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SAK 31/16
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 01.09.16
Forslag til vedtak:
Protokoll fra møtet 01.09.16 godkjennes.
Vedlegg:
Protokoll fra 01.09.16
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MØTEPROTOKOLL
Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune
Dato:
Sted:
Arkivsak:

01.09.2016 kl. 09:00
Vestfoldarkivet, Hinderveien 10, 3223 Sandefjord
15/00043

Tilstede:

Rune Mathiassen, Øyvind Bakke Reier, Elise Andersen

Møtende
varamedlemmer:

Per Hermann Aune, Hanne R. Eikeland

Forfall:

Heidi Ørnlo, Andreas Muri

Andre:

Linn Therese Bekken (VKR), Gaute Hesjedal (VIKS)

Protokollfører:

Gaute Hesjedal

Møte med Vestfoldarkivet: 09.00 – 11.30
Før ordinært kontrollutvalgsmøte ble det gjennomført møte med leder av
Vestfoldarkivet, avdelingsdirektør Karianne Schmidt Vindenes. Utvalget fikk en
interessant gjennomgang av virksomheten etterfulgt av omvisning både i
Vestfoldarkivet og i Samlingsforvaltningen. Etter omvisingen deltok også direktør for
Vestfoldmuseene, Nils Anker og det ble informert om utfordringer og framtidsutsikter.
Kontrollutvalget var fornøyd med virksomhetsbesøket.
Ordinært kontrollutvalgsmøte ble satt 11.45.
SAKSKART
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Saker til behandling

27/16 Godkjenning av protokoll fra møte 02.06.16
Behandlet av
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune

Møtedato
01.09.2016

Forslag til vedtak:
Protokoll fra møtet i kontrollutvalget 02.06.16 godkjennes.
Møtebehandling
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Protokoll fra møtet i kontrollutvalget 02.06.16 godkjennes.
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Saknr
27/16
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28/16 Prosjektplan forvaltningsrevisjon - Prosjektstyring,
prosjektkompetanse herunder inngåelse av avtaler og oppfølging
Behandlet av
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune

Møtedato
01.09.2016

Saknr
28/16

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon «Prosjektstyring, prosjektkompetanse
herunder inngåelse av avtaler og oppfølging» i tråd med fremlagte prosjektplan datert
15.08.16.
Ferdig rapport med rådmannens uttalelse sendes VIKS i tråd med milepælsplan 15.12.16. Rapporten legges fram for behandling i kontrollutvalget i første møte i
2017.
I samsvar med vedtak i FT 21/14 skal rapporten inneholde oversikt over ressursbruk
og revisorenes kompetanse.
Kontrollutvalget vurderer at VKR innehar nødvendig kompetanse til å utføre
forvaltningsrevisjonen.
Kostnadene dekkes av budsjetterte midler til forvaltningsrevisjon.
Møtebehandling
Revisor gjennomgikk prosjektplanen og redegjorde for de avgrensinger som er gjort i
planen. Kontrollutvalget diskuterte saken og spørsmål ble besvart.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon «Prosjektstyring, prosjektkompetanse
herunder inngåelse av avtaler og oppfølging» i tråd med fremlagte prosjektplan datert
15.08.16.
Ferdig rapport med rådmannens uttalelse sendes VIKS i tråd med milepælsplan 15.12.16. Rapporten legges fram for behandling i kontrollutvalget i første møte i
2017.
I samsvar med vedtak i FT 21/14 skal rapporten inneholde oversikt over ressursbruk
og revisorenes kompetanse.
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Kontrollutvalget vurderer at VKR innehar nødvendig kompetanse til å utføre
forvaltningsrevisjonen.
Kostnadene dekkes av budsjetterte midler til forvaltningsrevisjon.
Revisor bes orientere om status i prosjektet i kontrollutvalgets møte 20. oktober.
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29/16 Bestilling av prosjektplan for selskapskontroll
Behandlet av
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune

Møtedato
01.09.2016

Saknr
29/16

Forslag til vedtak
Kontrollutvalget bestiller en prosjektplan for en eierskapskontroll innen temaet
«Føring for eierskap og opplæring av eierrepresentanter». Planen leveres
sekretariatet innen 1. oktober slik at denne kan behandles i møte 20. oktober.
Møtebehandling
Saken ble diskutert og ulike selskaper ble vurdert i forhold til eierskapskontroll.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Kontrollutvalget bestiller en prosjektplan for en eierskapskontroll innen temaet
«Føring for eierskap og opplæring av eierrepresentanter». Planen leveres
sekretariatet innen 1. oktober slik at denne kan behandles i møte 20. oktober.
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30/16 Eventuelt VFK 01.09.16
Behandlet av
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune

Møtedato
01.09.2016

Saknr
30/16

.
.
Møtebehandling
Revisor orienterte om at nye Sandefjord kommune vil gå inn på eiersiden i Vestfold
kommunerevisjon fra 01.01.2017 og organisatoriske endringer i den forbindelse.
Sekretariatet orienterte kort om VIKS i lys av kommunereformen.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Informasjonen tas til orientering.

Møtet ble hevet kl. 12.15.
Neste møte er 20.10.16.

Revetal, 05.09.16
For nestleder av kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune, Rune Mathiassen

Gaute Hesjedal
Rådgiver VIKS

6

32/16 Redegjørelse fra fylkesrådmannen om anskaffelser - 16/00154-2 Redegjørelse fra fylkesrådmannen om anskaffelser : Redegjørelse fra fylkesrådmannen om anskaffelser

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

16/00154-2
Gaute Hesjedal

Saksgang
Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune

Møtedato
20.10.2016

SAK 32/16
REDEGJØRELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN OM ANSKAFFELSER
Forslag til vedtak:
Fylkesrådmannens redegjørelse om anskaffelser og vurderinger som gjøres i denne
forbindelse, tas til orientering.
Vedlegg:
Notat: vurdering av leverandørers økonomi m/vedlegg

Saksframstilling:
Fylkesrådmannen, stabssjef og eiendomssjef orienterte i møte 02.06.16 om status
for utbygging av Re vgs. i forbindelse med at entreprenøren som skulle utføre jobben
gikk konkurs.
Det ble stilt spørsmål om hvilke økonomiske vurderinger som blir gjort av tilbydere
ved store anskaffelser. Fylkesrådmannen ønsket å komme tilbake til utvalget med
mer konkret informasjon på dette området.
Fylkesrådmannen vil redegjøre for saken i møtet.
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NOTAT / BETENKNING
Til:

Økonomisjef Rune Hjertås

Fra:

Monica Espenes og Roar Thunæs

Dato: 12. oktober 2016

VEDR: VURDERING AV LEVERANDØRENES ØKONOMISKE EVNE TIL Å OPPFYLLE
KONTRAKTSFORPLIKTELSENE

Oppdrag
Vi er blitt bedt om å fremlegge et notat om rutinene for økonomisk vurdering av leverandører i
større anskaffelser på bakgrunn av en leverandørkonkurs på Re vgs. Oppdraget er å beskrive dagens
praksis og vurdere mulige forbedringstiltak med anbefalinger. Det innføres nye regler/forskrifter fra
1. januar 2017 og notatet skal berøre dette. Dette er foreløpig varierende belyst fordi det ikke er gitt
konkrete anbefalinger/retningslinjer for alle endringene.
Bakgrunn
I henhold til forskrift om offentlige anskaffelser (FOA §8-4) kan oppdragsgiver stille minimumskrav til
leverandørene, herunder til leverandørenes tekniske kvalifikasjoner og finansielle og økonomiske
stilling. Kravene skal sikre at leverandørene er egnet til å kunne oppfylle kontraktsforpliktelsene og
skal stå i forhold til den ytelse som skal leveres. Kravene skal ikke diskriminere leverandørene på
grunnlag av nasjonal eller lokal tilhørighet. I henhold til forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) §87 skal oppdragsgiver ved anskaffelser over kr 500 000 kreve at leverandøren fremlegger gyldig attest
for betalt skatt og merverdiavgift.
Dette innebærer at det, med unntak av kravet om attest for skatt og merverdiavgift i FOA §8-7, er
opp til kjøper å vurdere behovet for å vurdere leverandørens økonomiske evne til å oppfylle
kontraktsforpliktelsene.
En kjøper vil ikke ha full kunnskap om de leverandører man handler med. Selv om de fleste
leverandører er seriøse aktører med god kompetanse, kapasitet og økonomi, vil det alltid være en
risiko for at noen ikke klarer å levere eller i verste fall viser seg å være useriøse aktører. Det er, etter
vår vurdering, god forretningsskikk og en del av Vestfold Fylkeskommune sitt samfunnsansvar å
foreta en økonomisk vurdering av leverandørene før det inngås et forpliktende samarbeid. Notatet
gir en kort presentasjon av hvilke tiltak VFK har i dag, en vurdering av mulige tiltak, og en forslag til
nye tiltak.

Formål med økonomisk vurdering av leverandører
Formålet med en økonomisk vurdering av leverandører er å bidra til:




At konkurransen gjennomføres mellom seriøse aktører som har kapasitet og kompetanse til
å oppfylle kontrakten på en god måte, samt at eventuelle useriøse aktører avdekkes og
avvises på et tidlig tidspunkt
Å begrense økonomisk tap som følge av at leverandøren ikke kan oppfylle kontrakten
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Å begrense eventuelt omdømmetap som følge av at vi handler med useriøse aktører, taper
penger osv.
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Kjøpers risiko
Risikoen består i at VFK som kjøper ikke har full kunnskap om leverandørene når kontrakt inngås.
Det vil alltid være en risiko for at noen av leverandørene ikke er i stand til å levere eller i verste fall
kan være useriøse aktører.
VFK har et ansvar for så langt det er mulig å forsikre seg om at det ikke inngås kontrakter med
useriøse aktører eller andre aktører som ikke klarer å oppfylle. Dersom en skulle komme i en slik
situasjon ønsker VFK å sikre seg dekning for kostnadene ved å måtte innhente ny leverandør.
Risiko for manglende oppfyllelse av leveransen:
Risiko for at leverandøren ikke kan oppfylle kontrakten er nært knyttet opp mot type anskaffelse:






Engangskjøp – risiko knyttet til oppfylling av leveranseavtalen er lav som følge av at det er
tale om et enkelt kjøp og at vi ikke betaler før varen er levert. Dersom det er tale om
forskuddsbetaling vil det være naturlig å inngå en garanti på kjøpesummen
Rammeavtale: Risiko knyttet til oppfyllelse av leveranseavtalen er lav, men høyere enn for
et engangskjøp. En rammeavtale vil i mange tilfeller blir brukt dersom det er behov for faste
leveranser av et produkt eller tjeneste over tid. Den økonomiske risikoen er således i liten
grad knyttet til leveransen av et enkelt produkt/tjeneste, ettersom det i liten grad vil være
aktuelt med forskuddsbetaling. Risikoen er imidlertid knyttet til den økonomiske
belastningen knyttet til manglende leveranse i perioden inntil ny kontrakt er inngått.
Produksjonsavtale/bygg- og anleggskontrakt: Risiko knyttet til oppfyllelse av kontrakten kan
inndeles i høy, middels og lav. Risiko er lav i kortsiktige prosjekter med lav budsjettramme
som for eksempel mindre vedlikeholdsprosjekter. Risiko er middels i prosjekter som
strekker seg over en begrenset tidsperiode. Dette gjelder de fleste investeringsprosjekter i
VFK. Risiko er høy i store byggeprosjekter som strekker seg over et år. VFK har i snitt ett til
to slike prosjekter pr år.

Det er således større risiko og dermed større behov for å ta hensyn til leverandørens økonomi ved
bygging av en ny skole enn ved et enkelt varekjøp eller avrop på en rammeavtale.
Ved å handle med useriøse aktører øker risikoen for manglende oppfyllelse av leveransen. Risikoen
blir større desto lengre leveranseavtalen strekker seg ut i tid.
Risiko for tap av omdømme
Risiko for tap av omdømme for VFK er på samme måte som risiko for manglende oppfyllelse av
leveransen, høyere ved langvarige kontraktsmessige forhold enn ved enkeltstående varekjøp. Ved å
handle med useriøse aktører øker risikoen for tap av omdømme, men tap av omdømme kan også
oppstå ved at VFK håndterer kontraktsforhold på en dårlig måte eller ved at uønskede hendelser
oppstår under gjennomføringen.
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Risikoreduserende tiltak
Ulike typer tiltak som kan bidra til å sikre at de leverandører vi handler med er seriøse og at de har
økonomisk kapasitet til å oppfylle kontrakten:



Forhåndsanalyse, som blant annet beskrevet i FOA §8-4
Kontraktsbestemmelser, som for eksempel ulike typer garantistillelse og/eller etterskuddsvis
betaling.

For de største og mest komplekse anskaffelsene kan også valg av anskaffelsesform, som bruk av
forhandling og konkurransepreget dialog der FOA åpner for dette, bidra til større kunnskap om
leverandørene og gjensidig forståelse for hverandres behov, økonomiske situasjon osv.
Det er et viktig risikoreduserende tiltak å gjennomføre foranalyser av alle leverandører. Samtidig er
det viktig av hensyn til effektivitet og hensiktsmessig ressursbruk at vi tilpasser våre tiltak til den
risiko vi påtar oss. Vi må heller ikke stiller så strenge krav til leverandørene at de virker
konkurransevridende, jf FOA §§1-1, 3-1 og 8-4
Forhåndsanalyse er viktig for å redusere risikoen for at vi handler med useriøse aktører.
Forhåndsanalyse og kontraktsbestemmelser vil kunne virke preventivt, men vil aldri kunne fjerne
risikoen for at den vi inngår kontrakt med kan ha eller få problemer med å oppfylle kontrakten.
Kontraktsbestemmelser i form av garantistillelse og etterskuddsvis betaling blir da en måte å
redusere den (økonomiske) skaden når uhellet først er ute.
Erfaringen viser at selv om det er en rekke tiltak vi kan gjennomføre er det begrenset hvor mye vi
kan avdekke ved analyse av tilgjengelig regnskapsinformasjon og annen tilgjengelig informasjon om
økonomiske og finansielle forhold.

Hva gjør vi i dag
For rammeavtaler gjør BTV innkjøp i dag følgende undersøkelser av leverandørens økonomi:
 Attest for skatt, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift innhentes ihht krav i FOA §8-7. Denne
bekrefter at leverandøren på kontraktstidspunktet er ajour med betaling av skatter og
avgifter.
 Firma og regnskapsinformasjon fra Bisnode/Soliditet innhentes. På grunnlag av denne gjøres
en skjønnsmessig vurdering av om leverandør har økonomisk kapasitet til å gjennomføre
kontrakten. I praksis ser man etter at leverandøren har en omsetning som står i forhold til
kontraktens omfang. F.eks at kontrakten ikke skal utgjøre mer enn x% av leverandørens
totalomsetning. Videre ser man etter om det er spesielle signaler om problemer som
tilkjennegis gjennom betalingsanmerkninger eller dårlig rating.
For bygge- og anleggskontrakter gjelder følgende:
 Attest for skatt, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift innhentes ihht til krav i FOA §8-7.
Denne bekrefter at leverandøren på kontraktstidspunktet er ajour med betaling av skatter
og avgifter.
 Regnskap for de siste tre år innhentes for prosjekter der det utlyses anbudskonkurranse. På
grunnlag av regnskapene gjøres det i betraktninger omkring selskapets økonomiske evne
historisk sett.
 I noen tilfeller innhentes kredittvurdering fra offentlig godkjent kredittinstitusjon
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 Som sikkerhet mot uforutsette hendelser inngås normalt en kontraktsgaranti på 10% av
kontraktsummen.
 Etterskuddsvis betaling
Prosedyrene ovenfor gjelder avtaler over kr 500 000 og er retningsgivende for mindre anskaffelser.

Vurdering av risikoreduserende tiltak, fordeler og ulemper
Nedenfor drøftes kort ulike tiltak som kan benyttes i vurderingen av leverandørens økonomiske
stilling og kapasitet. Kan inndeles i to typer, forhåndsanalyse og kontraktsmessige bestemmelser
1. Forhåndsanalyse
Innhenting av attester for skatter og avgifter
Innhenting av attester for at leverandør betaler skatter og avgifter er et krav i FOA. Tiltaket er med
på å gi et bilde av hvorvidt leverandør er et seriøst selskap som overholder lover og forskrifter. Det
kan også være interessant å innhente årsregnskap og bekreftelse på at årsregnskap er revidert og
innsendt til Foretaksregisteret.
Fordel: Enkel
Ulempe: Historisk informasjon

Innhenting av årsregnskap
Innhenting av årsregnskap og bekreftelse på at årsregnskap er revidert og innsendt til
Foretaksregisteret er med på å gi et bilde av hvorvidt leverandør er et seriøst selskap som
overholder lover og forskrifter. Krever lite av oss som kunde, men kan virke preventivt ift de aktører
som eventuelt ikke har avgitt regnskap.
Fordel: Enkel, revisorgodkjenning fungerer som en uavhengig bekreftelse
Ulempe: Historisk informasjon

Bekreftelse på at garanti vil bli stilt
I store kontrakter kan det være aktuelt å be om en bekreftelse på at bankgaranti vil bli stilt gitt at
kontrakt blir inngått. Dette kan være å regne som en uavhengig vurdering av leverandørens
økonomiske stilling og evne til å levere og kan virke preventivt på useriøse aktører.
Fordel: Enkel, uavhengig bekreftelse
Ulempe: Historisk informasjon

Kredittrating
Kredittrating gjennomføres av egne selskap som innhenter regnskapsinformasjon og på grunnlag av
denne utarbeider en rekke nøkkeltall og vurderinger. Etter en bestemt formel samles nøkkeltallene
og vurderingen i en rating som i Soliditet og Bisnode går fra AAA som best til C som dårligste. I tillegg
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gjennomføres vanligvis en konkursprediksjon som sier noe om sannsynligheten for at selskapet skal
gå konkurs i løpet av en gitt periode.
Det er viktig å være klar over at Kredittrating først og fremst er ment for en som skal gi kreditt til
motparten og som gjennom ratingen skal få en oversikt over hvor sikkert det er at motparten vil
betale innen betalingsfrist.
Fordeler: Enkel. Gir en ekstern vurdering av selskapets kredittverdighet.
Ulemper: Bygger på historiske tall. I noen tilfeller kan regnskapsinformasjonen strekke seg så mye
som to år tilbake i tid. Det å tolke en kredittvurdering krever kunnskap om regnskap og hvordan man
skal tolke informasjonen. En kredittvurdering er, som navnet sier, først og fremst relevant for å
vurdere kredittverdigheten til leverandøren. Ettersom vi som kunde egentlig ikke yter kreditt til
leverandøren, er dette egentlig ikke en veldig relevant for vårt formål. En svak kredittvurdering vil
ikke nødvendigvis ha noen betydning for leverandørens evne til å oppfylle kontrakten.

Intern/egen analyse av nøkkeltall
Driftsresultat, rentedekningsevne, egenkapital og likviditet er sentrale størrelser som kan fortelle oss
noe om selskapets evne til (sannsynlighet for) å overleve.
Fordeler: Kan gi noe økt kunnskap om leverandørens økonomi.
Ulemper: Historiske tall. Fanger ikke opp endringer etter siste avlagte årsregnskap. Krever kunnskap
om regnskap og hvordan man skal tolke informasjonen. Ved leveranser som går over lang tid må
informasjonen oppdateres. Analyser over to-tre år vil i mange tilfeller ikke være tilstrekkelig for å
kunne gjøre antakelser om hvordan selskapet vil kunne klare seg i fremtiden. I et prosjekt på Re der
leverandøren gikk konkurs før leveransen var ferdig, er det i ettertid vurdert at vi ikke ville ha fanget
opp at selskapet var i denne situasjonen om vi hadde gjort analyser av nøkkeltall.

Ekstern/uavhengig analyse av nøkkeltall
Ved inngåelse av store kontrakter kan det være aktuelt å kjøpe en ekstern gjennomgang av
økonomien til potensielle leverandører, eksempelvis fra et revisjonsfirma.
Fordeler: Uavhengig vurdering
Ulemper: Som for intern analyse av nøkkeltall.

2. Kontraktsbestemmelser
Garantier
I standard kontrakt NS8407 er det lagt opp til at man innhenter en garanti for oppfyllelse av
kontrakten. Garantien stilles normalt av en bank, den beløper seg normalt til 10 prosent av
kontraktssum og gjelder frem til kontrakten er oppfylt.
Det er tre hovedtyper av garantier:
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Side 7 av 8
 Simpel garanti Den enkleste er en simpel garanti. Denne utløses ved manglende
betalingsevne hos debitor. Kravet som garantien skal dekke må være misligholdt. I tillegg må
det være klart at debitor ikke er i stand til å betale. Det må gjennomføres en
inndrivelsesprosess som er tilstrekkelig til at man kan påvise manglende betalingsevne.
 Selvskyldnergaranti Ved en selvskyldnergaranti er det tilstrekkelig å påvise at det krav som
dekkes er misligholdt. Om misligholdet skyldes manglende betalingsevne eller bare
sviktende betalingsvilje, er uten betydning. Men garantisten kan gjøre gjeldende innsigelser
mot kreditor i det underliggende forhold, f.eks. manglende oppfyllelse av en
leveringsforpliktelse, at kravet allerede er betalt ved motregning, eller noe annet.
Selvskyldnergarantisten står ansvarlig som om han selv er skyldner, men kan også gjøre
gjeldende skyldnerens innsigelser.
 Påkravsgaranti Den tredje gruppen er en påkravsgaranti eller «on demand» garanti. Her er
garantien frikoblet fra det underliggende forhold. Garantisten må betale når kreditor krever
betaling. Det er ikke nødvendig å påvise mislighold og garantisten kan ikke gjøre gjeldende
innsigelser fra det underliggende forhold. Garantisten må eventuelt krevet beløpet
tilbakebetalt, om han mener det ikke var grunnlag for å gjøre garantien gjeldende. Man sier
gjerne at påkravsgarantien er en «betale-først-og-krangle-etterpå»-garanti.
Det normale i byggekontrakter er at leverandøren stiller en selvskyldnergaranti.
Fordeler: Banken overtar ansvaret for å kredittvurdere leverandøren.
Ulemper:





En selvskyldnergaranti er en betinget garanti. I et utbyggingsprosjekt ved Re VGS opplevde vi
at leverandørene begjærte oppbud før leveransen var ferdig. Det var etablert garanti, men
på grunn av motkrav ble det ikke gjort utbetalinger under garantien.
Kostnad til garantiprovisjon som må innarbeides i prosjektet.
Det vil uansett kun være aktuelt med en garanti på en begrenset del av prosjektet. I
realiteten er kanskje det å få en bekreftelse på at garantien vil bli gitt være av større verdi
for oss enn selve garantien.

