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Saksgang
Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune

Møtedato
01.12.2016

SAK 42/16
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 19.10.16
Forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 19.10.16 godkjennes.
Vedlegg:
Protokoll fra møte 19.10.16
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MØTEPROTOKOLL
Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune
Dato:
Sted:
Arkivsak:

20.10.2016 kl. 09:00
Møterom Borre, fylkeshuset Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg
15/00043

Tilstede:

Heidi Ørnlo leder, Rune Mathiassen nestleder, Elise Andersen
medlem, Andreas Muri medlem

Møtende
varamedlemmer:

Ingen

Forfall:

Øyvind Bakke Reier

Andre:

Rune Hjertås, økonomisjef VFK, sak 31/16 og 32/16
Lisbeth Eek Svensson, stabssjef VFK, sak 31/16 og 32/16
Christian T. Egeberg, eiendomssjef VFK, sak 31/16 og 32/16
Linn Therese Bekken revisor VKR,

Møteleder:
Protokollfører:

Heidi Ørnlo
Gaute Hesjedal

Innkalling og saksliste ble godkjent.
Møte ble satt kl 09.15
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Saker til behandling

31/16 Godkjenning av protokoll fra møte 01.09.16
Behandlet av
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune

Forslag til vedtak:
Protokoll fra møtet 01.09.16 godkjennes.
Møtebehandling
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Protokoll fra møtet 01.09.16 godkjennes.
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Møtedato
20.10.2016

Saknr
31/16
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32/16 Redegjørelse fra fylkesrådmannen om anskaffelser
Behandlet av
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune

Møtedato
20.10.2016

Saknr
32/16

Forslag til vedtak:
Fylkesrådmannens redegjørelse om anskaffelser og vurderinger som gjøres i denne
forbindelse, tas til orientering.
Møtebehandling
Stabssjef Lisbeth Eek Svensson, økonomisjef Rune Hjertås og eiendomssjef
Christian Egeberg representerte administrasjonen og redegjorde for økonomisk
vurdering av leverandører og revidering av byggereglement. Spørsmål ble besvart.
Det ble også orientert om status i saken om utbyggingen ved Re vgs.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Fylkesrådmannens redegjørelse om anskaffelser og vurderinger som gjøres i denne
forbindelse, tas til orientering.

33/16 Henvendelse til kontrollutvalget
Behandlet av
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune

Møtedato
20.10.2016

Saknr
33/16

Forslag til vedtak:
Legges fram uten forslag til vedtak.
Møtebehandling
Leder fremmet følgende forslag til vedtak i saken:
Kontrollutvalget viser til henvendelse fra Flybåten AS om transporten og
transportkontraktene til Østre Bolæren i perioden 2006-2016.
Kontrollutvalget ber revisor om å foreta en nærmere undersøkelse av de påstander
som er fremsatt i henvendelsen om brudd på lov om offentlige anskaffelser og
uregelmessigheter ved innkjøp av transporttjenester.
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Revisor bes rapportere sine funn til kontrollutvalget innen 15.02.17. Revisors rapport
legges fram for kontrollutvalget til møte 02.03.17.
Saken ble diskutert og følgende endring ble foreslått i andre setning:
Kontrollutvalget ber revisor foreta en nærmere undersøkelse av de påstander som er
fremsatt i henvendelsen vedrørende manglende oppfølging av politiske vedtak, og
om fylkeskommunens anskaffelsesreglement er fulgt i forbindelse med siste
anskaffelse.
Votering
Leders forslag med foreslåtte endring av andre setning enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kontrollutvalget viser til henvendelse fra Flybåten AS om transporten og
transportkontraktene til Østre Bolæren i perioden 2006-2016.
Kontrollutvalget ber revisor om å foreta en nærmere undersøkelse av de påstander
som er fremsatt i henvendelsen vedrørende manglende oppfølging av politiske
vedtak, og om fylkeskommunens anskaffelsesreglement er fulgt i forbindelse med
siste anskaffelse.
Revisor bes rapportere sine funn til kontrollutvalget innen 15.02.17. Revisors rapport
legges fram for kontrollutvalget til møte 02.03.17.

34/16 Oppfølging av eierskapskontroll Teater Ibsen
Behandlet av
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune

Møtedato
20.10.2016

Saknr
34/16

Forslag til vedtak:
Informasjonsbrev om oppfølging av eierskapskontroll i Teater Ibsen tas til orientering.
Kontrollutvalget imøteser informasjon om framdriften i saken.
Møtebehandling
Saken ble diskutert.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Informasjonsbrev om oppfølging av eierskapskontroll i Teater Ibsen tas til orientering.
Kontrollutvalget imøteser informasjon om framdriften i saken.
Saken oversendes eierrepresentanten til orientering.
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35/16 Rapport om eierstyring i Vestfold fylkeskommune oppfølging av eierskap
Behandlet av
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune

Møtedato
20.10.2016

Saknr
35/16

Forslag til vedtak:
Rapport om eierstyring i Vestfold fylkeskommune tas til orientering.
Kontrollutvalget ser positivt på at administrasjonen fremmer konkrete tiltak for å
videreutvikle en kompetent og aktiv eierstyring i Vestfold fylkeskommune.
Kontrollutvalget vil understreke behovet for åpenhet rundt fylkeskommunes eierskap
og forvaltning av disse all den tid formålet med fylkeskommunalt eierskap er å
oppfylle fylkeskommunens samfunnsansvar.

Møtebehandling
Sekretariatet orienterte og saken ble diskutert.
Det ble foreslått å påpeke Kommunelovens § 80 og plikten til å varsle kontrollutvalget
ved innkalling til møter i eierorganene.
Votering
Vedtak
Rapport om eierstyring i Vestfold fylkeskommune tas til orientering.
Kontrollutvalget ser positivt på at fylkestinget har vedtatt konkrete tiltak for å
videreutvikle en kompetent og aktiv eierstyring i Vestfold fylkeskommune.
Kontrollutvalget vil understreke behovet for åpenhet rundt fylkeskommunes eierskap
og forvaltning av disse all den tid formålet med fylkeskommunalt eierskap er å
oppfylle fylkeskommunens samfunnsansvar.
Kontrollutvalget viser KL § 80 3. ledd om at kontrollutvalget skal varsles og har rett til
å være til stede på selskapets generalforsamling, samt møter i representantskap og
tilsvarende organ.
Kontrollutvalget ber om å motta kopi av innkallinger til eierorganene i selskaper der
Vestfold fylkeskommune har eier- eller medeierskap.
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36/16 Prosjektplan eierskapskontroll - Føringer for eierskap
Behandlet av
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune

Møtedato
20.10.2016

Saknr
36/16

Forslag til vedtak:
På bakgrunn av vedtak i FT sak 63/16 og det pågående arbeidet med å utvikle
fylkeskommunens eieroppfølging og fokus på eierskap utsettes gjennomføringen av
eierskapskontrollen «Føringer for eierskap og opplæring av eierrepresentanter».
Kontrollutvalget bestiller en ny prosjektplan for en eierskapskontroll i selskapet
____________________ . Planen leveres sekretariatet 8. november 2016 slik at
denne kan behandles i møte 18. november 2016.
Møtebehandling
Sekretariatet orienterte om innstilingen og utvalget diskuterte saken.
Ny prosjektplan ønskes til desembermøtet.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
På bakgrunn av vedtak i FT sak 63/16 og det pågående arbeidet med å utvikle
fylkeskommunens eieroppfølging og fokus på eierskap utsettes gjennomføringen av
eierskapskontrollen «Føringer for eierskap og opplæring av eierrepresentanter».
Kontrollutvalget bestiller en ny prosjektplan for en eierskapskontroll i selskapet
Tannhelsetjenesten kompetansesenter Sør IKS. Planen leveres sekretariatet 17.
november 2016 slik at denne kan behandles i møte 1. desember 2016.
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37/16 Revisjonsplan for Vestfold fylkeskommune 2016
Behandlet av
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune

Møtedato
20.10.2016

Saknr
37/16

Forslag til vedtak:
Revisjonsplan 2016 for Vestfold fylkeskommune tas til orientering.
Møtebehandling
Revisor gjennomgikk plan for revisjon og svarte på spørsmål fra utvalget.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Revisjonsplan 2016 for Vestfold fylkeskommune tas til orientering.
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38/16 Budsjett for kontroll og tilsyn 2017 - Vestfold fylkeskommune
Behandlet av
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune

Møtedato
20.10.2016

Saknr
38/16

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget anbefaler fylkestinget å bevilge kr 4.000.000 i budsjett 2017 til
kontroll og tilsyn i Vestfold fylkeskommune.
Revisjonstjenester totalt:
•
•
•
•

2.990.000

Regnskapsrevisjon, enhetskontroller
Forvaltningsrevisjon, selskapskontroll
overordnet analyse
Attestasjoner, andre tjeneseter
Ledelse av bedriften, styrebehandling, deltagelser
og forberedelse på møter KU og FT

Sekretariatstjenester fra VIKS

975.000
1.140.000
445.000
430.000
485.000

Kjøp av tjenester eksternt eks. selskapskontroll

50.000

Faglig utvikling/utflukt
Andre driftsutgifter

75.000
100.000

Møtegodtgjørelse

300.000

Sum Tilsyn og kontroll for 2017

4.000.000

Saken oversendes fylkesutvalget.

Møtebehandling
Sekretariat og revisjon orienterte om respektive poster i budsjettet. Revisor orienterte
om sammenslåing mellom Sandefjord Distriktsrevisjon og Vestfold kommunerevisjon.
Votering
Enstemmig.

8

42/16 Godkjenning av protokoll fra møte 19.10.16 - 15/00043-80 Godkjenning av protokoll fra møte 19.10.16 : 15-00043-76 Protokoll Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 20.10.16...

Vedtak
Kontrollutvalget anbefaler fylkestinget å bevilge kr 4.000.000 i budsjett 2017 til
kontroll og tilsyn i Vestfold fylkeskommune.
Revisjonstjenester totalt:
•
•
•
•

2.990.000

Regnskapsrevisjon, enhetskontroller
Forvaltningsrevisjon, selskapskontroll
overordnet analyse
Attestasjoner, andre tjeneseter
Ledelse av bedriften, styrebehandling, deltagelser
og forberedelse på møter KU og FT

Sekretariatstjenester fra VIKS

975.000
1.140.000
445.000
430.000
485.000

Kjøp av tjenester eksternt eks. selskapskontroll

50.000

Faglig utvikling/utflukt
Andre driftsutgifter

75.000
100.000

Møtegodtgjørelse

300.000

Sum Tilsyn og kontroll for 2017

4.000.000

Saken oversendes fylkesutvalget.
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39/16 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig revisor 2016
Behandlet av
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune

Møtedato
20.10.2016

Saknr
39/16

Forslag til vedtak:
Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Vestfold
fylkeskommune tas til orientering.
Møtebehandling
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Vestfold
fylkeskommune tas til orientering.

40/16 Referatsaker KU VFK 20.10.16
Behandlet av
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune

Møtedato
20.10.2016

Saknr
40/16

Forslag til vedtak:
Referatsakene tas til orientering.
Møtebehandling
1. Høringsuttalelse NOU 2016:4 forslag til ny kommunelov fra
sekretariatsamarbeidet rundt Oslofjorden
2. Orientering om NOU 2016:4 – gjelder tilsyns- og kontrollområder
3. Protokoll fra styremøte i VIKS 05.09.16
4. Eierinformasjon fra VIKS

Votering
Enstemmig.
Vedtak
Referatsakene tas til orientering
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41/16 Eventuelt VFK 20.10.16
Behandlet av
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune

Møtedato
20.10.2016

Saknr
41/16

Forslag til vedtak:
.
Møtebehandling
Det ble foreslått å avlyse planlagt møte 17.11.16.
Møteplan vedtatt av fylkestinget for 2017 ble delt ut.
Det ble informert om dato for kontrollutvalgskonferansen som er 1.-2. februar 2017.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Planlagt møte 17.11.16 avlyses.
Til møtet 1. desember settes det opp sak om faglig utvikling.
Sekretariatet reserverer bord for felles lunsj 01.12.16.

Møtet ble hevet kl. 12.20.
Neste møte er 01.12.16

-

planlagt møte 17.11.16 er avlyst

21.10.16
For leder av kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune, Heidi Ørnlo

Gaute Hesjedal
Rådgiver VIKS
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

16/00194-3
Gaute Hesjedal

Saksgang
Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune

Møtedato
01.12.2016

SAK 43/16
SLUTTRAPPORT - FYLKESHUSET OPPGRADERING OG
UTVIDELSE
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget har 01.12.16 behandlet sluttrapport for oppgradering og utvidelse av
fylkeshuset.
Kontrollutvalget slutter seg til fylkesrådmannens foreslåtte disponering av
mindreforbruket i prosjektet.
Vedlegg:
Sluttrapport
Revisors uttalelse
Saksfremlegg til FU og FT

Saksframstilling:
I tråd med «Byggreglement» i Vestfold fylkeskommune, § 14 Sluttregnskap, skal
sluttrapport for alle investeringer større enn 20 mill. kr. legges fram for
kontrollutvalget.
Sluttrapporten «Fylkeshuset – oppgradering og utvidelse» er oversendt sekretariatet
21.11.16. Rapporten inneholder en oppsummering av prosjektets formål og ulike
faser i tillegg til oversikt over økonomi og finansiering.
Følgende overordnede målsettinger ble lagt til grunn for prosjektet:
1. Ivareta HMS- relaterte forhold og behov for oppgradering av fylkeshuset.
2. Redusere fylkeskommunens leieutgifter (ca 1mill).
3. Utnytte fylkeshusets arealer mer effektivt.
4. Samle ansatte i fylkesadministrasjonen under ett tak for å sikre mer effektiv
utnyttelse av felles ressurser og øke graden av tverrfaglig samhandling.
5. Åpne for gode møteplasser for Vestfoldsamfunnet.
Det fremgår av sluttrapporten at fylkeshuset nå er ombygd «slik at 40 arbeidsplasser
har flyttet inn fra leide lokaler utenfor fylkeshuset, i tillegg er det innarbeidet en buffer
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på 15 arbeidsplasser. Videre inneholder prosjektet en ny fylkestingssal gjennom
påbygging i høyden med en ny etasje og en utvidelse med nytt inngangsparti og
foajeområde.»
Prosjektet hadde en samlet bevilget ramme på kr 45,6 mill. Endelig prosjektkostnad
ble kr. 45,5 mill. tilsvarende et mindreforbruk på kr 0,1 mill.
Fylkesrådmannen innstiller til fylkestinget på at «investeringsrammen for 2016
reduseres med 0,13 mill kroner. Budsjettert låneopptak reduseres med 0,1 mill
kroner og budsjettert mva-kompensasjon reduseres med 0,03 mill kroner.»
Revisors utførte arbeid etter ISRS 4400 – ”avtalte kontrollhandlinger” avdekker ingen
vesentlige feil eller avvik.
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Tema

