 50 49

Regning - Nasjonalt 50 50 50 50 50

Skoleporten - Nasjonale prøver ungdomstrinn
Enhet: Re kommune skoleeier

Re kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver ungdomstrinn, Offentlig, Trinn 8, Begge kjønn

Indikator og nøkkeltall 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Engelsk - Re kommune skoleeier 50 49 48 50 48

Engelsk - Kommunegruppe 08 49 50 49 50 .

Engelsk - Vestfold fylke 49 49 49 50 50

Engelsk - Nasjonalt 50 50 50 50 50

Lesing - Re kommune skoleeier 51 50 50 49 50

Lesing - Kommunegruppe 08 50 50 49 50 .

Lesing - Vestfold fylke 50 50 50 49 49

Lesing - Nasjonalt 50 50 50 50 50

Regning - Re kommune skoleeier 51 48 50 50 48

Regning - Kommunegruppe 08 50 50 49 50 .

Regning - Vestfold fylke 50 49 50 49 49

Regning - Nasjonalt 50 50 50 50 50
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2. Antall barn med enkeltvedtak etter opplæringslovens § 5.1 er redusert ned til 5 % i 
løpet av perioden. Ressursinnsatsen settes inn på et så tidlig tidspunkt som mulig. 
Skolene har jobbet målrettet for å gi flest mulig av elevene tilpasset opplæring slik at det er 
kun de med helt spesielle behov som skal ha spesialundervisning. I 2015 var Re på 5,8% mens 
det for høsten 2016 gikk opp igjen til  8,2. Høsten 2017 var det 9%. Høsten 2018  er tallene 
henholdsvis 6,7% på 1.-4.trinn, 10,1 på 5.-7.trinn og 11,2% på ungdomstrinnet, 9,9% samlet. 
Skolene melder om mange barn med store vansker. Det settes i gang arbeid med å se på 
hvordan det kan legges til rette for enda mer varierte læringsaktiviteter. 
 
3. Re kommune har full barnehagedekning. Tilbudet er fleksibelt og barna får ut sitt 
beste læringspotensial i et ekstraordinært godt læringsmiljø. Dette vises i bl.a. 
foreldreundersøkelsen. 
Målet om full barnehagedekning er nådd ut i fra lovens definisjon. Det var noe ledighet ved 
oppstart av barnehageåret også høsten 2018. Det ble høsten 2017 åpnet en ny avdeling på 
Solerød for å kunne møte behovet der. Det bemannes etter behov i de kommunale 
barnehagene og det spares derfor ressurser. Barnehagene arbeider målrettet med å gi alle 
barn best mulig utvikling og læring med lek som hovedaktivitet. Resultatene på 
foreldreundersøkelsen i 2018 er ganske lik resultatene fra 2017. Hver barnehage jobber med 
dette i etterkant av undersøkelsen i samarbeid med foreldrene. 
 
Foreldreundersøkelsen 2018 

 
Re kommune 

(2018) 
Nasjonalt 
(2018) 

Re kommune 
(2017) 

Re kommune 
(2016) 

Ute- og innemiljø 4,1 4,1 4,1 4,2 

Relasjon mellom barn og 
voksen 

4,3 4,5 4,5 4,6 

Barnets trivsel 4,7 4,7 4,7 4,8 

Informasjon 4,0 4,2 4,1 4,1 

Barnets utvikling 4,6 4,6 4,6 4,7 

Medvirkning 4,1 4,2 4,1 4,3 

Henting og levering 4,2 4,4 4,3 4,4 

Tilvenning og skolestart 4,3 4,5 4,3 4,5 

Tilfredshet 4,4 4,5 4,4 4,5 

Skoleporten - Nasjonale prøver ungdomstrinn
Enhet: Re kommune skoleeier

Re kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver ungdomstrinn, Offentlig, Trinn 9, Begge kjønn

Indikator og nøkkeltall 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Lesing - Re kommune skoleeier 52 55 54 53 52

Lesing - Kommunegruppe 08 53 53 54 . 53

Lesing - Vestfold fylke 54 53 54 54 53

Lesing - Nasjonalt 54 53 54 54 53

Regning - Re kommune skoleeier 53 54 52 55 53

Regning - Kommunegruppe 08 53 54 54 . .

Regning - Vestfold fylke 53 53 53 53 53

Regning - Nasjonalt 53 54 54 54 54
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4. Re kommune har robuste barn og unge. Dersom de trenger hjelp, får de rett hjelp til 
rett tid. 
Re kommune har et variert tilbud til barn og unge. Helsestasjon og skolehelsetjeneste møter 
alle barn. Familiesenteret er bygd opp for å kunne gi tilbud til enkeltbarn og familier. 
Barnevernet henviser til familiesenter og bruker Smart barnevern som et tiltak. Komplekse 
saker blir løftet i kompetanseteamet. Der sitter alle instanser som jobber med barn og unge. 
Smart oppvekst satsningen gir barn og unge verktøy for å kunne takle motgang. Det jobbes på 
de arenaer barn og unge er.  
 
5. I Re har vi et godt foreldresamarbeid fra barnets fødsel og gjennom barnehage og 
skole. Det innbefatter felles møteplasser og gode relasjoner. 
 «SMART relasjon» er et foreldreveiledningsprogram som brukes i alle barnehager og skoler 
samt på helsestasjon. 15x15 betyr at foreldrene skal møte temaet på 15 ganger i 15 minutter. 
Det er i helsestasjon, foreldremøter i barnehager og skoler dette løftes.  
 
6. Biblioteket er en viktig sosial og kulturell møteplass for alle, men spesielt for barn og 
unge. 
Biblioteket er et lavterskeltilbud og en sosial og kulturell møteplass i kommunene. Det har 
vært mange arrangementer på Re bibliotek i 2018. I desember 2017 ble det vedtatt å flytte 
biblioteket til leide lokaler på Revetal. Det skjedde i  februar 2019. 
 
Økonomisk resultat 
 

Virksomhet Netto Netto reg. Avvik Kommentar

Alle tall i hele tusen kroner regnskap budsjett 2018 avvik

Fellesutgifter skole 12 791 12 259 -532 Merforbruk 

Smartsenteret 876 867 -9 Merforbruk 

Ramnes skole 14 812 15 217 405 Innsparing

Kirkevoll skole 37 352 35 629 -1 723 Merforbruk 

Solerød oppvekstsenter 15 880 16 111 231 Innsparing

Røråstoppen skole 17 204 17 112 -92 Merforbruk 

Revetal ungdomsskole 31 186 30 370 -816 Merforbruk 

PPT 2180 3 866 4 031 165 Innsparing

Fellesutgifter barnehage 27 272 25 220 -2 052 Merforbruk 

Barnehage 43 527 45 401 1 874 Innsparing

Kulturtjenesten 10 984 10 939 -45 Merforbruk 

Barn og unge 29 385 30 167 782 Innsparing

OPPVEKST OG  KULTUR 245 135 243 323 -1 812 Merforbruk  
 
 
Rammeområdet oppvekst og kultur fikk et samlet merforbruk på kr. 1 812  000,- i 2018 mot et 
mindreforbruk på kr. 3 598 000,- i 2017. Av elleve ansvarsområder hadde seks et 
mindreforbruk og fem et merforbruk. Det har vært en stram drift også i 2018 fordi man visste 
at kommunen samlet så ut til å gå mot et merforbruk. Det ble likevel et merforbruk. 
 
Felles skole: 
Området hadde et merforbruk på kr. 541 000,-. Skoleskyss hadde denne gang et merforbruk 
på kr. 162 000. Budsjettet for skoleskyss var på kr. 5 000 000,-.  
 



16/19 Kontrollutvalgets uttalelse til Re kommunes årsregnskap og årsberetning 2018 - 19/00099-5 Kontrollutvalgets uttalelse til Re kommunes årsregnskap og årsberetning 2018 : arsberetning 2018

64 
 

Kjøp av tjenester andre kommuner  hadde et merforbruk på kr. 340 000,-.  Dette ble utlignet 
med merinntekter mot budsjett fra andre kommuner på kr. 202 000,-. Budsjettet ble tilført 
fondsmidler på kr. 42 000,- for å dekke opp kostnader for videreutdanning av lærere.  Utover 
dette var det ulike poster som utgjorde resten av merforbruket. 
 
Skolene: 
 
Samlet hadde skolene i Re et merforbruk.  Revetal ungdomsskole hadde et merforbruk på kr. 
816  000,- . Dette etter at  de ble tilført kr. 1 500 000,- i budsjettjustering nr. 2. Krevende 
elever det har vært nødvendig å kjøpe tjenester på alternativ opplæringsarena for er 
bakgrunnen for det. Solerød oppvekstsenter hadde kr. 231 000,- i mindreforbruk.  
Røråstoppen skole hadde kr. 92 000,- i merforbruk  mens Ramnes skole hadde kr. 405 000,-  i 
mindreforbruk. Kirkevoll skole med ressurssenteret kom ut med et merforbruk på kr. 1 
723 000,-. Dette til tross for at de ble tilført kr. 1 500 000,- i budsjettjustering nr. 2. Det er 
ressurssenteret med avlastningsboligen som står for det største merforbruket. 
 
PP- tjenesten: 
Mindreforbruket for PP- tjenesten var på kr. 165 000,-. Det er refusjon av sykepenger som gir 
overskuddet. 
 
Felles barnehage: 
Regnskapet viser et merforbruk på kr. 2 052 000,- i 2018 mot et merforbruk på 1 387 000,- i 
2017. Da var det blitt tilført kr. 1 375 000,- i siste budsjettjustering høsten 2017.  
Merforbruket  i 2018 skyldes økt tilskudd til private barnehager i  Re kommune  som fikk et 
merforbruk på kr. 1 659 000,- samt et merforbruk på kr. 638 000,- for  betaling for Rebarn 
som har plass i private barnehager i andre kommuner. Budsjettet var på. kr. 2 000 000,- , men 
endte på kr. 2 638 000,-.. Dette beløpet må sees i sammenheng med mindreforbruket i 
barnehagevirksomheten da Re tar høyde for å ha plass til disse barna i barnehagene i Re. Det 
ble overført kr. 325 000,- av bundne fond til ansvaret. I tillegg fikk Re kr. 482 000,- i tilskudd 
fra andre kommuner. 
 
Barnehagene: 
Barnehagevirksomheten kom ut med et mindreforbruk på kr. 1 874 000,- i 2018 mot kr. 2 567 
000 i 2017. Dette kommer i hovedsak av redusert drift gjennom deler av året i tre av 
barnehagene, Revetal, Brekkeåsen og Fon barnehage. Færre barn i perioder har ført til at 
bemanningen kunne reduseres. Det har var et forholdsvis høyt sykefravær i barnehagene også 
i 2018.  Det har medført høye refusjonstall for sykepenger. Ved fravær blant lederne har det 
ikke blitt satt inn vikar i alle perioder, Det er jobbet målbevisst med å søke støtte til ulike 
sykefraværstiltak, noe som har økt inntektene.   
 
Kulturtjenesten: 
Kulturtjenesten hadde et merforbruk på kr. 45 000,- i 2018 mot et mindreforbruk på kr. 
221 000,- i 2017.   
 
SMART-senteret: 
SMART-senteret ble opprettet fra 01.01.2018. Økonomiske resultatet var ….. 
Mesteparten av driften er basert på salgsinntekter og folkehelsemidler. Folkehelsemidlene er 
ikke varige slik at driften bør sikres med en større basisressurs over kommunens budsjett fra 
2020. 
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Barn og unge: 
Barn og unge hadde et mindreforbruk på hele 782 000,-.  Det er veldig bra og tredje året på 
rad de har kontroll på økonomien! Barnevernet hadde et merforbruk på kr. 901 000,- , men 
som ble utlignet av mindreforbruk på andre poster. Det meste på helsestasjon som hadde en 
vakant jordmorstilling det meste av året. 
 
     

 3.3 Tiltak for å holde budsjettet: 

Tett månedlig oppfølging med avdelingsleder og teamleder i barnevernet. Månedlige møter 
med kommunalsjef.  Felles rutiner rundt vedtak i barnevernet. Lite bruk av vikar ved 
sykefravær. Utvikler nye tiltak som er finansiert av eksterne midler.  
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3.4 Helse og velferd 
 
Beskrivelse av rammeområdet 
 
Virksomhet Avdelinger/Områder 

 
Hovedoppgaver 

 
 
 
NAV 
 
 

      Sosialtjenesten 
 

- Råd og veiledning til 
vanskeligstilte 

- Økonomisk sosialstønad 
- Kommunale boliger 
- Håndtering av husbankens 
      ordninger (startlån, bostøtte  
      og botilskudd) 

     Flyktning- og innvandrer  
     kontor   

- Flyktningetjenesten 

Helse og 
omsorg 
 

 
Hjemmetjenester 
 

- Hjemmesykepleien 
- Hjemmehjelp 

 
Institusjons tjenester: 
  
 

-      Korttid 
-      Langtid 
-      Dagsenter 
 

Demensomsorg:  
 

-      Korttid 
-      Langtid 
-      Dagsenter 

Omsorgsplasser: 
 

- Omsorgsplasser 
- Bemanningsenhet 

Legetjeneste 
 
 
Fysio/ergo 
 
Sentralkjøkken 
 

- Fastleger 
- Legevakt 
 
- Frisklivssentral 
 
- Cafè Kilden 

Psykisk helse 
og miljøarbeid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Boliger  
     funksjonshemmede 
 

- Olgar Dals vei bofelles-skap 
- Brår omsorgsboliger: -Øst 
                                   -Vest 
- Dagsenter 
 

      Boliger psykisk helse og rus - Brår 12 og 13 

      Psykisk helse og rusteam - Psykisk helse og rusarbeid 
- Psykolog 
- Aktivitet og dagtilbud 
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Viktige hendelser 
Arbeidet med kommunesammenslåingen startet, og kartleggingsarbeidet innenfor de enkelte 
sektorer startet opp 1.mars og var avsluttet innen 1.juni. 
 
Det var mange ansatte fra Re som deltok i arbeidsverkstedene som var oppstarten til arbeidet 
med virksomhetsstruktur innenfor området Mestring og helse i den nye kommunen.  
Det var stort engasjement fra ansatte i Re i forbindelse med den videre prosessen for å få på 
plass en virksomhetsstruktur og avdelingsstruktur. Dette skulle være ferdig innen 1. februar 
2019. 
 
Det var vedtatt at NAV Re og NAV Tønsberg skulle ha en egen parallell prosess. Det ble 
etablert 9  arbeidsgrupper. Det var krevende for NAV Re å sikre deltagelse i alle gruppene.  
 
Kommunestyret vedtok i k.sak 45/18 at utbyggingsplaner for heldøgns bemannede 
omsorgsplasser skal gjenspeile en dekningsgrad på 23% for den nye kommunen. 
 
Helse og omsorg: 
Hovedfokuset har vært å få til et godt samarbeid og god drift, samtidig som effektive 
arbeidsprosesser og økonomi har fått stort fokus. 
 