Betalingsbetingelser
Ved bygge- og anleggskontrakter er det normalt bestemmelser i kontrakten om at kunden betaler
etterskuddsvis enten når prosjektet er ferdigstilt eller løpende i samsvar med en betalingsplan.
I noen tilfeller, eksempelvis hvor entreprenøren må foreta større bestillinger i forkant, kan det være
aktuelt med forskuddsbetalinger. I slike tilfeller kan det inngås en garanti som sikrer at forskuddet
tilbakebetales ved manglende leveranse.
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Side 8 av 8
Oppsummering
Tiltak for å sikre at leverandørene kan oppfylle kontraktsbestemmelsene kan inndeles i to trinn:
1. Forhåndsanalyse:
a. Attest for betalt skatt, arbeidsgiveravgift og mva. Dette bidrar til å sikre oss at de vi
tar inn som leverandører er seriøse bedrifter som følger lover og regler.
b. Innhente revisorgodkjent årsregnskap, se til at det er innsendt til
regnskapsregisteret, ta stilling til om noen sentrale nøkkeltall er innenfor kravene
c. Undersøke betalingsanmerkninger, søke omtale på internet
d. Innhente bekreftelse på garantistillelse
På grunnlag av dette trekkes en negativ konklusjon på om det er avdekket forhold som
tilsier at leverandøren ikke skulle kunne være i stand til å gjennomføre leveransen.
Uansett hvilken modell eller metode vi velger å benytte ved en slik vurdering, er vi
avhengig av å bygge på historiske data. Uansett om alle våre analyser og vurderinger
kommer frem til at leverandøren vil kunne gjennomføre leveransen, vil det kunne
oppstå uventede situasjoner som kan føre til at leveransen avbrytes. Det blir da heller
spørsmål om hvor stor risiko vi er villige til å ta og hvordan risiko på beste måte kan
begrenses.
2. Bestemmelser/tiltak knyttet til gjennomføringen av oppdraget
a. Garantistillelse
b. Etterskuddsvis betaling
Disse tiltakene skal sikre oss mot tap etter at leveransen er igangsatt.
Vår risiko er kostnaden ved å hente inn en ny leverandør og sette den nye leverandøren i stand til å
fullføre kontrakten. Ved enkle varekjøp er dette svært liten kostnad, mens det ved levering av
skolebygg kan være en stor kostnad. Det kan derfor legges til grunn en gradering av virkemidler i
forhold til leveransekontraktens omfang, kompleksitet og totalverdi.
Tiltakene ovenfor bør være krav på de største og mest risikoutsatte prosjektene og retningsgivende
for hva vi bør gjøre på de mindre. Med «de største prosjektene» mener vi prosjekter over kr 10 mill.
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SAK TIL FYLKESRÅDMANNENS LEDERGRUPPE
(FLG)
Saksnr: 194/16
Tittel: Revidering av byggereglement – prinsipielle avklaringer, del II
Skrevet av: Christian Thorsen Egeberg
Sektor: Stabsavdelingen
Dato: 10. oktober 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------SAKEN/Kort sammendrag av saken:
Saken legges frem for FLG for vedtak av prinsipper for nytt byggereglement. Vedtatte
prinsipper vil danne grunnlag for videre saksbehandling.
Prinsippene er lagt frem for de hovedtillitsvalgte i fylkesrådmannens møte med de
hovedtillitsvalgte tirsdag 20. september. De tillitsvalgte sine innspill er innarbeidet i saken.
Saken drøfter ulike prinsipper knyttet til organisering av prosjektorganisasjon, roller i
prosjektorganisasjonen og de ulike rollenes ansvar og oppgaver.
Innstilling til FLG:
1. Eiendomssjefen bes utarbeide forslag til revidert byggereglement med utgangspunkt i
de prinsipper som er redegjort for i saken
2. Forslag til revidert byggereglement fremlegges for FLG medio november
3. Saken legges frem for politisk behandling i FU 08. des. og FT 15. des.
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Saksutredning
Dagens byggereglement har vært gjeldene siden 2012. Eiendomsseksjonen har fått i
oppdrag å revidere reglementet og har på bakgrunn av erfaringer med mindre og større
byggeprosjekter de siste 4 åra behov for at det tas beslutning vedrørende noen overordnede
prinsipper før reglementet revideres. De overordnede prinsippene er:









Reglementets virkeområde
Prosess og informasjon
Politisk behandling
Organisering
Roller
Oppgaver og ansvar
Bestilling/mandat
Seriøsitetsbestemmelser

Reglementets virkeområde
Byggereglementet har i dag en økonomisk grense for hvilke prosjekter hvor det kommer til
anvendelse. Denne grensen er satt til 20 mill kroner. Det er gode grunner til å ha en slik form
for økonomisk grense, sett ut i fra et praktisk og risiko perspektiv. Det vil være veldig tid- og
ressurskrevende med en egen prosjektorganisasjon for alle prosjekter. Videre er risikoen for
at feil og mangler skal få alvorlige konsekvenser relativt lav for små prosjekter.
På den annen side har eiendomsseksjonen erfart de siste årene at bygg- og
anleggsmarkedet har blitt noe tøffere. Det stilles høye forventninger til offentlige byggherrer
med tanke på oppfølging av arbeidsforhold og HMS, så vel som teknisk oppfølging av
prosjekter. Krav om innsyn ved tildeling av byggekontrakter er blitt mer en regel enn et mulig
tilfelle. Samtidig blir samfunnshensyn som fagkompetanse, lærlingeordninger, svart økonomi,
korrupsjon og miljøperspektiver viktige elementer også i små anskaffelser. Det er derfor riktig
å si at terskelen for feil og mangler er redusert, med tanke på konsekvensen for
fylkeskommunens økonomi og omdømme.
Reduksjon av risiko knyttet til fylkeskommunens økonomi og omdømme er knyttet til flere
områder i byggereglementet. Det være seg organisering, roller, seriøsitetsbestemmelser, etc.
I hvilken grad disse ulike bestemmelsene skal komme til anvendelse vil kunne variere fra
prosjekt til prosjekt, avhengig av prosjektets tekniske kompleksitet, økonomiske størrelse,
samfunnsinteresse og grensesnitt med eksterne aktører (behandles senere i saken). Videre
vil de ulike virkemidlene ha ulik innvirkning på ulike prosjekter. Det anbefales derfor ikke å
sette en definitiv økonomisk grense for når hele byggereglementet kommer til anvendelse.
Byggereglementet bør heller utformes slik at de ulike tiltakene skal vurderes i det enkelte
tilfelle, men at byggereglementet skal være gjeldende for alle prosjekter.
Dagens byggereglement er utarbeidet for en totalentreprise. Det er ingen forskjell i behovet
for styring og kontroll med et byggeprosjekt ut fra valg av entreprisemodell. Nytt
byggereglement bør derfor være gjeldene for alle byggeprosjekter. Uansett entreprisemodell.
Bygg- og anleggsprosjekter er som regel knyttet til eid bygningsmasse og finansiert ved
låneopptak eller bruk av disposisjonsfond. Men det gjennomføres også bygg- og
anleggsprosjekter i leid bygningsmasse eller finansiert over fylkeskommunens driftsbudsjett.
Behovet for styring og kontroll er i disse tilfellene like stort som for prosjekter basert på
låneopptak. Det foreslås derfor at byggereglementet også gjøres gjeldene for prosjekter
finansiert over drift og for prosjekter i leid bygningsmasse.
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Prosess og informasjon
Et byggeprosjekt er en relativt lang prosess fra et behov oppstår til bygging og sluttrapport.
Underveis skal det gjøres vurderinger og avklaringer, gis informasjon og tas beslutninger
innenfor mange ulike forhold. For de største prosjektene er det stor samfunnsinteresse og
politisk engasjement. Mens for alle prosjekter, også de minste, er forhold som er viktige for
den enkelte arbeidstaker. Riktig og tilstrekkelig informasjon til rett tid blir derfor viktig for å
skape gode og forutsigbare prosesser. Det er derfor viktig at byggereglementet får en
struktur som gjenspeiler prosessen i et byggeprosjekt. Slik at det enkelt å forstå at
beslutningspunkter, organisering, roller og ansvar henger sammen.
I alle byggeprosjekter vil det være en tett samhandling mellom leverandør
(prosjektorganisasjonen) og behovsstiller (prosjekteier). I samhandlingen mellom bestiller og
leverandør har stabsdirektør en viktig rolle fordi stabsdirektøren er øverste leder for alle
ressursene i et byggeprosjekts prosjektorganisasjon (eiendom, økonomi, juridisk, IKT). Det
er derfor naturlig at prosjekteiers bestilling går til stabsdirektør i alle faser av prosjektet og at
stabsdirektør er ansvarlig for opprettelse av en prosjektorganisasjon og oppfølgingen av
denne. Videre blir da også stabsdirektør ansvarlig for å informere prosjekteier og FLG
underveis i de ulike fasene. Figuren nedenfor viser prosessen i et større byggeprosjekt
(eksempelvis Horten VGS).

Prosjekteier beskriver behov i mål og budsjettdokument
FT vedtar mål- og budsjettdokument

Prosjekteier bestiller skisseprosjekt

Stabsdirektør oppretter prosjektorganisasjon for utarbeidelse av skisseprosjekt
FT godtar skisseprosjekt

Prosjekteier bestiller forprosjekt

Stabsdirektør oppretter prosjektorganisasjon for utarbeidelse av forprosjekt
FT godkjenner forprosjekt med kostnadsramme

Prosjekteier bestiller anskaffelsen

Stabsdirektør oppretter prosjektorganisasjon for gjennomføring av anskaffeslen
FT godkjenner sluttrapport

Politisk behandling
Alle investerings og vedlikeholdsprosjekter av et visst omfang bør være gjenstand for politisk
behandling. Det anbefales en kostnadsramme over 10 millioner kroner.
Den politiske behandlingen bør utelukkende dreie seg om prosjektets innhold, krav til
kvalitet, tid for gjennomføring og økonomisk ramme. Naturlige politiske beslutninger blir i så
måte godkjenning av:
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Mål- og budsjettdokument – begrunnelse for avsetting av driftsmidler til utredning av
behovsgrunnlag og anbefalt løsning
Skisseprosjekt – skal synliggjøre behovsgrunnlaget for prosjektet, anbefalt løsning av
behovet, mulige effektmål av prosjektet og økonomisk ramme for forprosjekt med
budsjettering
Forprosjekt – skal vise valgt løsning for anskaffelsen, konkrete effektmål av prosjektet
og total kostnadsramme for prosjektet
Sluttrapport – skal dokumentere at prosjektet er gjennomført iht vedtatt forprosjekt og
realisering av effektmålene

Under utarbeidelse av forprosjekt og gjennom byggefasen er det naturlig at hovedutvalget for
aktuell sektor holdes løpende orientert.

Organisering
Et byggeprosjekt er som alle andre prosjekter en konkret tidsbegrenset oppgave med et klart
og tydelig formål. For å løse oppgaven med prosjektet opprettes en egen
prosjektorganisasjon utenfor den ordinære linjeorganisasjonen, for det tidsrommet prosjektet
er definert å vare. Prosjektorganisasjonen er ansvarlig for prosjektets leveranse på bakgrunn
av en bestilling fra linjeorganisasjonen. Dette skille mellom bestiller/linjeorganisasjon og
leverandør/prosjektorganisasjon er grunnleggende for etableringen av en
prosjektorganisasjon. I dagens byggereglement er dette skille uklart og skiftende i de ulike
fasene av et byggeprosjekt. For eksempel blir sektordirektør i bestillings- og
prosjekteringsfase både prosjekteier (bestiller) og prosjektansvarlig (leverandør). Denne
former for dobbeltroller er svært uheldig og bør unngås.
I både linje- og prosjektorganisasjoner er det uheldig at enkelte personer innehar
dobbeltroller. Særskilt hvis rollene ligger vertikalt i en organisasjon. Nesten unntak
forekommer ikke vertikale dobbeltroller i en linjeorganisasjon, men det er ikke tilfelle for VFKs
prosjektorganisering. I dagens byggereglement fremgår det at representant fra
virksomhetens ledelse skal sitte i både styringsgruppen og i brukergruppen. I enkelte bygge
prosjekter har virksomhetsleder sittet i både prosjektgruppe og styringsgruppe. Mens
brukerkoordinatorer har vært ordinære medlemmer i brukergruppe og prosjektgruppe, og
medlem med tale og forslagsrett i styringsgruppe. Disse er eksempler hvor enkelte personer
lett kan «møte seg selv i døra». Og hvor avgjørelser i brukergrupper og prosjektgrupper blir
utsatt for omkamper i styringsgruppen. Dette er meget uheldig og fører ofte til forsinket
fremdrift, uklare beslutninger og stor usikkerhet i prosjektledelsen.
I alle organisasjoner er det viktig å plassere rett kompetanse på rett sted. Slik at den enkeltes
ansvar og fagkompetanse kan ivaretas til det beste for organisasjonen. For
prosjektorganisasjoner er dette en utfordring. Roller som virksomhetsleder, verneombud,
brukerkoordinator og tillitsvalgte er blant flere som har en viktig rolle i et byggeprosjekt, men
som ofte havner i en posisjon hvor de opplever å ikke ha innflytelse eller kontroll. I tillegg er
det ofte forskjellige syn på hva som er deres rolle i prosjektet og ansvar. Byggereglementet
bør derfor bli tydeligere på hvem som har hvilke roller og hvor i prosjektorganisasjonen de
bør plasseres.
For byggeprosjekter over 40 millioner kroner opprettes en styringsgruppe. Styringsgruppen
er prosjektorganisasjonens øverste organ og har til oppgave å sørge for at PE sin bestilling
blir innfridd. Herunder å:


Analysere og effektuere prosjektets effektmål
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Styre prosjektets økonomi og fremdrift, samt følge opp internkontroll
Ivareta strategiske planer og mål for VFK som berører prosjektet
Påse at prosjektet gjennomføres i henhold til gjeldene lover og forskrifter, samt VFK sine
interne retningslinjer
Fatte strategiske beslutninger i prosjektet basert på anbefalinger fra prosjektgruppen. Dette
kan for eksempel være:
o Valg av anskaffelsesmodell/entrepriseform
o Krav til energi og miljø, dersom dette ikke er gitt i bestillingen
o Godkjenning av rom- og funksjonsprogram

For byggeprosjekter under 40 millioner kroner opprettes ingen styringsgruppe, men
eiendomssjefen er som PA ansvarlig for å ivareta det ansvar og de oppgaver som er tillagt
en styringsgruppe for prosjekter over 40 millioner kroner.
Det opprettes alltid en prosjektgruppe som skal sørge for gjennomføringen av prosjektet og
innenfor rammene gitt av styringsgruppa/prosjektansvarlig fatte operative beslutninger
knyttet til gjennomføringen av prosjektet. Samt utarbeide anbefalinger til styringsgruppa for
strategiske beslutninger. Eksempel på beslutninger i PG kan være:






Valg av tildelingskriterier med vekting
Materialvalg for utvendige og innvendige flater
Valg av tekniske løsninger
Evaluering av tilbud
Evaluere innspill fra brukergruppene

Der hvor det er hensiktsmessig bør det opprettes brukergrupper i prosjektet. Brukergruppene
får oppdrag fra prosjektgruppen og skal ivareta brukerne sine innspill med tanke på ulike
praktiske valg for utformingen av prosjektet.

Styringsgruppe

SG

Ledes av
prosjektansvarlig
Prosjektgruppe

PG

Ledes av
prosjektleder
Brukergrupper
Koordineres av
brukerkoordinator

BG

BG

Roller
For alle byggeprosjekter bør enkelte roller være obligatoriske. Herunder prosjekteier (PE),
prosjektansvarlig (PA) og prosjektleder (PL). Dersom det skal opprettes brukergrupper bør
det også opprettes en brukerkoordinator (BK). Eiendomsseksjonens kontroller vil også spille
en viktig rolle i oppfølging av alle byggeprosjekter. For prosjekter over 40 millioner kroner kan
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det være aktuelt å avsette en egen prosjektkontroller (PK) for å avlaste eiendomsseksjonens
egen kontroller.
Prosjekteier er eier av prosjektets sluttprodukt og således bestiller av det prosjektet skal
levere. Som bestiller er ikke PE en del av selve prosjektorganisasjonen. Hvem som er
prosjekteier må således ta utgangspunkt i hva prosjektet skal levere. Som prinsipp bør
øverste leder innen den sektor hvor behovet har oppstått være prosjekteier, altså gjeldene
sektordirektør.
Prosjektansvarlig er ansvarlig for at prosjektet gjennomføres i samsvar med PE sin bestilling
og gjeldene lover og forskrifter. Samt i tråd med VFKs interne retningslinjer. For å kunne
utøve dette ansvaret bør PA også være faglig leder for byggeprosjekter, samt ha
personalansvar for prosjektleder. Som prinsipp bør eiendomssjefen derfor være PA for
byggeprosjekter.
Prosjektleder leder gjennomføringen av alle faser i et prosjekt og inngår og følger opp alle
leveranseavtaler i et prosjekt, dersom ikke annet er beskrevet i prosjektleder sitt mandat. For
å bevare kompetanse i VFK sin egen organisasjon og for å sikre eierskap til prosjektet bør
prosjektledere velges blant eiendomsseksjonens ansatte. I enkelte tilfeller kan innleie av
prosjektledelse vurderes av kapasitets- og/eller kompetansehensyn. Hvem som skal være
prosjektleder avgjøres av eiendomssjefen.
Eiendomsseksjonens kontroller, eller prosjektkontroller dersom det etableres, skal være til
støtte for prosjektleder og ha ansvar for føring av prosjektregnskap og økonomisk oppfølging
av prosjektet. Kontrolleren har ikke en internkontrollfunksjon i prosjektet. Denne funksjonen
ivaretas av PA.
Brukerkoordinator skal koordinere arbeid i brukergruppene og bør derfor ha en forankring i
linjeorganisasjonen til PE. Gjerne ved den aktuelle virksomhet som prosjektet skal levere til.
Brukerkoordinator er også ansvarlig for innkjøp av inventar.
Verneombudets rolle i byggeprosjekter er hjemlet i AML § 6-2 (1) og (4):
«Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår
arbeidsmiljøet. Verneombudet skal se til at virksomheten er innrettet og
vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til
arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med
bestemmelsene i denne lov»

«Verneombudet skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak
som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor ombudets verneområde, herunder
etablering, utøvelse og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljøog sikkerhetsarbeid, jf. § 3-1.»
Verneombudets rolle er i dagens byggereglement ivaretatt ved at hovedverneombud (HVO)
har fast plass i prosjektets styringsgruppe. Innspill i fra de tillitsvalgte og hovedverneombudet
går på at HVO fortsatt skal være representert i styringsgruppen for byggeprosjekter. Siden
det ikke vil være styringsgrupper for alle byggeprosjekter bør verneombudets rolle justeres i
tråd med de nye føringene.
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Som Arbeidsmiljøloven tilsier skal verneombudet ivareta arbeidstakernes interesser i saker
hva angår arbeidsmiljøet. Det er derfor viktig at verneombudet har sin funksjon i den delen
av prosjektorganisasjonen som faktisk behandler spørsmål knyttet til arbeidsmiljøet. Videre
bør verneombudet være den som har kjennskap til de faktiske forhold ved arbeidsplassen.
Det anbefales derfor at verneombudets rolle ivaretas av det lokale verneombudet for
gjeldene virksomhet. Videre bør verneombudet utøve sin rolle i prosjektgruppen, da det er
der avgjørelser knyttet til utvikling av arbeidsmiljøet faktisk skal diskuteres og vedtas. For
prosjekter over 40 millioner kroner anbefales det at HVO har en plass i styringsgruppen, i
tillegg til det lokale verneombudet i prosjektgruppen.
Hovedavtalen sin § 3-2 gir følgende beskrivelse av tillitsvalgtes retter og plikter:
«Tillitsvalgtes rettigheter og plikter
a) Rett og plikt til å drøfte/forhandle om spørsmål vedr. lønns- og arbeidsvilkår der
dette har hjemmel i lov, regler eller tariffavtale. Det føres drøftingsreferat/
forhandlingsprotokoll fra slike møter.
b) Påse at rettigheter og plikter overholdes i henhold til gjeldende tariffavtaler.
c) De tillitsvalgte har rett til å forplikte arbeidstakerne i spørsmål som angår hele
arbeidsstokken eller grupper av arbeidstakere i den utstrekning tariffavtale ikke er
til hinder for det. Det er forutsetningen at de tillitsvalgte, hvis de anser det
nødvendig, legger saken frem for medlemmene før de tar standpunkt til
spørsmålet. Arbeidsgiver skal ha svar uten ugrunnet opphold.
d) En tillitsvalgt skal verken tilskynde eller medvirke til ulovlige konflikter.
e) Tillitsvalgt skal informere arbeidsgiver om forhold som vil ha betydning for
kommunen/fylkeskommunen.
f) Tillitsvalgt skal prioritere møter hvor arbeidsgiver innkaller, jf. dog § 3-4» fjerde
ledd.
g) Tillitsvalgt har rett til å uttale seg om tilsetting, overflytting, opprykk og
forfremmelse til stilling som omfattes av tariffavtalen.»
De hovedtillitsvalgtes innspill til revidering av byggereglementet er at hovedtillitsvalgt burde
ha en plass i prosjektgruppen og lokale tillitsvalgte bør ha en plass i lokale brukergrupper. De
tillitsvalgtes rolle i et byggeprosjekt er ikke så klart definert gjennom lov, forskrift og
avtaleverk som for verneombudet. Likevel spiller de tillitsvalgte en viktig rolle i endring av
fysisk arbeidsmiljø hva gjelder informasjon og ivaretagelse av arbeidstakernes
medbestemmelsesrett. Det er, som for verneombudene, viktig at de tillitsvalgte involveres på
et nivå hvor de kan utøve sin rolle. Forhold som valg av innvendige overflater, bruk av glass,
krav til lys og arealer diskuteres i byggeprosjektenes brukergrupper og vedtas av
prosjektgruppen. Det anbefales derfor at de lokale tillitsvalgte er deltagere i de ulike
brukergruppene.
Videre er det viktig at lokalt tillitsvalgte og hovedtillitsvalgte holdes løpende orientert i
byggeprosjektets ulike faser. Slik at de kan informere sine medlemmer og bringe eventuelle
spørsmål tilbake til arbeidsgiver. Dette bør gjøres både gjennom lokale møter der
organisasjonenes tillitsvalgte møter virksomhetsleder og ved fylkesrådmannens møte med
de hovedtillitsvalgte for prosjekter med kostnadsramme over 40 millioner kroner.
Ansvar og oppgaver
Et byggeprosjekt inneholder mange prosesser med tilhørende mange oppgaver.
Byggereglementet er ikke ment å beskrive alle disse, men å klargjøre hvem som har
ansvaret for viktige beslutningsprosesser og enkelte viktige oppgaver knyttet til
byggeprosjekter.
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Prosjekteier er ansvarlig for kartlegging og dokumentering av behovet for et byggeprosjekt.
Behovet bør synliggjøres med en form for konsekvensanalyse og foreligge tidlig i kommende
års budsjettprosess. Prosjekteier er ansvarlig for å sette av midler til skisseprosjekt i eget
driftsbudsjett og sende bestilling av dette til stabsdirektør. Blir skisseprosjektet godkjent er
PE ansvarlig for å skrive en bestilling til stabsdirektør for gjennomføring av forprosjekt.
Likeledes for gjennomføring av selve byggefasen ved godkjent forprosjekt.
Stabsdirektør er etter mottatt bestilling fra PE ansvarlig for å etablere og følge opp
prosjektorganisasjonen i alle faser av et byggeprosjekt. Stabsdirektør overleverer
skisseprosjekt, forprosjekt og sluttrapport til PE etter gjennomføring av de ulike fasene, samt
informere prosjekteier og FLG underveis i de ulike fasene.
Prosjektansvarlig er ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet. I dette ligger å innfri PE sin
bestilling, involvering av HTV og HVU og eksterne aktører som kommune, offentlig instanser
og interesseorganisasjoner. Videre er PA faglig og økonomisk ansvarlig for alle deler av
prosjektets leveranser. Herunder at valgte løsninger innfrir PE sitt behov, at kontrahering er
gjennomført i henhold til LOA, at alle planprosesser er riktig gjennomført og at prosjektets
budsjett overholdes. For å kunne ivareta dette ansvaret er det en fordel at PA er øverste
leder av prosjektorganisasjonen og derav leder av SG.
Prosjektleder er ansvarlig for gjennomføring og koordinering av alle prosesser i alle
prosjektets faser, med unntak av det som er eventuell brukerkoordinator sitt ansvar. Dette
gjelder kontrahering, regulering, utredning, byggefase, etc. Herunder ligger også oppfølging
av entreprenører og deres leveranser (byggeledelse). Dette ansvaret ivaretas gjennom
ledelse av PG.
Brukerkoordinator er ansvarlig for å koordinere arbeidene i prosjektets ulike brukergrupper
og å fremlegge et samlet innspill for PG i alle faser av prosjektet. Herunder rom- og
funksjonsprogram, teknisk drift, operative behov, etc. Har prosjektet et eget inventarbudsjett
er BK også ansvarlig for inventaranskaffelsen.
Prosjektkontroller skal føre prosjektregnskap og økonomisk kontroll med prosjektet.
Herunder kontere fakturaer og utarbeide økonomirapporter ti lPA/SG. Dette gjelder det
samme om det er eiendomsseksjonens kontroller som er prosjektkontroller eller om det er
avsatt egen ressurs til dette.
Bestilling og mandat
For å gi et klart og entydig skille mellom bestiller og leverandør av et byggeprosjekt, bør det
utstedes en bestilling fra PE til PA for hver av et byggeprosjekts faser; For skisseprosjekts-,
forprosjekts- og byggefase. Bestillingen bør som et minimum inneholde:






Økonomisk ramme – Hva er prosjektets budsjettramme og på hvilket nivå skal PA
rapportere eller avklare med PE før beslutning
Tidsramme – Når skal prosjektets leveranse være overlevert, med eventuelle
delleveranser
Hovedmål – Hva skal prosjektet levere i form av arealer/tekniske
kapasiteter/funksjoner/etc.
Effektmål – Hva skal prosjektet oppnå. Hvilken gevinstrealisering ønsker PE seg som
følge av prosjektet.
Rapportering – Hvor ofte, på hva og hvordan ønsker PE statusrapport for prosjektet
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For å delegere oppgaver og myndighet til PL er det viktig at PA på bakgrunn av PE sin
bestilling utformer et mandat til PL for prosjektet. Mandatet må som bestillingen utformes for
hver av prosjektets faser og minimum inneholde:






Økonomisk ramme – Hva er PL sin økonomiske ramme og på hvilket nivå skal PL
rapportere eller avklare med SG før beslutning
Tidsramme – Det bør lages en fremdriftsplan for prosjektets ulike delleveranser og
delmål, som skal illustrere SG sin forventning til PL sin gjennomføring av prosjektet
Leveranser og mål – Hva skal PL levere innenfor de ulike delleveransene og hvilke
forventninger ligger i de ulike delmålene
Effektmål – Hva skal prosjektet oppnå. Hvilken gevinstrealisering ønsker PE seg som
følge av prosjektet.
Rapportering – Hvor ofte, på hva og hvordan ønsker SG statusrapport for prosjektet

Seriøsitetsbestemmelsene
Vestfold fylkeskommune deltar i et samarbeidsprosjekt mot arbeidslivskriminalitet – Akrim
Vestfold. Som en del av dette har eiendomssjefen deltatt i en arbeidsgruppe, Hvitt bygg, som
har sett på felles bestemmelser for offentlige anskaffelser i Vestfold. Arbeidsgruppen har
anbefalt at Seriøsitetsbestemmelsene for offentlige anskaffelser bør implementeres i alle
kommuner og fylkeskommunen gjennom politisk vedtak. Seriøsitetsbestemmelsen, se
vedlegg, er utarbeidet på nasjonalt nivå av DiFi, KS, BNL og Fellesforbundet og er spesielle
kontrakts bestemmelser som skal sikre seriøsitet i bygg- og anleggskontrakter – i tillegg til
Norsk Standard. Bestemmelsene skal bidra til å motvirke sosial dumping og
arbeidslivskriminalitet i offentlige bygg- og anleggskontrakter og stiller blant annet krav til
faglærte håndverkere og lærlinger i prosjektene, HMS-kort, pliktig medlemskap i StartBank
eller tilsvarende leverandørregister og begrensninger i adgangen til bruk av
underleverandører. Det anbefales at bestemmelsen tas inn i revidert byggereglement og
gjøres gjelden for alle byggeprosjekter over 500 000,- kroner.

33/16 Henvendelse til kontrollutvalget - 16/00146-2 Henvendelse til kontrollutvalget : Henvendelse til kontrollutvalget

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

16/00146-2
Gaute Hesjedal

Saksgang
Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune

Møtedato
20.10.2016

SAK 33/16
HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET
Forslag til vedtak:
Legges fram uten forslag til vedtak.
Vedlegg:
Henvendelse fra Flybåten AS om transport til Østre Bolæren

Saksframstilling:
Generelt:
Henvendelser til kontrollutvalget legges fram uten forslag til vedtak.
Kontrollutvalget avgjør selv om de vil se nærmere på saken eller henvise den til
eventuell annen instans.

1

33/16 Henvendelse til kontrollutvalget - 16/00146-2 Henvendelse til kontrollutvalget : Brev fra Flybåten AS, 05.09.16

33/16 Henvendelse til kontrollutvalget - 16/00146-2 Henvendelse til kontrollutvalget : Flybåten dok TRYKK 1.sept HELE

OM TRANSPORTEN OG TRANSPORTKONTRAKTENE
TIL ØSTRE BOLÆREN I PERIODEN 2006-2016
OPPLEV BOLÆRNE
Ruvende gravrøyser forteller om menneskelig aktivitet allerede
i bonsealderen for mere enn 3000 år siden. Her kan du finne
gravhauger fra vikingtiden. Du vil føle på kroppen at du er på
historisk grunn.
Den første registrerte fastboende var Mons Bollæren som i 1645
ble tatt av skattefuten, og måtte bøte med 20 riksdaler fordi han
hadde “berget” tauverk fra et skipsvrak som drev i fjorden.
Grunnmuren til slottet i Oslo er bygget på stein fra Bolærne.
I 1916 ble Bolærne hermetisk lukket da Forsvaret ekspropierte
øygruppen, men i 2004 forlot forsvaret Bolærne og de vakre og
historiske øyene ble tilgjengelig for alle.

Øtre Bolæren

Ilandstigning i Kongshavnsund og på hovedkaia i gjestehavna.
Øya har flotte turstier, rik flora, kanoner og bunkerser, restaurant
og kiosk, overnattingsmuligheter, idrettshall, fotballslette, badeviker, gjestehavn, gratis teltplass, kurs- og konferansefasiliteter, og
Kommandantens kystledhytte.
Ring 917 83 020 eller besøk www.bolerne.no for mer informasjon.
For bestilling send epost til booking@bolerne.no.
Mellom Bolæren
Ilandstigning i Kongshavnsundet. Øya har kyststi, rik flora med
sjeldne urter, stor gammel edelløvskog, rester av fangeleir for russiske krigsfanger, Grevestuen ble bygd av Grev Jarlsberg i 1840,
og ryktet tilsier at kong Oscar II var gjest her. Du vil finne flere
gravrøyser, og nyrestaurerte strandsittersteder (småbruk) i idylliske Jensesund. Det ene bruket tjener nå som kystledhytte. Mange
mener at Mellom-Bolæren er selve juvelen i smykket.
For ytterligere informasjon se www.ytreoslofjord.no
Vestre Bolæren
Ilandstigning i Jensesund på hovedkaia. I Jensesund har det vært
bosetning siden 1700-tallet. Her vil du finne Ladestasjonens Kafe,
gjestehavn, utleiehytter og Minemagasinet med kystkultur. Vestre
Bolæren har videre kyststi, Bronsealdergravrøys, Vikingleir, fine
badestrender, rebusløype og stor gratis teltplass på Kalvenga.
Sommerkafèen kan kontaktes for ytterligere opplysninger om øya
og overnattingsmuligheter på tlf. 41 30 56 52. Overnatting i sjøbu
fra kr. 150 per natt per person.

Velkommen ombord til flotte opplevelser!
www.flybaten.no
- telefon:
33 34 72av
00Flybåten AS
Dokumentet
er utarbeidet
opplev-bolærne-2012.indd 2-3

Tønsberg, september 2016
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FLYBÅTEN	
  vil	
  i	
  dette	
  dokumentet	
  vise	
  hva	
  som	
  har	
  foregått	
  i	
  forbindelse	
  med	
  transporten	
  og	
  transportkontraktene	
  til	
  Østre	
  Bolæren	
  i	
  	
  
10-‐årsperioden	
  2006	
  til	
  2016.	
  	
  
Kommentarene	
  er	
  Flybåtens,	
  men	
  alle	
  kommentarene	
  er	
  seksjonsvis	
  forankret	
  i	
  dokumentasjon	
  som	
  er	
  hentet	
  fra	
  saksframlegg,	
  protokoller	
  
fra	
  politisk	
  behandling,	
  e-‐poster	
  og	
  annen	
  sporbar	
  dokumentasjon.	
  

	
  
Fakta	
  
•
•
•
•
•

Det	
  har	
  vært	
  kritikkverdige	
  forhold	
  i	
  samtlige	
  innkjøp	
  av	
  transporttjenester	
  Vestfold	
  fylkeskommune	
  (VFK)	
  har	
  foretatt	
  av	
  transport	
  til	
  
Østre	
  Bolæren	
  (ØB)	
  
VFK	
  har	
  begått	
  mange	
  brudd	
  på	
  lov	
  om	
  offentlige	
  anskaffelser	
  i	
  disse	
  innkjøpene	
  
Flybåten	
  mener	
  at	
  prolongeringen	
  av	
  kontrakten	
  med	
  Viksfjord	
  i	
  2016	
  med	
  vesentlig	
  redusert	
  ruteplan	
  og	
  åpningstid	
  i	
  forhold	
  til	
  
konkurransegrunnlaget,	
  føyer	
  seg	
  inn	
  i	
  rekken	
  av	
  brudd	
  på	
  lov	
  om	
  offentlige	
  anskaffelser	
  
Administrasjonen	
  av	
  ØB-‐eierskapet	
  har	
  vært	
  i	
  tet	
  når	
  det	
  gjelder	
  politisk	
  taletid	
  og	
  antall	
  vedtak	
  i	
  VFK	
  de	
  siste	
  10	
  årene	
  
VFK-‐administrasjonen	
  og	
  ØB-‐konsulentadministrasjonen	
  (Konsulentfirma	
  Kurt	
  Orre),	
  har	
  hatt	
  styringen/vært	
  involvert	
  i	
  samtlige	
  
prosesser,	
  regulering,	
  salgsopplegg,	
  transport	
  osv.	
  De	
  leverte	
  aldri	
  iht.	
  det	
  mest	
  sentrale	
  politiske	
  vedtaket	
  om	
  å	
  selge	
  eller	
  leie	
  ut	
  øya	
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Trafikktall	
  for	
  transport	
  til	
  Bolærne	
  	
  
	
  
År	
  
Anløpsted	
  	
  
Båtreiser	
  leirskole	
  
(enkeltreiser)	
  
Båtreiser	
  i	
  rute	
  
(enkeltreiser)	
  
Båtreiser	
  ekstraanløp	
  
(enkeltreiser)	
  
Total	
  båtpassasjerer	
  
(enkeltreiser)	
  
	
  	
  
Subsidie	
  mill	
  (NOK)	
  
Subsidie/enkeltreise	
  
rute	
  &	
  leirsk.	
  (NOK)	
  
Subsidie/enkeltreise	
  
totalt	
  (NOK)	
  

Småviken	
   	
  	
  
2006	
  
2007	
  
Fiskebr.	
  
Fiskebr.	
  

	
  	
  

	
  	
  
2008	
  
Fiskebr.	
  

2009	
  
Fiskebr.	
  

Flybåten	
  
2010	
  
Fiskebr.	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

2011	
  
Husvik	
  

2012	
  
Husvik	
  

2013	
  
Husvik	
  

2014	
  
Fiskebr.	
  

Viksfjord	
  
2015	
  
Fiskebr.	
  

1978	
  

2252	
  

2642	
  

2602	
  

2604	
  

3226	
  

2852	
  

2	
  869	
  

2806	
  

3152	
  

9553	
  

4688	
  

5	
  562	
  

3	
  136	
  

5	
  161	
  

4630	
  

4837	
  

5	
  805	
  

3670	
  

3572	
  

366	
  

	
  	
  

1	
  669	
  

1974	
  

2939	
  

3	
  188	
  

5270	
  

689	
  

	
  	
  

	
  	
  
11531	
  

6940	
  

8570	
  

5738	
  

9	
  434	
  

9	
  830	
  

10	
  628	
  

11	
  862	
  

11	
  746	
  

7	
  413	
  

	
  	
  
1,65	
  

	
  	
  
1,65	
  

	
  	
  
1,65	
  

	
  	
  
1,65	
  

	
  	
  
0,8	
  

	
  	
  
0,85	
  

	
  	
  
0,95	
  

	
  	
  
0,93	
  

	
  	
  
0,98	
  

	
  	
  
1	
  

122	
  

184	
  

162	
  

213	
  

82	
  

86	
  

97	
  

90	
  

115	
  

114	
  

122	
  

184	
  

162	
  

213	
  

70	
  

72	
  

74	
  

63	
  

71	
  

106	
  

	
  

Tallene	
  frem	
  til	
  og	
  med	
  2009	
  er	
  hentet	
  fra	
  Vestfold	
  fylkeskommunes	
  konkurransegrunnlag	
  
Tallene	
  i	
  perioden	
  2010-‐2014	
  kommer	
  fra	
  Flybåtens	
  rapportering	
  
Tallene	
  i	
  2015	
  kommer	
  fra	
  ØB	
  Sameiets	
  årsrapport	
  
Subsidietallene	
  er	
  hentet	
  fra	
  ØB	
  Sameiets	
  årsrapporter	
  og	
  er	
  nominelle	
  (ikke	
  indeksjustert)	
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1

Starter	
  med	
  lovbrudd	
  2004-‐2006	
  

Fra	
  den	
  tidlige	
  perioden	
  med	
  fylkeskommunal	
  drift	
  på	
  Østre	
  Bolæren,	
  foreligger	
  det	
  to	
  granskningsrapporter.	
  Begge	
  rapportene	
  peker	
  på	
  
lovbrudd	
  og	
  ureglementerte	
  forhold	
  når	
  det	
  gjelder	
  kjøp	
  av	
  båter	
  og	
  inngåelse	
  av	
  transportkontrakter	
  (Vedlegg	
  1A).	
  
VFK-‐administrasjonen	
  fremmer	
  i	
  Vestfold	
  Fylkesting	
  sak	
  13/06	
  (Vedlegg	
  1B)	
  forslag	
  om	
  å	
  øke	
  tilskudd	
  til	
  Småviken	
  fra	
  kr	
  1,650	
  mill.	
  til	
  	
  
2,2	
  mill./	
  år.	
  	
  I	
  følge	
  Tønsbergs	
  Blad	
  (TB),	
  7.4.2006	
  (Vedlegg	
  1C)	
  utløste	
  dette	
  rabalder	
  og	
  stygg	
  ordbruk	
  i	
  Fylkestinget.	
  	
  	
  

2

Sondering	
  av	
  alternative	
  ruteopplegg	
  -‐	
  2009	
  

Politikerne	
  påla	
  i	
  2009	
  VFK-‐administrasjonen	
  å	
  sondere	
  alternative	
  transportopplegg	
  til	
  Østre	
  Bolæren.	
  Flybåten	
  deltar	
  i	
  disse	
  sonderingene,	
  og	
  
leverer	
  en	
  gjennomarbeidet	
  plan	
  for	
  et	
  bærekraftig	
  alternativ.	
  	
  	
  
Pr.	
  e-‐post	
  (Vedlegg	
  2A)	
  gir	
  VFK-‐administrasjonen	
  Flybåten	
  denne	
  tilbakemeldingen:	
  
«Jeg	
  viser	
  til	
  møte	
  16.09.09	
  og	
  til	
  mottatt	
  skisse	
  til	
  rutebåttilbud	
  for	
  2010.	
  
Fylkesrådmannen	
  vil	
  i	
  sitt	
  budsjettforslag	
  (som	
  offentliggjøres	
  4.11)	
  foreslå	
  at	
  rutebåttilbudet	
  for	
  2010	
  baseres	
  på	
  en	
  forlengelse	
  av	
  avtalen	
  
med	
  Småviken	
  AS.	
  Det	
  betyr	
  at	
  fylkestinget	
  tar	
  den	
  endelige	
  beslutning	
  i	
  sitt	
  møte	
  15.-‐16.12.	
  Fylkesrådmannen	
  tar	
  sikte	
  på	
  å	
  framforhandle	
  en	
  
avtale	
  med	
  Småviken	
  AS	
  i	
  forkant	
  av	
  fylkestingets	
  møte.»	
  
I	
  fylkesrådmannens	
  begrunnelse	
  for	
  forlengelse	
  av	
  avtalen	
  i	
  budsjettdokumentet	
  er	
  det	
  vanskelig	
  å	
  forstå	
  sammenhengen	
  mellom	
  analyse	
  og	
  
konklusjon.	
  Den	
  sammenhengen	
  forstod	
  heller	
  ikke	
  politikerne.	
  
Fylkestinget	
  vedtar	
  1.12.2009:	
  	
  «Endelig	
  budsjett	
  for	
  Østre	
  Bolæren	
  fastsettes	
  i	
  februar	
  møtet.	
  Båttransporten	
  settes	
  ut	
  på	
  anbud	
  og	
  det	
  inngås	
  
avtale	
  for	
  2010	
  med	
  mulighet	
  for	
  forlengelse.	
  Anbudsrammen	
  settes	
  til	
  kr.	
  800	
  000.-‐	
  og	
  anbudsdokumentet	
  legges	
  frem	
  for	
  fylkesutvalget.»	
  
I	
  VFK-‐sammenheng	
  er	
  dette	
  en	
  fillesak.	
  Realiteten	
  i	
  dette	
  vedtaket	
  er	
  at	
  politikerne	
  ikke	
  har	
  tillit	
  til	
  VFK-‐administrasjonens	
  håndtering	
  av	
  
ØB-‐transporten.	
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Anbud	
  med	
  forhandlinger	
  i	
  2010	
  –	
  	
  bløff	
  og	
  forsøk	
  på	
  nødinnkjøp	
  

Flybåten	
  leverte	
  tilbud	
  på	
  ØB-‐transporten	
  26.2.2010.	
  Det	
  går	
  14	
  dager	
  før	
  Roy	
  Pettersen	
  fra	
  BTV	
  innkjøp	
  ledet	
  åpningsmøtet	
  10.3.2010.	
  Han	
  
informerte	
  om	
  at	
  det	
  hadde	
  kommet	
  inn	
  tre	
  tilbud.	
  Småviken	
  og	
  Taxibåten	
  Tønsbergs	
  tilbud	
  var	
  begge	
  forkastet	
  fordi	
  tilbudene	
  ikke	
  var	
  
innenfor	
  konkurransegrunnlaget.	
  Han	
  opplyste	
  videre	
  at	
  Flybåtens	
  tilbud	
  var	
  innenfor	
  konkurransegrunnlaget.	
  VFK-‐administrasjonen,	
  ved	
  
økonomisjef	
  Åge	
  Henriksen,	
  opplyste	
  at	
  de	
  på	
  grunn	
  av	
  lav	
  konkurranse	
  med	
  kun	
  ett	
  tilbud	
  innenfor	
  konkurransegrunnlaget,	
  kunne	
  velge	
  å	
  
avlyse	
  anbudskonkurransen	
  og	
  legge	
  anbudet	
  ut	
  på	
  nytt.	
  VFK-‐administrasjonen	
  informerte	
  imidlertid	
  at	
  de	
  ønsket	
  å	
  gå	
  i	
  videre	
  forhandlinger	
  
med	
  Flybåten.	
  Roy	
  Pettersen	
  fra	
  BTV	
  innkjøp	
  sa	
  da	
  hans	
  jobb	
  var	
  gjort.	
  Han	
  ønsket	
  partene	
  lykke	
  til	
  med	
  forhandlingene	
  og	
  forlot	
  
møterommet.	
  
VFK-‐administrasjonen	
  overtok	
  regien.	
  Fra	
  Flybåtens	
  side	
  opplevde	
  vi	
  et	
  stemningsskifte.	
  Driftsleder	
  på	
  ØB,	
  Per	
  Fischaa,	
  som	
  deltok	
  fra	
  VFKs	
  
side	
  oppfattet	
  vi	
  som	
  sur,	
  og	
  han	
  serverte	
  en	
  slengbemerkning	
  som	
  ikke	
  var	
  til	
  å	
  misforstå:	
  «Det	
  var	
  råtten	
  gjort	
  overfor	
  Småviken	
  at	
  Torp	
  
Catering	
  også	
  brukte	
  Flybåten	
  i	
  2009».	
  	