Prosjekt

Oppsummering

1013 Fylkeshuset

Sak nr

Dato

Vår referanse

Side

04.11.2016

Reidar Bjørge
Andersen

1 av 13

Fylkeshuset – oppgradering og utvidelse
Sluttrapport

Feil! Bokmerke er ikke definert.
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Sluttrapport Fylkeshuset – oppgradering og utvidelse
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Innledning
Sluttrapporten er utarbeidet med bakgrunn i Vestfold fylkeskommune (VFK) sitt byggereglement
§14, vedtatt av Fylkestinget i sak 51/12, som angir at det skal utarbeides sluttrapport med
evaluering av prosjekt og byggeregnskap fortrinnsvis innen utgangen av 1. garantiår. Utløp av
1. garantiår for dette byggeprosjektet er 30.11.2016. I byggereglementet heter det videre at
sluttrapporten skal legges frem for styringsgruppen og kontrollutvalget før den legges frem for
fylkesutvalg og fylkesting.
I sak FT 67/12 Budsjett 2013 / Økonomiplan 2013-2016, behandlet i Fylkestinget 13. desember
2012, ble det bevilget 0,8 mill kroner til et forprosjekt for å utrede muligheter for utbygging og
ombygging av fylkeshuset.
Sak FT 80/13 Forprosjekt for oppgradering og utvidelse av Fylkeshuset, ble lagt frem til politisk
behandling i Fylkestinget 12. desember 2013 med flg vedtak:
Forprosjektet for oppgradering og utvidelse av fylkeshuset godkjennes med en investeringsramme
på 37,8 mill kroner.
Detaljprosjektet forelegges fylkesutvalget til godkjenning.
Investeringsramme innarbeides i Budsjett 2014/Økonomiplan 2014-2017
Fylkeshuset er ombygget slik at 40 arbeidsplasser har flyttet inn fra leide lokaler utenfor fylkeshuset,
i tillegg er det innarbeidet en buffer på 15 arbeidsplasser. Videre inneholder prosjektet en ny
fylkestingssal gjennom påbygging i høyden med en ny etasje og en utvidelse med nytt
inngangsparti og foajeområde. Prosjektets kostnadsramme på 37,8 mill kroner samsvarte med hva
fylkestinget i vedtatt økonomiplan avsatte av midler til prosjektet.
Prosjektet var gjenstand for arkitektkonkurranse og omfattende brukermedvirkning. Dette medførte
endringer i forhold til opprinnelig prosjekt. Mottatte anbud viste at kostnadene oversteg bevilget
ramme for prosjektet.
Fylkesrådmannen gjennomførte forhandlinger med aktuelle anbydere. Prosjektkostnadene ble i
disse forhandlingene betydelig redusert samtidig som intensjonene i prosjektet ble ivaretatt.
Forhandlingene viste at prosjektet kunne gjennomføres med en tilleggsbevilgning på 6,2 mill kroner.
Samlede kostnader for prosjektet utgjorde 44,0 mill kroner inkludert nødvendig sikkerhet.
I sak FT 72/14, behandlet Fylkestinget 06.november 2014, tilleggsbevilgning til prosjekt
oppgradering og utvidelse av fylkeshuset med ny fylkestingssal med flg. vedtak:
1. Investeringsrammen for oppgradering og utvidelse av fylkeshuset økes med 6,2 millioner kroner
2. Økningen innarbeides i budsjett 2015, og finansieres slik:

Mva. kompensasjon 1,24 mill kroner
Låneopptak 4,96 mill kroner
I sak FT 38/16 pkt 13. behandlet Fylkestinget Regnskaps- og aktivitetsrapport pr 1.tertial 2016 med
en tilleggsinvestering på 0,3 mill kroner.
I sak FT 84/16 behandlet Fylkestinget Regnskaps- og aktivitetsrapport pr 2.tertial 2016 med en
teknisk overføring på 0,5 mill kroner knyttet til parkeringsordningens delfinansiering av
sykkelparkering.
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Sammendrag av prosjektet
Overordnede målsettinger
Prosjektet ble planlagt etter følgende overordnede målsettinger:
1. Ivareta HMS- relaterte forhold og behov for oppgradering av fylkeshuset.
2. Redusere fylkeskommunens leieutgifter (ca 1mill).
3. Utnytte fylkeshusets arealer mer effektivt.
4. Samle ansatte i fylkesadministrasjonen under ett tak for å sikre mer effektiv utnyttelse av felles
ressurser og øke graden av tverrfaglig samhandling.
5. Åpne for gode møteplasser for Vestfoldsamfunnet.
Foreslåtte planløsninger viste at det var mulig å samle alle ansatte i fylkesadministrasjonen under
samme tak. Det ble gjennomført omfattende medvirkningsprosesser blant medarbeidere og
folkevalgte og lagt til grunn at samhandling og tverrfaglighet skulle styrkes. Dette var positive
prosesser hvor resultatet ble innarbeidet i prosjektet sammen med øvrige HMS utfordringer som var
avgjørende målsettinger.
Prosjektets aktiviteter
Gjennom prosjektprosessen ble det avdekket ytterligere behov for tiltak som fylkesrådmannen
vurderte som nødvendig å innta i prosjektet:
- mer omfattende HMS tiltak
- skallsikringstiltak
- tilpasning i øvrige deler av bygningsmassen
- akustikktiltak
- nytt inngangsparti og tilrettelagt tilgjengelighet til storsalen
- tilrettelegging for sosiale soner
I tillegg ble det gjennomført en grundig organisasjonsutviklingsprosess for å finne gode løsninger for
nye arbeidsfellesskap med arealeffektive kontorløsninger, hvilket medførte høyere
konsulentkostnader enn tidligere antatt.
Etter anbudsåpning bearbeidet fylkesrådmannen anbudene og forhandlet med flere entreprenører.
Prosessen hadde som mål å optimalisere ytelsene og redusere kostnadene. Det foreliggende
prosjektet og tilhørende kostnadsramme var etter rådmannens vurdering vanskelig å bearbeide
ytterligere uten å miste vesentlige kvaliteter. Kostnadsreduksjonene ble oppnådd gjennom
forenklinger av flere bygningstekniske løsninger og større grad av gjenbruk av møbler. Kombinert
sykkelbod og lager for utstyr til teknisk og kulturarv, ble gjennomført høsten 2016.
I tabellen nedenfor fremkommer budsjettallene fra behandlingen i FT sak 80/13 i venstre kolonne.
Dette er en budsjettkalkyle splittet på ulike poster. Anbudet ble utformet som en totalentreprise og
gir derfor ikke sammenlignbare tall og er vist som «Sum anbud». Som det fremgår av tabellen er
uforutsettposten øket fra 2,7 mill kroner til 5,1 mill kroner. Uforutsettposten ble justert i henhold til
prosjektets kompleksitet og risiko.
Detaljprosjektets hovedaktiviteter/løsninger:
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Utvidede krav HMS
- Ventilasjon, dagslys
- Skallsikring, adgangskontroll, beredskapstiltak
- Brannsikring
- Akustiske tiltak i glassgården
Ny storsal
Ombygging av 4 etasjer
Tilpasning av øvrige deler av bygget
Nytt inngangsparti
Sosiale soner utenfor arbeidssonene

Til sammenligning omfattet opprinnelig prosjekt, tiltak i forhold til:
•
•
•

HMS
- Ventilasjon, dagslys
Ny fylkestingssal
Ombygging av 4 etasjer

Nærmere beskrivelse av behovet for utvidelse av prosjektet
Tilgjengelighet for ny storsal
Med et økt antall medarbeidere og flere besøkende, og for å etablere den nye fylkestingssalen som
en storsal for Vestfold samfunnet ble det etablert nytt inngangsparti til fylkeshuset med en
hensiktsmessig resepsjon og adkomst. Ny storsal har et mulig inntektspotensial som ikke er vurdert
i prosjektet.
Sikkerhet, beredskap og adgangskontroll
Tiltaket kombineres med adgangskontroll og besøksregistrering. Fylkeshuset har hatt behov for
bedret skallsikring. Som del av fylkeskommunens arbeid med beredskapsplaner var det nødvendig
å utstyre representasjonsrommet slik at det også kan fungere som beredskapsrom med nødstrøm
og andre fasiliteter.
Brannsikring
Dagens brannsentral i fylkeshuset var utdatert og ble skiftet som del av prosjektet.
Som en konsekvens av utbygging av storsalen med ny 3. etg, ble det behov for ny rømningsvei som
er anlagt som en bru gjennom glassgårdens 3. etg.
Akustikk i glassgården
Prosessen har vist at det var betydelige utfordringer rundt akustikken i glassgården. Akustiske tiltak
i glassgården ble derfor innarbeidet i prosjektet.
Øvrige deler av bygningsmassen
Brukermedvirkningsprosessene og endelig plassering av de ulike sektorene viste at det var
nødvendig å bygge om og oppgradere deler av de arealene som ikke var omfattet av det
opprinnelige prosjektet.
Sosiale soner
Ved å integrere arbeidsplasser for hele administrasjonen under samme tak, lot det seg ikke gjøre å
innarbeide sosiale soner i arbeidssonene. Arkitekten innarbeidet derfor sosiale soner i syd enden av
glassgården på nye «broer». Disse sonene ble ansett som avgjørende og viktige for å understøtte
muligheten for tverrfaglig og uformell kontakt både administrativt og politisk.
Sektorenes bidrag
Sektorene har bidratt med midler som ellers ville blitt håndtert over ordinær drift. Dette gjelder
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bidrag til vanndispensere, kaffemaskiner og møbler.