Årsturnus prosjekt startet opp på to avdelinger og virksomheten har vært pilot for det styrkede 
samarbeidet mellom kommunen, arbeidslivsenteret og NAV « tett på». Virksomheten mottok 
årets arbeidslivspris for dette arbeidet. 
 
Tønsberg bystyre gjorde vedtak om å leie ytterligere 9 plasser – totalt 12 langtidsplasser av Re 
kommune. Kommunen har bemannet opp for seks av plassene som ble åpnet opp i oktober.  
De resterende seks plassene er innenfor egne rammer og har medført at kommunen har 
redusert dekningsgraden på institusjonsplasser fra 28% til 26 %. 
 
Pasientstrøm fra sykehuset viser en klar økning på antall utskrivelser til kommunen.  
 
Legevakten åpnet nye lokaler i mars 2018 og de kommunale akutte døgnplassene for Re tilbys 
der. 
 
Hverdagsrehabilitering viser at innsatsen gir den enkelte mestring, utsetter sykehjemsplass, og 
videreføres i 2019. 
 
Kvalitetssystemet Compilo er i bruk. Det har vært gjort et stort arbeide i 2018 ved å samle alle 
gamle prosedyrer, tilpasse og lage nye å legge inn i kvalitetssystemet. Ansatte skriver avvik, 
men det gjenstår opplæring. 
 
Re helsehus fungerte som  evakueringsmøtested under Revac brannen i juni. Virksomheten 
har fått bistand fra Securitas og hatt undervisning og workshop i beredskapsarbeid, med mål 
om å lage en beredskapsplan. 
 
Nye Tønsberg: 
Gjennomgående arbeidsprosesser gjennomført i 2018, og frem til 2020. Enkeltprosjektet som 
har krevd mest tid er skifte fagsystem fra Gerica til CosDoc. 
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Psykisk helse og miljøarbeid: 
Arbeidet som skulle gjennomføres som en oppfølging av den eksterne gjennomgangen ble 
ikke sluttført i 2018. Årsaken til dette var sykdom hos flere av nøkkelpersonell og konsulent 
samt lederskifter. Mye av det påviste handlingsrommet var det jobbet med, men det var 
allerede bestemt nye målinger av ATA-tid og utarbeidelse/implementering av arbeidslister. 
Det startet opp igjen høsten 2018 og fortsetter i 2019. 
 
Gevinster som ble innhentet ved gjennomgangen har gjort det mulig å flytte ressurser for å 
kunne gi faglig forsvarlige tjenester til nye og brukere med behov for mer omfattende 
tjenester. 
 
I pårørendeprosjektet «Boliger for unge funksjonshemmede» ble det våren 2018 nedsatt 
prosjektgruppe med 3 foreldrerepresentanter, prosjektleder fra Eiendomsutvikling i Tønsberg, 
rådgiver fra virksomheten og kommunalsjef. Sak om oppstart av forprosjekt ble vedtatt av 
kommunestyret i juni i sak 39/18. 
 
Arbeidet med forprosjektet ble intensivert utover høsten, med mål om å legge frem 
forprosjektet for behandling i 2. politiske møterunde i 2019. 
 
 
NAV Re: 
Februar 2018 ble det inngått et vertskommune samarbeid med Tønsberg kommune om 
Tønsberg Læringssenter. Her skulle nå alt av voksenopplæring og flyktningarbeid ivaretas for 
de to kommunene. Flyktningetjenesten ved NAV Re ble overført hit fra og med 1.mars.  
NAV Re beholdt 60 % stillingsressurs for å kunne behandle søknader om økonomisk 
sosialhjelp for flyktninger som mottar introduksjonsstønad.  
 
NAV Re har hatt et løpende prosjekt med arbeidssøkende ungdom» #Aktiv frem « i et eget 
lokale på Revetal. Prosjektet ble presentert for Kommunestyret i september. Dessverre ble det 
ikke aktuelt å fortsette i disse lokalene i 2019. Det blir sett på nye alternativer for ungdommen 
i Re kommune i samarbeid med NAV Tønsberg.  
 
Det ble bosatt 8 flyktninger i 2018, 4 voksne og 4 barn. 
 
 
Drift: 
 
Helse og omsorg 
Det har vært jevn drift i virksomheten. Salg av langtidsplasser til Tønsberg er gjennomført 
med følgende fordeling ved utgangen av 2018:  9 plasser på institusjonsomsorg og 3 plasser 
på demensomsorg. 
 
Virksomheten har over flere år jobbet systematisk med bemanning og deltatt i KS prosjektet 
Nytt Blikk. Sommeren 2018 ble det gjennomført en registering av deltidsstillinger. Resultatet 
viste at målet om en stabil bemanning, heltidskultur og riktig helgebemanning ikke ble nådd.                                  
Bemanningen ble økt pga åpning av 6 nye langtidsplasser. Ansatte som var vikarer fikk først 
tilbud om stilling eller økning av stilling. Dette førte til ny mangel på vikarer og slitasje på 
operativt og administrativt personell.                                                                                                                
Virksomheten mottok sommeren 2018 en henvendelse om å starte prosjekt om årsturnus med 
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Delta sentralt. Prosjekt startet opp høsten 2018 og ny turnus for Omsorgsplasser og 
Institusjonsomsorg strekker seg fra 17 desember 2018 til 17 desember 2019. Prosjektet 
evalueres mai 2019. 
 
Tett på – virksomheten har jobbet systematisk med personalarbeid og sykefravær . Sammen 
med personalkontoret, NAV og Arbeidslivssenteret har man endret måten å følge opp 
sykefravær.  
 
Virksomheten mottok årets offentlige IA pris november. Et samlet næringsliv, 
arbeidslivsorganisasjonene og fylkesmannen ga følgende begrunnelse: 
 « Vinneren er opptatt av at hverdagen er begripelig, håndterlig og meningsfull. De har 
forståelse for omverdenen, jobber godt med arbeidsmiljø der det er viktig å ha det gøy på 
arbeidsplassen og sette pris på arbeidsplassen. De har også vært pilot i kommunen med å 
forsterke samarbeidet mellom NAV og kommunen. De tillitsvalgte har vært involvert i dette 
arbeidet, og IA rådgiver sammen med leder og HR har hatt svært mange møter med 
tillitsvalgte og verneombud.» 
 
Sykefraværet for var i 2018 på 10.1 %, tilsvarende tall for 2017 var 10.8%.    
Det et fremdeles problemer med å dekke inn ubesatte stillinger, ekstravakter og vikar ved  
korttidsfravær. Rekruttering av sykepleiere er ekstra sårbart, og problemene viser seg i 
merforbruk på lønn og avvik.  
 
Kompetanse og undervisning: 
Virksomheten har en opplæringsplan og har satset spesielt på kompetansehevende tiltak for 
alvorlig syke. Re helsehus er en aktiv læringsarena for ca. 70 personer i løpet av et år.  
Samarbeidsprosjektet «bli lærling på Re» og « Re modellen» ble avsluttet ved endt skoleår i 
2018. Samarbeidet ønskes videreføres. Lykkes vi med å skape gode læringsarenaer bidrar vi 
til  faglig vekst og fremtidig rekruttering. 
 
Internkontroll og tilsyn: 
Mattilsynet hadde tilsyn på sentralkjøkken og kafe. Det var ikke merknader eller avvik. 
 
Administrasjonen har ansvar for å koordinere, gjennomgå og samle grunnlaget for 
rapportering ressurskrevende tjenester og rapportering psykisk utviklingshemmede i 
kommunen. Grunnlaget for innbygger med PU diagnose ble gjennomgått i iht til 
forventninger fra Helsedirektoratet.  
 
 
Kulturaktivitet:  
Seniorsenteret hadde en vellykket  ombygging i 2018.  Det ble kjøpt inn bilder til utsmykking 
på Re helsehus, med mange bilder fra Våle prestegård og fra kystområdet. Inger-Johanne 
Rasmussens kunstverk i foajeen « Forsøk på å konstruere en blomst» ble utlånt og var en av 
hovedattraksjonene på Blaafarveværkets 50 års jubileum 2018. 
 
Kulturaktiviteten på Re helsehus er satt sammen av ukentlige arrangementer, 
enkeltarrangementer, miljøterapeutiske aktiviteter i avdelingene og tilrettelegging for frivillig 
aktivitet. 
Det er 8 faste aktiviteter i uken og  39 enkeltarrangementer koordinert av virksomheten.  Det 
er godt samarbeid med kirkene i Re som har faste aktiviteter her. Det er et godt samarbeid 
med kulturvirksomheten hvor det arbeides godt med den kulturelle spaserstokken. 
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Eldredagen blir markert med eget program hvert år. 
 
Det er inngått avtale om Krafttak for sang, og undervisningsopplegg er gjennomført. 
Kommunen har bidratt til informasjonsvideo som er sett av 50 000 personer.  Avdelingene har 
opprettet kulturkontakter som har et ekstra ansvar for å legge til rette for kulturaktivitet. 
 
  
Frivillighet: 
Re helsehus har to besøksvenner. Beboere og ansatte har stor glede av besøkene. 
Saniteten kjøper inn blomster og kaker og besøker avdelingene. Det er likemannsgruppe - gå 
gruppe, og hørelaget har hatt fast brukerstand på Re helsehus en gang i måneden.  
 
Følgende lag og foreninger har faste møter på seniorsenteret: 
Våle sanitetsforening, Ramnes pensjonistforening, Diakonatet, Re hagelag, Re røde kors, Re 
hørselslag og LHL. Vårakoret og kirkekoret  har hatt øvelse/konsert. 
 
 
Tjenestekontor og Koordinerende enhet: 
Tjenestekontoret behandler søknader om Helse og omsorgstjenester både til voksne og barn.  
Det har vært 833 aktive saker i 2018. Det er innregistrert 308 nye søknader i Helse og omsorg 
og 194 søknader i virksomhet Psykisk helse og miljøarbeid. Det er en markant økning 
søknader om hjelp til psykisk helse og rus. Sammensatte enkeltsaker er komplisert og 
tidkrevende å behandle.  
 
Koordinerende enhet ble opprettet og satt drift  2018. 
Område Personer med 

IP  
Personer ikke 
ønsker IP 

Personer som har 
IP og mangler 
koordinator 

Antall overføringer 
Barn unge til voksen 

Barn og unge 17  0 1 3 
voksne 22 8 2 0| 
Sum 39 8 0 3 

 
Det har vært gjennomført fire møter i Koordinerende enhet og to undervisningsdager for 
personer som skal være koordinatorer. 
 
Syn og hørselskontakt: 
Det er ca. 200 hørselshemmede brukere og ca. 40 synshemmede brukere. Tallene er 
forholdsvis stabile. 
Ventetiden er nå ca. 1 dag til 1 uke på akutte ting og 1,5  måned på vanlige henvendelser om 
hjelpemidler. 
 
Kreftkoordinator: 
Kreftkoordinatorfunksjonen fortsetter som før i 50% stilling. Det er flere som lever med kreft, 
og til søkningen til kreftkoordinator og til den frivillige gruppen for kreftrammede gruppen 
«Heier på deg» øker. 
 
Legetjenesten:  
Fastlegeordningen har vært under press det siste halvannet året. I 2017 var det totalt 9350 
plasser på pasientlistene der 660 var ledige. I 2018 var det totalt 9650 på pasientlistene der 
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kun 100 er ledige. Kommunen søkte derfor om rekrutteringstilskudd til ny fastlegehjemmel,
men dette ble ikke innvilget.

En ny utdanningsordning for leger trådte i kraft og dette krever systematisk oppfølging både
av LIS lege 1, 2 og 3. Det er krav om spesialisering. Re kommune har en lege i spesialisering,
denne hadde studiepermisjon i frem måneder. Kommunen søkte og fikk midler til å støtte
dette. Det er vanskelig å skaffe legevikar.

Daglegevakt opphørte ved åpningenav ny døgnåpen legevakt på Kjelle.

Fysioterapi og ergoterapitjenesten:
Ergoterapi:
Antall registeret ergoterapisaker har aldri vært høyere, og
utviklingen innen velferdsteknologi krever ytterligere
kompetanse og arbeidskraft. Det har blitt engasjert en
ergoterapeut i 10% stilling for å avhjelpe situasjonen.
Ansatte har bidratt aktivt til å gi riktig hjelp og avhjelpe situasjonen.

Hjelpemiddellageret ble overført fra 3k samarbeidet med Holmestrand til Tønsberg i 2018,
dette har fungert meget bra.

Fysioterapi:
Det er økt et driftstilskudd fra 20% til 100 % ved Ramnes fysioterapi jfr. K.st.sak 41/18
høsten 2018.
Det ble vedtatt kommunal egenandel for fysioterapi behandling av kommunalt ansatte
fysioterapeuter jfr. K.st.sak 91/18 gjeldende fra 1.januar 2019.

Det er holdt felles et møter med fysioterapeuter for Tønsberg og Re.

Barnefysioterapi
Hovedfokuset har som hvert år vært å sikre god faglig og
kontinuerlig oppfølging av barn i Re, med utfordringer som
krever fysioterapirettede tiltak. Tilbudet skal være lavterskel,
og det er et mål å jobbe forbyggende på alle arenaer;
helsestasjon, barnehage, barne- og ungdomsskole. Det er flere
barn som følges opp flere ganger i uken, og som vil ha et
langvarig oppfølgingsbehov av fysioterapeut. I de fleste nye saker har vi klart å opprette
kontakt i løpet av 2-3 uker. I forbindelse med 3 klassingene ble veid jfr. nasjonal retningslinje,
viser det at 25% barna i Re er overvektige, dette er 5% over landsgjennomsnittet.
Fysioterapeutene startet en gruppe med avspenning for elever på ungdomsskolen da det er
mange elever som sliter med spenninger i kroppen, hodepine mm. Oppslutningen var dårlig,
og gruppen ble derfor avsluttet.

Kommune Antall
aktive
brukere

Antall
brukere med
utleverte
hjelpemidler

Antall
nye
brukere
i år

Antall
hjelpemidler
utlevert

Antall
hjelpemidler
innlevert

Samlet verdi
for
utleveringene

Re 1048 283 68 1310 999 4,77 mill
Tønsberg 5208 1268 362 9805 4560 27.1 mill

303 registeret henvendelser
Ca 80 saker utført av ergovikar
Ca 40 saker utført av fysioterapeuter
Ca 40 brukere på venteliste

Antall konsultasjoner : 549
Antall 5 mnd grupper : 10
Undervisning : 126 elever
Overvekts gruppe: 5 deltakere
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Fysioterapi voksne
Fysioterapeutene prioriterer pasienter på korttid og rehabiliteringsopphold. Det gjøres en
vurdering og gis tilbud om behandling opp til tre ganger pr uke. Fysioterapeutene har fortsatt
tilbud om oppfølging i hjemmet, da gjerne i overflytting fra institusjon/sykehus i påvente av
privat fysioterapi.