  	
  
VFK-‐administrasjonen	
  spurte	
  Flybåten	
  om	
  hvorfor	
  det	
  var	
  gitt	
  tilbud	
  fra	
  Fiskebrygga	
  da	
  det	
  i	
  sonderingene	
  var	
  skissert	
  Husvik	
  som	
  anløpsted.	
  
Flybåten	
  svarte	
  at	
  det	
  i	
  konkurransegrunnlaget	
  fra	
  VFK	
  var	
  skrevet	
  at	
  Fiskebrygga	
  var	
  å	
  foretrekke	
  som	
  anløpsted.	
  VFK-‐adminstrasjonen	
  sier	
  da	
  
at	
  Flybåten	
  nå	
  var	
  alene	
  om	
  å	
  være	
  innenfor	
  konkurransegrunnlaget,	
  og	
  siden	
  dette	
  var	
  en	
  anbudskonkurranse	
  med	
  påfølgende	
  forhandlinger,	
  
kunne	
  det	
  da	
  gis	
  enda	
  bedre	
  rutetilbud	
  ved	
  å	
  flytte	
  anløpssted	
  til	
  Husvik?	
  Til	
  dette	
  svarer	
  Flybåten	
  klart	
  ja.	
  Mens	
  Flybåten	
  arbeidet	
  med	
  å	
  
omarbeide	
  2010-‐tilbudet,	
  og	
  innenfor	
  den	
  avtalte	
  tidsfristen	
  med	
  VFK-‐administrasjonen	
  for	
  å	
  komme	
  med	
  et	
  revidert	
  og	
  utvidet	
  ruteopplegg	
  
fra	
  Husvik,	
  fikk	
  vi	
  den	
  19.3.2010,	
  uten	
  forvarsel	
  følgende	
  e-‐	
  postmelding	
  fra	
  VFK	
  administrasjonen	
  (Vedlegg	
  3A)	
  :	
  	
  	
  
«Vi	
  har	
  derfor,	
  etter	
  konsultasjon	
  med	
  fylkesutvalget,	
  besluttet	
  å	
  starte	
  forberedelsene	
  til	
  en	
  eventuell	
  midlertidig	
  transportløsning	
  for	
  
den	
  første	
  del	
  av	
  sesongen.	
  Dette	
  for,	
  om	
  mulig,	
  å	
  sikre	
  at	
  vi	
  har	
  et	
  transporttilbud	
  for	
  våre	
  gjester	
  i	
  denne	
  første	
  delen	
  av	
  sesongen.	
  Vi	
  
vil	
  derfor	
  nå	
  ta	
  kontakt	
  med	
  aktuelle	
  transportører,	
  herunder	
  også	
  Flybåten,	
  for	
  å	
  undersøke	
  i	
  hvilken	
  grad,	
  og	
  til	
  hvilke	
  økonomiske	
  
betingelser,	
  de	
  kan	
  påta	
  seg	
  et	
  slikt	
  midlertidig	
  transportoppdrag.»	
  
Flybåten,	
  Taxibåten	
  Tønsberg	
  og	
  Småviken	
  fikk	
  samme	
  dag	
  forespørsel	
  om	
  å	
  gi	
  tilbud.	
  (vedlegg	
  3B)	
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Vi	
  trodde	
  der	
  og	
  da	
  det	
  VFK-‐administrasjonen	
  satte	
  på	
  trykk	
  –	
  at	
  den	
  hadde	
  forankret	
  utspillet	
  etter	
  «konsultasjon	
  med	
  fylkesutvalget».	
  	
  
Vi	
  engasjerte	
  derfor	
  advokatfirmaet	
  Tenden	
  som	
  i	
  brev	
  24.03.2010	
  (Vedlegg	
  3C)	
  skriver:	
  «Som	
  det	
  fremgår	
  ovenfor	
  foreligger	
  flere	
  alvorlige	
  
overtredelser	
  av	
  anskaffelsesreglene	
  i	
  dette	
  tilfelle.»	
  	
  
Først	
  senere	
  oppdaget	
  vi	
  bløffen.	
  	
  Fylkesutvalget	
  hadde	
  møte	
  21.3.2010,	
  tre	
  dager	
  etter	
  at	
  VFK-‐administrasjonen	
  i	
  e-‐post	
  19.3.2010	
  påstod	
  at	
  
nødinnkjøpet	
  de	
  hadde	
  bedt	
  om	
  tilbud	
  på,	
  ble	
  foretatt	
  etter	
  «konsultasjon	
  med	
  fylkesutvalget».	
  	
  	
  
Konfrontert	
  med	
  advokatfirmaet	
  Tendens	
  betenkning,	
  fnyste	
  VFK-‐administrasjonen,	
  og	
  skrøt	
  over	
  at	
  VFK	
  aldri	
  hadde	
  tapt	
  i	
  KOFA.	
  Tonen	
  var	
  alt	
  
annet	
  enn	
  ydmyk.	
  
Vi	
  visste	
  nå	
  at	
  forespørselen	
  fra	
  VFK-‐administrasjonen	
  om	
  at	
  Flybåten	
  skulle	
  omarbeide	
  til	
  anløpssted	
  Husvik,	
  var	
  en	
  felle	
  for	
  å	
  kunne	
  
fremprovosere	
  	
  et	
  nødinnkjøp.	
  Derfor	
  holdt	
  Flybåten	
  for	
  2010	
  fast	
  ved	
  at	
  Fiskebrygga	
  var	
  anløpssted.	
  Kontrakten	
  for	
  2010	
  ble	
  inngått	
  med	
  
mulig	
  prolongering	
  ut	
  2011.	
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Våkne	
  politikere	
  -‐	
  prolongering	
  i	
  2011	
  

Til	
  tross	
  for	
  at	
  Flybåten	
  i	
  2010	
  mer	
  enn	
  doblet	
  trafikken	
  ex.	
  leirskole,	
  til	
  Østre	
  Bolæren	
  i	
  forhold	
  til	
  2009,	
  og	
  det	
  til	
  under	
  halvparten	
  av	
  
tilskuddet	
  i	
  2009,	
  fikk	
  Flybåten	
  ingen	
  forespørsel	
  fra	
  VFK-‐administrasjonen	
  om	
  å	
  prolongere	
  2010	
  kontrakten	
  til	
  2011,	
  slik	
  2010	
  kontrakten	
  
åpnet	
  for.	
  I	
  stedet	
  fremmer	
  VFK-‐	
  administrasjonen	
  i	
  FU-‐sak	
  79/10	
  forslag	
  om	
  en	
  ny	
  konkurranse	
  2011-‐2015.	
  Den	
  bærende	
  ide	
  var	
  å	
  dele	
  
transportoppdraget	
  og	
  slik	
  kunne	
  fordele	
  oppdraget	
  på	
  flere	
  transportører.	
  	
  
Politikerne	
  er	
  våkne.	
  Vedtaket	
  79/10	
  blir	
  det	
  stikk	
  motsatte	
  av	
  det	
  VFK-‐administrasjonen	
  og	
  	
  ØB-‐konsulentadministrasjonen	
  ønsket	
  seg.	
  VFK-‐
administrasjonen	
  blir	
  i	
  vedtaket	
  pålagt	
  å	
  innlede	
  forhandlinger	
  om	
  prolongering	
  med	
  Flybåten,	
  og	
  samtidig	
  presiseres	
  det	
  at	
  
transportoppdraget	
  til	
  Østre	
  Bolæren	
  ikke	
  skal	
  splittes	
  i	
  fremtidig	
  konkurranse.	
  	
  Administrasjonen	
  får	
  heller	
  ikke	
  tilslutning	
  til	
  formuleringen	
  	
  
«...	
  	
  at	
  det	
  samtidig	
  klart	
  uttrykkes	
  at	
  Fiskebrygga	
  foretrekkes	
  fra	
  oppdragsgivers	
  side.»	
  (Vedlegg	
  4A)	
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Konkurransen	
  2012	
  –	
  Fortsatt	
  bløff	
  og	
  forsøk	
  på	
  oppsplitting	
  av	
  transportkontrakt	
  

VFK-‐administrasjonen	
  måtte	
  forholde	
  seg	
  til	
  FT-‐vedtak	
  1.12.2009	
  og	
  FU-‐vedtak	
  79/10	
  om	
  at	
  anbudsdokumentet	
  for	
  2012	
  måtte	
  godkjennes	
  av	
  
FU.	
  	
  Konkurransegrunnlaget	
  for	
  transportkontrakten	
  til	
  Østre	
  Bolæren	
  2012	
  ble	
  lagt	
  frem	
  for	
  FU	
  i	
  sak	
  100/11,	
  unntatt	
  offentligheten	
  (Vedlegg	
  
5A).	
  FU	
  vedtok	
  20.10.2011	
  i	
  sak	
  100/11	
  åpen	
  behandling.	
  Slik	
  fikk	
  Flybåten	
  vite	
  at	
  ruteplan	
  for	
  2005-‐2009	
  (med	
  200	
  anløp)	
  skulle	
  være	
  basis	
  for	
  
2012	
  konkurransen.	
  
Etter	
  forslag	
  fra	
  representanten	
  Aina	
  Dahl	
  (V),	
  som	
  både	
  var	
  representant	
  i	
  VFK,	
  FU	
  og	
  Utvalg	
  for	
  Bygge-‐	
  og	
  Arealsaker	
  i	
  Tønsberg	
  (UBA),	
  endret	
  
FU	
  i	
  sak	
  100/11	
  VFK-‐administrasjonens	
  forslag	
  til	
  beskrivelse	
  av	
  anløpssted	
  i	
  Tønsberg	
  fra:	
  
•

•

«I	
  Tønsberg-‐området	
  foretrekkes	
  Fiskebrygga	
  som	
  hovedanløpssted,	
  men	
  annet	
  hovedanløpssted	
  kan	
  aksepteres	
  forutsatt	
  at	
  
anløpsstedet	
  er	
  godkjent	
  av	
  aktuelle	
  myndigheter	
  på	
  tidspunktet	
  for	
  transportstart.»	
  
Til	
  vedtatt:	
  
«I	
  Tønsberg	
  forutsettes	
  det	
  at	
  hovedanløpsstedet	
  er	
  godkjent.	
  Det	
  legges	
  vekt	
  på	
  tilknytning	
  til	
  et	
  godt	
  offentlig	
  kommunikasjonstilbud	
  
og	
  parkering.»	
  
	
  	
  	
  

Denne	
  endringen	
  er	
  svært	
  viktig.	
  To	
  ganger	
  har	
  VFK-‐politikerne	
  avslått	
  administrasjonens	
  forslag	
  om	
  å	
  spesifisere	
  at	
  Fiskebrygga	
  foretrekkes	
  
som	
  anløpssted.	
  	
  
Vedtaket	
  over	
  er	
  siste	
  politiske	
  vedtak	
  i	
  Vestfold	
  fylkeskommune	
  om	
  anløpssted	
  	
  i	
  Tønsberg	
  for	
  den	
  VFK-‐subsidierte	
  transporten	
  til	
  Østre	
  
Bolæren	
  VFK	
  betaler	
  for.	
  
	
  
Til	
  tross	
  for	
  åpen	
  politisk	
  behandling	
  i	
  sak	
  100/11,	
  den	
  20.10.2011,	
  fortsatte	
  VFK-‐administrasjonen	
  og	
  ØB-‐konsulentadministrasjonen	
  med	
  
«katt	
  og	
  mus	
  leken».	
  Det	
  gikk	
  hele	
  80	
  dager	
  fra	
  FU	
  hadde	
  godkjent	
  konkurransegrunnlaget	
  for	
  2012	
  konkurransen,	
  til	
  VFK	
  sendte	
  ut	
  invitasjon	
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til	
  konkurransen.	
  Forklaring	
  på	
  hemmeligholdet	
  og	
  sendrektigheten	
  har	
  vi	
  ikke	
  sett,	
  men	
  vi	
  tillater	
  oss	
  å	
  sette	
  ord	
  på	
  det.	
  Hersketeknikk!	
  Og	
  
kanskje	
  var	
  det	
  også	
  et	
  nytt	
  forsøk	
  på	
  å	
  framprovosere	
  nødinnkjøp.	
  	
  
Mest	
  oppsiktsvekkende	
  var	
  det	
  at	
  VFK-‐administrasjonen,	
  nok	
  en	
  gang,	
  prøvde	
  å	
  splitte	
  transportoppdraget	
  i	
  to,	
  leirskole	
  og	
  rutetrafikk.	
  Denne	
  
oppsplittingen	
  gikk	
  ikke	
  fram	
  av	
  konkurransegrunnlaget	
  FU	
  fikk	
  seg	
  forelagt	
  i	
  sak	
  100/11.	
  Konkurransegrunnlaget	
  som	
  ble	
  sendt	
  ut	
  i	
  markedet,	
  
innebar	
  imidlertid	
  at	
  den	
  ene	
  kontrakten	
  måtte	
  komme	
  til	
  å	
  bli	
  et	
  residual	
  av	
  den	
  andre	
  i	
  og	
  med	
  at	
  tilskuddet	
  fra	
  VFK	
  lå	
  fast	
  (Vedlegg	
  5B).	
  At	
  
det	
  ble	
  åpnet	
  for	
  tilbud	
  på	
  deler	
  av	
  transportkontrakten	
  ved	
  oppsplitting	
  av	
  oppdraget	
  var	
  direkte	
  illojalt	
  mot	
  vedtaket	
  i	
  FU	
  79/10.	
  Småviken	
  
AS	
  valgte	
  også	
  i	
  2012	
  å	
  levere	
  tilbud,	
  og	
  det	
  omfattet	
  bare	
  leirskoletransporten.	
  
Flybåten	
  var	
  nå	
  vel	
  kjent	
  med	
  VFK-‐administrasjonen	
  og	
  ØB-‐konsulentadministrasjonens	
  spill.	
  Vi	
  utformet	
  derfor	
  2012-‐tilbudet	
  på	
  en	
  slik	
  måte	
  
at	
  det	
  var	
  «alt	
  eller	
  ingenting».	
  Tilbudet	
  hadde	
  en	
  ruteplan	
  som	
  bare	
  oppfylte	
  minimumskravet,	
  tilsvarende	
  ruteplanen	
  i	
  2005-‐2009	
  (200	
  
anløp).	
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Tønsberg	
  kommune	
  saboterer	
  med	
  «IKKE	
  KOMPLETT»,	
  og	
  VFK	
  holder	
  tilbake	
  betaling	
  

Flybåten	
  var	
  eneste	
  tilbyder	
  i	
  2012-‐konkurransen	
  som	
  løste	
  hele	
  transportoppdraget	
  til	
  Østre	
  Bolæren.	
  I	
  de	
  innledende	
  forhandlingene	
  prøvde	
  
VFK-‐administrasjonen	
  og	
  ØB-‐konsulentadministrasjonen	
  å	
  få	
  økt	
  ruteomfanget	
  til	
  samme	
  nivå	
  som	
  Flybåten	
  generøst	
  hadde	
  utført	
  i	
  2010	
  og	
  
2011.	
  Flybåten	
  forlangte	
  full	
  pris	
  utover	
  200	
  anløp,	
  og	
  VFK-‐administrasjonen	
  og	
  ØB-‐konsulentadministrasjonen	
  måtte	
  akseptere	
  at	
  det	
  var	
  
Flybåten	
  som	
  alene	
  styrte	
  alt	
  som	
  måtte	
  komme	
  utover	
  tilbudets	
  minimum.	
  I	
  slutten	
  av	
  mars	
  2012	
  sendte	
  Flybåten	
  et	
  tentativt	
  utkast	
  til	
  
rutetabell	
  som	
  forutsatte	
  Husvik	
  som	
  anløpssted.	
  	
  

18.	
  april	
  2012	
  trekker	
  Tønsberg	
  kommune,	
  ved	
  administrativt	
  vedtak,	
  Flybåtens	
  dispensasjon	
  til	
  å	
  benytte	
  Husvik	
  fordi	
  
reguleringsforslaget	
  ikke	
  var	
  «komplett».	
  Tønsbergadministrasjonens	
  «Ikke	
  komplett-‐aksjon»	
  var	
  etter	
  vår	
  erfarne	
  reguleringsarkitekt	
  
Sivilarkitekt	
  Harald	
  Schulze	
  100%	
  uberettiget.	
  Aksjonen	
  «Ikke	
  komplett»	
  var	
  et	
  velrettet	
  grunnskudd	
  mot	
  den	
  virksomheten	
  Flybåten	
  holdt	
  på	
  å	
  
bygge	
  opp.	
  Vi	
  måtte	
  sette	
  på	
  hold	
  3	
  samarbeidsavtaler	
  som	
  ville	
  ha	
  tilført	
  ny	
  trafikk.	
  Vi	
  kunne	
  heller	
  ikke	
  fortsette	
  med	
  forhandlingene	
  med	
  
VFK	
  om	
  ØB-‐kontrakten	
  før	
  situasjonen	
  med	
  Tønsberg	
  kommune	
  var	
  avklart.	
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Flybåten	
  fikk	
  i	
  full	
  offentlighet	
  støtte	
  av	
  Tønsberg	
  Næringsforening	
  og	
  Vestfold	
  Blad.	
  Vi	
  vil	
  tro	
  at	
  politikere	
  med	
  vekt	
  også	
  var	
  i	
  kulissene.	
  Dette	
  
resulterte	
  i	
  at	
  de	
  agerende	
  i	
  Tønsbergs	
  kommuneadministrasjon	
  ble	
  tatt	
  av	
  saken.	
  Dispensasjonen	
  til	
  å	
  bruke	
  Husvik	
  ble	
  gitt	
  tilbake	
  på	
  strak	
  
arm.	
  	
  	
  
Flybåten	
  kunne,	
  etter	
  at	
  dispensasjonen	
  ble	
  gitt	
  tilbake,	
  gjenoppta	
  forhandlingene	
  med	
  VFK-‐administrasjonen	
  om	
  transportkontrakten	
  til	
  Østre	
  
Bolæren	
  for	
  2012-‐2014.	
  
24.5.2012	
  utveksler	
  VFK-‐administrasjonen	
  og	
  Flybåten	
  e-‐poster	
  om	
  forhandlingsenighet.	
  Flybåten	
  oppdager	
  at	
  det	
  er	
  feil	
  i	
  kontraktutkastets	
  
rutetabell,	
  og	
  først	
  16.6.2012	
  signerer	
  Flybåten	
  kontrakten	
  med	
  VFK	
  med	
  påtegning:	
  «Det	
  er	
  fastslått	
  at	
  det	
  i	
  dette	
  kontraktstillegget	
  er	
  en	
  
utilsiktet	
  forskjell	
  mellom	
  tilbudets	
  og	
  dette	
  kontraktstilleggets	
  ruteplan.	
  Flybåten	
  forutsetter	
  at	
  tilbudets	
  ruteplan	
  gjelder.»	
  	
  	
  
VFK-‐administrasjonen	
  insisterte	
  på	
  at	
  bordet	
  fanger,	
  og	
  at	
  det	
  var	
  den	
  tentative	
  ruteplanen	
  fra	
  mars	
  som	
  VFK-‐administrasjonen	
  hadde	
  tatt	
  inn	
  i	
  
kontraktstillegget,	
  som	
  gjaldt.	
  For	
  å	
  understreke	
  hvem	
  som	
  hadde	
  makta,	
  sperret	
  VFK-‐administrasjonen	
  betalingen	
  av	
  terminfaktura	
  for	
  juni.	
  
22.6.2012	
  møttes	
  partene.	
  	
  VFK-‐administrasjonen	
  fortsatte	
  med	
  å	
  insistere	
  på	
  at	
  bordet	
  fanger,	
  mens	
  Flybåten	
  gjorde	
  det	
  klart	
  at	
  fortsatt	
  
tilbakeholdelse	
  av	
  betaling	
  var	
  kontraktsbrudd.	
  Partene	
  ble	
  enige	
  om	
  å	
  møtes	
  før	
  høstsesongen,	
  og	
  VFK	
  frigjorde	
  da	
  den	
  sperrede	
  
junibetalingen.	
  
Partene	
  møttes	
  5.9.	
  2012.	
  VFK-‐administrasjonen	
  møtte	
  med	
  intern	
  advokat	
  (uanmeldt)	
  og	
  ferdigskrevet	
  protokoll	
  der	
  VFK-‐administrasjonen	
  
hadde	
  som	
  utgangspunkt	
  at	
  driftstilskuddet	
  skulle	
  reduseres	
  med	
  kr.	
  100	
  000	
  fordelt	
  med	
  kr.	
  50	
  000	
  på	
  hver	
  av	
  de	
  to	
  gjenstående	
  
betalingsterminene.	
  Posisjonene	
  var	
  som	
  før.	
  VFK-‐administrasjonen	
  betalte	
  hverken	
  helt	
  eller	
  delvis	
  15.9.-‐terminen.	
  
Den	
  24.9.2012	
  skriver	
  Flybåten	
  brev	
  til	
  VFK-‐administrasjon	
  og	
  erklærer	
  at	
  VFK	
  har	
  brutt	
  kontrakten	
  (Vedlegg	
  6A).	
  Flybåten	
  ønsket	
  ikke	
  å	
  
ramme	
  KFUM	
  leirskolen.	
  Derfor	
  fortsatte	
  vi	
  uten	
  full	
  betaling	
  servicen	
  ut	
  2012	
  sesongen	
  .	
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Fylkesrådmannen	
  bløffer	
  og	
  ØB-‐konsulentadministrasjonen	
  prøver	
  seg	
  igjen	
  	
  

VFK-‐administrasjonen,	
  og	
  det	
  er	
  nå	
  tydeligere	
  at	
  konsulent	
  Orre	
  har	
  regien,	
  må	
  fremme	
  ny	
  sak	
  for	
  politikerne	
  om	
  transport	
  til	
  Østre	
  Bolæren.	
  
Det	
  ble	
  gjort	
  i	
  FU-‐sak	
  138/12:	
  «Det	
  må	
  som	
  følge	
  av	
  uheldige	
  omstendigheter,	
  for	
  2013	
  gjennomføres	
  ny	
  anskaffelsesprosess	
  for	
  båttransport	
  
til	
  Østre	
  Bolæren.»	
  	
  (Vedlegg	
  7A).	
  De	
  uheldige	
  omstendighetene	
  det	
  siktes	
  til,	
  var	
  at	
  Flybåten	
  hadde	
  erklært	
  kontraktsbrudd	
  (Vedlegg	
  6A).	
  