Gjennomføring
En rehabilitering av fylkeshuset med etablering av et stort antall nye arbeidsplasser ville utløse
behov for større foaje kapasitet og bedrede kantine fasiliteter. Den foreslåtte løsningen ga effektive
og kompakte kontorarealer som sammen med en luftig foaje ville utfylle den totale løsningen på en
god måte.
Ved et stort antall nye arbeidsplasser ville det bli et økt behov for nye møteromsarealer. Kapasiteten
på dagens møterom var allerede begrenset og innleie av møte og konferansefasiliteter før
utbyggingen, betydelig. Løsningen med ny fylkestingssal ville bidra vesentlig til å avlaste dette
behovet og samtidig gi fylkeskommunen en bedre mulighet til å gjennomføre samlinger, kurs og
konferanser internt.
Under gjennomføring av ombyggingen var det nødvendig at ansatte ved fylkeshuset ble flyttet ut i
midlertidige lokaliteter. Dette ble løst ved bruk av fylkeskommunens eiendom på
Banebakken/Færder.
I prosessen ble det blitt foretatt en helhetlig vurdering av hensiktsmessig lokalisering av seksjoner/
avdelinger. Det ble gjennomført omfattende omplassering av seksjoner/avdelinger. Disse
vurderingene har vært en del av den videre medvirkningsprosessen som har vært gjennomført.
Fylkesrådmannen har på samme måte lagt til rette for gode medvirkningsprosesser for å sikre de
folkevalgtes behov.
Ombyggingen ble planlagt gjennomført trinnvis. Det var hensiktsmessig å foreta ombygging av 2.
etg midtfløy først for å kunne benytte arealet som avlastnings- og bufferareal under flytting av
medarbeidere fra andre arealer som skulle bygges om. Deretter ble ombyggingen av 1. og 2. etasje
nord, ny foaje og ny etasje for fylkestingsal gjennomført. 3. etg midtfløy og div arealombygginger i
andre deler av bygningene, er bygget om som siste del av prosjektet.
Oppgradering av ventilasjonsanlegget og ombygging av 2. og 3. etasje i midtfløyen, har uansett
valg av omfang på prosjektet, vært nødvendig for å oppnå gode og forskriftsmessige
arbeidsplasser.
Fremdrift
Det ble fremforhandlet endelig kontrakt med mest fordelaktige anbyder under forutsetning av politisk
godkjenning av prosjektrammen. Prosjektets fremdrift ble opprettholdt i henhold til plan slik at
byggearbeidene kunne starte i etterkant av fylkestingets møte 6.11.14.
Kontrakt med totalentreprenøren ble skrevet 07.november 2014. Arbeidene skulle gjennomføres
med byggeavslutning pr 01. november 2015 og teknisk innregulering fram til 01.desember 2015.
Selve rivingsarbeidene ble startet januar 2015. Den videre framdrift ble styrt i henhold til
entreprenørens milepælsplan. Justeringer av arbeidsområdene ble forløpende vurdert i framdriften.
Enkelte ombyggingsområder ble derfor noe forsinket grunnet oppstående utfordringer i gamle
bygningskonstruksjoner. Total byggetid ble allikevel overholdt i henhold til hovedframdriftsplanen.
Overtakelse, prøvedrift og reklamasjoner
Det ble foretatt delovertakelser av ombyggingsarealene etter hvert som totalentreprenøren gjorde
arbeidene ferdige. Dette var viktig og nødvendig for at fylkeshuset skulle kunne driftes på en god og
dynamisk måte gjennom hele prosjektperioden.
Reklamasjoner må følges opp mot entreprenør i garantiperioden frem til desember 2019.
Reklamasjonsoppfølging gjennomføres av fylkeshusets serviceseksjon i samarbeid med
eiendomsseksjonen i fylkesrådmannens stabsavdeling. Det er ikke avsatt egne økonomiske
ressurser til dette arbeidet, se kapittel om Økonomi og finansiering.
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Klagebehandling i anbudsprosessen
Det ble mottatt to klager på tildeling av kontrakt til entreprenør fra Veidekke AS og LKC AS.
Veidekke AS forfulgte ikke sin klage etter å ha mottatt svar fra fylkeskommunen. LKC AS fremsatte,
fra sin side over en periode, en rekke krav som ikke ble rettslig begrunnet overfor fylkeskommunen.
Hovedpåstand fra LKC AS var at kontrakten var tildelt til feil vinner. Saken ble håndtert av ekstern
innleid advokat. Etter en prosess ble det inngått forliksavtale mellom LKC AS og Vestfold
fylkeskommune. Fylkesutvalget ble informert underveis i prosessen. Kontrollutvalget ba revisjonen
gjennomgå anbudsprosessen, men valgte ikke gå videre med saken etter sin møtebehandling.
Saken fikk mediadekning.

Prosjektorganisering
Organisering av prosjektet ble gjennomført etter følgende modell:
Prosjekteier

Stabsdirektør Lisbeth Eek Svensson

Prosjektleder

Rådgiver eiendomsseksjonen, siv.ing. Reidar Bjørge Andersen

Prosjektets styringsgruppe

Fylkesrådmannens ledergruppe, utvidet med representant for politisk
ledelse, organisasjonene og vernetjenesten. Styringsgruppa ble ledet
av fylkesrådmannen. Prosjektleder er sekretær for styringsgruppa og
forbereder saker.

Prosjektgruppe

Prosjekteier, prosjektleder, eiendomssjef og seksjonssjef for
serviceseksjonen. Prosjektgruppa ble utvidet med arkitekt ved behov.
Prosjektgruppa ledes av stabsdirektør. Seksjonssjef for
serviceseksjonen er styringsgruppas sekretær.

Brukergrupper

Det opprettes brukergrupper med representasjon fra leder og
medarbeidere for de seksjoner som blir direkte involvert i forhold til
planlegging av nye / ombygde arbeidsfellesskap.