Frisklivssentralen
Frisklivssentralen har økt sin aktivitet i 2018 og det er 121
deltakere på 8 forskjellige grupper/kurs. 3 av gruppene ledes
nå av frivillige. Tilskuddet fra staten ble redusert med 35 000
kroner pga lav aktivitet i 2017.

Frisklivssentralen har samarbeid med Tønsberg og omegn
turistforening, og det er årlige turer ut i skog og mark. I tillegg
har de hatt busstur til Bygdø.

To av fysioterapeutene har gjennomført studiet « trening mot kreft» ved Norges
idrettshøgskole. Kunnskapen brukes aktivt i kommunen.

Dagsenter- aktivitet
God tilsøkning. Kommunen får tilskudd for 12.5 plasser med totalt 22 brukere. Dagsenteret
tilpasser aktivitet til brukernes behov. Det er for liten kapasitet til avlaste omsorgsgiver i
hjemmet til yngre personer med kognitiv svikt. Kommunen har søkt om tilskudd til ytterligere
6 dagaktivitetsplasser i samarbeid med Tønsberg kommune.

Sentralkjøkken og kafeteria:
Sentralkjøkkenet har videreført driften. Cafe Kilden er fortsatt godt besøkt av innbyggere,
pårørende og ansatte og oppleves som et hyggelig treffpunkt.

Vaskeriet:
Vaskeriet ble overført til Helse og omsorg fra virksomhet teknikk og næringstjenester i 2018.
Dette skjedde i forbindelse med overføringen av tekniske tjenester i
vertskommunesamarbeidet med Tønsberg.

Institusjonsdrift (Demensomsorg og Institusjonsomsorg):

2018 Innskrevne Utskrevne Døde langtidsplass
Institusjonsomsorg 156 148 25 17
Demensomsorg 17 16 6 2

Institusjonsomsorg:
Avdelingen tok i bruk den siste fløyen hvor det er 8 plasser totalt. Det er nå drift i 6 av disse
plassene.

Gjennomsnittlig liggedøgn var i 2018 26,2 pasient pr døgn. De siste tre månedene var
gjennomsnitt økt til 30,4 pasient pr. døgn. En kombinasjon avnoe lav rekruttering av ansatte
til utvidelsen av avdelingen, lederbytte, flere pasienter med behov for mye oppfølging, har gitt
et merforbruk og et press på personalet. Avdelingen har startet et årsturnusprosjekt.

Frisklivsresept 34 deltakere
Bra Mat kurs 6 deltakere
Medisinsk yoga 14 deltakere
Bevegelsesgruppe 8 deltakere
Mosjonisten 1,2,3 40 deltakere
Heier på deg (likemann) 7 deltakere
KIB kurs 12 deltakere
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Det har lenge vært et ønske om « øremerkede senger til Lindrende omsorg og behandling» jfr 
statlig anbefaling. Dette er ikke gjennomført i 2018. 
 
Pasientstrøm fra sykehuset viser en klar økning på antall utskrivelser til kommunen.  Det var 
38 overliggedøgn i 2018 hvor 27 av overliggedøgnene var i desember. Sykehuset har vært i 
kontakt med alle vestfoldkommunene om den pressede situasjonen- og kommunenes mulighet 
til å ta i mot flere pasienter. Hovedårsaken til at virksomheten hadde mange overliggedøgn og 
ikke kunne ta flere pasienter i desember, var mangel på kompetent helsepersonell, høyt 
sykefravær og smitteutbrudd i en avdeling. 
 
Legevakten åpnet nye lokaler i mars 2018 og de kommunale akutte døgnplassene for Re tilbys 
der. 
 
 
Demensomsorg: 
Avdelingen har hatt jevn drift og mål om å gi et riktig miljøterapeutisk tilbud til beboere. 
Avdelingens beboere har ulike interesser, behov og har et aldersspenn på 34 år. Dette er en 
utfordring i et miljø med faste bygningsmessige rammer.  
 
Avdelingen hadde et smitteutbrudd med skabb i desember. Utbruddet ble håndtert 
forskriftsmessig.  
Utbruddet førte til merarbeid i alle ledd i organisasjonen, engstelse hos beboere, pårørende og 
ansatte. Det medførte også økte kostnader. 
 
 
 
Hjemmetjenester: 
Omsorgsplasser:  

 
Stabil og god drift i 2018 og arbeidet med arbeidslister er innarbeidet. Første halvår var det 
flere ledige plasser og bemanningen ble styrt til der hvor det trengtes mest på huset. 
Avdelingen har årsturnusprosjekt. Innflyttingsprosedyre og leiekontrakter er revidert og 
integrert i Tønsberg kommunale eiendom.  
 
Hjemmesykepleie:  
Har et varierende pasientantall med ulikt behov for sykepleietjenester omtrent tilsvarende 
situasjon som i foregående år. Det er gjennomsnittlig 161 innskrevne pasienter. Tilbudet er 
differensiert fra korte tilsyn til omfattende sykepleie og planlagt hjemme død. 
Hverdagsrehabilitering er integrert i driften. Dette gir resultater selv om det kan være 
vanskelig å prioritere ved mangel på personell. 
Leder av hjemmetjenesten har arbeidet med nytt fagsystem som skal være fagsystemet i Nye 
Tønsberg i minimum en dag i uke fra oktober. 
Sykefraværet var i snitt 19,1%, årsaker og tiltak er gjennomgått og sykefraværet var på veg 
ned ved slutten av 2018. 
 
Hjemmehjelp: 
Jevn drift, selv om langtidssykefravær har gjort tjenesten sårbar. 

2018 Innskrevne Utskrevne  Døde  langtidsplass 
Omsorgsplasser  21 20 13 5 
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Kommunestyrets vedtak om opphør av matombringing, har ikke skapt problemer for brukerne 
med medfølgende klager. 
Psykisk helse og miljøarbeid. 
 
Brår omsorgsboliger:  
Det er en variert beboergruppe på Brår. Fra personer med lettere utviklingshemming til 
beboere med svært store bistandsbehov. Bygningsmassen er ikke optimal for de med svært 
store hjelpebehov og som trenger kontinuerlig oppfølging. For denne gruppen med brukere 
blir personalressursene i stor grad bundet til den enkeltes leilighet. 
 

En leilighet ble tatt i bruk til å gi avlastningstilbud til to brukere over 18 år. Brår 
omsorgsboliger ble 1.11.17 delt i to  avdelinger henholdsvis Brår omsorgsboliger Vest (13 
beboere) og Brår Omsorgsboliger Øst (11 beboere + avlastningstilbud i en leilighet) .  Det er 
gode tilbakemeldinger på denne delingen, fra både ansatte og pårørende.  

I oktober ble det gjennomført en vellykket pårørendekveld, hvor vedkommende som var 
ansvarlig for det nasjonale tilsynet for utviklingshemmede presenterte funn og det var dialog 
rundt ulike temaer i etterkant av dette. Gode tilbakemeldinger fra de pårørende og det kom 
frem ønske om at de ønsket å ha pårørende kveld halvårig.  
 
Tjenestebehovet har hatt en stor økning.  På Brår omsorgsboliger Øst har antall vedtakstimer 
økt med 250 timer pr. uke.  
På Brår omsorgsboliger Vest har antall vedtakstimer økt med 100 timer pr. uke.  
 
Dagsenteret for voksne funksjonshemmede: 
Dagsenteret holder til på Vestjordet. Lokalitetene er godt egnet, de har egne rom - 
”leiligheter”, hvor de kan skjerme brukerne dersom det er behov for det. Gruppene kan også 

deles inn i forskjellig aktiviteter og kan fordeles på flere rom. Tilbudet er 5 dager i uken og 
benyttes av 11 brukere. 
 
Olgar Dahls vei: 
Består av et bofellesskap med 5 leiligheter og et fellesareal, to selveide leiligheter. Boligen 
driftes godt, med gode tjenester, lavt sykefravær og holder seg innenfor tildelt økonomisk 
ramme. Bofellesskapet har særdeles lav turnover, så ansatte og brukere kjenner hverandre 
godt.  
 

Brår 12-13: 
Bolig for personer med psykiske lidelser. Personalet følger opp 9 beboere i boligen.  Det er 
blitt jobbet målrettet i forhold til å bedre botilbudet til brukerne og arbeidssituasjonen for 
personalet.  
 
Personalet bistår i forhold til praktisk bistand, bo veiledning og samtaler. De må også 
håndtere utfordringer knyttet til alvorlig psykisk lidelse, utfordrende atferd, trusler, 
selvskading, psykisk helse og samtidig rusavhengighet.  
 



16/19 Kontrollutvalgets uttalelse til Re kommunes årsregnskap og årsberetning 2018 - 19/00099-5 Kontrollutvalgets uttalelse til Re kommunes årsregnskap og årsberetning 2018 : arsberetning 2018

75 
 

Tjenestebehovet har også her økt med 112 timer pr. uke.  
 
 
Psykisk helse og rusteam: 
Psykisk helseteam og rustjenesten har siden 2016 vært ett team med felles ledelse. Teamet 
består av totalt 10,8 årsverk og er tverrfaglig sammensatt av sosionom, barnevernspedagog, 
ergoterapeut, sykepleiere, vernepleier med mer.  
Ved utgangen av 2018 har 150 personer vedtak om tjenester fra teamet.  En økning på rundt 
67 %.  

Tjenestene som teamet yter er:  

• Støttesamtaler, praktisk bistand, råd og veiledning. 
• Informasjon, samarbeid med interne og eksterne aktører.  
• Henvisning til spesialisthelsetjenesten, private leverandører av helse- og 

omsorgstjenester, utarbeidelse og koordinering av individuell plan (IP). 
• Støttesamtaler med pårørende ved behov 
• Samarbeid med spesialisthelsetjenesten om oppfølging av pasienter i LAR 

(legemiddelassistert rehabilitering. 
• Psykisk helse og rusteam har faste dialogmøter med fastlegene.  
• Psykisk helse og rusteam samarbeider tett med spesialisthelsetjenesten, fengsel og 

NAV rundt enkeltbrukerne. Tjenesten samarbeider med de som brukeren ønsker at det 
skal være et samarbeid med.  

• Tjenesten har et fast medlem inn i et ”Tverrfaglig tiltaksutvalg” (TT) rundt ungdom 

som går på ungdomsskolen og Re vgs. 
• Samarbeid med politiet, helsesøstre og folkehelsekoordinator i forbindelse med 

gjennomføringen av foreldremøtene i alle 7.klassene i kommunen. 
• Tirsdagslunsj for en gruppe med avhengighetsproblematikk. 8-10 brukere deltar her. 
• Turgruppe på torsdager 1-2 brukere. 
• Golf Grønn Glede  
• Treningstilbud for brukergruppen i samarbeid med Revetal Treningssenter, oppstart 

januar 2018.  
• Dag- og aktivitetstilbud for 26 brukere (16 i 2017). Det har vært stor aktivitet på Dal 

gård og dette er et forutsigbart tilbud. Det er knyttet 2 årsverk til dagtilbudet.  På grunn 
av totalmengden av utfordringer brukergruppen har, er  erfaringen at det er behov for å 
være to ansatte tilstede alle dager.  

 
Det ble i 2018 gjennomført to samlinger for psykisk helse- og rusteam, en på våren og en på 
høsten. Fokus her var arbeidsmiljøprosess med Nav arbeidslivssenter, idémyldring og 
planlegging av nytt dagtilbud som skal etableres i lokalene etter Biblioteket på Brår.  Som en 
direkte oppfølging av den eksterne gjennomgangen, så vil teamet fra 1.4.19 organiseres ut fra 
dagtilbudet Treffpunktet. Det vil bli mer fokus på samtaler og aktivitet i gruppe, og 
individuelle samtaler der det er behov for det.  
 
Psykolog:                                                                                                                    
Psykolog 100% stilling. Psykologen har samtaler, deltar på samarbeidsmøter med DPS, NAV, 
barneverntjenesten og helsesøster, samt yter noe veiledning til personalgruppen i psykisk 
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helse og rusteam. Kommunepsykologen sluttet i august. Hadde da oppfølging med 25 
brukere. Leder for psykisk helse og rusteam har bakgrunn som kognitiv terapeut og overtatt 
denne oppgaven i påvente av at ny psykolog blir ansatt og har oppfølging av 15 brukere ved 
slutten av 2018. Ny psykolog er på plass 1.5.2019.  
 

Sykefravær: 
Sykefraværet for Virksomhet psykisk helse og miljøarbeid var i 2018 på 9,7%, det samme 
som i 2017. Prosjektet «Tett på» startet opp høsten 2018.  
 

Kompetanseheving/rekruttering: 
Det er satset på videreutdanning i kognitiv terapi og spesialistutdanning for psykolog. Ansatte 
har kommet med innspill til opplæring- og kompetanseplan.  
 
Psykisk helse og rusteam: etablere felles teoretisk grunnlag for forståelse for samtalene med 
pasienter/brukere.  

Det er avdekket et behov for økt kunnskap om målrettet miljøarbeid, mer kunnskap om det 
elektroniske pasient journalsystemet, dokumentasjon, fag administrativt system (FAS),  
kapittel 9 i helse- og omsorgstjenesteloven, og konflikthåndtering. Dette er implementert i 
Virksomhetsplanen for 2018 og er videreført i 2019. 

Brår omsorgsboliger har lav dekning av kvalifisert personell til å jobbe med målrettet 
miljøarbeid, og for å administrere det fagadministrative systemet.                                                                                
Det ble i 2016 gjennomført et nasjonalt tilsyn i forhold til utviklingshemmede som peker på at 
kvalitet/tjenesten ikke er tilfredsstillende i boliger, og at det også er mangelfull eller dårlig 
dokumentasjon. Vi finner de samme svakhetene på Brår, noe som er avdekket ved 
internkontroll og ved tilsyn på enkeltvedtak fra Fylkesmannen.   
 
 Det er et særlig behov for å rekruttere vernepleiere til boligene for funksjonshemmede, men 
også sykepleiere pga av somatiske oppfølgingsbehov.   
 

Tilsyn: 
Det gjennomføres årlig leggemiddelrevisjon av tilsynsfarmasøyt. Dette medfører stort fokus 
på opplæring, vedlikehold og gode prosedyrer. Virksomheten har etablert ny prosedyre. Det er 
også iverksatt e-læringskurs i forhold til legemiddelhåndtering.   
 
 
NAV: 
Klientmassen kjennetegnes ved sammensatte problemstillinger. Mange trenger bistand fra 
flere instanser over lang tid. I 2018 har det noe økning av ungdom og flyktninger med fullført 
introduksjonsprogram, men som ikke har kommet seg ut i arbeid. Begge gruppene trenger 
mye og tett oppfølgning og det er en utfordring å få i gang aktivitet for disse gruppene. I 
forhold til flyktningene er det og en utfordring med lite norsk språk.  