Nok	
  en	
  gang	
  prøver	
  VFK-‐administrasjonen	
  å	
  splitte	
  ØB-‐transporten.	
  Oppsiktsvekkende	
  er	
  at	
  fylkesrådmannen	
  i	
  saksutredningen	
  138/12	
  
skriver:	
  
«For	
  2012	
  ble	
  det	
  til	
  forskjell	
  fra	
  tidligere	
  år	
  åpnet	
  for	
  at	
  kontrakten	
  kunne	
  deles	
  i	
  to	
  slik	
  at	
  det	
  kunne	
  inngås	
  egne	
  avtaler	
  om	
  hhv	
  
leirskoletransporten	
  og	
  øvrig	
  rutebåttransport.	
  Dette	
  var	
  begrunnet	
  i	
  ønsket	
  om	
  å	
  legge	
  til	
  rette	
  for	
  flere	
  deltakere	
  i	
  konkurransen.»	
  	
  
Dette	
  var	
  en	
  bløff,	
  og	
  i	
  strid	
  med	
  vedtak	
  FU-‐79/10.	
  	
  
	
  
Det	
  var	
  ØB-‐konsulentadministrasjonen	
  som	
  tok	
  initiativet	
  til,	
  og	
  overbeviste	
  KFUM	
  om	
  at	
  de	
  burde	
  ta	
  seg	
  av	
  transporten	
  selv	
  (Vedlegg	
  8A,	
  svar	
  
på	
  spørsmål	
  b).	
  Dette	
  viser	
  tydelig	
  hvor	
  langt	
  ØB-‐konsulentadministrasjonen	
  og	
  VFK-‐administrasjonen	
  var	
  villige	
  til	
  å	
  gå	
  for	
  å	
  oppnå	
  egen	
  
agenda,	
  selv	
  om	
  de	
  tidligere	
  var	
  blitt	
  avslørt,	
  og	
  selv	
  om	
  det	
  forelå	
  klare	
  politiske	
  vedtak.	
  
	
  
Politikerne	
  var	
  nå	
  forberedt	
  og	
  ikke	
  nådige.	
  	
  
	
  
FU	
  går	
  mot	
  forslag	
  om	
  å	
  lukke	
  behandlingen.	
  	
  
	
  
I	
  FU-‐møte	
  6.12.12	
  vedtas	
  det	
  at	
  sak	
  138/12	
  utsettes,	
  og	
  FU	
  ber	
  om	
  mer	
  informasjon	
  for	
  å	
  kunne	
  behandle	
  saken	
  i	
  neste	
  møte	
  (Vedlegg	
  7A).	
  
	
  
I	
  brev	
  av	
  12.12.2012	
  underretter	
  fylkesrådmannen	
  at	
  fylkeskommunen	
  av	
  prosessøkonomiske	
  årsaker	
  har	
  frafalt	
  avkortningen	
  av	
  betalingen	
  	
  
i	
  2012	
  til	
  Flybåten.	
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FU-‐møte,	
  januar	
  2013	
  –	
  kritiske	
  spørsmål	
  til	
  fylkesrådmannen	
  	
  	
  

Samferdselsutvalgets	
  leder,	
  Kåre	
  Pettersen,	
  sendte	
  fylkesrådmannen	
  10	
  grunngitte	
  spørsmål.	
  Svarene	
  fra	
  fylkesrådmannen	
  på	
  disse	
  
spørsmålene	
  er	
  lagt	
  inn	
  som	
  tilleggsinformasjon	
  til	
  FU-‐sak	
  1/13.	
  Svarene	
  taler	
  for	
  seg	
  selv	
  (Vedlegg	
  8A).	
  	
  
I	
  tilleggsinformasjonen	
  introduserer	
  fylkesrådmannen	
  et	
  helt	
  nytt	
  begrep	
  i	
  forhold	
  til	
  lov	
  om	
  offentlige	
  anskaffelser-‐	
  «bør-‐krav».	
  	
  Dette	
  
selvmotsigende	
  begrepet	
  finnes	
  hverken	
  i	
  lov	
  eller	
  i	
  forskrift.	
  
	
  
FU	
  vedtar	
  (17.01.2013)	
  i	
  sak	
  1/13	
  (Vedlegg	
  8A):	
  
1. Det	
  innledes	
  forhandlinger	
  med	
  Flybåten	
  AS	
  om	
  prolongering	
  av	
  2012	
  avtalen	
  til	
  2013.	
  
2. Eventuell	
  avtale	
  for	
  2013	
  skal	
  oppfylle	
  kravene	
  i	
  konkurransegrunnlaget	
  utlyst	
  på	
  Doffin.	
  
3. Dersom	
  forhandlinger	
  ikke	
  fører	
  frem	
  til	
  en	
  akseptabel	
  avtale,	
  utlyses	
  ny	
  konkurranse	
  om	
  båttransport	
  for	
  2013	
  innenfor	
  
kostnadsramme	
  på	
  900.000	
  kr	
  med	
  mulighet	
  for	
  prolongering	
  ut	
  2015.	
  
4. Fra	
  og	
  med	
  neste	
  ordinære	
  andbudsrunde	
  skal	
  båttransporttilbudet	
  til	
  Østre	
  Bolæren	
  inngå	
  som	
  en	
  del	
  av	
  leveranseavtalen	
  mellom	
  
fylkeskommunen	
  og	
  Vestviken	
  Kollektivtransport	
  (VKT).	
  Beløpet	
  som	
  bevilges	
  til	
  denne	
  transporten	
  skal	
  disponeres	
  av	
  VKT	
  for	
  å	
  
tilrettelegge	
  tilbudet.	
  
Representanten	
  Aina	
  Dahl	
  (V)	
  endret	
  fellesforslagets	
  pkt.	
  4	
  til:	
  «skal»	
  endres	
  til	
  «bør».	
  
Forhandlinger	
  om	
  prolongering	
  foregikk	
  i	
  VKTs	
  lokaler	
  med	
  VKTs	
  administrerende	
  direktør	
  som	
  forhandlingsleder	
  på	
  vegne	
  av	
  VFK.	
  	
  
ØB-‐konsulentadministrasjonen	
  var	
  nå	
  ikke	
  tilstede.	
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Tønsberg	
  kommune	
  involverer	
  seg	
  i	
  ØB-‐transporten,	
  januar	
  2015	
  

Saken	
  om	
  Flybåtens	
  tilstedeværelse	
  på	
  Husvik	
  og	
  spillet	
  som	
  noen	
  i	
  Tønsberg	
  kommunes	
  administrasjon	
  har	
  latt	
  seg	
  involvere	
  i,	
  har	
  undret	
  
Flybåten.	
  At	
  nettverket	
  i	
  Tønsberg	
  kommunes	
  administrasjon	
  som	
  motarbeidet	
  Flybåtens	
  tilstedeværelse	
  på	
  Husvik,	
  hadde	
  forgreninger	
  til	
  
VFK-‐administrasjonen,	
  har	
  vi	
  sett	
  flere	
  utslag	
  av.	
  Vi	
  ble	
  imidlertid	
  svært	
  forundret	
  over	
  at	
  dette	
  strakk	
  seg	
  så	
  langt	
  at	
  Tønsbergs	
  rådmann	
  
9.1.2015	
  ville	
  ta	
  i	
  bruk	
  havnekassa:	
  «For	
  båttransport	
  innen	
  nasjonalparken	
  generelt,	
  og	
  til	
  Bolærne-‐øyene	
  spesielt,	
  samt	
  resten	
  av	
  
skjærgården,	
  finnes	
  i	
  dag	
  ikke	
  et	
  transporttilbud	
  fra	
  Tønsberg	
  sentrum.	
  Havnevesenet	
  ønsker	
  å	
  bidra	
  til	
  at	
  det	
  opprettes	
  et	
  slikt	
  tilbud,	
  som	
  vil	
  
være	
  en	
  forutsetning	
  for	
  suksess	
  i	
  de	
  nevnte	
  områder»	
  Havnestyrets	
  sak	
  003/15	
  (Vedlegg	
  9A).	
  
Selv	
  om	
  det	
  i	
  saken	
  ble	
  forskuttert	
  at	
  den	
  nye	
  kommunale	
  båten	
  skulle	
  få	
  tilskuddet	
  på	
  kr.	
  1	
  million	
  fra	
  VFK	
  til	
  rutedrift	
  til	
  Østre	
  Bolæren,	
  var	
  
samferdselsutvalget	
  i	
  Vestfold	
  fylkeskommune	
  ukjent	
  med	
  utspillet	
  fra	
  Tønsbergs	
  rådmann.	
  Tønsbergs	
  politikere	
  stoppet	
  rådmannens	
  framstøt	
  
i	
  møte	
  26/1-‐2015.	
  
	
  

10

Vestviken	
  Kollektivtrafikk	
  (VKT)	
  overtar-‐	
  kort	
  frist	
  og	
  umiddelbar	
  ruteoppstart	
  

Etter	
  vedtak	
  i	
  FU-‐sak	
  1/13	
  skulle	
  fremtidige	
  anbudskonkurranser	
  ikke	
  lenger	
  administreres	
  av	
  VFK-‐administrasjonen,	
  men	
  av	
  VKT.	
  Mekanismen	
  
med	
  at	
  FU	
  skulle	
  godkjenne	
  anbudsgrunnlaget	
  før	
  det	
  ble	
  lagt	
  ut,	
  ble	
  med	
  dette	
  borte.	
  	
  	
  
Konkurransegrunnlaget	
  for	
  2015	
  med	
  mulighet	
  til	
  prolongering	
  til	
  2016	
  kom	
  i	
  VKTs	
  regi,	
  men	
  det	
  hadde	
  tydelige	
  avtrykk	
  fra	
  VFK-‐
administrasjonen	
  og	
  ØB-‐	
  konsulentadministrasjonen.	
  Konkurransegrunnlaget	
  ble	
  lagt	
  ut	
  13.2.2015	
  i	
  siste	
  liten	
  før	
  ruteoppstart	
  i	
  april	
  og	
  med	
  
innleveringsfrist	
  3.3.2015.	
  Dette	
  er	
  en	
  oppsiktsvekkende	
  og	
  helt	
  uakseptabel	
  kort	
  frist	
  for	
  å	
  invitere	
  båtoperatører	
  til	
  å	
  utarbeide	
  tilbud	
  på	
  en	
  
to-‐års	
  fergekontrakt.	
  Enda	
  mer	
  oppsiktsvekkende	
  var	
  at	
  ØB-‐ruten	
  skulle	
  startes	
  umiddelbart.	
  Anbudet	
  var	
  skreddersydd	
  for	
  en	
  saktegående	
  
båt	
  fra	
  byen.	
  Nytt	
  var	
  et	
  absolutt	
  minimumskrav	
  til	
  ruteproduksjon	
  knyttet	
  til	
  et	
  fast	
  tilskuddsbeløp.	
  Det	
  var	
  ikke	
  som	
  tidligere	
  anbud	
  med	
  
påfølgende	
  forhandlinger,	
  men	
  et	
  spesifisert	
  ruteomfang.	
  Det	
  var	
  dessuten	
  endrede	
  kapasitets-‐	
  og	
  rapporteringskrav.	
  Operatøren	
  skulle	
  dekke	
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alle	
  kostnader	
  ved	
  billettering.	
  Det	
  var	
  presisert	
  i	
  evalueringskriteriene	
  at	
  økt	
  fart	
  ikke	
  ville	
  bli	
  honorert.	
  Dette	
  hadde	
  neppe	
  
den	
  profesjonelle	
  transportinnkjøperen	
  VKT	
  sugd	
  fra	
  eget	
  bryst.	
  
På	
  dette	
  grunnlaget	
  kunne	
  ikke	
  Flybåten	
  gi	
  tilbud,	
  og	
  vi	
  skriver	
  til	
  VKT:	
  
«Det	
  er	
  imidlertid	
  Flybåtens	
  klare	
  vurdering	
  at	
  konkurransegrunnlagets	
  spesifiserte	
  minimumskrav	
  til	
  rutetilbud,	
  ikke	
  kan	
  gjennomføres	
  av	
  
hverken	
  Flybåten	
  eller	
  andre	
  uten	
  fortsatt	
  tap	
  for	
  kontraktens	
  tjenesteyter.»	
  (Vedlegg	
  10A).	
  
VKT	
  får	
  kun	
  ett	
  tilbud	
  på	
  transport	
  til	
  Østre	
  Bolæren,	
  og	
  inngår	
  kontrakt	
  med	
  Viksfjord	
  (Borgen	
  Prosjektarbeid).	
  Flybåten	
  skriver	
  da	
  en	
  betinget	
  
klage	
  til	
  VKT	
  (Vedlegg	
  10B).	
  
VKT	
  prolongerte	
  avtalen	
  med	
  Viksfjord	
  for	
  2016.	
  I	
  rutetabellen	
  for	
  2016	
  er	
  det	
  en	
  vesentlig	
  reduksjon	
  i	
  forhold	
  til	
  2015-‐produksjonen	
  og	
  
konkurransegrunnlaget	
  (Vedlegg	
  10C).	
  	
  Vilkårene	
  i	
  Flybåtens	
  betingede	
  klage	
  er	
  nå	
  oppfylt.	
  	
  
	
  

	
  
AVSLUTNING	
  
I	
  løpet	
  av	
  10-‐årsperioden	
  2006-‐2016	
  har	
  det	
  blitt	
  begått	
  flere	
  brudd	
  på	
  lov	
  om	
  offentlige	
  anskaffelser	
  og	
  foretatt	
  en	
  rekke	
  uregelmessigheter	
  
ved	
  innkjøpene	
  av	
  transporttjenester	
  til	
  Østre	
  Bolæren.	
  VFK-‐administrasjonen	
  og	
  ØB-‐konsulentadministrasjonen	
  har	
  hatt	
  egen	
  agenda	
  og	
  vært	
  
illojale	
  mot	
  viktige	
  politiske	
  vedtak	
  i	
  forbindelse	
  med	
  transporten	
  til	
  Østre	
  Bolæren.	
  	
  
Hvordan	
  disse	
  graverende	
  forholdene	
  har	
  kunnet	
  passere	
  over	
  en	
  så	
  lang	
  periode	
  på	
  fylkesnivå	
  i	
  Norge,	
  er	
  for	
  Flybåten	
  uforståelig.	
  
VFK-‐administrasjonens	
  lovbrudd	
  og	
  uregelmessigheter	
  har	
  rammet	
  skattebetalerne,	
  brukerne	
  og	
  aktørene	
  i	
  skjærgården,	
  og	
  mest	
  av	
  alt	
  
Flybåten.	
  Dette	
  har	
  foregått	
  samtidig	
  med	
  at	
  ruten	
  og	
  øyhoppingen	
  til	
  de	
  tre	
  Bolærneøyene	
  skulle	
  bygges	
  opp.	
  
Flybåten	
  velger	
  med	
  dette	
  å	
  varsle	
  Vestfold	
  fylkes	
  politikere,	
  og	
  anmoder	
  kontrollutvalget	
  i	
  Vestfold	
  fylke	
  om	
  å	
  gjøre	
  uavhengige	
  undersøkelser	
  
i	
  saken.	
  Denne	
  saken	
  må	
  ikke	
  få	
  gå	
  upåaktet	
  hen	
  inn	
  i	
  Vestfold	
  fylkeskommunes	
  historie.	
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Vedlegg 1A Utdrag av revisjonsrapporter

Problemstilling 2
• Har det vært tilfredsstillende økonomisk styring av investeringsprosjektene?
Revisjonen konkluderer med at Småvikens anskaffelse av Nordsund som rutebåt til Østre
Bolærne Sameie var et mindre heldig valg, sett ut i fra et økonomisk synspunkt.
Forvaltningsmessig og økonomisk er revisjonen også kritisk til kjøpet av Askeladden 805
Commuter. Dette har ført til ekstrabelastninger både i drifts- og investeringsregnskapet i forhold
til vedtatt budsjett i 2005.
Formalitetene i forbindelse med gjennomføringen av anbudsrundene konkluderes av
revisjonen til ikke å være oppfylt i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser og
fylkeskommunens interne regelverk til samme.

5.1.3 RUTEBÅT
I februar 2005 ble det inngått en 5-årig avtale mellom Småviken AS og Vestfold fylkeskommune
om rutebåt til Østre Bolærne Sameie.
Avtalen innholder et avsnitt om pris, hvor det fremkommer hva som skal betales av
fylkeskommunen med mer. Videre inneholder avtalen kostnader ved anskaffelse, omregistrering,
oppgradering av redningsutstyr og godkjenning av M/S Nordsund som dekkes med et
investeringstilskudd fra Østre Bolærne Sameie på kr 600.000,- eks. mva.
På årlig basis regnes følgende:
Opptil 150 turer betales kr 3.000,- pr. tur. eks. mva.
Deretter betales kr 800,- pr. tur eks. mva.
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Arkivsak
Arkivnr.
Saksbehandler
Saksgang
Fylkesutvalget
Fylkestinget

200600605
E: N30
Trine Flagstad

Møtedato
03.04.2006
06.04.2006

Sak nr.
17/06
13/06

Drift av rutebåt mellom Tønsberg og Østre Bolærne
ADMINISTRASJONENS INNSTILLING
1. Fylkestinget godkjenner at kostnader til drift av rutetransport mellom Tønsberg og Østre
Bolærne skilles fra øvrige kostnader knyttet til drift av Sameiet Østre Bolærne.
2. Avtale om Rutebåt til Østre Bolærne, underskrevet 17.02.2005, mellom Småviken AS og
Vestfold fylkeskommune reforhandles på bakgrunn av informasjoner gitt i saken..
3. Det bevilges kr 2,2 mill kroner til rutetransport til Østre Bolærne og skjærgården i 2006.
4. Det inntektsføres kr 1,7 mill kroner fra Vestfold fylkeskommunes disposisjonsfond til dekning
av kostnadene til rutetransporten.
5. Av den budsjetterte underskuddsgarantien til Sameiet Østre Bolærne disponeres 0,5 mill kr til
dekning av kostnadene til rutetransporten.

Tønsberg, 13. mars 2006
Halvard Kausland
fylkesrådmann
Anne Cathrine Sverdrup
direktør

Vedlegg:
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Vedlegg 1B MED BOLÆRNE: Fylkesrådmann Halvard Kausland (til høyre) må
legge fram ny sak om håndteringen av Bolærne. Til venstre ass.
fylkesrådmann Knut Phil som er styreleder i sameiet Østre Bolærne. Arkivfoto

Brutalt Bolærne-oppgjør
TØNSBERG: Fylkespolitikerne nekter å dekke milliontapet på Østre Bolærne. Debatten
ble preget av idiotbeskyldninger og upassende språkbruk.

AV:
KRISTIN MONSTAD LUND

Arkivartikkel fra 07.04.2006)

Hallelujastemningen som rådet blant mange etter fylkeskommunens overtakelse av
øyperlen i fjor, er nå erstattet av svart vrede. I hvert fall sparte ikke talerne på det
verbale kruttet da fylkestinget i går behandlet flere saker om Østre Bolærne. Debatten
toppet seg da bomlistens Svein Aage Dahl beskrev rutebåtavtalen som "fullstendig
idioti".
Rutebåten bidro sterkt til underskuddet på nær åtte millioner kroner i fjor.
Fylkeskommunen er imidlertid bundet til en femårig avtale med Småviken AS. Forslaget
om at båtselskapet skal få et årlig driftstilskudd på 2,2 millioner av fylkeskommunen, ble
for drøy kost for flere enn Dahl. "Dyr og dårlig avtale," var omkvedet fra de andre
partiene.

Utsatte omorganisering
En provosert fylkesrådmann Halvard Kausland forsvarte seg med at han hadde ryddet
etter beste evne.
– Etter mange år som rådmann har jeg aldri opplevd å bli kalt idiot, sa han med klar
adresse til Dahl.
Men fylkespolitikerne er ennå ikke fornøyde med rådmannens ryddesjau på Bolærne, og
han "tapte" den ene saken etter den andre i fylkestinget:
Forslag om omorganisering til interkommunalt selskap, IKS, ble avvist.
Flertallet med unntak av Frp, som gikk inn for aksjeselskap, utsatte saken og krevde
bedre utredning av alternative driftsformer. Ny sak skal fremmes til fylkesting i oktober.
Forslag om at fylkeskommunen skal dekke hele det økonomiske tapet ble avvist.
Merforbruk på ca. 4,4 millioner kroner må dekkes gjennom driftsbudsjettet for årene
2006 - 2009. Imidlertid ble driftsbudsjettet styrket med 1,2 millioner kroner.
Forslag om å skille kostnader til rutebåten fra Bolærne-budsjettet ble avvist.
Fylkespolitikerne krever dermed at et eventuelt driftstilskudd til Småviken AS må dekkes
innenfor Bolærnes budsjettramme. Frps forslag om å si opp avtalen falt, fordi de andre
partiene mente det var uryddig å løpe fra en avtale. Fylkestinget anmoder likevel styret
for Østre Bolærne om å reforhandle avtalen med Småviken.
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Nasjonal suksess
Høyres Arild Lund var ikke nådig da han i uparlamentariske vendinger oppsummerte
Bolærne-sakene slik:
– Helt på trynet. Avtalene ble gjort i en stemning av at alt kunne vokse inn i himmelen,
sa Lund, og la til at fylkeskommunen heretter ikke kan si at den har dårlig råd.
Lunds partikollega Per-Eivind Johansen stemte i:
– Noe av problemet er at man red på en medgangsbølge, det var en hallelujastemning.
SVs Ivar Ramberg fikk til slutt nok av all pessimismen.
– Oppryddingen må ikke føre til en tristesse for Bolærne. Vi må ikke glemme at Bolærne
er et kjempeprosjekt som har alt i seg til å bli en nasjonal suksess, sa han.
– Det er viktig å gi den perla en sjanse, konkluderte Sps Øyvind Hunskaar.
Etter mange år som rådmann har jeg aldri opplevd å bli kalt idiot
Halvard Kausland, fylkesrådmann
Helt på trynet
Arild Lund, Høyre
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-----Opprinnelig melding----Fra: Åge Henriksen [mailto:ageh@vfk.no]
Sendt: 2. november 2009 12:32
Til: post@smaviken.no; arne@flybaten.no
Emne: ØSTRE BOLÆREN - RUTEBÅTDRIFT 2010
Hei
Jeg viser til møte 16.09.09 og til mottatt skisse til rutebåttilbud for 2010.
Fylkesrådmannen vil i sitt budsjettforslag (som offentliggjøres 4.11) foreslå at rutebåttilbudet for 2010
baseres på en forlengelse av avtalen med Småviken AS. Det betyr at fylkestinget tar den endelige
beslutning i sitt møte 15.-16.12. Fylkesrådmannen tar sikte på å framforhandle en avtale med
Småviken AS i forkant av fylkestingets møte.
I budsjettdokumentet er saksforholdet beskrevet slik:
Sesongen 2010 - Rutebåttilbudet
Budsjettforslaget for rutebåtdriften (ansvar 8072) innebærer en videreføring av kostnadsnivået fra
tidligere år. Siden 2005 har rutebåttilbudet vært iht avtale med Småviken AS. Denne avtalen utløper
februar-10. I sak 70/09 (juni-09) fremmet fylkesrådmannen slikt forslag til vedtak vedr framtidig
rutebåttilbud:
Rutebåttilbudet reduseres fom 2010 med sikte på at kostnadene ikke skal overstige 0,5 mill
kroner pr år.
Fylkestingets vedtak i saken ble som følgende:
Forutsetningen for allmennhetens bruk av Østre Bolæren er at det eksisterer et transporttilbud
fra fastlandet. Fylkeskommunen vil fortsatt bidra til slikt tilbud. Dette konkretiseres gjennom
vedtak av økonomiplan 2010-13 i desember 09.
Som følge av konkursen i TCC (juli-09) er det oppstått uklarhet av vesentlig betydning for hva slags
langsiktig rutebåttilbud som bør etableres for Østre Bolæren. Det har dermed ikke vært grunnlag for å
sette rutebåttilbudet ut på anbud slik som opprinnelig forutsatt. Fylkesrådmannens vurdering er at det
nå bør sikres et rutebåttilbud begrenset til 2010-sesongen. Det foreligger da to alternativer.