SG
Prosjekteier

Prosjektleder

PG
Brukergruppe

Brukergruppe

Brukergruppe
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Styringsgruppa hadde følgende representanter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fylkesrådmann Egil Johansen (leder)
Utdanningsdirektør Øyvind Sørensen
Regionaldirektør Sverre Høifødt
Kulturdirektør Arild Moen
Tannhelsedirektør Jostein Werner Eikeland
Kommunikasjonsdirektør Ellen Bustø
Stabsdirektør Lisbeth Eek Svensson
Fylkesordfører Per-Eivind Johansen
Representant for vernetjenesten Rolf Sivertsen
Organisasjonenes representant Henning Wold

Styringsgruppas ansvar
- Innenfor rammen av Fylkestingets vedtak, ta beslutninger i forhold til viktige milepæler i
prosjektet
- Sikre intern forankring og eierskap til prosessen og prosjektet
- Sikre strategisk styring og tilrettelegge for gode arbeidsprosesser og medvirkningsprosesser
- Vedta overordnede strategier og styringsprinsipper
- Legge premisser for prosjektleders og prosjektgruppas arbeid
- Være veiledende og rådgivende organ for prosjektleder og prosjektgruppa
- Sikre at prosjektet gjennomføres i tråd med vedtatt budsjettramme
- Sikre god informasjonsflyt
Styringsgruppa har fast møtetidspunkt tilgjengelig hver mandag fra klokken 10-11, møterom
representasjonsrommet.
Prosjektgruppa hadde følgende representanter:
•
•
•
•
•

Stabsdirektør Lisbeth Eek Svensson (leder)
Rådgiver / Siv Ing Reidar Bjørge Andersen (prosjektleder)
Seksjonssjef for eiendomsseksjonen Anita Jørgensen
Eiendomssjef Øyvind Trygstad senere Christian Thorsen Egeberg
Arkitekt tiltrer etter behov

Prosjektgruppas ansvar
- Sikre kontinuitet i prosjektet og ivareta nødvendige aktiviteter
- Samarbeide med arkitekt og entreprenør
- Legge planer for god framdrift og koordinering av aktiviteter
- Legge til rette for gode medvirkningsprosesser
- Gjennomføre prosjektet i tråd med vedtatt budsjettramme
- Sikre god informasjonsflyt
- Forberede saker for styringsgruppa, folkevalgte og AMU
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Økonomi og finansiering
Fylkestinget vedtok i FT-sak 67/12 (Budsjett 2013) å bevilge 0,8 mill kroner til forprosjekt
«Fylkeshuset ny 3.etg». I sak 80/13 «Fylkeshuset oppgradering og utvidelse» bevilget fylkestinget
en budsjettramme på 37,8 mill kroner. I FT-sak 72/14 vedtok fylkestinget en tilleggsbevilgning på
6,2 mill kroner og rammen for gjennomføring av prosjektet ble med det fastsatt til 44 mill kroner.
Denne rammen ble ikke prisjustert med prisstigningskoeffisienten i perioden fram til byggestart.
I FT-sak 38/16 bevilget fylkestinget 0,3 mill kroner til tilleggsinvesteringer i AV-utstyr i storsalen.
Videre vedtok fylkestinget i FT-sak 84/16 «Regnskaps- og aktivitetsrapport pr 2.tertial 2016» en
teknisk overføring på 0,5 mill kroner til prosjektet. Midlene hentes fra driftsbudsjettet og er knyttet til
parkeringsordningens delfinansiering av sykkelparkering.
Total budsjettramme for prosjektet inklusive forprosjekt og tilleggsbevilgninger vil med dette være
45,6 mill kroner.
Bevilgninger
Bevilgninger til prosjektet er gitt i følgende saker:
Bevilgninger
FT 67/12 Budsjett 2013 – økonomiplan 2014-2016
FT 80/13 Fylkeshuset oppgradering og utvidelse

Beløp i mill kroner

0,8
37,8

FT 72/14 Tilleggsbevilgning - oppgradering og utvidelse fylkeshuset

6,2

FT 38/16 pkt 13. Regnskaps- og aktivitetsrapport pr 1.tertial 2016

0,3

FT 84/16 Regnskaps- og aktivitetsrapport pr 2.tertial 2016.

0,5

Samlet ramme

45,6
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I tabellen under vises budsjett fremlagt for prosjektet i FT-sak 80/13, se kolonne i midten. Kolonnen
til høyre viser budsjett ihht total ramme jfr FT-sak 72/14.
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Byggeregnskap

Bevilgninger

Prosjektdeler
Beløp i mill kroner
Forprosjekt
Ombygging
Arkitekt/konsulent
Møbler og teknisk
utstyr kontor og storsal
Teknisk Normatic,
resepsjon, akustikk,
sikring
Uforutsett

FT
67/12

FT
80/13
og
72/14

Omfordeling
1)

FT
38/16

FT
84/16

0,8

Total
budsjettramme

Sum
regnskap

Avvik
budsjettregnskap

0,8

0,7

0,1

29,6

1,3

30,9

30,9

0,0

3,3

-1,3

2,1

1,9

0,2

2,7

4,2

-1,5

3,5

3,5

1,8

1,7

5,1

5,1

4,4

0,7

0,5

1,6

-1,1

2,4

0,3

Ekstraarbeider

0,5

Sum

0,8
44,0
0,0
0,3
0,5
45,6
45,5
0,1
1) Totalentreprisen inneholdt deler av utgiftene som opprinnelig var oppført som arkitekt/konsulent-tjenester.
Budsjettet ble omfordelt for å harmonere med tilbud fra entreprenør.

Byggeregnskapet viser at prosjektet er avsluttet med et totalt mindreforbruk på 0,1 mill kroner.
I forhold til detaljert budsjett er det mindre avvik på de enkelte områdene som utligner hverandre.
Investeringer i «Møbler og teknisk utstyr kontor og storsal» og «Teknisk Normatic, resepsjon,
akustikk, sikring» er gjennomført som forutsatt, men med noen avvik mot budsjett på linjenivå. De to
områdene er sett under ett i prosjektgjennomføringen og medgått er samlet lavere enn budsjettert.
Posten uforutsett består i all hovedsak av utgifter til tilleggsarbeider på bakgrunn av
endringsmeldinger fra hovedentreprenør og endte 1,2 mill kroner under samlet ramme for
uforutsette utgifter i prosjektet.
Prosjektregnskapet viste ved avslutning av selve ombyggingsprosjektet restmidler på om lag 1,1 mill
kroner. Midlene er i hovedsak anvendt til oppgraderingsarbeider som gjennomføring av diverse
bygningstilpasninger for økt og bedret utnyttelse av arealer, bygging av teknisk-/sykkelbod, samt
avslutningsarbeider og skilting knyttet til utearealet ved og omkring hovedinngangen. Dette står
oppført som ekstraarbeider i tabellen over.
Finansiering
Prosjektets finansiering er behandlet i fylkeskommunens budsjett og regnskapsrapporter.
Oppsummert er prosjektet finansiert på følgende måte:
Finansiering
Bruk av lånemidler
Merverdiavgiftskompensasjon
Overført fra driftsbudsjett fellesformål (parkeringsoverskudd)
Sum finansiering byggeprosjektet

Beløp i mill kroner

36,1
8,9
0,5
45,5
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Konklusjon
Prosjektledelsen konkluderer med at prosjektet «fylkeshuset – oppgradering og utvidelse» er
gjennomført innenfor vedtatt byggeprogram, framdriftsplan og budsjett.
Overordnete målsettinger for et mer arealeffektivt fylkeshus, reduserte leieutgifter og HMS er
ivaretatt på en god måte. Prosjektet er gjennomført etter fylkesrådmannens intensjon om å styrke
organisasjonskulturen og øke den tverrfaglige samhandlingen med en effektiv og styrket
organisasjon som mål.
Det er gitt brukstillatelse godkjent av Tønsberg kommune.
Brukerne ved fylkeshuset har sammen med prosjektledelsen, bidratt til gjennomføring av et svært
krevende men vellykket byggeprosjekt i tråd med ønsket målsetting.
Byggherre og prosjektledelsens forhold til og samarbeid med totalentreprenør har vært meget
krevende. Totalentreprisen som entrepriseform har allikevel fungert på en meget tilfredsstillende
måte sett fra prosjektledelsens side.
Fylkesrådmannen understreker at dette har vært et viktig organisasjonsutviklingsprosjekt hvor målet
var å styrke organisasjonskulturen og øke den tverrfaglige samhandlingen og derigjennom
effektivisere og styrke organisasjonen. Dette ble gjort gjennom å samle alle medarbeidere i
fylkesadministrasjonen under samme tak samtidig som nødvendige HMS-tiltak ble gjennomført.
Samlokaliseringen vil redusere de årlige leiekostnadene med ca 1 mill kroner. Samtidig var dette et
tiltak hvor det ble etablert en ny storsal for Vestfoldsamfunnet som skal være åpen og tilgjengelig.
Prosessene og anbudene har vist at det var nødvendig å styrke budsjettrammen for å kunne
gjennomføre prosjektet på en god måte.
I henhold til de overordnede målsetningene har fylkeshuset gjennom oppgradering og utvidelse,
oppnådd nye kvaliteter og økt bruksverdi.
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Sted og dato:

Borre, 21.11.2016

Saksbehandler:

Linn T. Bekken

________________________________________________________________________
Til Vestfold fylkeskommune

RAPPORT OM RESULTAT AV KONTROLLHANDLINGER VEDRØRENDE
SLUTTREGNSKAP FOR INVESTERINGSPROSJEKT FYLKESHUSET - OPPGRADERING
OG UTVIDELSE – VESTFOLD FYLKESKOMMUNE - 2016
Vi har gjennomført de handlinger som er avtalt med dere og listet opp nedenfor vedrørende
sluttregnskap for investeringsprosjekt ”Fylkeshuset – oppgradering og utvidelse” avsluttet per
04.11.2016. Vårt oppdrag er utført i samsvar med ISRS 4400 – Avtalte kontrollhandlinger.
Sluttregnskapet viser samlede investeringsutgifter på kr 45,5 mill.
Kontrollhandlingene er utført for å kunne bistå dere i vurderingen av riktigheten av sluttregnskapet og
de oppsummeres som følger:
1. Beskrivelsen av byggeprosjektets fremdrift samsvarer med vedtak og budsjettforutsetninger
2. Utgifter og inntekter som er bokført på prosjekt 1012/1013 ”Fylkeshuset – oppgradering og
utvidelse” vedrører det aktuelle prosjekt
3. Sluttregnskapet er avsluttet i samsvar med fylkestingets vedtak om finansiering i sak 67/12,
80/13, 72/14, 38/16 og 84/16
Vi rapporterer våre funn nedenfor:
a) Med hensyn til punkt 1 har vi funnet at beskrivelsen av byggeprosjektets fremdrift samsvarer
med vedtak og budsjettforutsetninger
b) Med hensyn til punkt 2 har vi funnet at utgifter og inntekter som er bokført på prosjekt
1012/1013 ”Fylkeshuset – oppgradering og utvidelse” vedrører det aktuelle prosjekt. Vi har på
stikkprøvebasis kontrollert utgifter som er bokført på prosjektet.
c) Med hensyn til punkt 3 har vi funnet at sluttregnskapet er avsluttet i samsvar med fylkestingets
samlede vedtak om finansiering i sak 67/12, 80/13, 72/14, 38/16 og 84/16
Siden de ovenstående kontrollhandlinger verken utgjør revisjon eller forenklet revisorkontroll i
samsvar med revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at informasjonen ikke
inneholder vesentlige feil.
Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller forenklet
revisorkontroll i samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre forhold ha kommet til vår kunnskap
og blitt rapportert til dere.
Vår rapport er utelukkende utarbeidet for det formål som er beskrevet ovenfor og til deres
informasjon, og skal ikke brukes til noe annet formål. Rapporten er beregnet på fylkestinget.

Borre, 21. november 2016
Vestfold kommunerevisjon

__________________________________________________________________________________________
Adresse: Gannestadveien 2, 3184 Borre
post@vestfoldkommunerevisjon.no
Org.nr: 987 582 847 MVA
www.vestfoldkommunerevisjon.no
Telefon: 33 07 13 00
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Arkivsak-dok.
Arkivkode
Saksbehandler

201409023-70
614/---/&41
Reidar Bjørge Andersen

Saksgang
Fylkesutvalget 2015-2019
Fylkestinget 2015-2019

Møtedato
08.12.2016
15.12.2016

Sak nr

Sluttrapport - Fylkeshuset - oppgradering og utvidelse
Sammendrag
Oppgradering og utvidelse av fylkeshuset er gjennomført innenfor vedtatt byggeprogram,
framdriftsplan og budsjett. Prosjektet er ferdigstilt med en prosjektkostnad på 45,5 mill kroner
som tilsvarer et mindreforbruk på 0,1 mill kroner målt mot budsjettramme på 45,6 mill kroner.
I henhold til de overordnede målsetningene har fylkeshuset gjennom oppgradering og
utvidelse, oppnådd nye kvaliteter og økt bruksverdi.
Fylkesrådmannens innstilling
1. Sluttrapport med byggeregnskap for fylkeshuset – oppgradering og utvidelse,
godkjennes.
2. Investeringsrammen for 2016 reduseres med 0,13 mill kroner. Budsjettert låneopptak
reduseres med 0,1 mill kroner og budsjettert mva-kompensasjon reduseres med 0,03
mill kroner

Tønsberg, 04.11.2016

Øyvind Sørensen
fylkesrådmann

Lisbeth Eek Svensson
direktør
Vedlegg: Sluttrapport Fylkeshuset – oppgradering og utvidelse
Saker til behandling og eventuelle vedlegg til sakene ligger på www.vfk.no
Se under Snarvei og velg Politikk: møter og saker.
Direktelink til Politiske møter og saker: http://opengov.cloudapp.net/meetings/vestfoldfk
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Innledning:
I sak 67/12 Budsjett 2013 / Økonomiplan 2013-2016, behandlet i fylkestinget 13. desember
2012, ble det bevilget 0,8 mill kroner til et forprosjekt for å utrede muligheter for utbygging og
ombygging av fylkeshuset.
I sak FT 80/13, vedtok fylkestinget 12. desember 2013 en investeringsramme på 37,8 mill
kroner for gjennomføring av prosjekt Fylkeshuset – oppgradering og utvidelse.
I sak 72/14, behandlet i fylkestinget 6.november 2014, sak om tilleggsbevilgning til prosjekt
oppgradering og utvidelse av fylkeshuset med ny fylkestingssal med flg. vedtak:
Investeringsrammen for oppgradering og utvidelse av fylkeshuset økes med 6,2 mill kroner.
Samlet budsjettramme for gjennomføring av prosjektet var med dette 44,0 mill kroner.
I 2016 bevilget fylkestinget 0,3 mill kroner til tilleggsinvesteringer i AV-utstyr i storsalen i sak
38/16. I sak 84/16 er prosjektets budsjett styrket med 0,5 mill kroner gjennom en teknisk
overføring fra driftsbudsjettet med bakgrunn i parkeringsordningens delfinansiering av
sykkelparkering. Total budsjettramme for prosjektet inklusive forprosjekt og
tilleggsbevilgninger er med dette 45,6 mill kroner.
Saksutredning:
Fylkesrådmannens mål for prosjektet har vært å styrke organisasjonskulturen og bidra til økt
tverrfaglig samhandling for derigjennom å effektivisere og styrke organisasjonen. Alle
medarbeidere i fylkesadministrasjonen er samlet under samme tak samtidig og nødvendige
HMS-tiltak er gjennomført. Samlokaliseringen har redusert de årlige leiekostnadene for
eksterne kontorleier med ca 1 mill kroner. Samtidig er det etablert en ny storsal for
Vestfoldsamfunnet som skal være åpen og tilgjengelig.
Prosessene og anbudene viste at det var nødvendig å styrke budsjettrammen for å kunne
gjennomføre prosjektet på en god måte. Det vises til vedlagte sluttrapport side 3 «vedtak
72/14».
Prosjektet ble planlagt etter følgende overordnede målsettinger:
1. Ivareta HMS- relaterte forhold og behov for oppgradering av fylkeshuset.
2. Redusere fylkeskommunens leieutgifter (ca 1mill).
3. Utnytte fylkeshusets arealer mer effektivt.
4. Samle ansatte i fylkesadministrasjonen under ett tak for å sikre mer effektiv utnyttelse av
felles ressurser og øke graden av tverrfaglig samhandling.
5. Åpne for gode møteplasser for Vestfoldsamfunnet
Brukerne i fylkesadministrasjonen har sammen med prosjektledelsen, bidratt til
gjennomføring av et svært krevende men vellykket byggeprosjekt i tråd med ønsket
målsetting.
Fylkesrådmannens bemerkninger:
Fylkesrådmannen konstaterer at prosjektet, Fylkeshuset - oppgradering og utvidelse, er
gjennomført innenfor vedtatt byggeprogram, framdriftsplan og budsjett.
Overordnete målsettinger for et mer arealeffektivt fylkeshus, reduserte leieutgifter og HMS er
ivaretatt på en god måte. Prosjektet er gjennomført etter fylkesrådmannens intensjon om å
2
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styrke organisasjonskulturen og øke den tverrfaglige samhandlingen med en effektiv og
styrket organisasjon som mål.
I henhold til de overordnede målsetningene har fylkeshuset gjennom prosjektet oppnådd nye
kvaliteter og økt bruksverdi.
Styringsgruppa godkjente i møte 03.11.2016, sluttrapport og sluttregnskap datert
25.10.2016.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