 
Sosialavdelingen: 
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I hele 2018 har det vært et stort fokus på ungdom, for å motivere og få de ut i arbeid eller 
utdannelse. NAV Re benytter seg av 2 dedikerte ansatte i forhold til oppfølgning av ungdom. 
Antall unge (18 -25) med behov for tjenester etter Lov om Sosiale tjenester er stabilt fra 2017 
på 45.  Selv om det har vært noe stabilitet i forhold til antall, er det utfordringer ved denne 
gruppen hvor de fleste mottar kun økonomisk sosialhjelp, og kun et fåtall mottar supplerende 
stønad ved siden av statlig ytelse som AAP. Denne gruppen er en prioritert gruppe i 
sosialavdelingen, og får bistand i form av tett, individuell oppfølgning, jevnlige samtaler, 
bistand til jobbsøking, arbeidstrening og praksisplass. 

Gjennom hele 2018 var NAV Re sitt eget ungdomstiltak «#aktiv frem» tatt i bruk fult ut på 
Næringsbygget på Revetal. Alle ungdommer som henvender seg til NAV Re blir kalt inn til 
samtale med veileder ved oppstart og gjennomføring av grunnleggende kartlegging gjøres. 
Det ble vektlagt gruppebaserte aktiviteter, samt individuelle samtaler. Det var satt opp 
oppmøte 3 dager i uka.  

En stor andel er i arbeidstrening og noen har fått jobb. For noen ungdommer blir 
kompetansehevning viktig for å nå mål om å komme i arbeid. Målet er å få varige løsninger 
som gjør at ungdommene blir økonomisk selvhjulpne.  

De kommunale sosialhjelpssatsene følger de statlige retningslinjer. 

 

 

Antall brukere og vedtak 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Antall klienter  
pr. 31.12 

223 214 218 243 260 229 223 145 

Hvorav unge 
mellom 18 og 25 år 

64 67 66 70 35 27 45 45 

Antall (vedtak pr 
31.12 
 

1474 1429 1434 1429 1658 2106 2305 2059 

 

 

Flyktning tjenesten: 
Flyktningkonsulentene og oppfølgning av introduksjonsprogrammet ble flyttet ut fra NAV Re 
i mars 2018 og til IAO(Inntak, arbeid og oppfølging) ved Tønsberg Læringssenter. NAV Re 
beholdt 60% stillingsressurs for å saksbehandle søknad om supplerende økonomisk 
sosialhjelp, mens alt i forhold til introduksjonsstønad og oppfølgning av introdeltakere skal 
ligge hos IAO. Det ble etablert samarbeidsmøter mellom NAV Re og IAO fra sommeren 
2018.  
 
I mars startet en gjennomgang av det kommunale saksbehandlingssystemet. Det viste seg da 
at flyktninger var registrert med flere familiemedlemmer som egne saker. Dette gjorde at flere 
familier ble telt flere ganger som gjorde at antall klienter ble feil. Dette forklarer nedgangen 
fra i fjor, og at det er færre  antall vedtak i 2018 enn i 2017.   
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Kvalifiseringsprogrammet (KVP) 
Programmet starte i 2009 og er et tilbud til personer som ønsker å komme i arbeid eller 
meningsfull aktivitet, men som trenger tilpasning og tilrettelegging.  
KVP skal være individuelt tilpasset og programmet skal hovedsakelig inneholde 
arbeidsrettede tiltak og aktiviteter, samtidig som det også er rom for ulike typer behandling 
(psykolog, lege, osv.). Programmet kan også inneholde andre tiltak som er med på å forberede 
overgang til arbeid, som for eksempel opplæringstiltak, motivasjons-trening og lignende. APS 
(arbeidspraksis i skjermet virksomhet) og AB (Arbeid med bistand), og arbeidstreningsplass i 
ordinær bedrift (AT) er aktuelle tiltak i kvalifiseringsprogrammet. 

I løpet av 2018 har totalt 5 deltakere vært i KVP. De har hatt praksisplass i bedrift. Deltakerne 
har i tillegg også fått oppfølging/veiledning i forhold til økonomi/gjeld.  

 
Boligkontoret 
Oppgaver lagt til boligkontoret er; bostøtte og tildeling av kommunal bolig. Boligkontoret har 
vært preget av sykefravær og ble fulgt opp av merkantil og NAV Leder fra 
september/oktober. I 2018 ble mye overflyttet til Te (Tønsberg Kommunal Eiendom), men 
NAV Re deltar på boligfordelingsmøtene. Videre samarbeider NAV tett med kommunens 
økonomiavdeling og Te om oppfølging av kontrakter/depositumsgarantier med tanke på å 
hindre utkastelser, sikre betaling av husleie mv. 
 

Bostøtte 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Sum innvilget bostøtte kr 3493385,- 3381476,- 3564750,- 2891523,- 2800148,- 
Sum utbetalt bostøtte   kr 3493385,- 3381476,- 3564750,- 2891523,- 2800148,- 

 

Boligmarkedet har vært vanskelig og varierende også i 2018 og husleieprisene har økt som 
følge av det stramme leiemarkedet. Det har i hele 2018 vært jobbet kontinuerlig for å skaffe 
tilfredsstillende boligløsninger for de som trenger bistand i forhold til å skaffe midlertidig 
bolig, varig bolig og i forhold til å kunne beholde bolig.  

 
Startlån/tilskudd;   
Re kommune har i løpet av 2018 mottatt 39 digitale søknader og 8 papirsøknader om startlån 
og tilskudd til etablering fra 48 ulike søkere. Bakgrunnen for at det er flere søknader enn 
søkere, er at et par søkere har måttet søke om opplåning på allerede innvilget startlån, samt at 
enkelte søkere har sendt inn søknad om startlån og/eller tilskudd flere ganger i løpet av året. 
Bakgrunnen for den sterke økningen i antall søknader fra 2016 og frem til utgangen av 2018, 
antas å ha sin årsak i bankenes strenge restriksjoner og krav i forhold til privatpersoners 
mulighet for å få lån, jfr innskjerpinger i utlånspraksis etter ny boliglånsforskrift som kom i 
2016. 10 søknader om startlån er innvilget og utbetalt i løpet av året, mens 29 søknader er 
avslått. De aller fleste avslag er på bakgrunn av at søker ikke er bosatt i Re kommune, mens et 
lite mindretall er avslått på grunn av at man anser at lånesøker ikke har tilstrekkelig 
betjeningsevne over tid. Det har ikke vært noen søknader om boligtilskudd til tilpasning, mens 
5 stykk har fått innvilget boligtilskudd til etablering, hvorav 4 av disse har blitt gitt i 
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kombinasjon med startlån. 
 
 

 2015 2016 2017 2018 

Innvilget startlån, 

utbetalt 

 2 stk 

645.000 

5 stk 

1.808.000 

 

5 stk       

5.749.560 

 

10 stk  

8.435.851 

Innvilget startlån, ikke 

utbetalt 

  4 stk      3.364.000 

 

1 stykk 

1.690.000 

Avslag startlån  11   29  29 
 

Innvilget startlån ikke 

benyttet 

2 stk   

610.000 

1 stk 
400.000 

1stk       2.700.000         1 stk 

2.350.000 

Innvilget boligtilskudd 

- tilpassning 

3 stk    

335.000 

2 stk 
130.000 

 1 stk 
40.000 

Innvilget boligtilskudd 

- etablering 

   2 stk 
228.000 

Avslag boligtilskudd    45 
 

 
Det administrativt startlånsutvalget behandler alle søknader om startlån og tilskudd etter avgitt 
saksinnstilling fra saksbehandler ved NAV Re. Søknadene behandles etter retningslinjer 
vedtatt av Kommunestyret i 2016. 
8 søknader om startlån ligger over til behandling i 2019, da Re kommune ikke har hatt 
tilstrekkelig med tilgjengelige startlånsmidler for å vurdere søknader om full finansiering. 

 

Gjeldsrådgivning:                                                                                                                               
Kommunen har en lovfestet plikt til å gi befolkningen gjeldsrådgivning. Behovet for 
gjeldsrådgivning er økende. NAV Re har en 100% stilling til dette arbeidet.  

Gjeldsrådgiver jobber tett med sosialkonsulentene, boligkonsulenten og øvrige 
saksbehandlere i NAV-kontoret. Det er av stor betydning for NAV Re å ha kompetanse på 
gjeldsområdet. Gjeldsrådgiver deltar i Vestfold og Telemark Gjelds råd og Fylkesmannens 
årlige fagsamling og samarbeider med namsmannen og skatteoppkrever. Gjeldsrådgiver har 
deltatt i faste samarbeidsmøter med gjelds rådgivere for Tønsberg og Færder siden sommeren 
2016, da samarbeidet i gjeldsråd for Indre og Nordre Vestfold ble faset ut i forbindelse med 
kommunesammenslåingene. 

Det er i løpet av 2018 innkommet 20 nye søknader, hvorav 19 ble innvilget tjenesten 
økonomisk råd og veiledning. De aller fleste som søkte oppfylte grunnvilkårene for å innvilge 
tjenesten, med unntak av 1 som fikk avslag på bakgrunn av oppholdskommune. 



16/19 Kontrollutvalgets uttalelse til Re kommunes årsregnskap og årsberetning 2018 - 19/00099-5 Kontrollutvalgets uttalelse til Re kommunes årsregnskap og årsberetning 2018 : arsberetning 2018

80 
 

En stor andel av de rådsøkende har midlertidige ytelser, i form av arbeidsavklaringspenger, 
tiltakspenger eller dagpenger.  
 

Det ble i 2018 oversendt 2 saker til Gjeldsordningsgruppa i Sandefjord. Det er videre sendt ut 
åpningsbrev i forhold til den nye standarden for utarbeidelse av utenrettslige gjeldsordninger i 
2 saker, hvor rettslig gjeldsordning er alternativet, om man ikke kommer frem til noen frivillig 
avtale med kreditorene. 

Det har i 2018 ikke vært noen saker knyttet til gjeldsrådgivning hvor man har benyttet startlån 
for å refinansiere gjeld inn i bolig. Tidligere år har dette blitt benyttet som et virkemiddel for å 
unngå at skyldner mister boligen på grunn av tvangssalg, da det har vært tilstrekkelig friverdi 
i bolig og låntager har hatt nødvendig betjeningsevne, men dette har ikke vært mulig i år. 
Gjeldsrådgiver har videre fått henvist 3 saker det siste året hvor 2 barnefamilier og 1 
samboende par har stått i fare for å miste bolig gjennom tvangssalg. Felles for sakene er at 
husholdningene har påtatt seg så stor gjeldsbyrde at man ikke har hatt mulighet til å bistå 
disse i forhold til eventuell refinansiering. Man ser en tendens til at rådsøkende har en 
gjeldsbyrde som er omfattende i kroner og øre, men også i antall kreditorer, med et stort 
innslag av forbruksgjeld og kredittkortgjeld. 

 
Smittevern: 
Kommuneoverlegen følger fortløpende smittevernmeldinger som kommer inn fra fastleger og 
spesialisthelsetjenesten. Dette sammenfattes på slutten av året i egen tabell. Mavetarm 
infeksjoner dominerer bildet, hovedsakelig pga campylobakterier og salmonella.  
 
All tuberkuloseoppfølging gjøres i regi av helsestasjonen. Spesielle problemstillinger drøftes 
fortløpende med kommuneoverlegen.  
 
Smittevernplanen sammen med annet beredskapsplanverk er revidert og samordnet med 
planene til Tønsberg kommune.  
 
 
Trygge lokalsamfunn/Folkehelsekoordinator: 
Dette området har en egen styringsgruppe som består av: 
Ordfører- leder, hovedutvalgsledere for DEN og HOV, rådmann, kommunalsjef for helse, 
velferd og tekniske tjenester, kommunalsjef for oppvekst og kultur, koordinator – sekretær. 
 
Trygge lokalsamfunn har i 2018 prioritert 5 innsatsområder: Eldre - hjemmeulykker-
fallforebygging, Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme/politiråd med egen 
avtale mellom kommunen og politiet, Rusforebygging, Trafikksikkerhet, Livredning med 
registrering av kommunens hjertestartere i 113. 
I arbeidsmetodikken til Trygge lokalsamfunn, skal det være et samarbeid med blant 
annet  kommunens lag og foreninger, foreldremøter, Trygg trafikk samt regionale, nasjonale, 
internasjonal tverrfaglige nettverk for å kunne forebygge skader og ulykker.  
 
Folkehelsearbeidet er i et Partnerskap med Vestfold fylkeskommune. Re er også med i et 10 
års programmet for psykisk helse i folkehelse med Smart oppvekst.  
 
Viser til egen årsrapport fra 2018 for mer detaljert beskrivelse av arbeidet som gjøres. 
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Måloppnåelse 
 
Hovedmål fra økonomiplan 2018 - 2021: 
 
19. Det er etablert et tverrfaglig boligtildelingsteam(kontor)  
Teamet er etablert og har jevnlige møter. 
Målet anses som oppnådd.  
 
20. Det er utarbeidet en egen plan for bruk og utnyttelse av velferdsteknologi innen 
pleie- og omsorgstjenestene. 
Strategiplan for velferdsteknologi ble vedtatt 21.juni 2016. Det arbeides videre med 
handlingsplan og plan for gevinstrealisering  
 
21. Det er utarbeidet en plan med tiltak for å få unge mottakere av sosialhjelp over i 
arbeid. 
Utarbeidet egen plan og opprettet eget tiltak « #aktiv frem». Dette er et tiltak for alle 
ungdommer som henvender seg til NAV.  
 
22. Andelen deltidsstillinger i kommunens pleie og omsorgstjenester er redusert. Som 
hovedregel har ingen lavere enn 50% dersom de ikke ønsker det selv. 
Virksomhet helse og omsorg har i løpet av perioden 2015 og 2016 fått endret den 
gjennomsnittlige stillingsstørrelsen fra 58,02 til 63,62. 2018 tall foreligger ikke. 
 
Virksomhet Psykisk helse og miljøarbeid har i 2018 en gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 
71,9%. 
 
 
Økonomisk resultat:   
 

Virksomhet Netto Netto reg. Avvik Kommentar

Alle tall i hele tusen kroner regnskap budsjett

Samhandling/Trygge lokalsamfunn 868 944 76 Innsparing 

   NAV i Re 29 163 30 321 1 158 Innsparing 

Helse og omsorg 109 458 109 628 170 Innsparing 

Psykisk helse miljøarbeid 73 291 72 143 -1 148 Merforbruk 

HELSE- OG VELFERD 212 780 213 036 256 Innsparing  
 
Helse – og velferd: Regnskapet viser at sektoren hadde et mindreforbruk på 0,25 mill. kr .  
 
NAV Re:  
 
Virksomheten hadde ved årets slutt et mindreforbruk på kr 1,1 mill. kr. 
Dette skyldes i hovedsak: Ansvar 3130 – Flyktninger    
 
Budsjettet var basert på mottak av 15 flyktninger. Det ble bosatt 8 personer, 4 voksne og 4 
barn 

Hovedpunktene viser: 
Merforbruk på økonomisk sosialhjelp på kr 2.7 mill. fordelt på økonomisk sosialhjelp til 
livsopphold og botilskudd. 