Avtalen med Småviken AS forlenges for 2010-sesongen
Det utlyses en konkurranse begrenset til 2010-sesongen

Prolongering med Småviken AS representerer et forutsigbart alternativ. Ulempen er at rutetilbudet
fortsatt vil ha en del svakheter (bl a avgangshyppighet, transporttid, kostnader). Alternativet med
anbudskonkurranse for en 1-års avtale vil trolig resultere i få tilbydere. Administrasjonen har vært i
kontakt med Flybåten AS som uttrykker at de er sterkt interessert i å stå for rutebåttilbudet, også
innenfor en 1-års avtale. Det er dermed sannsynlig at det i en eventuell konkurranse vil melde seg minst
1 tilbyder.
Det foreligger både fra Småviken AS og Flybåten AS skisser til rutebåttilbud for 2010. Flybåten AS
skisserer et rutebåttilbud som avviker sterkt fra dagens tilbud. Skissen har mange interessante sider (bl
a økt avgangshyppighet, kortere transporttid, trolig lavere kostnader). Samtidig ser fylkesrådmannen
mulige uheldige sider, bl a ved at skissen betyr at avgangsstedet flyttes til Jarlsø/Husvik og at
ankomststedet på Østre Bolæren blir i Kongshavnsundet (hvor kaien vil måtte justeres). Det er dessuten
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på det nåværende tidspunkt knyttet noe usikkerhet til om skissen fra Flybåten AS er realiserbar allerede
fra 2010.
Fylkesrådmannen er kommet til at utlysning av konkurranse om en 1-årsavtale representerer for stor
usikkerhet mht rutebåttilbudet for 2010. Det er derfor fylkesrådmannens tilråding at avtalen med
Småviken AS forlenges ut 2010-sesongen. Samtidig vil fylkesrådmannen søke å legge til rette for at
Flybåten kan bli et supplement til rutebåttilbudet fra Småviken AS.

Med vennlig hilsen
Åge Henriksen
Økonomisjef
Vestfold fylkeskommune
tlf 33 34 42 69 / mob 907 67 411
epost ageh@vfk.no
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From: Åge Henriksen [mailto:ageh@vfk.no]
Sent: 19. March 2010 11:42
To: Gunnar Osmundsvaag; Arne Osmundsvaag
Kopi: Per Fischaa; Kurt Orre
Subject: RUTEBÅTKONKURRANSEN - INFORMASJON OM MULIGHET FOR MIDLERTIDIG
TRANSPORTLØSNING

Hei
Slik vi ser forhandlingssituasjonen pr dato, er vi usikre på om forhandlingene med Flybåten kan
sluttføres på en for oss forsvarlig måte og i rimelig tid til sesongstart 19.04.
Vi har derfor, etter konsultasjon med fylkesutvalget, besluttet å starte forberedelsene til en
eventuell midlertidig transportløsning for den første del av sesongen. Dette for, om mulig, å sikre at
vi har et transporttilbud for våre gjester i denne første delen av sesongen. Vi vil derfor nå ta kontakt
med aktuelle transportører, herunder også Flybåten, for å undersøke i hvilken grad, og til hvilke
økonomiske betingelser, de kan påta seg et slikt midlertidig transportoppdrag.
Endelig stilling til om vi vil iverksette en eventuell midlertidig transportløsning, herunder varigheten
av denne midlertidig løsningen, vil vi først ta etter at vi har mottatt revidert tilbud fra Flybåten og
fortrinnsvis etter at vi har hatt vårt neste forhandlingsmøte.
Gjennom en eventuell etablering av en midlertidig transportløsning, oppnår vi å sikre tid til å
gjennomføre en forsvarlig forhandlingsprosess med Flybåten.
I utgangspunktet ser jeg for meg at en eventuell midlertidig transportløsning vil kunne ha en varighet
på 4-6 uker og at den fullt ut finansieres av billettinntekter, siden det her dreier seg om store
passasjergrupper. Dersom forutsetningen om selvfinansiering ikke lar seg realisere, vil det måtte
føre til reduksjon i konkurransens kostnadsramme på 800 000,-.
Hva gjelder vårt neste forhandlingsmøte, avtalt til 24.03, så må dette utsettes siden fristen for
revidert tilbud er skjøvet til 23.03. Jeg skulle gjerne sett at vi tok et forhandlingsmøte fredag 26.03,
men det vil bli for knapt med tid. Vi vil ikke klare å oversende våre merknader tidsnok til at dere får
rimelig med tid til å vurdere merknadene i forkant av møtet. Jeg ser det derfor som mest aktuelt å
ha neste forhandlingsmøte mandag 29.03, eventuelt tirsdag 30.03. Jeg ber derfor om tilbakemelding
på om dette er mulige dager for Flybåten.
Med vennlig hilsen
Åge Henriksen
Rådgiver
Vestfold fylkeskommune
tlf 33 34 42 69 / mob 907 67 411
epost ageh@vfk.no
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From: Åge Henriksen [mailto:ageh@vfk.no]
Sent: 19. March 2010 12:50
To: Arne Osmundsvaag; Gunnar Osmundsvaag; Leif Erik Fadum; elisabeth@tonsbergtaxibat.no
Kopi: Per Fischaa; Kurt Orre
Subject: ØSTRE BOLÆREN - FORESPØRSEL VEDR MIDLERTIDIG TRANSPORTLØSNING

Hei
Konkurransen om rutebåt til Østre Bolæren har så langt resultert i at Flybåten AS gjenstår som
eneste tilbyder. Vi er nå i forhandlingsfasen. På det nåværende tidspunkt ser vi det som usikkert om
forhandlingene kan sluttføres i rimelig tid til sesongstart 19.04. Vi ønsker derfor nå å undersøke
muligheten hos aktuelle transportører for å inngå en midlertidig avtale om transporten for
sesongens første del.
Dersom dette er av interesse for deg som transportør, ber jeg om snarest mulig å bli kontaktet.
Nedenfor følger en oversikt over transportbehovet for perioden 19.04 – 30.05, slik det nå ser ut. Det
forventes at transportbehovet vil kunne endre seg siden det nå stadig foretas nye bookinger, bl a
med mulighet for at det også kan bli mindre grupper av reisende. Jeg ser for meg at en eventuell
midlertidig avtale vil være basert på en pris pr passasjer, med mulighet for en garantert minstesum
pr avgang. Avtalen kan for øvrig tenkes delt på flere transportører, tilpasset det båtmateriell som
måtte stå til disposisjon. Lengden på den midlertidige avtalen kan bli inntil 6 uker. Båtmateriell og
mannskap må selvsagt tilfredsstille alle de myndighetskrav som gjelder for denne type transport.
Eventuelle tilbud må foreligge innen fredag 26.03 kl 12:00.
Vi tar sikte på at det seinest onsdag 7.4 vil bli tatt stilling til om det skal etableres en midlertidig
transportløsning og hvem som det skal inngås avtale med.
Med vennlig hilsen
Åge Henriksen
Rådgiver
Vestfold fylkeskommune
tlf 33 34 42 69 / mob 907 67 411
epost ageh@vfk.no
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Fylkesadministrasjonen
Stabsavdelingen

SAKSPROTOKOLL
Arkivsak
201003428-2
Arkivnr.
Saksbehandler Åge Henriksen
Saksgang
Fylkesutvalget

Møtedato
21.10.10

Sak nr.
79/10

ØSTRE BOLÆREN - KONKURRANSEGRUNNLAG RUTEBÅT 2011-2015
Fylkesutvalget

21.10.10

Fylkesrådmannens innstilling
Konkurranse om rutebåt til Østre Bolæren for 2011-2015 utlyses med flg vilkår:
1. Årlig fast driftstilskudd på maksimalt 800 000,2. Garanti mot svikt i passasjerinntekter på inntil 200 000,-, med nærmere konkretisering gjennom
forhandlinger.
3. Uendrede billettpriser fra 2010, med mulighet for justeringer gjennom forhandlinger.
4. Ruteplan om lag som for 2010, med mulighet for justering gjennom forhandlinger.
5. Fiskebrygga/Hovedbrygga foretrekkes som anløpssteder, men andre anløpssteder utelukkes ikke.
6. Konkurransen holdes åpen mht å dele transportoppdraget på flere transportører.
7. Alle beløpsstørrelser forutsettes i avtaleperioden å kunne justeres årlig i takt med prisstigningen.
8. Opsjon på utvidelse av transportomfanget begrenset til en dobling av det faste årlige driftstilskuddet,
dersom fylkestinget i framtida skulle vedta å utvide transportomfanget.
Møtebehandling
Representant Kåre Pettersen (V) fremmet følgende fellesforslag til nytt vedtak på vegne av Frp, V og H:
1. Avtalen med Flybåten AS prolongeres. Etter forutgående forhandlinger kan nåværende avtale forlenges
frem til 31.12.2011. Eventuelle endringer i avtalen må ligge innenfor de begrensninger som lå i
konkurransegrunnlaget.
2. I løpet av 2011 utarbeides det konkurransegrunnlag med sikte på en transportør om rutebåt til Østre
Bolæren for perioden 2012-2016. Årlig fast driftstilskudd settes til maksimalt NOK 800.000.Fellesforslaget ble vedtatt med 8 stemmer Krf,(1), H (3), V(1) og Frp (3) mot 5 stemmer A(4)og R(1)
Vedtak
1. Avtalen med Flybåten AS prolongeres. Etter forutgående forhandlinger kan nåværende avtale forlenges
frem til 31.12.2011. Eventuelle endringer i avtalen må ligge innenfor de begrensninger som lå i
konkurransegrunnlaget.
2. I løpet av 2011 utarbeides det konkurransegrunnlag med sikte på en transportør om rutebåt til Østre
Bolæren for perioden 2012-2016. Årlig fast driftstilskudd settes til maksimalt NOK 800.000.-
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Kopi av protokoll Fylkesutvalget

Fylkesutvalget besluttet at saken skulle behandles i åpent møte
100/11 Østre Bolæren - Konkurransegrunnlag rutebåt Østre Bolæren
Fylkesrådmannens innstilling Konkurranse om rutebåt til Østre Bolæren utlyses med flg vilkår:
1. Konkurransen lyses ut for perioden 01.04.12-30.06.13, med mulighet for prolongering ut 2014. 2.
Årlig driftstilskudd settes til maksimalt 900 000,-. Fylkesrådmannen kan i tillegg, som en del av
forhandlingene, gi en garanti på inntil 100 000 mot svikt i passasjerinntekter. 3. Billettprisnivå som
for 2011, oppjustert med forventet 2012-prisstigning. 4. Ruteplan med minstekrav tilsvarende
ruteplanen for 2005-2009, med mulighet for justering gjennom forhandlinger. 5. På Østre Bolæren
skal Hovedbygga være hovedanløpssted 6. I Tønsberg-området foretrekkes Fiskebrygga som
hovedanløpssted, men annet hovedanløpssted kan aksepteres forutsatt at anløpsstedet er godkjent
av aktuelle myndigheter på tidspunktet for transportstart. 7. Alle beløpsstørrelser kan fom 2013
justeres iht offisiell pris- og kostnadsindeks.
9
Møtebehandling
Representanten Aina Dahl (V) fremmet følgende alt forslag til pkt 6 på vegne av H, V, FrP, Krf::
I Tønsberg forutsettes det at hovedanløpsstedet er godkjent. Det legges vekt på tilknytning til et
godt offentlig kommunikasjonstilbud og parkering.
Representanten Frode G Hestnes (Frp) fremmet flg forslag på vegne av H, KrF, V og FrP: Siste setning
i pkt 2 strykes.
Votering Fylkesrådmannens innstilling pkt 1 ble enstemmig vedtatt
Fellesforslagets forslag pkt 2 ble vedtatt med 7 stemmer (3 H, 2 V, KrF, FrP) mot 5 stemmer (3 AP,
SV, SP) avgitt for fylkesrådmannens innstilling pkt 2.
Fylkesrådmannens innstilling pkt 3-5 ble enstemmig vedtatt.
Fellesforslagets pkt 6 ble vedtatt med 8 stemmer (3 H, 2 V, KrF, FrP, SP) mot 4 stemme (3 AP, SV)
avgitt for fylkesrådmannens innstilling pkt 6.
Fylkesrådmannens innstilling pkt 7 ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
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Konkurranse om rutebåt til Østre Bolæren utlyses med flg vilkår:
1. Konkurransen lyses ut for perioden 01.04.12-30.06.13, med mulighet for prolongering ut 2014. 2.
Årlig driftstilskudd settes til maksimalt 900 000,-. 3. Billettprisnivå som for 2011, oppjustert med
forventet 2012-prisstigning. 4. Ruteplan med minstekrav tilsvarende ruteplanen for 2005-2009, med
mulighet for justering gjennom forhandlinger. 5. På Østre Bolæren skal Hovedbygga være
hovedanløpssted 6. I Tønsberg forutsettes det at hovedanløpsstedet er godkjent. Det legges vekt på
tilknytning til et godt offentlig kommunikasjonstilbud og parkering. 7. Alle beløpsstørrelser kan fom
2013 justeres iht offisiell pris- og kostnadsindeks
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at Småviken
i 2012
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på leirskoletransporten.
Dette
illoyalt iifht.
VedtakAS
i FU
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og detbare
er heller
ikke forankret i det konkurranseutk
BER OM GRUNNLAG FOR SPLITTING AV KONTRAKTEN
ble
lagterfra
for FU
Dette
illoyalt
ifht.110/11.
Vedtak i FU 79/10 og det er heller ikke forankret i det konkurranseutkastet som
ble lagt fraHer
forber
FUVFK
110/11.
administrasjonen tilbyder om splitting av tilskuddet slik at det kan åpnes for to
kontrakter.
Dette resulterte i at Småviken AS i 2012 ga tilbud bare på leirskoletransporten.
Dette er illoyalt ifht. Vedtak i FU 79/10 og det er heller ikke forankret i det konkurranseutkastet som
ble lagt fra for FU 110/11.
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SAKSPROTOKOLL
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

201100551-18
Åge Henriksen

Saksgang
1 Fylkesutvalget

Møtedato
06.12.2012

Saknr
138/12

Østre Bolæren - Anskaffelse av båttransport 2013
Sammendrag
Det må, som følge av uheldige omstendigheter, for 2013 gjennomføres ny
anskaffelsesprosess for båttransport til Østre Bolæren. Fylkesrådmannen redegjør for
endringer ift tidligere konkurranser, som er aktuelle for at det innenfor en knapp økonomisk
ramme kan oppnås en mest mulig tilfredsstillende transportløsning. Det foreslås at perioden
med fast daglig rutebåtforbindelse begrenses til sommersesongen. Leirskoletransporten vil
ikke inngå i 2013-konkurransen som følge av at KFUK/KFUM selv tar ansvar for dette.
Fylkesrådmannen vil etter nærmere dialog med aktuelle transportører ta stilling til om det
også skal foretas andre endringer i opplegget for anskaffelsesprosessen.

Fylkesrådmannens innstilling

1. Konkurransen utlyses for perioden 2013 med mulighet for prolongering ut 2015.
2. Årlig utgiftsramme settes til maksimalt 900 000,-.
3. Konkurransen baseres på billettprisnivået for 2012 med mulighet for mindre
justeringer
4. Det faste rutebåttilbudet skal dekke minimum 2 daglige anløp i sommersesongen.
Utenom sommersesongen dekkes behovet for passasjertransport primært gjennom
kjøp av enkelttransporter.
5. Alle beløpsstørrelser kan fom 2014 justeres iht offisiell pris- og kostnadsindeks.
6. Fylkesrådmannen fastsetter den nærmere utformingen av konkurransen.

Fylkesutvalget har behandlet saken i møte 06.12.2012 sak 138/12
Møtebehandling
Representanten Øyvind Hunskaar (SP) foreslo at saken behandles for lukkede dører med
henvisning til kommuneloven § 31 nr 5 jf offentleglova § 23 første ledd.
Møtet ble lukket under debatten om hvorvidt møtet skulle lukkes.
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Møtet ble åpnet før votering.
Fylkesordfører tok opp til votering forslaget om å behandle saken i lukket møte.
SPs forslag fikk 1 stemme (SP) og falt mot 12 stemmer (3 H, 2 FrP, 2 V, KrF, 3 AP, SV).
Representanten Frode G. Hestnes (FrP) fremmet flg utsettelsesforslag fra FrP, H, KrF og V
«Fylkesutvalget ønsker mer informasjon i saken, og saken utsettes til fylkesutvalgets møte i
januar.»

Votering
Fylkesordfører tok opp utsettelsesforslaget til votering.
Utsettelsesforslaget ble vedtatt med 9 stemmer (3 H, 2 FrP, 2 V, KrF, SP) mot 4 stemmer (3
AP, SV)

Vedtak
Fylkesutvalget ønsker mer informasjon i saken, og saken utsettes til fylkesutvalgets møte i
januar.

2
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17.01.2013

Saknr
1/13

Utsatt sak: Østre Bolæren - Anskaffelse av båttransport 2013
Sammendrag
Det må, som følge av uheldige omstendigheter, for 2013 gjennomføres ny
anskaffelsesprosess for båttransport til Østre Bolæren. Fylkesrådmannen redegjør for
endringer ift tidligere konkurranser, som er aktuelle for at det innenfor en knapp økonomisk
ramme kan oppnås en mest mulig tilfredsstillende transportløsning. Det foreslås at perioden
med fast daglig rutebåtforbindelse begrenses til sommersesongen. Leirskoletransporten vil
ikke inngå i 2013-konkurransen som følge av at KFUK/KFUM selv tar ansvar for dette.
Fylkesrådmannen vil etter nærmere dialog med aktuelle transportører ta stilling til om det
også skal foretas andre endringer i opplegget for anskaffelsesprosessen.

Fylkesrådmannens innstilling

1. Konkurransen utlyses for perioden 2013 med mulighet for prolongering ut 2015.
2. Årlig utgiftsramme settes til maksimalt 900 000,-.
3. Konkurransen baseres på billettprisnivået for 2012 med mulighet for mindre
justeringer
4. Det faste rutebåttilbudet skal dekke minimum 2 daglige anløp i sommersesongen.
Utenom sommersesongen dekkes behovet for passasjertransport primært gjennom
kjøp av enkelttransporter.
5. Alle beløpsstørrelser kan fom 2014 justeres iht offisiell pris- og kostnadsindeks.
6. Fylkesrådmannen fastsetter den nærmere utformingen av konkurransen.

Fylkesutvalget har behandlet saken i møte 17.01.2013 sak 1/13
Møtebehandling
Fylkesrådmann Egil Johansen fremmet flg ny innstilling:
1. Det innledes forhandlinger med Flybåten AS om prolongering av 2012-avtalen til
2013.
2. Eventuell avtale om prolongering er avhengig av at 2013-avtalen i rimelig grad
oppfyller kravene i konkurransegrunnlaget for 2012-konkurransen.

1
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3.

Dersom forhandlingene ikke fører fram til en akseptabel avtale, utlyses ny
konkurranse om båttransporten for 2013 innenfor en årlig kostnadsramme på
900 000,- med mulighet for prolongering ut 2015. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å
fastsette den nærmere utforming av en eventuell ny transportkonkurranse.

Representanten Unni Hanson (FrP) fremmet flg fellesforslag på vegne av Venstre ,
Fremskrittspartiet, KrF og Høyre
1. Det innledes forhandlinger med Flybåten as om prolongering av 2012- avtalen til
2013.
2. Eventuell avtale for 2013 skal oppfylle kravene i konkurransegrunnlaget utlyst på
Doffin.
3. Dersom forhandlingene ikke fører frem til en akseptabel avtale, utlyses ny
konkurranse om båttransporten for 2013 innenfor en kostnadsramme på 900 000 kr.
med mulighet for prolongering ut 2015.
4. Fra og med neste ordinære anbudsrunde skal båttransporttilbudet til Østre Bolæren
inngå som en del av leveranseavtalen mellom fylkeskommunen og Vestviken
Kollektivtrafikk (VKT). Beløpet som bevilges til denne transporten skal disponeres av
VKT for å tilrettelegge tilbudet.
Representanten Aina Dahl (V) endret fellesforslagets pkt 4 til:
”skal” endres til ”bør”

Votering
Fylkesrådmannens innstilling pkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Fellesforslagets pkt 2 ble vedtatt med 8 stemmer (3 H, 3 FrP, KrF, V)
Fylkesrådmannens innstilling pkt 2 fikk 5 stemmer (SV, SP, 3 AP)
Fylkesrådmannens innstilling pkt 3 fikk 5 stemmer (SV, SP, 3 AP) og falt
Fellesforslagets pkt 3 ble vedtatt med 8 stemmer (3 H, 3 FrP, KrF, V)
Fellesforslaget pkt 4 – endret – ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Det innledes forhandlinger med Flybåten as om prolongering av 2012- avtalen til
2013.
2. Eventuell avtale for 2013 skal oppfylle kravene i konkurransegrunnlaget utlyst på
Doffin.
3. Dersom forhandlingene ikke fører frem til en akseptabel avtale, utlyses ny
konkurranse om båttransporten for 2013 innenfor en kostnadsramme på 900 000 kr.
med mulighet for prolongering ut 2015.
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4. Fra og med neste ordinære anbudsrunde bør båttransporttilbudet til Østre Bolæren
inngå som en del av leveranseavtalen mellom fylkeskommunen og Vestviken
Kollektivtrafikk (VKT). Beløpet som bevilges til denne transporten skal disponeres av
VKT for å tilrettelegge tilbudet.
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Tilleggsinformasjon til FU-sak 01/13
-

1. Innledning
Fylkesutvalget fattet i møte 06.12.12, sak 138/12 Østre Bolæren – Anskaffelse av båttransport 2013,
slikt vedtak:
Fylkesutvalget ønsker mer informasjon i saken, og saken utsettes til fylkesutvalgets møte i januar.
I tråd med fylkesutvalgets utsettelsesvedtak legges saken fram til ny behandling uten endringer i
innhold eller innstilling.
Forutsetningene for fylkesrådmannens innstilling i saken til fylkesutvalgsmøtet den 06.12 er blitt
endret. Fylkesrådmannen tilrår derfor i dette notat at fylkesutvalget fatter et annet vedtak enn det
som er fylkesrådmannens opprinnelig innstilling i saken. Dette er nærmere omtalt i notatets pkt 2.
Notatet inneholder i tillegg nærmere informasjon om konflikten mellom Vestfold fylkeskommune og
Flybåten AS om transportavtalen for 2012. Videre redegjøres det for fylkesrådmannens vurdering av
spørsmålet om prolongering av rutebåtavtalen til 2013. Dessuten besvares spørsmål oversendt fra
fylkesutvalgets medlem Kåre Pettersen.