16/00197-1
Gaute Hesjedal

Saksgang
Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune

Møtedato
01.12.2016

SAK 44/16
PROSJEKTPLAN EIERSKAPSKONTROLL TANNHELSETJENESTENS KOMPETANSESENTER SØR IKS
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll av Tannhelsetjenestens
kompetansesenter Sør IKS i tråd med prosjektplan fra VKR datert 15.11.16.
Ferdig rapport leveres sekretariatet 05.04.17 og legges fram for behandling i
kontrollutvalgets møte 20.04.17.
Prosjektet finansieres av budsjetterte timer til forvaltningsrevisjon for 2017.
Vedlegg:
Prosjektplan og milepælsplan fra VKR, 15.11.16

Saksframstilling:
Vestfold Kommunerevisjon har på kontrollutvalgets bestilling utarbeidet en
prosjektplan for en eierskapskontroll av Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør
IKS (TkS).
Selskapet er et interkommunalt selskap eid av Buskerud, Vestfold, Telemark, AustAgder og Vest-Agder. Overordnet formål er å styrke den odontologiske kompetansen
og det odontologiske behandlingstilbudet i region Sør.
Eierskapskontrollen har som formål å vurdere hvordan Vestfold fylkeskommune
følger opp sitt eierskap. Revisor vil også kontrollere om TkS utøver sin myndighet i
henhold til lov og forskrift, fylkestingets vedtak og forutsetninger og i tråd med
etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse.
Revisor foreslår to hovedproblemstillinger:
1. Utøver Vestfold fylkeskommune kontroll med sine eierinteresser i Tannhelsetjenesten kompetansesenter Sør IKS?
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Har Vestfold fylkeskommune etablert rutiner for oppfølging og
evaluering av sine eierinteresser?
Har Vestfold fylkeskommune utarbeidet eierstrategi/eiermelding for
Tannhelsetjenesten kompetansesenter Sør IKS

2. Utøves fylkeskommunens eierinteresser i Tannhelsetjenesten
kompetansesenter Sør IKS i samsvar med fylkestingets vedtak og forutsetninger,
aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og
selskapsledelse?
 Følges politiske vedtak opp?
 Utøver representantskapet sin myndighet i tråd med gjeldende lover og
regler?
 Sørger styret for en forsvarlig forvaltning av selskapet?
Revisor legger opp til at prosjektet settes i gang i januar 2017 med forventet
rapportering til kontrollutvalget 5. april 2017. Beregnet ressursbruk er 150 timer.
Dette er spesifisert i vedlagte milepælsplan.
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Prosjektplan
Eierskapskontroll
Tannhelsetjenesten kompetansesenter
Sør IKS

November 2016
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1. BAKGRUNN
Om eierskapskontroll
Lov om kommuner og fylkeskommuner og forskrift om kontrollutvalg i kommuner og
fylkeskommuner pålegger kontrollutvalget å gjennomføre selskapskontroll med
fylkeskommunens selskaper.
Innholdsmessig deles selskapskontroll i to komponenter – eierskapskontroll og
forvaltningsrevisjon.
Eierskapskontroll er den obligatoriske delen av selskapskontroll, jf. forskrift om
kontrollutvalg § 14 første ledd. Den omfatter kontroll med forvaltningen av
kommunens/fylkeskommunens eierinteresser, herunder kontrollere om den som utøver
eierinteressene gjør dette i samsvar med fylkestingets vedtak og forutsetninger.
Forvaltningsrevisjon er den frivillige delen av selskapskontroll (Selskapskontroll kan også
omfatte …) jf. forskrift om kontrollutvalg § 14 andre ledd, og en nærmere omtale i forskrift
om revisjon kap. 3 og forskrift om kontrollutvalg kap. 5, samt RSK 001 Standard for
forvaltningsrevisjon. Den omfatter systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet,
måloppnåelse og virkninger ut fra fylkestingets vedtak og forutsetninger. RSK 001 Standard
for forvaltningsrevisjon, avsnitt 19-21 sier bl.a. at det for hvert prosjekt skal utarbeides en
prosjektplan som beskriver innholdet i prosjektet.

Bestilling
Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune bestilte i møte den 20.10.2016 (sak 36/ 16) en
prosjektplan på gjennomføring av selskapskontroll i form av eierskapskontroll i selskapet
”Tannhelsetjenesten kompetansesenter Sør IKS".

2. OM SELSKAPET
Tannhelsetjenesten kompetansesenter Sør IKS skal bidra til å heve kompetansen innen den
offentlige og private tannhelsetjenesten i regionen. Videre skal senteret bidra til å gi
befolkningen bedre tilgang til spesialisthelsetjenester. Senteret skal utvikle og levere tjenester
med høy faglig kvalitet på følgende områder:
-

Spesialistbehandling og utredning

-

Etterutdanning

-

Rådgivning

-

Videre- og spesialistutdanning

-

Forskning

-

Folkehelsearbeid

Selskapet ble opprettet 1. januar 2009. Tannhelsetjenesten kompetansesenter Sør IKS er et
interkommunalt selskap som eies av Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og VestAgder med en eierandel på 20 % hver.
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3. FORMÅLET MED KONTROLLEN
Formålet med kontrollen vil være å vurdere hvordan Vestfold fylkeskommune følger opp sitt
eierskap i Tannhelsetjenesten kompetansesenter Sør IKS. Videre vil formålet være å
kontrollere om Tannhelsetjenesten kompetansesenter Sør IKS, utøver myndigheten i henhold
til bestemmelser i aktuelle lover og forskrifter, fylkestingets vedtak og forutsetninger og i tråd
med etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse.

4. PROBLEMSTILLINGER EIERSKAPSKONTROLL
Revisor har utledet følgende forslag til problemstillinger:
1) Utøver Vestfold fylkeskommune kontroll med sine eierinteresser i Tannhelsetjenesten kompetansesenter Sør IKS?
Herunder:
 Har Vestfold fylkeskommune etablert rutiner for oppfølging og evaluering av
sine eierinteresser?
 Har Vestfold fylkeskommune utarbeidet eierstrategi/eiermelding for
Tannhelsetjenesten kompetansesenter Sør IKS
2) Utøves fylkeskommunens eierinteresser i Tannhelsetjenesten kompetansesenter
Sør IKS i samsvar med fylkestingets vedtak og forutsetninger, aktuelle
lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse?
Herunder:
 Følges politiske vedtak opp?
 Utøver representantskapen sin myndighet i tråd med gjeldende lover og regler?
 Sørger styret for en forsvarlig forvaltning av selskapet?