16/19 Kontrollutvalgets uttalelse til Re kommunes årsregnskap og årsberetning 2018 - 19/00099-5 Kontrollutvalgets uttalelse til Re kommunes årsregnskap og årsberetning 2018 : arsberetning 2018

82 
 

Mindreforbruk på Flyktningetjenesten på kr 3.682 mill. Færre bosettinger og 4 av de 8 bosatte 
er barn, samt for mye utbetalt til Tønsberg voksenopplæring i 2017. 
 
Helse og omsorg:   
Regnskapet viser at virksomheten gikk i balanse ved årets slutt, et lite mindreforbruk på kr 0.2 
mill. 
 
Ved budsjettrevisjon 1.tertial viste prognosen et merforbruk på kr 2.600`. Dette var knyttet i 
hovedsak til ekstrahjelp, vikarer og ressurskrevende tiltak på demensavdeling.                                    
Virksomheten ble tilført kr 1.300` til demensavdelingen. 
 
Ved budsjettrevisjon 2.tertial var prognosen en forverring med et merforbruk på kr 3.000`. 
Dette var i hovedsak på bakgrunn av utvikling av ressurskrevende tiltak og åpning av en ny 
fløy. 
Virksomheten ble tilført kr 2,000` 
 
Salg av plasser til Tønsberg kommune hvor mange av plassene dekkes innenfor allerede 
eksisterende bemanning, ga virksomheten store muligheter til å dekke opp for lavt budsjetterte 
vikarutgifter. Dette var en av hovedårsakene til at virksomheten leverer et regnskap i balanse. 
 
 
Psykisk helse og miljøarbeid:  
Psykisk helse og miljøarbeid fikk ved budsjettjustering 2.tertial tilført kr 1.000`. Dette på 
bakgrunn av varslet merforbruk knyttet opp mot et høyt antall ressurskrevende brukere. 
 
Regnskapet viser at virksomheten hadde et merforbruk på kr 1.100.000,- 
 
Det har i hovedsak fordelt seg slik: 
Ansvar 3430 – Brår omsorgsboliger Øst   Merforbruk  kr    500` 
Ansvar 3431 – Brår omsorgsboliger Vest   Merforbruk   kr  1.100` 
Ansvar 3422 – Aktivitet og dagtilbud   Mindreforbruk kr     500` 
 
Høyt merforbruk for omsorgsboligene på Brår skyldes mange ressurskrevende tiltak og høyt 
sykefravær. Mange av beboere i Brår omsorgsboliger øst og vest, har gjennom året blitt 
dårligere fungerende og trenger mere bistand. 
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Teknikk og næringstjenester 
 
Beskrivelse av rammeområdet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Viktige hendelser  
 
2018 var første året for det nye landbrukskontoret for Re og Tønsberg. Oppgavene består i hovedsak 
av lov- og tilskuddsforvaltning. Året bar  preg av en tørkesommer Norge ikke har sett maken til siden 
1947. Det avstedkom svært mange avlingssviktsaker.  
 
Plan, kart, oppmåling og byggesak ble fra 1. oktober 2017 flyttet til Tønsberg som er vertskommune 
for felles samarbeid på disse områdene fram til 01.01.2020.  
 
 
Drift 
 
Vann 
Den kommunale vannforsyningen har vært tilfredsstillende i 2018.  
Unntaket er Krakken vannverk hvor kun ett borehull er i drift og hvor vannverket måtte settes ut i en 
periode pga påvisning av termotolerante koliforme bakterier i drikkevannet.. 
Arbeidet med fremføring av VIV-vann til Krakken ble påbegynt høsten 2018 og ventes sluttført våren 
2019. 
Det er utarbeidet plan for reduksjon av lekkasjer i samarbeid med Vestfold Vann IKS.   
Hovedplan vann og avløp vedtatt i k-sak 026/17, rammebevilgning i økonomiplanperioden på kr 31,0 
mill. 
 
 
 
Investeringer Hovedplan vann/avløp 2018 

Tiltak vann Kostnad 
Svinevoll Næringsområde  
Fornying ledningsnett Revetal Vest Kr 1.366.000,- 
Fornying ledningsnett Optunveien Kr 1.022.000,- 

Virksomhet/organisering Hovedoppgaver  
Teknikk og næringstjenester ( 
 
Tjenestene utføres fra følgende 
virksomheter i Tønsberg: 
- Tønsberg kommunale 

eiendom: 
-      Eiendomsdrift 
-      Renhold 
- Bydrift: 
-      Kommunalteknikk 
- Kommuneutvikling: 
-     Landbrukskontor 
- Stab i Re:      
-   Miljørettet Helsevern  
 

 

- Forvaltning av kommunale bygg/anlegg, herunder 
vedlikehold, renhold, energiforvaltning, utleie 

- Prosjektering/byggeledelse nye bygg 
- Brann- og feiertjenesten 
- Kommunal vannforsyning, avløp og renovasjon 
- Vedlikehold/nyanlegg av kommunale veger 
- Næringsutvikling/etablererveiledning 
- Forvaltning fisk og vilt 
- Oppgaver etter lov om helsetjenester § 1-4 og  

kap. 4a samt forskrift om miljørettet helsevern  
- Miljøvern-/friluftsoppgaver 
- Landbruksforvaltning  
- Byggesaksbehandling etter plan-/bygningsloven 
- Kart/oppmåling, oppgaver etter delingsloven, jfr. 

også deler av matrikkelloven 
- Reguleringsplaner, delingssaker 
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Sum investeringer Hovedplan Vann 2018 Kr 3.384.000,- 
 

Tiltak avløp Kostnad 
Oppgradering Søbyholmen renseanlegg Kr    700.000,- 
Fornying ledningsnett Revetal Vest Kr 1.200.000,- 
Fornying ledningsnett Optunveien Kr 1.021.000,- 
Sum investeringer Hovedplan Avløp 2018 Kr 2.921.000, 

 
Kommentarer til de enkelte postene: 
 
Søbyholmen er oppgradert bygningsmessig, samt at det er igangsatt en renselinje i 2018. 
Det ble gjennomført en mulighetsstudie av renseanlegget for å få vurdert hvor lenge det 50 år gamle 
renseanlegget kan forventes å fungere optimalt. 
Avløpssanering av Svinevoll næringsområde ble utført og ny pumpestasjonen ble satt i drift i 2018. 
 
 
Vei 
Driftsbudsjettet for veivedlikehold er ikke tilført spesielle tilleggsbevilgninger i 2018. Det er kun 
asfaltert noe mindre strekninger på Grøumveien, samt at diverse småstrekninger er flatlappet. 
 
 
Landbruk 
Samlet sett har landbrukskontoret Re og Tønsberg saksbehandlet 111,1 millioner i 
tilskudd/utbetalinger til landbruket i de to kommunene. Det er fattet 977 vedtak om utbetalinger. I 
tillegg kommer 33 lovsaker etter jord- og konsesjonsloven, og plan- og byggesaker vi har uttalt oss til. 
Omdisponering av dyrket mark skjer i stor grad gjennom reguleringsplaner der dobbeltsporet jernbane 
tar hele 87 daa  av de 99 dyrket mark som ble omdisponert  i de to kommunene. 

 
Tilskudd og aktivitetsoversikt Landbrukskontoret Re og Tønsberg (oppdatert 2018-tall)  

 
 
Miljørettet Helsevern 
Miljørettet helsevern i Vestfold er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Holmestrand, 
Horten, Lardal (Larvik), Færder, Re, Sande, Svelvik og Tønsberg. Tidligere Stokke og Andebu 
kommuner var med i ordningen fram til 01.12.2018. Re kommune er vertskommune. Avdelingen er 
organisatorisk plassert under kommunalsjef for Helse, velferd og tekniske tjenester.  
Det er utarbeidet en tilsynsplan basert på en risikovurdering av tilsynsobjektene. Samtlige planlagte 
tilsyn i skoler og barnehager i Re er gjennomført i 2018. Hovedregelen er at alle skoler og barnehager 

Tiltak Re Tønsberg SUM 
Innovasjon Norge    9,1 mill (13 stk) 
Produksjonstilskudd  46,0 mill (231stk) 15,5 mill (99 stk) 61,5 mill (330 stk) 
Regionalt miljøtilskudd 5,1 mill (149 stk) 1,1 mill (52 stk)            6,2 mill 201 stk 
Spesielle miljøtiltak 1,2 mill (17 stk) 0,2 mill (3 stk)  1,4 mill (20 stk) 
Dreneringstilskudd 1,5 mill (10 stk) 1,4 mill  (11 stk) 2,9 mill (21 stk) 
Avlingssvikt 21 mill              (196 stk) 6,5 mill  (86 stk) 27,5 mill forl. (282 stk) 
Skogfondsaker 2.0 mill (99 stk) 0,5 mill  (24) 2,5 mill (123 stk) 
Omdisponert dyrka mark   99 daa 
                      dyrkbar mark   25 daa 
Konsesjonssaker 9 stk 5 stk 14 stk 
Jordlovssaker 16 stk 3 stk 19 stk 
Felt elg 42 6 48 
Felt hjort 11  11 
Felt rådyr 268 165 433 
Dyrka mark 75 421 daa 41 470 daa 116 891 daa 
Dyrkbar jord 11 303 daa 16 047 daa  27 350 daa 
Produktiv skog 122 593 daa 33 772 daa 145 365 daa 
Landareal 222 270 daa 106 175 daa  328 445 daa 
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får tilsyn hvert 5. år, men i 2018 ble det også gjennomført tematilsyn med risikovurdering og sikkerhet 
som tema i to godkjente barnehager i kommunen.  
Miljørettet helsevern hadde en aktiv rolle med å utarbeide høringsdokument etter brannen på Revac i 
tillegg til at vi bisto med prøvetaking under selve brannen. 
Vi har deltatt på kontaktmøter med Langøya og hatt oppfølging med badeanlegget ved Revetal 
ungdomsskole, et arbeid som ikke er sluttført ved utgangen av 2018. 
Avdelingen har invitert til og hatt seks samarbeidsmøter med kommuneoverlegene og  hatt to 
samarbeidsmøter med eiendomsforvaltningen TKE i 2018. 
Utfyllende informasjon finnes på www.mhvivestfold.no med regnskap og egen årsrapport. 
 
Oppgavene er gjennomført i tråd med handlingsplanen for 2018Planlagte tilsyn er gjennomført. Alle 
skoler og barnehager har hatt tilsyn i løpet av den siste fem års perioden. 
Det har vært gitt uttalelser til arealplaner og andre planer i kommunen. 
Avdelingen har invitert til og avholdt fem samarbeidsmøter med både kommuneoverleger og 
eiendomsforvaltere i 2017. 
Utfyllende informasjon finnes på www.mhvivestfold.no med regnskap og egen årsrapport. 
 
 
Plan, kart/oppmåling og byggesak 

 
Virksomheten har i 2018 løst følgende oppgaver: 

• Kommuneplanlegging 
• Forvaltning av geodata 
• Plan- og byggesaksbehandling –Ulovlighetsoppfølging 
• Oppmålingsforretninger og føring av matrikkelen 

 
 
Mål for økonomiplanperioden  
 

1. Gjennom strategisk næringsplan for 3K er det etablert gode møteplasser for samarbeid 
mellom kommune og næringslivet. 
Ikke gjennomført, næringsplan for 3K er ikke utarbeidet.  
Det er i stedet utarbeidet strategisk næringsplan for Re og Tønsberg for 2018-2021. Endelig plan 

blir behandlet av Re kommune i k-sak 005/18. 
 

2. Energiforbruket i kommunale bygg er redusert med 10 % i planperioden. 
       

Forbruk i kWh. i kommunens formålsbygg (ca. 59.000 m2): 
 

År El. kWh Olje kWh Gass kWh Bioenergi 
kWh 

Totalt kWh 

2016 6.910.077   40.284 53.270 1.099.100 8.102.731 
2017 7.371.380 359.150 78.673   854.000 8.663.203 
2018  8.368.074  226.471  45.715  173.910  8.830.370 

 
 Energiforbruket har økt med 1,9% fra 2017.  Energikostnaden har økt fra 9 til 9,6 mill. kr. 
 

 
 
 
 
 
3. Kommunale bygg i Re er godt vedlikeholdt.  

Kommunale bygg: 
Fra 01.01.2018 er ansatte ingeniør, vaktmestere, renholdere overført til Tønsberg kommune som 
drifter og vedlikeholder bygningsmassen inntil kommunesammenslåing 01.01.2020. Også boligutleie 
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ble overført til Tønsberg fra mars 2018. Overføring av oppgaver vil på sikt føre til stordriftsfordeler og 
gode rutiner, mens i oppstartfasen har det vært krevende for ansatte i Tønsberg å sette seg inn i status i 
Re i forbindelse med at to av nøkkelpersonene for boliger i Re har pensjonert seg i perioden.  
 
Ny svømmehall på Revetal ungdomsskole ble åpnet høsten 2018. 
 
Vedlikeholdsmessig har det vært et svært begrenset budsjett å utføre vedlikehold innenfor.  
 
Følgende større vedlikeholdsprosjekter er gjennomført på driftsbudsjett i 2018; 

Kommunehuset Ombygging av SD-anlegget, ferdigstilles i 2019 
Kommunehuset Renset ventilasjonskanaler 
Revetal ungdomsskole Malt 2003-bygget 
Solerød skole Skrapet og malt alle vinduer 
Solerød skole Lagt nytt gulvbelegg flere steder 
Ramnes skole Asbestsanering 
Revetal barnehage  Montert nye takrenner 
Revetal barnehage  Innvendig maling i store deler av bygget 
Fon Barnehage Malt utvendig 
Brekkeåsen barnehage Malt gammelt bygg og lekeskur 
Ramneshallen  Tak i garderober er skiftet pga fuktskader  
Ramneshallen Montert nytt ballnett 
Re-tek Ombygging av datarom til møterom 
Re Helsehus* Utbedring av lekkasje sprinkleranlegg  

 
*Forsikringsskade Re Helsehus; 
Sprinkleranlegget ved Helsehuset fylte seg ved et uhell med vann som frøs på kaldt loft. Det resulterte 
i vannlekkasje på loft og vanninntrenging i boliger i etasjene under.  
Skadeomfanget begrenset seg til våte himlingsplater og skader på selve sprinkleranlegget. 
Saken er fulgt opp av KLP med takstmann og utbedringer utført. Det er gjort endringer på anlegget for 
å unngå at dette skal kunne skje igjen.  
 