2. Endret forutsetning for fylkesrådmannens innstilling
En sentral forutsetning for fylkesrådmannens innstilling i sak 138/12 var at KFUK-KFUM selv skulle ta
ansvar for anskaffelse av leirskoletransporten. Etter at KFUK-KFUM 06.01.13 meddelte
fylkeskommunen at de ikke lenger ønsker å ta på seg denne oppgaven, er denne forutsetningen ikke
lenger tilstede.
Fylkesrådmannen har på denne bakgrunn vurdert alternative opplegg for anskaffelse av båttransport
for 2013. Et nærliggende alternativ vil være at fylkeskommunen utlyser leirskoletransporten som en
frittstående konkurranse og uten driftstilskudd fra fylkeskommunen, mens resten av anskaffelsen
(rutebåt i sommersesongen og kjøp av enkelttransporter i vår- og høstsesongen) gjennomføres som
skissert i sak 138/12. Dette alternativet vil bety merarbeid ift hva som lå i fylkesrådmannens
opprinnelige opplegg. Samtidig er tidsrommet for gjennomføring av anskaffelsene snevret inn, dels
som følge av utsettelsesvedtaket og dels fordi avtale om leirskoletransporten bør være på plass
medio mars. Tidsmomentet gjør dermed dette alternativet mindre aktuelt.
Et annet alternativ vil være å innlede forhandlinger med Flybåten AS om en prolongering av 2012avtalen. Som det framgår av pkt 4 i dette notat, så vurderer fylkesrådmannen at en videreføring av
avtalen i tråd med Flybåtens endrede ruteplan vil stride mot Lov om offentlige anskaffelser og
tilhørende forskrift. En eventuell prolongeringsavtale vil derfor være avhengig av at Flybåten
aksepterer å justere avtalen slik at den blir mer på linje med forutsetningene for 2012-konkurransen.
Det mest nærliggende er at antall anløp i vår- og høstsesongen økes. Det knytter seg naturlig nok
usikkerhet til om Flybåten er villig til å foreta tilstrekkelige justeringer, men fylkesrådmannens
vurdering er likevel at det bør være mulig å komme fram til en akseptabel 2013-avtale.
Fylkesrådmannens tilrådning er derfor at fylkesutvalget vedtar å innlede forhandlinger med Flybåten
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AS om en prolongeringsavtale.
Som det framgår av pkt 3 i dette notat, er 2012-avtalens utløpsdato endret fra 31.12.12 til 30.01.13,
og dette er samtidig fristen for å inngå en prolongeringsavtale. Dersom det mot formodning ikke
lykkes å komme fram til en avtale innen fristens utløp, vil fylkesrådmannen av tidshensyn umiddelbart
måtte starte utlysning av ny transportkonkurranse uten forutgående behandling i fylkesutvalget.
I tråd med ovenstående vil fylkesrådmannen tilrå at fylkesutvalget fatter slikt vedtak:
1. Det innledes forhandlinger med Flybåten AS om prolongering av 2012-avtalen til 2013.
2. Eventuell avtale om prolongering er avhengig av at 2013-avtalen i rimelig grad oppfyller
kravene i konkurransegrunnlaget for 2012-konkurransen.
3. Dersom forhandlingene ikke fører fram til en akseptabel avtale, utlyses ny konkurranse om
båttransporten for 2013 innenfor en årlig kostnadsramme på 900 000,- med mulighet for
prolongering ut 2015. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å fastsette den nærmere utforming av
en eventuell ny transportkonkurranse.

3. Konflikten om 2012-avtalen
Transportavtalen med Flybåten AS for 2012 kom på plass først 24.05. Flybåtens kontrovers med
Tønsberg kommune, som følge av at kommunen den 18.04 trakk tilbake Flybåtens midlertidige
tillatelse til å bruke av Husvik som anløpssted, var en viktig årsak til at forhandlingene trakk ut i tid.
En konsekvens av denne kontroversen var at Flybåten 07.05 meddelte fylkeskommunen at de hadde
besluttet å innstille all planlagt rutevirksomhet inntil videre.
Avtalen som det ble enighet om 24.05 innebar at fylkeskommunen aksepterte at det i perioden 18.0522.6 ikke ville være rutelagte anløp til Østre Bolæren og at fylkeskommunens driftstilskudd ikke skulle
reduseres av den grunn. Flybåtens gjenytelse skulle bestå i at man i denne vårperioden skulle utvise
en velvillig holdning til å ta ekstraturer for å frakte passasjerer med bestilt opphold på Østre Bolæren.
Fylkesrådmannens begrunnelse for å være såpass imøtekommende på dette punkt var et sterkt
ønske om å få til en transportavtale med Flybåten.
Flybåten meddelte fylkeskommunen 19.06 at de for høstsesongen ville følge en helt annen ruteplan
enn den som var avtalt, med den begrunnelse at avtalens ruteplan for denne perioden var et resultat
av en skrivefeil fra Flybåtens side. Ruteplanendringen innebar at det i perioden 13.08-23.09 kun ville
være anløp på lørdag og søndag, mens det i avtalens ruteplan var daglige anløp. Totalt ble
høstsesongens antall rutelagte anløp redusert fra 120 til 24.
En annen side ved Flybåtens ruteplanendring var at fylkeskommunen med dette satt igjen med en
transportavtale som avvek vesentlig fra konkurransegrunnlaget. Mens det i konkurransegrunnlaget
ble stilt et bør-krav om 2 daglige anløp i vår- og høstsesongen, hvilket tilsvarer totalt 156 anløp, er
resultatet blitt en transportløsning med totalt 24 rutelagte anløp.
Flybåtens ruteplanendring satte fylkeskommunen i en vanskelig situasjon. Det dreide seg om en
vesentlig endring ift avtalen, som ga fylkeskommunen rett til å heve avtalen. Med transportstart rett
rundt hjørnet ble dette vurdert som svært lite ønskelig. Fylkeskommunen skisserte derfor en videre
prosess der partene skulle forhandle seg fram til en balansert løsning på den oppståtte situasjonen,
og at forhandlingene skulle innledes med at Flybåten la fram et løsningsforslag. Flybåten leverte
17.08 sitt innspill, der hovedkonklusjonen var at Flybåten anså at avtalens ruteplan for høstsesongen
var uten bindende virkning. Fylkeskommunen oversendte 05.09 sin beslutning «som et foreløpig
utgangspunkt» om å foreta en skjønnsmessig avkortning av driftstilskuddet med kr 100 000, samtidig
som det ble invitert til et forhandlingsmøte om saken. Forhandlingsmøtet, som fant sted 21.09, ble
resultatløst.
Fylkesrådmannen har i brev av 12.12 underrettet motparten om at fylkeskommunen av
prosessøkonomiske grunner har frafalt avkortningen.

4. Spørsmålet om prolongering av avtalen til 2013
Fylkesrådmannens utgangspunkt har vært at rutebåtavtalen med Flybåten AS ville bli prolongert.
Dette ble ikke lenger vurdert som aktuelt etter Flybåtens ruteplanendring og selskapets manglende
vilje til å vurdere en balansert løsning. Avtalen var med dette vesentlig endret ensidig i
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fylkeskommunens disfavør. Antall rutelagte anløp i vår- og høstsesongen ville for 2013 bli redusert
fra totalt 223 til 44. En slik reduksjon i antall anløp ville dessuten bety at fylkeskommunen gjennom
en prolongering ville akseptere en avtale som avvek så sterkt fra konkurransegrunnlaget at dette ble
vurdert å være i strid mot Lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrift.
Fylkesrådmannen startet derfor arbeidet med å vurdere hvordan en ny utlysning av rutebåtavtalen
burde utformes. Resultatet av dette arbeidet ble lagt fram i FU-sak 138/12.
En eventuell prolongering av 2012-avtalen må finne sted innen avtalens utløp. På fylkesrådmannens
initiativ har partene blitt enige om at utløpsdatoen for 2012-avtalen er endret fra 31.12.12 til 30.01.13.

5. Svar på spørsmål fra Kåre Pettersen
Fylkesutvalgsrepresentant Kåre Pettersen har i etterkant av fylkesutvalgets møte den 06.12.12
oversendt fylkesrådmannen diverse spørsmål som besvares i det etterfølgende.
a) Savner utvikling i persontrafikken i denne saken. Hvordan har passasjerantallet utviklet
seg fram til i år?
Fylkeskommunens tall for utviklingen i antall passasjerer, ekskl leirskolen, ser pt slik ut:

Antall passasjerer (en vei), ekskl leirskole
- i rute
- utenom rute (charter mv)
SUM

2008

2009

2010

2011

2012

5 562

3 136

5 562

3 136

5 161
1 669
6 830

4 630
1 974
6 604

4981
2939
7 920

Tallene for 2012 er ikke endelige. Tallene for 2011 er endret ift hva som tidligere er rapportert. Før
2010 har fylkeskommunen kun tall for passasjerer transportert i rute.
b) Hvorfor og hvem har tatt initiativet til at leirskolen skal besørge egen transport fra neste
år?
Det er fylkeskommunen som har tatt initiativ på dette punkt. Bakgrunnen for initiativet er kunnskap
om at KFUK-KFUM tidligere har vurdert selv å kjøpe inn transporttjenesten.
For leirskolen vil fordelen være at de får kontroll med anskaffelsesprosessen. Det er viktig for
leirskolen at avtalen er ferdigforhandlet i god tid før transportstart. Dette har fylkeskommunen som
kjent ikke klart. Samtidig ser leirskolen det som ønskelig transporten skjer i én vending, dvs med en
båt med større passasjerkapasitet.
For fylkeskommunen vil bortfall av leirskoletransporten gi større fleksibilitet ved at det ikke lenger vil
være like viktig med en stor båt. Dette kan åpne mulighet for flere tilbydere og mer skreddersydde
løsninger. Samtidig vil transportstart skje seinere på våren slik at det blir mindre tidspress i
anskaffelsesprosessen.
Avtalen som fylkeskommunen har med KFUK-KFUM betyr at fylkeskommunen er forpliktet til å sørge
for en transportløsning for leirskolen. Avtalen kan ikke forstås slik at KFUK-KFUM er forhindret fra å
løse sitt transportbehov på egen hånd, bortsett fra at de selvsagt ikke kan gjøre dette når
fylkeskommunen først har inngått en bindende transportavtale som omfatter leirskoletransporten.
KFUK-KFUM har 06.01.13 meddelt at de likevel ikke ønsker selv å ta ansvar for leirskoletransporten.
c) Er det en god løsning å splitte opp det lille transporttilbudet som i dag finnes på flere
transportører? Mener rådmannen at dette totalt gir et bedre og rimeligere tilbud?
Fylkesrådmannen har anvist en framgangsmåte som kan resultere i en oppsplitting av
transporttilbudet på flere transportører, men resultatet kan også bli tilnærmet lik dagens løsning.
Hvordan fylkesrådmannen vil utforme konkurransen, vil avhenge av hva slags mulighetsrom som
synliggjøres gjennom den dialogen som skal være med aktuelle transportører. Utfallet av
konkurransen vil så avhenge av hva som kommer inn av tilbud.
Totalmarkedet for båttransport i Tønsbergområdet er ikke så stort. Pr dato kjenner vi til at det er 3
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transportører som er aktive i dette markedet. På sikt kan kanskje totalmarkedet vokse, bl a avhengig
av hvilken effekt nasjonalparken kan få, men også av hva slags aktivitet det vil bli på Østre Bolæren.
Dersom man skal overleve som transportør i dette markedet, er man avhengig av å tjene penger på
det enkelte transportoppdrag og man må ha mange nok oppdrag til at det i sum gir et levebrød. En
transportløsning som utnytter den enkelte transportørs kostnadsfordeler, ved bl a at båtstørrelsen er
hensiktsmessig ift transportbehovet eller transporten kan utføres i kombinasjon med andre
transportoppdrag, vil kunne gi bedre inntjening for transportøren uten ekstra kostnader for
fylkeskommunen. Dagens transportløsning betyr at store og små oppdrag må løses med ett fartøy.
Noen typer oppdrag vil da kunne gi god fortjeneste, mens andre vil kunne gi tap.
Gitt at det i utgangspunktet er rom for flere transportører, vil det være uheldig om fylkeskommunen
gjennom utformingen av sin rutebåtkonkurranse unødvendig bidrar til at det blir færre transportører i
markedet.
d) Hva mener rådmannen med sin uttalelse i saken på side 4 under avsnittet
”Transportbehovet”, tredje avsnitt hvor han beskriver nyttetransporten? Forutsatt salg er
vel dette en transport de ulike aktører selv kan finne løsninger på, eventuelt benytte
etablert transportør? Rådmann skriver at dette alternativet også kan benyttes som en del
av det ordinære rutebåttilbudet? Mener rådmann at dette også skal være en konkurrent til
oppdragsgiver som får det ordinære rutebåttilbudet?
Fylkesutvalgssaken omhandler transportløsningen for 2013. Dersom fylkeskommunens rolle på
Østre Bolæren blir endret fom 2014 som følge av salg/utleie, vil det måtte skje endringer i
transportløsningen. I den forbindelse vises til FT-sak 70/12 hvor det nettopp er forutsatt at
nyttetransporten må løses/betales av de som har aktivitet på øya.
Dersom det etableres en «arbeidsrute» som også tar med ordinære passasjerer, så vil dette
redusere antall passasjerer på den ordinære ruten og slik sett være en konkurrent. Effekten vil
uansett være beskjeden da dette neppe vil dreie seg om mange passasjerer siden denne transporten
er forutsatt å skje med en liten båt.
e) Under avsnittet ”Billettpriser” omtaler rådmannen at prisene ligger på et nivå som gjør
ytterligere økninger lite aktuelt, men skriver at det samtidig ikke bør utelukkes muligheten
for å foreta justeringer i prisstrukturen som en del av konkurransen. Hva mener egentlig
rådmann? Kan dette utdypes mer? Håper ikke det legges opp til konkurranse mellom de
ulike aktører på en rute som knapt nok har forsvarlige inntekter i dag.
Fylkesrådmannens formulering betyr en åpning for å forenkle prisstrukturen, men uten at
gjennomsnittsprisen av den grunn skal øke. En tenkelig endring kan være å selge kun enveisbilletter.
I så fall vil den nye prisen på enveisbillett kunne bli noe lavere enn dagens pris, men høyere enn
dagens pris for tur/retur-billett. En slik endring kan være hensiktsmessig dersom flere transportører
skal betjene Østre Bolæren.
Det er ingen tanker om at transportører med fylkeskommunal avtale skal konkurrere seg imellom på
billettprisen.
f)

Rådmannen skriver at det for 2013 kan være aktuelt å dele konkurransen i inntil tre ulike
delavtaler. Tror rådmannen at dette totalt sett vil være mindre arbeidsomt å administrere?
Tror rådmann dette blir mer kostnadseffektivt? Får vi mer igjen for hver skattekrone?
Hensikten med fylkesrådmannens forslag er nettopp å sjekke ut mulighetene for å få til en
transportløsning som er mer kostnadseffektiv. Administrasjonskostnadene vil selvsagt være et
element som må vurderes i den sammenheng. Dersom resultatet av dialogen med aktuelle
transportører gir grunn til å anta at det her er lite å hente på å dele opp transporten, så vil
konkurransen bli utformet deretter. Det vil i praksis bety en konkurranse om lag som tidligere, men
uten leirskoletransport.
g) Rådmann drøfter også på samme side netto eller bruttokontrakt og skriver at det kan
tenkes ulike løsninger for de ulike avtalene. Her har jeg behov for utdyping. Legges det
opp til forskjellsbehandling ut fra hvem som måtte få de ulike transportavtalene?
Den prinsipielle forskjellen mellom en nettokontrakt og en bruttkontrakt er hvilken av partene som
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bærer risikoen ift passasjeromfanget. I en nettokontrakt vil risikoen ligge på transportøren.
Fylkesrådmannen ønsker i utgangspunktet å holde muligheten åpen for at det på dette punkt kan bli
forskjellige løsninger for de ulike kontrakter. En slik eventualitet vil i så fall være basert på en saklig
vurdering av hva som er mest hensiktsmessig. Det vil normalt være slik at dersom en leverandør må
ta på seg stor risiko, så vil leverandøren ønske å ta seg betalt for risikoen. Det kan derfor i
utgangspunktet tenkes at oppdragsgiver vil kunne være mest tjent med selv å bære risikoen.
Det er også noen viktige praktiske forskjeller mellom nettokontrakter og bruttokontrakter, som gjør at
oppdragsgiver vil kunne se det som mest hensiktsmessig med nettokontrakter.
h) Rådmann skriver også at det kan være aktuelt å se på flere anløpssteder i Tønsberg. Tror
rådmann dette vil gi flere reisende og mer forutsigbarhet for dette reisetilbudet?
Fylkesrådmannen ønsker å holde muligheten åpen for flere anløpssteder, for ikke på forhånd å
utelukke alternativer som kan vise seg å være gunstige mht kostnader og passasjertilgang.
Fylkesrådmannen vil ikke se bort fra at flere enn ett anløpssted kan slå positivt ut på
passasjertilgangen, men ser det i utgangspunktet som lite aktuelt med mer enn 2-3 anløpssteder.
i)

I avsnittet bør ”uheldige omstendigheter” utdypes. Videre skriver rådmann at leirskolen
bør overta transportansvaret selv for å unngå uforutsigbarhet som har vært tilstede de
siste årene. Hva er disse uforutsigbarheter?
Betegnelsen «uheldige omstendigheter» viser til de forhold som har resultert i at fylkesrådmannen
ikke ser grunnlag for å prolongere gjeldende avtale. Hva som ligger i dette framgår av
saksutredningen under overskriften Bakgrunnen for at 2012-avtalen ikke er prolongert.
Svaret på den delen av spørsmålet som gjelder leirskolen framgår av svaret på spørsmål b.
j)

Til slutt i saken skriver rådmann om fylkesutvalgets framtidige rolle i saksbehandlingen.
Hvilke tanker har fylkesrådmannen gjort seg med hensyn til å bruke vår ”profesjonelle”
part i Vestviken Kollektivtransport AS til å ta hånd om forhandlinger og utarbeidelse av
rutetilbud i framtiden?
Fylkesrådmannen ser gjerne at VKT gis en sentral rolle i anskaffelse av båttransport til Østre
Bolæren.
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Tønsberg kommune

JournalpostID 15/1366
Saksbehandler:
Per Svennar, telefon:
Havnevesenet

Båttransport i skjærgården

Utvalg
Havnestyret

Møtedato
26.01.2015

Saksnummer
003/15

Rådmannens innstilling
Det avsettes inntil kr. 2 mill til anskaffelse av passasjerbåt til bruk i skjærgården. Beløpet belastes
havnekassens fond.
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Kortversjon – hva saken gjelder:
For båttransport innen nasjonalparken generelt, og til Bolærne-øyene spesielt, samt resten av
skjærgården, finnes i dag ikke et transporttilbud fra Tønsberg sentrum. Havnevesenet ønsker å
bidra til at det opprettes et slikt tilbud, som vil være en forutsetning for suksess i de nevnte
områder.
Vedlegg:
Dokumenter i saksmappen:
Innledning/bakgrunn:
Bakgrunnen for saken er at det ikke eksisterer et båttilbud fra Tønsberg sentrum til nasjonalparken
og vestre-, mellom-, og østre Bolærne. Dette er et sterkt ønske fra nasjonalparkstyret, som har
vedtatt å anbefale nedsettelsen av en arbeidsgruppe som skal foreslå en bærekraftig og stabil
transportløsning med båt i nasjonalparken, med tydelig forankring i Tønsberg havn.
Det er tydelig uttalt at med dette menes Tønsberg sentrum.
Arbeidsgruppen har ikke avsluttet sitt arbeid, men det er klart at dette arbeidet må basere seg på
at det finnes tilgjengelig båtmateriell som kan benyttes i det driftsopplegget man kommer frem til.
I dag finnes det ikke egnet båtmateriell i området som er klar for en slik oppgave, og vi mener at
dette kan være vårt bidrag, for å få til en transportløsning som er ønsket av alle parter.
Vurderinger:
Flybåten har hatt en rolle som eneste transportør i skjærgården. I tillegg til dette er det en båt på
Tjøme og en taxibåt. De to siste har kun sertifikat for 12 personer, og vil derfor være et godt
supplement til en rutebåt.
Flybåten har hatt brann, og har foreløpig ingen planer om å bygge båten opp igjen. De har en
mindre, eldre båt som i dag traffikerer Bolærne fra Fiskebrygga. De ser for seg trafikk fra Husvik,
og kan derfor også være et godt supplement.
Flybåten er innvitert til å gå fra sentrum, men ønsker ikke dette.
Det er mange mulige suksessfaktorer for å få en større allmen bruk av skjærgården utenfor
Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme. En av de viktigste, er transport, og den må ha sitt utgangspunkt der
hvor folk befinner seg, og der hvor folk lett kan nå den. Det er, etter de flestes mening, Tønsberg
sentrum, eller rettere sagt Tollbodkaien. Der vil den være tilgjengelig og synlig.
Saken her dreier seg om å få muliheten til å anskaffe en egnet passasjerbåt. Hvilken driftsform
man kommer frem til, avhenger bla av arbeidsgruppen som er nedsatt av nasjonalparkstyret, med
medlemmer fra fylkeskommunen, kommunene og brukerne.
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Økonomiske konsekvenser:
En anskaffelse av båt, vil kreve en driftsform som gir en viss avkasning på investeringen i form av
billettintekter, tilskudd fra andre, bortleie av båt, etc.
Fylkeskommunen har avsatt kr. 1 mill til båttransport i skjærgården, og sier at dette skal følge med
et eventuelt salg/overdragelse til Nøtterøy kommune av Østre Bolærne.
Skal man opprettholde et godt tilbud på båttransport, vil nok dette i overskuelig fremtid være
avhengig av tilskudd, men dette vil kunne reduseres, dersom billettinntektene øker.
Et edruelig båtkjøp av denne størrelsesorden, anses som en minimal økonomisk risiko.
Foruten som rutebåt, vil den kunne brukes til tilfeldige turer og charter.
Videre behandling:
FPN
Tønsberg, 9.januar 2015
Geir Viksand
rådmann