5. AVGRENSNING OG METODE
Kontrollen vil bli gjennomført med hovedvekt på årene 2014 - 2016.
I forbindelse med kontrollen vil revisjonen blant annet:




intervjue sentrale ressurspersoner fra selskapet og fylkeskommunen
spørreskjema til fylkeskommunens representant i representantskapen
innsamle dokumentasjon og foreta dokumentanalyser

6. AKTUELLE LOVER, FORSKRIFTER OG
RETNINGSLINJER
Lover, forskrifter og retningslinjer som er aktuelle i denne eierskapskontrollen:



Kommuneloven av 25.9.1992
Kontrollutvalgsforskriften av 15.6.2004
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Lov om aksjeselskaper. av 13. juni 1997 nr. 44
KS sine anbefalinger for eierstyring
Vedtekter for Tannhelsetjenesten kompetansesenter Sør IKS
Aktuelle vedtak fra fylkestinget i Vestfold fylkeskommune
Vedtak fattet i styre og representantskap

7. PLANLAGT TIDS- OG RESSURSBRUK
Personalressurser
Vestfold kommunerevisjon vil sette sammen et team som skal sikre at eierskapskontrollen vil
holde et høyt faglig nivå.
Kommunerevisor og statsautorisert revisor, Linn Therese Bekken, er oppdragsansvarlig for
prosjektet, og vil bidra til den interne kvalitetssikringen av selskapskontrollen. Teamet vil for
øvrig bestå av Hanne Britt Nordby Sveberg og Elisabeth Nilsen, som begge har lang erfaring
med eierskapskontroll og god kompetanse innenfor revisjon, økonomi og administrasjon.

Forventet ressursbruk og tidsplan
Forventet tidsbruk eierskapskontroll: 150 timer
Timene vil inngå i Vestfold fylkeskommunes budsjetterte timer for forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll.
Oppstart av prosjektet vil skje i januar 2017 og rapporten vil kunne være klar for oversending
til kontrollutvalget innen 5. april 2017.

Borre, 15. november 2016
Vestfold kommunerevisjon
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Milepælsplan for eierskapskontroll:
Tannhelsetjenesten kompetansesenter (TkS)
Aktivitet

Budsjetterte Milepæler
timer totalt

Bestilling prosjektplan KU

20.10.2016

Oppstart av eierskapskontroll Vestfold
kommunerevisjon
Planlegging/Prosjektplan:
*prosjektplan utarb./oversendes VIKS
*behandling av prosj.plan/bestilling prosj.
Gjennomføring:
* oppstartsbrev sendes fylkesrådmann
* oppstartsmøte med fylkesrådmann
* innhenting av data og dokumenter som kan
ha relevans for eierskapskontrollen
* lage intervjuguider
* gjennomføre og dok intervjuene
* verifisere intervjuene
* gjennomgang/analyse av
data/prosjektdokumentasjon
Rapportskriving, kval.sikr., rapportering:
* skrive utkast foreløpig rapport
* kvalitetssikring
* utkast foreløpig rapport oversendes
fylkesrådmann for kommentarer/uttalelse
* avslutningsmøte med fylkesrådm./adm.
* redigering endelig rapport
* rapport til høring
* endelig rapp. oversendes til fylkesrådm. og
VIKS
* presentasjon i kontrollutvalget
* behandling fylkestinget
Evaluering av prosjektet/ organisering av
dokumentasjon (perm)
Sum ressurser

5
17.11.2016
01.12.2016
80

Uke 1-8

60

Uke 6- 12

17.03.2016
Uke 11
Uke 12
27.03.2017
05.04.2017

5
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

15/00145-23
Gaute Hesjedal

Saksgang
Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune

Møtedato
01.12.2016

SAK 45/16
REVISOR ORIENTERER
Forslag til vedtak:
Revisors informasjon tas til orientering.
Vedlegg:
Ingen

Saksframstilling:
Revisor orienterer kontrollutvalget om status i det løpende revisjonsarbeidet,
herunder også pågående forvaltningsrevisjon.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

16/00053-3
Gaute Hesjedal

Saksgang
Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune

Møtedato
01.12.2016

SAK 46/16
FAGLIG UTVIKLING FOR KONTROLLUTVALGET
Forslag til vedtak:
Legges fram uten forslag til vedtak.
Vedlegg:
Ingen.

Saksframstilling:
Kontrollutvalget har for 2017 budsjettert med kr. 75.000,- til faglig utvikling. Det er
opp til kontrollutvalget selv å bestemme seg for hvordan de vil anvende midlene med
bakgrunn i hva og hvilke områder en ønsker å fokusere på. Kostnadene vil avhenge
av hva utvalget ønsker å gjøre, dvs. om en ønsker å reise ut med eller uten
overnatting, invitere foredragsholdere til Vestfold, bruke interne ressurser etc.
Kontrollutvalget har signalisert at faglig utvikling bør ta utgangspunkt i vedtatt plan for
forvaltningsrevisjon hvor det er gjort følgende prioriteringer:
1. Prosjektstyring, prosjektkompetanse, herunder inngåelse av avtaler og
oppfølging
2. Internkontroll – kvalitets- og avvikssystem
3. Oppfølging av lærlinger
4. Offentlige anskaffelser
5. Voksenopplæring
6. Tannhelse
7. IKT
8. Etikk og varsling
9. Videregående opplæring
10. Folkehelse
11. Kompetansekartlegging
Mulige aktiviteter for faglig utbytte kan være:
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Internkontroll – KS Effektiviseringsnettverk
KS har utarbeidet et hefte «Rådmannens internkontroll – Hvordan få orden i eget
hus?». Kontrollutvalget kan kontakte KS med tanke på en bred orientering i hvordan
de jobber med internkontroll som tema og hva som kan være fokusområder for
kontrollutvalget i forbindelse med revisjoner på området.
Transparency International Norge
Fokus på antikorrupsjon er et kontinuerlig arbeid og alltid et aktuelt område for
kontrollutvalgene å fokusere på. Transparency International holder foredrag og
arrangerer ulike aktiviteter det kan være aktuelt å vurdere.
KS - etikkutvalg
Etikkutvalget skal være en rådgiver og pådriver for kommunens arbeid med etikk og
antikorrupsjon. Det kan være aktuelt å forespørre etikkutvalget om det er interesse
for å møte kontrollutvalget.
Virksomhetsbesøk
Erfaringsmessig opplever vi at kontrollutvalgene som drar på virksomhetsbesøk
synes de lærer masse og får bedre kunnskap om fylkeskommunen. Et alternativ kan
være å gjennomføre eks. 2 – 3 besøk på en dag for eksempel innen videregående
skole.
Fokus på eierskap
Kontrollutvalgene har et tilsynsansvar knyttet til fylkeskommunens eierinteresser og
forvaltningen av disse. Det kan være aktuelt å invitere noen med spesialkompetanse
på området til å foredra. Eksempelvis har advokat Vibeke Resch-Knudsen utgitt en
bok «Kommunalt eierskap – roller, styring og strategi». KS kan også være aktuell å
forespørre i denne sammenheng.
Kontakt med andre kontrollutvalg:
Kontrollutvalget kan knytte kontakt med andre fylkeskommunale kontrollutvalg og
besøke, eventuelt invitere til dialog og erfaringsutveksling. KU VFK har hatt kontakt
med kontrollutvalget i Akershus fylkeskommune tidligere. Utvalgene har sammen
besøkt Riksrevisjonen og KMD. KU VFK har også tidligere besøkt kontroll- og
konstitusjonskomiteen på Stortinget.
Delta på konferanser
Både Norges Kommunerevisorers Forbund (NKRF) og Forum for kontroll og tilsyn
(FKT) arrangerer konferanser rettet mot kontrollutvalgene med aktuelle tema.
Kontrollutvalget bør vurdere deltagelse.
Reise utenlands:
Tidligere har kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune gjennomført reiser til Finland,
Sveits og Litauen hvor man har møtt politikere, revisorer og administrativt ansatte
som er engasjert eller jobber innen kontroll- og tilsynsfeltet.
Revisjon og sekretariat
VKR og VIKS har mye kompetanse innen kontrollutvalgets fagområde og vil kunne
bidra med faglige innspill/orienteringer etter nærmere avtale.
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.
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