Følgende investeringsprosjekter er gjennomført eller er under planlegging i 2018; 
 

Re Helsehus Ombygging cafe 
Re Helsehus Oppgradering div inventar fast utstyr storkjøkken 
Røråstoppen skole Lyddempende tiltak  
Røråstoppen skole Solavskjerming fasade øst  
Skjeggestadåsen barnehage Solavskjerming fasade øst 
Bygg, brannsyn, ENØK, 
oppgradering 

Rørostoppen skole;  lukket avvik på støv fra vegg i gymsal 
Solerød skole; Etablert branncellebegrenset skille i rømningsvei, 
inkl branndører.            
Revetal barnehage; Avvik i rapport fra Norconsult er lukket        
Brår barnehage; Etablert branncellebegrenset skille i 
rømningsvei, byttet dører og vinduer. 
Ramneshallen; Oppgradert dørløsning for rømning                                                                     

Brekkeåsen barnehage Bod/vognskjul utføres i 2019 
Solerød barnehage Prosjektert. Utbygging i 2019 
Vålehallen Gulvet er skiftet 
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Økonomisk resultat

Her vises avvik pr avdeling

TEKNIKK OG NÆRING Regnskap Budsjett Avvik Kommentar

Utgift 99 954 95 371 -4583 Merutgift
Inntekt -56 689 -55 522 1167 Merinntekt

Netto utgift 43 266 39 849 -3 417 Merutgift
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4. System for internkontroll i Re kommune 

Rådmannen har det overordnede ansvaret for betryggende internkontroll i kommunen, og 
kommunalsjefer og virksomhetsledere har ansvar innenfor sine respektive områder.  
Internkontroll er etablert på alle kommunens ansvarsområder. 
 
Internkontroll utøves i Re kommune via et omfattende sett av virkemidler.  
Summen av disse virkemidlene er kommunens internkontrollsystem. 
 
Internkontrollsystemet og dets omfattende virkemidler kan beskrives slik: 
 

• Intranettet er et samlet dokumentarkiv med rutiner, retningslinjer og prosedyrer for 
de enkelte sektorer vedr. personalforhold og kvalitet på tjenester med mer. 

• Kvalitetssystemet Compilo. Systemet er et helhetlig kvalitetssystem som er tatt i 
bruk i Re kommune. Det omfatter dokumentarkiv med rutinebeskrivelser pr 
tjenesteområde med oppfølgingsrutiner og et system for avviksmeldinger. Det er 
utviklet rutiner i samarbeid med Tønsberg kommune. 
 

STYRINGSARBEID I VIRKSOMHETENE: 
 
• Virksomhetsleders egenerklæring til rådmannen. Rådmannen innhenter hvert år 

virksomhetsledernes vurdering av eget område på skjemaet «Virksomhetsleders 
egenkontroll». Det inneholder bl.a.: 

a. Kjennskap til innhold i sentrale dokument som reglement for budsjetter, 
delegasjon, økonomiforvaltning, etikk, saksbehandling, nærværsarbeid. 

b. Vurdering av om alle rutiner er gjort godt kjent for alle ansatte. 
c. Bekreftelse på betryggende internkontrollsystem i virksomheten; at etikk 

jevnlig tas opp i møter, medarbeidersamtaler gjennomføres, virksomhets- og 
kompetanseplan foreligger, vernerunder og oppfølging av 
medarbeiderundersøkelser. 

d. Innspill og behov for bistand og forbedringer på områder.  
 

• Virksomhetene utarbeider virksomhetsplaner basert på vedtatte budsjetter og 
evaluerer disse i egne årsberetninger, som igjen tas inn i kommunens samlede 
årsberetning. 

• Medarbeidersamtaler er innført på alle nivå, beskrevet i egen rutine. Dette bekreftes 
av virksomhetslederne til rådmannen årlig. 

• Samtaler som gjennomføres mellom rådmann og kommunalsjefer, kommunalsjefer og 
virksomhetsledere, virksomhetsledere og avdelingsleder/fagsjefer er styringssamtaler 
der måloppnåelse og nye mål blir drøftet. Mål fra virksomhetsplaner og innspill fra 
leders egenkontroll er tema. 

• Innen skoler og barnehager gjennomføres det i tillegg årlige styringssamtaler der 
ledergrupper og større personalgrupper, sammen med kommunalsjef, drøfter mål og 
måloppnåelse innen kvalitet og produksjon, arbeidsmiljø og nærværsarbeid for ansatte. 
Følgende rutiner foreligger: 

a. System for kvalitetsvurdering av barnehager etter lov om barnehager. 
b. System for kvalitetsvurdering av virksomheter etter opplæringsloven. 
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SYSTEMER FOR KONTROLL AV KVALITET/ EVT AVVIK FRA MÅL. 
• Avviksmeldingssystemet for å melde avvik med konsekvenser for ansatte; HMS 

avvik, og avvik med konsekvenser for brukere av kommunale tjenester; tjenesteavvik. 
1. HMS avvik skal sendes verneombud, behandles av ledere og rapporteres i 

AMU. 
2. Tjenesteavvik sendes den leder som virksomheten har definert for hver 

avdeling. Rutinen fastsetter som krav at virksomhetsleder skal 
informeres/involveres i behandlingen. 
 

• Området etikk på intranett omfatter følgende rutiner: 
1. Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, med praktisk 

fremgangsmåte. 
2. Rutine for håndtering av mobbing 
3. Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte. 

• Ulike statlige tilsyn gjennomfører stadig ulike typer kontroller av bl.a. tjenester. Dette 
brukes til å fokusere på kvalitet i de respektive ledergrupper og personalgrupper. 
Resultatene behandles i sektormøter og rådmannens ledergruppe. 
 

• Forvaltningsrevisjonsrapporter fra kommunerevisjonen benyttes til økt fokus på 
forhold som påpekes og til å iverksette forbedringer. Politisk behandling av dette 
sikrer folkevalgt kontroll og muliggjør økte bevilgninger til internkontroll. 
 

• Uønskede hendelser, medieoppslag og henvendelser benyttes til forbedringsarbeid. 
 

• Kommunens beredskapsplaner med øvingsrutiner. Rutine for opprettelse av 
kriseledelse ved hendelser. Tilsyn fra fylkesmannen og pålagte øvelser. 
 

• Annen hvert år gjennomføres medarbeiderundersøkelse. Arbeid med for- og 
etterarbeid er beskrevet i egen rutine. Brukes til målrettet forbedringsarbeid i 
virksomheter. 
 

• Brukerundersøkelser brukes aktivt og systematisk på mange områder, f.eks. innen 
oppvekst og helse og velferd. 
 

• Tjenestebeskrivelse med vedtatte kvalitetsstandarder er utarbeidet for skole og 
barnehage, og på områdene helse og. Det gir brukerne et grunnlag for å vurdere om 
mottatt tjeneste holder vedtatt kvalitet. 
 

• Miljørettet helsevern gjør vurderinger av kommunale bygningers inneklima. 
Rapporter til rådmannen gir grunnlag for utbedrende tiltak som sikrer betryggende 
forhold for ansatte og brukere. 
 

• Vestfold interkommunale brannvesen foretar tilsyn med tanke på brannsikkerhet. 
Rapporter gir rådmann og folkevalgte grunnlag for å sikre mot brann og skader. 
 

• Ledergrupper på ulike nivå arbeider med temaene innen internkontroll. Omfatter 
rådmannens ledergruppe, kommunalsjefenes sektormøter for lederne, ledergrupper på 
virksomhetene og avdelingsmøter. 
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• AMU er arena for målrettet kvalitetsutvikling vedr. arbeidsmiljø. Der behandles HMS 
avvik, nærværsarbeid, medarbeiderundersøkelser, med mer.  

 
 
 
Re kommunes overordnede fristliste for saker, planer og rapportering 
 
 

  

Hva: Frist: Hva: Frist: Sendes:
Fraværsrapport 10 Opplæringsplan;

* Innspill til overordnet plan 01.12 Opplæringskoordinator
* Overordnet plan foreligger 01.02  
* Virksomhetenes plan foreligger 01.03  

Regnskapsrapport mm:   (ny mal utarbeides) 10 Handlingsplan HMS 01.01 HMS-ansvarlig
* Økonomi, hver måned
* Sykefravær, hver måned Sjekkliste HMS/BHT 01.02 HMS-ansvarlig
* Positive hendelser, hver måned
* Status HMS, 10.mai og 10.sept, samt i årsmeld. Årsmelding 01.02 Rådmannen v/k-sjef
* Avviksmeldinger; 10.mai og 10.sept, samt i årsmeld.

Virksomhetsplan 01.03 Rådmannen v/k-sjef

Økonomiplan Første uke i april Rådmannen v/øk.sjef

Medarbeiderundersøkelsen Medio mars Rådmannen v/k-sjef

Medarbeidersamtaler Innen mai

Ferieplan Bør foreligge 01.05

Budsjett Medio september Rådmannen v/øk.sjef
Presentasjon i nov Rådmann

Lønnsforhandlinger Vår for 3.4.1/2, kap 5 Pers.rådgiver
Egen frist kap 4

Politiske saker Følger årets møteplan

Re-nytt Følger utgivelsene m.frister

Fellesannonse Årlig oversikt/fristliste

Virksomhetsledersamlinger februar, mai, september, november

FRISTLISTE: RAPPORTER, PLANER M.M. 

MÅNEDLIG: I LØPET AV ÅRET



16/19 Kontrollutvalgets uttalelse til Re kommunes årsregnskap og årsberetning 2018 - 19/00099-5 Kontrollutvalgets uttalelse til Re kommunes årsregnskap og årsberetning 2018 : arsberetning 2018

91 
 

 Kalender for kvalitetsvurdering i barnehager 
 

Tidspunkt: Oppgave: Ansvarlig: 
Utført: 
Dato/sign 

Januar Levere årsmelding med fokus på måloppnåelse  
(frist 01.02) 

Virksomhetsleder/s
tyrer 

 

Januar - 
februar 

Evaluere systemet for kvalitetsvurdering og 
sørge for nødvendig revidering. 

Rådmann  

Februar-juni Tilsyns/utviklingssamtale på den enkelte 
barnehage. 

Rådmann  

Februar Hovedopptak  Rådmann/virksom
hetsleder 

 

Februar Levere virksomhetsplan (frist 01.03) Virksomhetsleder  
Februar - mars Gjennomføre medarbeiderundersøkelse 

annethvert år (partallsår) 
Rådmann 
/virksomhetsleder/ 
styrer 

 

Februar -april Gjennomføre foreldreundersøkelsen (frist 15.04) Virksomhetsleder/s
tyrer 

 

April - mai Gjennomføre oppfølgingssamtale/lønnssamtale 
med virksomhetsledere 

Rådmann   

April - mai Bearbeide og drøfte resultater fra 
medarbeiderundersøkelsen og 
foreldreundersøkelsen 

Rådmann / 
virksomhetsleder/st
yrer 

 

 Enkeltvedtak fattes jfr rådgiving fra PPT.  Styrer 
/virksomhetsleder 

 

Mai Gjennomgå sjekkliste for lovoppfyllelse på et 
ledermøte 

Rådmann 
/virksomhetsledere 

 

August Årsplan (01.08)  Virksomhets- 
ledere/styrere 

 

Hele året Følge opp ”avvik” fra sjekklista Rådmann/virksom
hetsleder/styrer 

 

September Gjennomgang av etiske retningslinjer og 
taushetsplikt i personalet 

Virksomhetsleder/s
tyrer 

 

Desember Utlysning av hovedopptak til barnehagene i 
Tønsbergs blad, Re-nytt og kommunens 
hjemmeside 

Rådmannen  

 
 
  



16/19 Kontrollutvalgets uttalelse til Re kommunes årsregnskap og årsberetning 2018 - 19/00099-5 Kontrollutvalgets uttalelse til Re kommunes årsregnskap og årsberetning 2018 : arsberetning 2018

92 
 

Årsplan for kvalitetsarbeid i skoler, hjemlet i §13 i Opplæringsloven: 
 

Tidspunkt: Oppgave: Ansvarlig: 
Utført: 
Dato/sign 

Januar Levere årsmelding med fokus på måloppnåelse  
(frist 01.02) 

Rektor   

Januar - februar Drøfte elev og foreldreundersøkelsen i ulike fora.   
Januar - mars Drøfte resultater for skolebasert vurdering, 

læringsmiljø og læringsutbytte i 
medarbeidersamtalen rådmann - rektor 

Rådmann  

Januar-april. 
 

Gjennomføre obligatoriske nasjonale 
kartleggingsprøver i lesing, regning, engelsk og 
digitale ferdigheter. 
Drøfte resultater fra kartleggingsprøvene på skolen 
(lærere / elever / foresatte) 

Rektor  

Februar Levere virksomhetsplan (frist 01.03) Rektor   
Februar- mars Evaluere systemet for kvalitetsvurdering og sørge for 

nødvendig revidering. 
Rådmann  

Februar - mars Gjennomføre medarbeiderundersøkelsen annethvert 
år (partallsår) 

Rådmann / rektor  

April Drøfte karakterstatistikk (KOSTRA) Rådmann/ rektor  
April - mai Gjennomføre oppfølgingssamtale / lønnssamtale 

m/rektorer 
Rådmann   

April - mai Bearbeide og drøfte resultater fra 
medarbeiderundersøkelsen  

Rådmann / rektor  

April-mai Bearbeide og drøfte resultater fra Elevundersøkelsen 
/ lokal trivselsundersøkelse 

Rådmann / rektor  

Mai Rapportering på midler til etter – og videreutdanning Rådmann  
Mai- juni Gjennomføre skriftlig eksamen  Rektor  
Mai – sept. Gå gjennom sjekklista for lovoppfyllelse på et 

ledermøte 
Rådmann /rektor  

Juni Gjennomføre muntlig eksamen Rektor  
Juni-september Tilbakemelding til politisk nivå om gjennomført 

kvalitetsvurdering etter opplæringslovens § 13-10, 
årsmelding / Tilstandsrapport 

Rådmann  

Sept. – nov. Gjennomføre nasjonale prøver på 5. og 8.og 9. trinn Rektor  
Oktober GSI: Innsamling av data Rådmann  
Oktober – nov. Styringssamtale på den enkelte skole med fokus på 

læringsmiljø og læringsutbytte. 
Rådmann  

Oktober - nov. Gjennomføre foreldreundersøkelsen  Rektor  
Oktober - des. Gjennomføre elevundersøkelsen / kommunal 

trivselsundersøkelse 
Rektor  

Oktober – des. Samle inn og gjennomgå resultater fra nasjonale 
prøver. 

Rådmann  

Hele året Gjennomføre STAS på  4. og 7.trinn Rektor  
Hele året Alle teller Rektor  
Hele året Drøfte resultat for skolebasert vurdering, 

læringsmiljø og læringsutbytte skolene imellom 
(rektormøte) 

Rådmann  

Hele året Følge opp ”avvik” fra sjekklista Rådmann/rektor  
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5. Kostra nøkkeltall for tjenesteområdene 
Dette avsnittet er ikke komplett og vil blir bearbeidet frem til ustending formannskap.  

 
Oppvekst og kultur 
 
Kostra nøkkeltall 2018: (SSB har endret noe på uttak slik at ikke alle tall som er brukt 
tidligere er tilgjengelige. Det vil derfor være noe endring fra årmeldingen for 2017.) 
 
Type 
tall 

Nøkkeltall Re  
2016 

Re 
2017 

Re  
2018 

K.gr 8 Tøns-
berg 
2018 

Landet 
eksl. 
Oslo 

Priori- 
tering 
 i kr 

Hvor mye kommunale 
midler pr mottaker i 
målgruppen, nto utg. 

      

 Nto. dr.utgift barnehage pr 
innb. 1-5 år 

140 317 150 478 156 259 141 304 149 704 153249 

 Nto. dr.utg. grunnskole 
f.202 eksl. skyss/lokaler pr 
innb. 6-15 år  

80 705 77 458 84 113 84 717 84 419 89 595 

 Nto dr.utg til skolelokaler 
(avskrivning) pr innbygger 
6-15 år 

13 053 14 234 16 659 17 060 14 350 17 781 

 Skoleskyss pr. innbygger 
6-15 år 

3781 4140 4459 2045 1746  2269 

 No dr.utg 
skolefritidsordning pr. 
innbygger 6-9 år  

1064 1862 3603 2768 2869 3872 

 Brutto driftsutgifter til 
SFO pr. bruker. 

22 087 24 732 27 342 26 827 31 828 29 139 

 Nto dr.utg til kulturskole 
pr innbygger 6-15 år 

1823 1838 1909 2278 1065 2577 

 Nto dr.utg til kultur pr 
innbygger  

1245 1365 1469 2140 1849 2343 

 
 

Nto dr.utg til barnevern pr 
innbygger 0-17 år 

9577 8545 8581 8072 8678 8326 

 Nto dr.utg til bibliotek pr 
innbygger  

209  235 281 269 263 294 

Prod- 
uktivi- 
tet i kr 

Hvor mye det koster å 
produsere en enhet i 
snitt, brutto utgifter. 

Re 
2016 

Re 
2017 

Re 
2018 

K.gr 8 Tøns- 
berg 
2018 

Landet 
eksl. 
Oslo 

 Barnehage, korr. brutto 
driftsutg pr barn i 
kommunal barnehage 

186 528 204 902 202 667 207 539 201 708 211 246 

 Skyss, f.223, grunnskole, 
korrigert brutto driftsutg. 
pr bruker 

8544 9170 11 499 8801 13098 9990 

 Barnevern i kr pr barn 
utenfor oppr. familie 

365 857 229 054 220 026 353 203 235 926 380 299 
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Tilgj- 
engelig- 
het i % 

Dekningsgraden, hvor 
mange av målgruppen 
bruker tjenesten. 

Re 
2016 

Re 
2017 

Re 
2018 

K.gr 8 Tøns- 
berg 
2018 

Landet 
eksl. 
Oslo 

 Andel barn 1-5 år med 
barnehageplass i % 

89,1 88,7 89,2 92 93,6 92,2 

 Andel i kommunal 
grunnskole av innbyggere 
6-15 år i % 

90,7 90,0     

 Andel elever som får 
spesialundervisning i % 

8,2 9,0 9,9 7,8 9,1 7,9 

 Andel elever som får 
skyss i % 

47,1 47,4 47,4 23,2 12,4 23,0 

 Andel i SFO av barn 6-9 
år i % 

64,7 65,7 60,9 51,2 66 58,6 

Kvalitet Indikasjoner på god 
kvalitet, tilgang på 
timer/utstyr, tidsbruk. 

Re 
2016 

Re 
2017 

Re 
2018 

K.gr 8 Tøns- 
Berg 
2018 

Landet 
eksl. 
Oslo 

 Barnevern, andel  i % 
undersøkelser med 
behandlingstid innen 3 
mnd 

98 93 92 91 
 

99 87 

 Gj. snittlig 
grunnskolepoeng 

39,5 39,4 41,1 41,5 42,6 41,4 

 Andel barn under 22 år 
med tiltak barnevern 

5,8 (u. 
17 år) 

5,5 (u. 
17 år) 

3,5 4,3 4,8 3,9 

 
Skole: 
Re kommune bruker litt mindre til kun netto grunnskoleundervisning pr. innbygger 6-15 år 
enn alle de en sammenligner seg med. Det er eksklusiv bygninger, SFO, skyss. Re bruker kr 
84.113,- . Tønsberg bruker kr. 84 419,-. Både Re og Tønsberg har en stor andel i private 
skoler som er med på delingen her. Re er en stor fosterhjemskommune og får mye refusjon.. 
Re har mange elever som har rett til skoleskyss. I 2015 var tallet 57%, men det gikk betydelig 
ned høsten 2016 til 47,1% med nye regler for særlig farlig skolevei.- Andelen var 47,4 i bæde 
2017 og 2018.  Det er fortsatt mye høyere enn både gruppe 8. og andre,. Det vil det fortsatt 
være fordi mange elever bor langt fra skolen samt at mange strekninger er definert som 
særdeles farlig skolevei.  
 
I 2015 var det 5,8% av elevene i Re som fikk spesialundervisning. En nedgang fra 7,2% i 
2014. I 2016 steg det til 8,2% , i  2017 til 9,0% og for 2018 9,9%.  Tønsberg har 9,1%. 
Økningen i Re stemmer med meldinger fra skolene om mange elever med store vansker. Re 
har ca. 60 fosterbarn fra andre kommuner. Mange av de har spesialundervisning.  I tillegg har 
det de siste par årene blitt meldt om en elever på ungdomstrinnet med sammensatte vansker 
og utagerende atferd.. Det samarbeides med PP-tjenesten om hvordan skolene kan 
tilrettelegge enda bedre for elever med ulike behov innenfor de ordinære rammene. 
 
SFO:  
Re kommune har drevet rimelige skolefritidsordninger. Kostnadene økte fra 2017 til 2018 fra 
kr. 24 732,- til 27 342,-. Det er likevel under Tønsberg som har kr. 31 828,- pr. deltaker. Re 
har lengre daglig åpningstid. 60,9% av barn i aldersgruppen 6-9 år går i SFO i Re kommune i 
2018. Det er en nedgang fra 65,7% i 2017. 66% av barna i Tønsberg går i SFO. Re har en 
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lavere foreldrebetaling enn Tønsberg med kr. 2670,- i 2018 mot kr. 3024,- i Tønsberg. Prisen 
for hel plass i Re økte til kr. 2845,- i 2019 mens Tønsberg holdt prisen uendret. 
 
Barnehage: 
I Re går 89,2 % av barna i aldersgruppen 1-5 år i barnehager i Re kommune. Det er litt opp 
fra 2017. Prosenten ville vært høyere i Re hvis ikke en del barna hadde gått i private 
barnehager i andre kommuner. De blir telt med i den kommunen de går. I Tønsberg går 93,6% 
av barna i barnehage. Kostnaden pr. barn i kommunale barnehager er noe høyere i Re enn 
Tønsberg. Kostnadene gikk imidlertid ned fra kr. 204 902,-  pr. plass i 2017 til kr. 202 667,- i 
2018.  Re hadde en ganske stor økning fra 2016. I Tønsberg er tallet kr. 201 708,-. Begge 
kommunene ligger under gjennomsnittskostnadene i landet som er kr. 211 246,- pr. plass. 
 
Kultur: 
Re kommune bruker mye mindre på kultur pr. innbygger enn sammenlignbare kommuner. 
Slik har det vært i hele Re sin historie. Tallet er kr. 1469,- i Re mot kr. 1849,- i Tønsberg. 
Landsgjennomsnittet er kr. 2577,- pr. innbygger. 
 
Også kulturskoledriften ligger lavere enn gruppe 8. og landet. Re bruker kr. 1909,- pr. 
innbygger i aldersgruppen mens Tønsberg bruker kr. 1065,- . Landsgjennomsnittet er kr. 
2577,-. 
 
Til bibliotek pr. innbygger har  Re en økning fra 2017 til 2018. Re brukte kr. 291,- pr, 
innbygger i 2018, Tønsberg kr. 263,- mens landsgjennomsnittet var kr. 294,-. 
 
Barnevern: 
Andelen barn under 17 år med tiltak fra barnevernet var 5,5% i 2018, i  Tønsberg  6,2%. Nå er 
aldersgrensen i Kostra satt til under 22 år siden barnevernet har ansvaret så lenge. Re har da 
en andel av aldersgruppen på 3,5% som har tiltak mens det er 4,8% i Tønsberg. Kostnaden til 
barnevern pr. barn med tiltak utenfor familien har fortsatt å gå ned. Re ligger nå lavere på 
kostnad enn sammenlignbare kommuner. I 2018 var kostnaden kr. 220 026,- mot kr. 229 054,- 
i 2017.  Det er under både landet og Tønsberg som har henholsvis kr. 380 299,- og 235 926,-. 
Det har vært en stor snuoperasjon i barnevernet som også vises i regnskapsresultatet. Et barn 
med bla.  tiltak fra SMART-barnvern har en betydelig lavere kostnad enn en 
omsorgsovertakelse. 
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Helse og sosial 
 
 
KOSTRA nøkkeltall- fra 2017 
  
 
Type  
tall 

Nøkkeltall Re 
2015 

Re 
2016 

Re 
2017 

K.gr 8 Tøns-
berg 
 

 Vestfold Landet 
eksl. 
Oslo 

Priori
-
tering 
 i kr 

Hvor mye kommunale 
midler pr mottaker i 
målgruppen, nto utg. 

       

 Nto. dr.utgift pleie / 
omsorg pr innb. 67 år og 
over 

125 982 131 557 136 514 103 151 116 240 106 436 114 270 

 Nto. driftsutgift pleie 
/omsorg pr. innbygger  

 17 327 17 432 14 929 18 432 17 650 17 637 

 Netto driftsutg. institusj. 
inkl.avlastn. barn/unge pr 
innbygger over 67 år  
Kun pleiedelen 

  
41 551 

 
40 143 

 
38 110 

 
44 072 

 
40 297 

 
45 294 

 Netto driftsutg. pr. 
innbyggere  over 67 år 
Drift av institusj. bygg 
inkl. avskrivninger 

  
14 996 

 
15 992 

 
5 285 
 

 
3 503 

 
5 475 

 
6 392 

 Netto driftsutg. tjenester 
til hjemmeboende pr. 
innbygger over 67 år 

  
72 981 

 
81 512 

 
56 832 

 
66 2446 

 
57 539  

 
59 394 

 Kommunehelse pr 
innbygger 

2165 2507 2422 2474 2084 2234 2645 

 Nto dr.utg sosialtjenesten 
pr innbygger 20-66 år 

3458 4206 5209 3587 5157 4234 3716 

Prod- 
uktivi 
tet i 
kr 

Hvor mye det koster å 
produsere en enhet i 
snitt, brutto utgifter. 

Re 
2015  
 

Re 
2016 

Re 2017 K.gr 8 Tøns-
berg 

 Vest-
fold 

Landet 
eksl. 
Oslo 

 Korr brutto driftsutg. pr 
hjemmetjeneste mottaker 

240 266 256 016 242 493 255 897 244 214
  

232 537 255 404 

 Korr brutto driftsutg. pr 
plass i institusjon 

958 885 1 011436 1 037 
385 

1 193 
716 

1 168 
284 

1 218 
263 

1 125 
303 

 Korr brutto drftsutg. Pr 
plass - pleie 

 771 462 797 411 1 011 
556 

1 069 
576 

1 048 
534 

977 719 

 Korr brutto driftsutg. pr 
plass- drift av bygg med 
avskr. 

 239 974 239 974 124 586 98 708 115 981 110 316 

 Økonomisk sosialhjelp pr 
mottaker (korr brto dr.utg 
pr mottaker) 

33 008 37 325 37 541 Ukjent 38 666 Ukjent 48 288 

Tilgj- 
engeli
g- 
het i 
% 

Dekningsgraden, hvor 
mange av målgruppen 
bruker tjenesten. 

Re 2015 Re 2016 Re 2017 K.gr 8 Tøns-
berg 

 Vest-
fold 

Landet 
eksl. 
Oslo 
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 Plasser i 
institusjon/heldøgnbem. 
bolig i % av befolkning 
over 80 år  

22 43 43 Ukjent 24 Ukjent 29 

 Mottakere av 
hjemmetjenester, pr. 
1000 innb. 0-66 år. 

25 24 27 24 22 25 22 

 Mottakere av 
hjemmetjenester, pr. 
1000 innb. 67-79 år. 

63 71 77 64 70 63 68 

 
 

Mottakere av 
hjemmetjenester, pr. 
1000 innb. 80 år og over. 

327 313 338 328 367 316 321 

 Kommunehelse, 
legeårsverk pr  
10 000 innbyggere 

10,5 11 9,4 10,3 10,2 10 11,1 

 
 

Kommunehelse, 
fysioterapi årsverk pr. 
10 000 innbyggere 

7,2 6,4 4,6 8,7 6,7 8,8 9,5 

 Andel 
sosialhjelpsmottaker i 
gruppen 20-66 år 

4,4 4,4 4,4 4,1 5,0 4,8 4 

Kvali
tet 

Indikasjoner på god 
kvalitet, tilgang på 
timer/utstyr, tidsbruk. 

Re 2015 Re 2016 Re 2017 K.gr 8 Tøns-
berg 

 Vestfold Landet 
eksl. 
Oslo 

 Fysioterapitimer, pr plass 
sykehjem 

0,42 0,4 0,4 0,41 0,21 0,49 0,39 

 Sosialhjelp, gj.sn. 
mottakstid i måneder 

4,2 4,5-5 5 ukjent 4,3-4,9 ukjent ukjent 

Bruk
ere 

Pleietyngde på 
brukerne i PLO 

   K.gr 8 Tøns-
berg 

 Vestfold Landet 
eksl. 
Oslo 

Hjem
me-
tjenes
te 

Andel hjemmetjeneste-
mottakere 0-66 år som 
har omfattende 
bistandsbehov 

17,6 15,6 17 17,6 14 17 19,6 

Bruke
re 
PLO 

Andel av alle brukere 
med noe bistandsbehov 

39,3 37,9 36 Ukjent 37 Ukjent 42,5 

Bruke
re 
PLO 

Andel av alle brukere 
med omfattende 
bistandsbehov 

25,4 24,7 25,2 23,1  27,1 23,6 24,5 

 
Kommentarer: 
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Teknikk og næring 
 
Kostranøkkeltall- frem til 2017 
 
Type Nøkkeltall 2015 2016 2017 K.gr 8 Tøns-

berg 
Vestfold Landet- 

Oslo 
Priori
-
tering  
i kr 

Hvor mye kommunale midler pr 
mottaker i målgruppen, nto utg. 

       

 Samferdsel, netto dr.utgift pr innb  702 735 1315 910 455 857 965 
 Eiendomsforvaltning, netto drifts-

utg pr innbygger 
5423 5619 5856 4637 3706 4394 5082 

 Kommunalt disponerte boliger pr 
innb 

-741 -857,7 -517,9 -4,4 -262 -55,5 -1,2 

 Landbruksforvaltning/landbruks-
basert næring, pr. innbygger 

238 242 273 120 29 74 118 

 Bistand næringslivet utenom 
landbruk, pr innbygger 

0 0 0 -67 -382 -49 -52 

 Beredskap mot brann/ulykkesvern, 
netto driftsutg pr innbygger 

717 730 708 739 625 635 822 
 

 Fysisk planlegging, netto driftsutg 
pr innbygger 

314 255 39 621 311 589 669 
 

Prod-
uktivi
-tet i 
kr 

Hvor mye det koster å produsere 
en enhet i snitt, brutto utgifter. 

2015 2016  K.gr 8 Tøns-
berg 

 Vest-
fold 

Landet- 
Oslo 

 Korr brutto driftsutg pr km vei og 
gate i alt 

76388 88561 153869 151687 192328 190991 146535 

 Korr brutto driftsutg pr  komm. 
eiendomsforvaltning pr m2. 

906 958 1036 1064 1081 1064 1057 

 Vedlikehold kom. eiendomsdrift, 
pr m2 

91 75 150 99 123 111 109 

 Energikostnad for kommunal 
eiendomsdrift,  pr m2 

106 101 113 110 127 107 109 

 Brutto driftsutg. til fysisk plan-
legging, kulturminne, natur og 
nærmiljø pr innbygger. 

349 330 295 1178 808 957 1124 

 Kommunalt vann, årsgebyr 
tilknyttet  

 
2608 2608 2663 2099 2601 3431 

 Kommunalt avløp, årsgebyr 
tilknyttet 

 
3568 3568 3458 3683 4185 3839 

 Kommunal avfallsbehandling, 
årsgebyr  

 
2039 2039 2393 1983 1962 2712 

Til- Dekningsgraden, hvor mange av 
målgruppen bruker tjenesten. 

2015 2016  K.gr 8 Tøns- 
berg 

 Vest-
fold 

Landet- 
Oslo 
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gjeng
e-
lighet  
i % 
 Kommunalt disponerte 

omsorgsboliger pr 1000 innbygger 
19 27 23 18 16 21 24 

 Andel befolkningen tilknyttet 
kommunal vannforsyning 

ukjent 59,5 59,5 Ukjent 88,7 89,2 82,5 

 Andel innbyggere tilknyttet avløp 
med biologisk-kjemisk rensing 

Ukjent Ukjent Ukjent Ukjent Ukjent Ukjent Ukjent 

 Kilo husholdningsavfall pr innb. 515 513 511 466 525 466  488t 

 Byggesak, gj.snittlig saksbeh.tid 
Med 3/12 ukers frist 

5/15 4/8 Ukjent 18/ 18/26 16/ 19/ 

 Reg.plan. gj.snittlig saksbeh.tid 214 134 108 Ukjent 166 Ukjent Ukjent 

 Kartforetning, gj.snitt saksbeh.tid 55 43 Ukjent Ukjent 20 Ukjent Ukjent 

Kvali- 
tet 

Indikasjoner på god kvalitet, 
tilgang på timer/utstyr, tidsbruk. 

   K.gr 8 Tøns-
berg 

 Vest-
fold 

Landet- 
Oslo 

 Andel kom.vei uten fast dekke,% 20 20 19 22,10 1,1 1,0 30,9 

 
 
Teknikk og næring Kostra 2018  
SSB har endret tilfanget på nøkkeltall og dermed må rapporteringen endres. 
 

 
 
Areal formålsbygg pr innbygger i m2 er noe høyere i Re enn KOSTRA-gruppe 8. Dette er 
naturlig i mindre kommuner, men kan også gi en pekepinn på at omfanget av bygningsmassen 
bør vurderes. Det er planlagt å legge frem en egen sak om salg av kommunale 
eiendommer juni 2019. 
 
Budsjettet på teknisk fikk et vesentlig kutt i 2018, dette gir seg utslag i en kraftig reduksjon på 
vedlikehold. 
Reduksjonen medfører at det ikke utføres planlagt vedlikehold i Re, kun akutt vedlikehold og 
det er ikke bærekraftig på sikt. Etterslepet på vedlikehold av bygningsmassen vil øke på grunn 
av dette. 
 
Renhold ligger noe høyere enn gjennomsnitt i kostragruppe 8, men lavere enn i Tønsberg.  
Det er satt i gang et arbeid for harmonisering av renhold i Re og Tønsberg frem mot 
kommunesammenslåingen, det vil føre til innsparinger på dette området. Innsparingen er 
allerede innarbeidet i budsjettet. 
 

12051. Utvalgte nøkkeltall eiendomsforvaltning
Endelige tall fra ssb.no-kommunedata-statistikkbanken 2018 2017 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) 275 246 280 303 271 295 150 157 229 257

Areal på formålsbygg per innbygger (m2) 3,5 3,6 4,9 4,9 5,2 5,1 6,1 6,1 4,7 4,7

Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) 117 136 100 100 100 100 150 26 99 78

Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) 661 567 474 515 517 562 448 459 557 579

Herav utgifter til renhold (kr) 182 185 154 154 157 161 159 177 158 169

Herav energikostnader per kvadratameter (kr) 139 124 103 117 111 126 113 107 113 126

Tønsberg Re

Landet eskl 

Oslo

KOSTRA-

gruppe 13

KOSTRA-

gruppe 8
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Energiutgiftene pr m2 er lavere i Re enn i Tønsberg, men andelen av budsjettet er høyere. Det forteller at det er 
større areal pr innbygger i Re. 
 
 

 
 
Saksbehandlingstidene for Re har økt fra 2017 og ligger også over nivået i Tønsberg. 
 
 

12190. Utvalgte nøkkeltall for klima og energi
Endelige tall fra ssb.no-kommunedata-statistikkbanken 2018 2017 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Energiutgifter per m2 kommunalt eide bygg (kr) 139 124 103 117 111 126 113 107 113 126

Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) 0,61 0,60 0,62 0,68 0,67 0,73 0,88 0,81 0,66 0,71

Andel av energikostnader i kommunens 

eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder 

(prosent)

92,6 92,1 94,4 94,0 95,6 95,5 100,0 95,5 99,0 98,0

Utslipp av CO2 knyttet til energibruk  (g/kWh) 6 7 6 3 5 4 4 8 4 4

0704 

Tønsberg 0716 Re

Landet uten 

Oslo

KOSTRA-

gruppe 13

KOSTRA-

gruppe 8

12296. Utvalgte nøkkeltall for - Fysisk 

planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø
Endelige tall fra ssb.no-kommunedata-statistikkbanken 2018 2017 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 

ukers frist (dager)
53 37 18 44 16 34 6 50 15 35

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 

ukers frist (dager)
55 54 45 46 32 39 11 54 35 36

12303: Gebyrsatser for byggesøknader, opprettelse av grunneiendommer og detaljreguleringsplaner
Byggesaksgebyr for oppføring av enebolig (kr) 22 250 21 685 23 695 24 122 13 662 14 241 20 570 22 250 18 591 19 404

Gebyr for opprettelse av grunneiendom  (kr) 28 825 28 570 22 886 23 444 17 502 18 193 20 450 28 825 20 391 20 246

Gebyr for privat forslag til reguleringsplan (kr) 280 325 273 220 162 156 207 219 65 181 76 579 148 000 280 325 88 565 101 986

12295. Utvalgte nøkkeltall for KNNM - Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder 

som ble innvilget (prosent)
50 .. 92 89 96 96 100 100 93 98

Selvkostgrad i byggesaker (prosent) 83 100 96 92 86 81 .. .. 94 96

0704 Tønsberg 0716 ReLandet uten Oslo

KOSTRA-          

gruppe 13

KOSTRA-         

gruppe 8
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11816. Utvalgte nøkkeltall for samferdsel

Endelige tall fra ssb.no-kommunedata-statistikkbanken 2018 2017 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle 

kommunale veier (prosent)
46,3 46,0 20,7 22,7 14,7 17,1 26,2 26,2 16,9 16,6

Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier 

og gater (prosent)
100,0 100,0 82,5 82,2 59,1 62,8 40,5 42,9 65,9 68,2

Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. 

til kommunale veier og gater (prosent)
24,1 52,9 28,1 27,2 32,4 29,9 59,3 15,1 37,7 29,7

Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier 

og gater (prosent)
0,0 1,1 10,4 11,4 29,1 28,0 19,0 19,0 19,3 19,5

Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) 1 404 1 337 1 585 1 590 1 686 1 743 1 343 1 243 1 361 1 368

Brutto  driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per 

kilometer belyst vei (kr)
19 808 19 293 21 930 23 030 20 273 22 709 31 059 33 833 19 758 20 923

Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) 473 505 903 1 024 1 068 1 217 1 760 583 1 388 1 396

Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km) 87 87 2 151 2 377 5 601 6 230 22 22 367 366

Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) 827 789 922 1 020 1 072 1 153 1 315 1 231 911 983

Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) 202 255 189 270 175 021 194 779 130 403 146 669 150 655 142 619 127 606 135 563

12183. Økonomi innen samferdsel

Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) 202 255 189 270 175 021 194 779 129 469 139 978 150 655 142 619 123 171 132 915

Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. 

til kommunale veier og gater (prosent)
24,1 52,9 28,1 27,2 32,4 29,9 59,3 15,1 37,7 29,7

Brutto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) 211 186 192 328 206 167 220 268 149 232 157 598 153 869 144 024 152 361 151 354

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) 188 383 169 894 197 037 212 130 142 423 151 372 153 417 136 798 134 775 139 403

Kommunalt tilskudd per km privat vei (kr) 0 0 17 867 14 328 7 777 7 428 0 0 14 500 24 295

Netto driftsutgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater (1000 kr) 9 171 18 922 512 029 554 751 1 604 794 1 600 093 7 509 1 811 104 292 88 864

Brutto driftsutgifter ekskl. avskrivninger til kommunale veier og gater 

(1000 kr)
26 926 22 696 1 254 367 1 364 997 3 478 363 3 686 576 8 030 6 758 209 051 198 062

Netto driftsutgifter ekskl. avskrivninger til samferdsel (1000 kr) 10 099 6 331 802 790 1 133 891 2 646 746 3 075 896 10 155 8 866 168 978 183 697

Netto driftsutgifter ekskl. avskrivninger til kommunale veier og gater (1000 

kr)
29 289 25 826 1 235 574 1 446 404 3 589 017 3 946 798 10 155 8 866 193 911 206 608

Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater 

(1000 kr)
3 922 3 820 188 464 198 423 455 734 520 819 1 056 1 218 28 215 31 510

Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs fylkes-/riksveier som er et 

kommunalt ansvar (1000 kr)
: 1 380 35 117 : 122 645 : 395 : 7 767 :

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale veier og gater (1000 kr) 35 416 32 110 2 051 750 2 224 391 5 452 103 5 793 777 12 887 11 491 302 436 313 936

0704 Tønsberg 0716 ReKOSTRA-gruppe 13 Landet uten Oslo KOSTRA-gruppe 8
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Arkivsak-dok. 19/00089-1 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 08.05.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 17/19 
ETABLERING AV VESTFOLD OG TELEMARK REVISJON IKS  

 

Forslag til innstilling: 
Kontrollutvalget i Re innstiller på at det sammenslåtte revisjonsselskapet Vestfold og 
Telemark revisjon IKS fortsetter de revisjonsoppdrag som selskapene hadde før 
sammenslåingen, jf. revisjonsforskriften § 18 første ledd. Vedrørende 
revisjonsordning vises det til innstilling fra kontrollutvalget i sak 36/17 og 
fellesnemndas vedtak i sak 006/18 om videreføring av interkommunal 
revisjonsordning. 
 
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 Re kommunes valgte revisor. Fellesnemnda for nye 
Tønsberg kommune behandlet i sak 0006/18 valg av revisjonsordning og revisor fra 
01.01.2020 etter innstilling fra kontrollutvalgene. Vestfold kommunerevisjon ble valgt 
som revisor for nye Tønsberg kommune fra 01.01.2020. Tønsberg kommune ble 
deltaker i Vestfold kommunerevisjon fra 01.01.2019.  
 
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:  
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• 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.  

• Deltakerne skal ikke ha innskuddsplikt i det nye selskapet. Selskapet 
sikres egenkapital ved at egenkapitalen i Vestfold kommunerevisjon og 
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. 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.  
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i brev til Aust-Agder 
fylkeskommune av 29.01.2019 åpnet for at det skal være mulig å vedta endinger i 
selskapsavtaler før grenseendringer trer i kraft. Deltakerkommunene i et IKS kan 
velge om endringer i selskapsavtalen skal vedtas før eller etter iverksettelsen av en 
sammenslåing. Dersom selskapsavtalen endres før sammenslåingen gjennomføres, 
vil for eksempel endringen i selskapsavtalen kunne tre i kraft samme dato som 
sammenslåingen iverksettes. Dette må imidlertid vedtas av kommunestyrene selv, 
enten av det «gamle» eller det «nye», og ikke av fellesnemnda.  
 
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. Kommunestyrene i Re og Tønsberg 
kommuner 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.  
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Fellesnemnda behandlet revisjonsordning og valg av revisor for den nye kommunen i 
sak 006/18 etter innstilling fra kontrollutvalgene i Re og Tønsberg kommuner. 
Fellesnemnda fattet følgende vedtak:  
 

Nye Tønsberg kommune velger offentlig revisjon med deltakelse i 
interkommunalt samarbeid/selskap, og søker å bli medeier i Vestfold 
kommunerevisjon.  

 
Revisjonsordning for den nye kommunen er derfor allerede behandlet, og det er 
derfor kun etableringen av det nye revisjonsselskapet Vestfold og Telemark revisjon 
IKS som må behandles i kommunestyrene etter innstilling fra kontrollutvalgene.  
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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 



17/19 Etablering av Vestfold og Telemark revisjon IKS  - 19/00089-1 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  

1 

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.  
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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. 19/00011-7 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 08.05.2019 
 
 
 

   
 
 

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: 
 

• Behandling av taushetsbelagte opplysninger på gruppemøtene i partiene 
Kontrollutvalget ba om tilbakemelding i sak 14/19 «Eventuelt» om 
administrasjonen hadde fulgt opp kontrollutvalgets vedtak i sak 30/18 om å 
informere folkevalgte om hvem som kan delta på gruppemøter der 
taushetsbelagte opplysninger behandles.  
 
Administrasjonen sende ut e-post til alle gruppeledere 02.04.2019 med 
informasjon vedrørende dette.  
 

• 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 
16.05.2019 og blir lagt frem for kommunestyrene i eierkommunene før 
sommeren.  
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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]  
 
 
 
 
 



18/19 Referatsaker 08.05.2019 - 19/00011-7 Referatsaker 08.05.2019 : Protokoll Styret for VIKS 25.03.2019

 4  

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. 19/00012-8 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 08.05.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 19/19 
EVENTUELT 

 

Forslag til vedtak: 
. 
 
Vedlegg:  
Ingen.  

 
Saksframstilling: 
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