Per Svennar
havnefogd
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FLYBATEN A/S,
Jarlsoeveien 50,
3124 Toensberg

VESTVIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK A/S,
Jens Mullersgate 3,
Toensberg

RUTEBAAT OESTRE BOLAERNE 2015
Det vises til Konkurransegrunnlag ANBUDSKONKURRANSE RUTEBAAT TIL OESTRE BOLAERNE 2015
1) Flybaaten A/S melder herved sin interesse for aa konkurrere om transportoppdraget for
Ostre Bolaerne i 2015.
2) Flybaaten har 5 aar operativt- og kommersielt erfaringsgrunnlag fra dette oppdraget
3) Flybaaten har ogsaa tilgjengelig alle noedvendige ressurser for aa kunne fortsette aa utfoere
oppdraget
Det er imidlertid Flybaatens klare vurdering at konkurransegrunnlagets spesifiserte
minimumskrav til rutetilbud, ikke kan gjennomfoeres av hverken Flybaaten eller andre uten
fortsatt tap for kontraktens tjenesteyter, dette spesielt hensett at det i 2015
konkurransegrunnlaget ogsaa er inntatt nye bestemmelser som kan svekke tjenesteyters
inntekter i forhold til 2012 kontrakten.
Flybaaten forutsetter at en evt viderefoering av konkurransen, evt tildeling av oppdraget,
foregaar paa like vilkaar der konkurransegrunnlagets krav, av oppdragsgiver ikke undergis en
tilpasset situasjonsbestemt fortolkning.
Med vennlig hilsen
Flybaaten A/S

Arne Osmundsvaag
Daglig leder
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?
Selv om driftstilskuddet for 2016 til «Viksfjord» måtte være
avkortet i forhold til konkurransegrunnlaget og kontrakt i
2015, er dette nok et brudd på Lov om offentlige
anskaffelser i Østre Bolærne transportens korte historie.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

15/00157-10
Gaute Hesjedal

Saksgang
Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune

Møtedato
20.10.2016

SAK 34/16
OPPFØLGING AV EIERSKAPSKONTROLL TEATER IBSEN
Forslag til vedtak:
Informasjonsbrev om oppfølging av eierskapskontroll i Teater Ibsen tas til orientering.
Kontrollutvalget imøteser informasjon om framdriften i saken.
Vedlegg:
Teater Ibsen – status, oppfølging av eierskapskontroll

Saksframstilling:
Kontrollutvalget behandlet rapport fra eierskapskontroll i Teater Ibsen i møte
26.11.15, sak 39/15.
Fylkesadministrasjonen ble i vedtak bedt om å rapporter om oppfølgingen av
rapporten innen 13.05.16. Kontrollutvalget behandlet statusrapport for arbeidet i
møte 02.06.16 og registrerte at oppfølgingsarbeidet ikke var sluttført.
Fylkesadministrasjonen har 06.10.16 oversendt status for oppfølgingen. Det er
utarbeidet forslag til nye vedtekter for selskapet med henblikk på å imøtekomme
anbefalingene i rapporten. Disse må forankres hos de øvrige eierne Skien kommune
og Telemark fylkeskommune. Videre har fylkestinget behandlet sak om oppfølging av
eierskap – Rapport om eierstyring i Vestfold fylkeskommune.
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Teater Ibsen - status, oppfølging av eierskapskontroll
-

Det vises til kontrollutvalgets vedtak i møte 02.06.2016 sak 22/16, vedr. Vestfold fylkeskommunes
oppfølging av eierskapskontrollen av Teater Ibsen i 2015.
Administrasjonen arbeider så raskt det lar seg gjøre med oppfølgingen, og er opptatte av å få
avsluttet denne så raskt det lar seg gjøre. Etter som eierskapet i Teater Ibsen består av ytterlige to
eiere – Skien kommune og Telemark fylkeskommune, er vi naturlig nok avhengige av disse i arbeidet
med å utarbeide og gjennomføre nødvendige endringer for å imøtekomme flere av påpekningene fra
revisjonen. Dette bidrar imidlertid til at arbeidet krever noe lenger tid.
Administrasjonen har utarbeidet forslag til nye vedtekter for Teater Ibsen AS - som imøtekommer de
de fleste bemerkningene fra eierskapskontrollen. Arbeidet med forankring av forslaget er igangsatt,
og målet er å fremlegge forslaget for styret i Teater Ibsen og de andre eierne så snart det lar seg
gjøre – forhåpentligvis i løpet av høsten. Dersom man enes om endringene, kan disse enten vedtas
på en ekstraordinær generalforsamling eller førstkommende ordinære generalforsamling.
Videre har fylkestinget nylig behandlet og vedtatt sak 87/16 – Oppfølging av eierskap – Rapport om
eierstyring i Vestfold fylkeskommune. Vedtaket innebærer blant annet at det skal utvikles eierstrategi
for Teater Ibsen i løpet av 2017, at alle styremedlemmer skal registrere sine verv i KS styreregister.
Dette imøtekommer to av påpekningene fra revisjonen, og administrasjonen vil følge opp vedtaket.
Så snart arbeidet har kommet lenger, vil administrasjonen orientere kontrollutvalget på nytt.

Med vennlig hilsen

Frank Tindvik
Rådgiver
Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
Vedlegg:

Kopi til:
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Gaute Hesjedal
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Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune

Møtedato
20.10.2016

SAK 35/16
RAPPORT OM EIERSTYRING I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE OPPFØLGING AV EIERSKAP
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.
Vedlegg:
Rapport Eierstyring i Vestfold fylkeskommune
FT-sak 63/16 Oppfølging av eierskap

Saksframstilling:
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av
fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. (KL §77 nr. 5.) Kontrollutvalget bør
derfor være orientert om eierskapsrelaterte saker som behandles i fylkestinget og
eventuelt andre utvalg.
Fylkestinget har i møte 15.09.16 behandlet sak 63/16 Oppfølging av eierskap –
Rapport om eierstyring i Vestfold fylkeskommune.
I FT-saken framgår følgende:
Vista analyse har på bestilling fra fylkesrådmannen utarbeidet rapport 2016/35 om
Eierstyring i Vestfold fylkeskommune i samarbeid med fylkesrådmannens
administrasjon og etter drøftelse i politisk verksted for fylkesutvalget våren 2016.
Arbeidet med rapporten ble ferdigstilt i august 2016.
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Formålet med utarbeidelse av ny rapport i 2016 har vært å få en oppdatering ift
endringer i lovverk, og et ønske om å få et bredere grunnlag for videreutvikling av
aktivt eierskap. I denne forbindelse har det vært ønsket å se på samspillet mellom
politisk ledelse, administrasjon og selskapet som selvstendig rettssubjekt, herunder
eiers mulighet til å benytte uformelle og formelle styringsverktøy og arenaer. Vista
analyse har samtidig tolket samfunnsutviklingen og sett at den både kompliserer valg
av selskapsform og utfordringer selskapet står overfor.
På denne bakgrunn er det hensiktsmessig å fremme ny sak om prinsipper for styring
av fristilte enheter, som tar i seg også momenter fra rapport om Vestfold
fylkeskommunes eierstyring. Det oppleves samtidig at det ikke er uenighet om de
styringsprinsipper som ble vedtatt av fylkestinget i 2007, slik at styringsprinsippene
ikke underlegges store endringer. I tillegg er hensiktsmessig på bakgrunn av
rapportens oppmerksomhet om eierstrategi som styringsverktøy å starte et arbeid
med dette overfor enkelte selskaper.
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Forord
Denne rapporten drøfter eierstyringen av selskaper i Vestfold fylkeskommune. Begrepet
selskap omfatter alle organisasjonsformer som ligger utenfor fylkeskommunens egen
administrasjon. Selskap er synonymt med begrepet fristilt virksomhet som brukes i deler
av litteraturen på dette saksfeltet. Målsetningen med rapporten er å gi en kortfattet og
konkret oversikt over hvordan disse selskapene bør organiseres og styres slik at de bidrar
til å oppfylle fylkeskommunens ulike målsetninger på en mest mulig effektiv måte.
Rapporten gir henvisninger til mer detaljert veiledningsmateriale der dette er relevant.
Rapporten tar utgangspunkt i en rapport fra Vista Analyse fra 2008, med tittelen «Eierskap
i et utviklingsperspektiv». Denne var del av et omfattende arbeid som ble igangsatt i
fylkeskommunen i 2007 og som ledet fram til at fylkestinget vedtok prinsipper for
eierstyring i 2008. Disse prinsippene har vært i aktiv bruk siden 2008. De har bidratt til at
fylkeskommunens politikere og administrasjon har hatt et bevisst forhold til aktiv styring
av sine selskaper og har medført betydelige endringer i organisering og styring av de
fylkeskommunale selskapene.
Rapporten er skrevet av Eivind Tandberg, med bidrag fra Tor Homleid og Rolf-Henning
Blaasvær i Vista Analyse. Ingeborg Rasmussen har vært kvalitetssikrer for rapporten. I
Vestfold fylkeskommune har Jørn Rangnes og Monica Herstad vært ansvarlig for arbeidet.
Spørsmål knyttet til eierstyring ble diskutert på et politisk verksted for fylkesutvalget i
Vestfold i mai 2016. Denne diskusjonen ga mange nyttige innspill til arbeidet. Jevnlige
diskusjoner mellom oppdragsgiverne og prosjektteamet har også hatt stor verdi for
sluttføringen av rapporten.

Eivind Tandberg
Prosjektleder
Vista Analyse AS

Vista Analyse
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Sammendrag og konklusjoner
Formål for eierskap

Formålet med fylkeskommunens eierskap er å oppnå definerte
resultatmål og oppfylle fylkeskommunens samfunnsansvar.
Samfunnsansvaret utøves gjennom fire roller: tjenesteyter,
demokratisk arena, myndighetsutøver og samfunnsutvikler.
Resultatmålene i økonomiplanen og målene for eierstyringen bør
vurderes jevnlig for å sikre samsvar mellom disse.

Lønnsomhet, god
risikostyring og
åpenhet

I tillegg til oppfyllelse av samfunnsansvaret, må fylkeskommunalt
eierskap også sikre selskapenes lønnsomhet og soliditet.
Etablering og styring av fylkeskommunale selskaper må baseres
på god risikoforståelse, og bør bidra til åpenhet og dialog om
løsning av samfunnsoppgaver.

Viktigste
organisasjonsformer

Fylkeskommunens administrasjon og politiske organer bør
fortløpende vurdere hvilke oppgaver som bør ligge i
fylkeskommunen. De viktigste organisasjonsformene er egen
administrasjon, fylkeskommunalt foretak (FKF), interkommunalt
selskap (IKS), aksjeselskap (AS), stiftelse og prosjekt.

Kriterier for valg av
organisering

Valg av organisering bør reflektere styringsbehov, avhengighet av
andre, konkurranseforhold, finansiering, kostnadsfokus, behov
for å beholde kompetanse, oppgavens varighet, konsekvenser for
ansatte, innovasjonsbehov og risiko.

Tommelfingerregler

Fordi styringsbehov ofte er dominerende, vil egen administrasjon
være mest hensiktsmessig i mange tilfeller. Hvis virksomheten
møter sterk konkurranse vil aksjeselskap være best egnet. Når det
er viktig å løse oppgaver i fellesskap mellom ulike
(fylkes)kommuner, vil et IKS være velegnet. Stiftelse bør kun
velges som organisasjonsform i spesielle tilfeller.

Juridiske rammer for
valg av organisering

Regler om offentlig støtte og offentlige anskaffelser, samt skatteog avgiftsregler, har viktige konsekvenser for valg av
organisasjonsform. Dette må vurderes konkret i tilknytning til
organisering av hvert enkelt selskap.

Klar rolleforståelse i
selskapsstyringen

Det er vesentlig at alle interessenter har en klar og omforent
forståelse av de ulike rollene i styringen av fylkeskommunens
selskaper.

Eiers rolle

Det bør utarbeides eierstrategier for fylkeskommunens viktigste
selskaper, med formål, krav og rammer for virksomheten. Signaler
til styret skal gis gjennom eierstrategi, vedtekter, vedtak i
eierorganer
og
gjennom
bestillerfunksjonen.
Vestfold
fylkeskommune har etablert praksis for at fylkesordfører stiller i
generalforsamlinger
og
fylkesvaraordfører
stiller
i
representantskap. Det arrangeres regelmessige eiermøter i alle
selskaper med andre deleiere enn fylkeskommunen.

Styret

Styrene søkes sammensatt ut fra behov for kompetanse, kapasitet,
mangfold og uavhengighet. For FKF og IKS er det lovfestede krav til

Vista Analyse
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kjønnsbalanse. De samme regler bør tillempes for AS. Styret
sammensettes slik at risikoen for rollekonflikter minimaliseres.
Representanter i fylkesting og hovedutvalg, fylkesrådmannen og
saksbehandlere for eierorganene bør ikke sitte i styrer for
fylkeskommunale virksomheter. Styrene bør utarbeide
styreinstrukser som gir retningslinjer for arbeidet.
Daglig leder

Daglig leder mottar bare styringssignaler fra styret. Eventuelle
signaler fra politikere eller fylkesadministrasjon skal kanaliseres
via styret. Det bør utarbeides stillingsbeskrivelser for daglig leder i
alle fristilte enheter

Fylkesadministrasjonen Fylkesadministrasjonen har ansvar for å utarbeide underlag for
fylkestingets og eierorganenes utøvelse av eierrollen, og har ingen
selvstendig instruksjonsmyndighet overfor selskapenes styrer
eller daglig leder. Kjøp og salg av tjenester til og fra fristilte enheter
forankres i leveranseavtaler.
Kontrollutvalget og
revisor

Det bør utarbeides retningslinjer for kontrollutvalgets og revisors
kontroll med selskaper der fylkeskommunen har eierinteresser.
Hvert annet år utarbeides en plan for selskapskontroll. Planen
godkjennes i fylkestinget.

Formell styring og
Uformelle kontakter må ikke oppfattes som eierstyring. Politiske
uformell
vedtak om fylkeskommunens selskap må operasjonaliseres
informasjonsutveksling gjennom vedtak på generalforsamling eller representantskap.
Politiske uttalelser har ingen status i eierstyringen. Eierstyring må
ses i sammenheng med andre styringsverktøy, inkludert lovverk,
planer, kjøp av tjenester og tilskudd.
Utforming av
eierstrategier

Eierstrategier bør omfatte selskapets formål, mål og eiernes
forventninger, krav til samfunnsansvar og etikk, utbyttepolitikk,
kapitalstruktur og krav til selskapets oppgaveløsning og resultater
de nærmeste årene. Strategiene bør gjennomgås årlig og
oppdateres hvert 3 – 5 år.

Eierskapsmelding

NOU 2016:4 har foreslått et lovfestet krav om eierskapsmeldinger
minst hvert fjerde år i norske kommuner og fylkeskommuner.
Mange norske kommuner og fylkeskommuner har allerede laget
eierskapsmeldinger. En eierskapsmelding for VFK kan bygge på
denne rapporten, men vil kreve mer dyptgående arbeid i forhold til
de enkelte selskapene.

Fylkeskommunens
eierportefølje

Det vil være nyttig å klargjøre den juridiske statusen for Fagskolen
i Vestfold og Skiringssal folkehøyskole, og nedfelle dette i
vedtekter. Eierstrategier for Vestfold kollektivtrafikk AS og
Sandefjord lufthavn AS bør prioriteres. Det er naturlig å vurdere
om aktivitetene i fylkeskommunens tre gjenværende stiftelser kan
inngå I Vestfold museum IKS.
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1.

Hva er formålet med fylkeskommunalt eierskap?

1.1 Fylkeskommunens mål
Eierskap er et verktøy
for å nå mål og
realisere strategier

Formålet med fylkeskommunens eierskap er det samme som for
dens øvrige aktiviteter og virkemidler. Eierskap er et verktøy for
å nå mål og realisere strategier. Det er ikke et mål i seg selv at
fylkeskommunen skal eie selskaper.
En vurdering av fylkeskommunens eierskap må derfor forankres
i de sentrale resultatmålene for virksomheten. Disse er beskrevet
i budsjettet for 2016 og økonomiplanen for 2016 -2019. Vestfold
fylkeskommune bruker balansert målstyring. Det er definert til
sammen 43 mål på fem ulike målområder, med tilhørende
resultatindikatorer. Tabell 1.1 gir en oppsummering av
resultatmålene for det første året i økonomiplanperioden. For
noen av målene øker ambisjonsnivået i løpet av perioden.

Tabell 1.1: Resultatmål i budsjett 2016 og økonomiplan 2017-2019
Mål 2016

Regional

Utdanning

Kultur

Tannhelse

Vista Analyse

Andel som gir VFK høy score som utviklingsaktør
Andel av veinettet med tilfredsstillende dekke
Andelen kollektivtrafikkavganger i rute
Årlig vekst i reisende lokale bussruter
Kundetilfredshet lokal kollektivtrafikk
Begrenset vekst i personbiltrafikk fylkesvei
Økning antall syklende
Reduserte klimagassutslipp fra kjøretøy
Reduksjon antall hardt skadde og drepte i trafikken
Andel 100 viktigste holdeplasser universelt utformet
Andel elever og lærlinger som består innen 5 år
Andel som slutter i løpet av skoleåret mindre enn
Andel som avbryter læretid i bedrift mindre enn
Andel skoler hvor elevene foreslår hvordan arbeide
Skoler med synkende andel oppfattet mobbing
Skoler med synkende andel oppfattet mobbing fra lærer
Snittkarakter norsk VG3 over landsgjennomsnitt med
Snittkarakter tverrfaglig eksamen lokalt gitt yrkesfag
Snittkarakter matematikk yrkesfag VG1
Snittkarakter matematikk studieforberedende VG1
Tilfredshet deltagere kompetansekalender
Økt deltagelse Ungdommens kulturmønstring
Oppgradere og merke nye turstier
Økt publikumsdeltagelse bibliotekarrangementer
Kommunenes tilfredshet med fylkeskommunen
Øke kjennskap til vikingtidsattraksjoner med
Andel av femåringer uten hull
Andel tolvåringer med fem eller flere tenner med hull
Andel attenåringer med ni eller flere tenner med hull
Andel barn og unge undersøkt/behandlet i kalenderåret
Antall skriftlige klager
Antall pasienter på venteliste 2 måneder etter plan
Netto driftsutgift per person lavere enn gjennomsnitt

62 %
67 %
71 %
2%
71
1%
5%
5%
2
40 %
75 %
3,9 %
6,5 %
100 %
100 %
100 %
0,1
3,74
3,26
3,25
90 %
10 %
10
5%
70 %
20 %
84 %
4%
10 %
62 %
5
2300
10 %
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Fellesformål

Sykefravær lavere enn
Andel ansatte med stor tillit til nærmeste leder
Andel ansatte med stor tillit til ledergruppe
Andel ansatte fornøyd med utviklingsprosesser
Andel ansatte med medarbeidersamtale siste år
Andel ansatte fornøyd med psykososialt arbeidsmiljø
Andel arbeidsgrupper som er aktivt engasjerte
Andel ansatte som får god nok informasjon
Skår på DIFI måling digitale tjenester
Medienes tilfredshet med fylkeskommunen

Eierstyring påvirker
resultater

5,6 %
86 %
66 %
63 %
96 %
86 %
71 %
70 %
5
7,3

Tabellen illustrerer at det er en rekke områder hvor god
eierstyring vil ha stor betydning for resultatene som oppnås. For
noen av resultatmålene vil oppfyllelse være en direkte
konsekvens av kvaliteten på arbeidet i fylkeskommunalt eide
selskaper, for eksempel vil Vestfold kollektivtrafikk ha direkte
påvirkning på punktligheten i kollektivtjenester og andelen som
bruker kollektivtransport.

1.2 Fylkeskommunens roller
Samsvar mellom
resultatmål og
eierstyring

På enkelte områder kan det se ut som viktige deler av
eierstyringen ikke er fanget opp i spesifikke resultatmål. VFK
legger stor vekt på sin eierrolle i Torp flyplass, men resultatene av
dette eierskapet er ikke reflektert i noen av de 43 resultatmålene.
Det kan være grunn til å vurdere dette i neste rullering av
resultatmålene.
Resultatmålene og lovverket er retningsgivende for hvilke
oppgaver fylkeskommunen påtar seg og hvilke roller
fylkeskommunen utøver på de ulike områdene. NOU 2016:4 Ny
kommunelov angir hvordan kommuners og fylkeskommuners
helhetlige samfunnsansvar kommer til uttrykk gjennom fire
spesifikke roller:





Tjenesteyter

Tjenesteyter
Demokratisk arena
Myndighetsutøver
Samfunnsutvikler

Som tjenesteleverandør har fylkeskommunen ansvar for å tilby
tjenester til befolkningen. Tjenestene kan produseres i egen
organisasjon, av fristilte enheter eller av uavhengige utførere.
Fylkeskommunens ansvar er primært knyttet til hva som leveres,
ikke til hvordan tjenesten produseres. Eksempler på områder der
fylkeskommunen er tjenesteleverandør er videregående skoler
og tannhelsetjenesten.
For å fylle rollen som tjenesteleverandør må fylkeskommunen ha
kontroll på kvalitet, omfang og tilgjengelighet av tjenesten som
leveres. Ettersom produksjonen eller kjøpet av tjenester normalt
er kostnadskrevende, er mekanismer som gir høy kostnadseffektivitet viktig i denne rollen.
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Demokratisk arena

Fylkeskommunen er ansvarlig for å legge til rette for
demokratiske prosesser på regionalt nivå. Saksforberedelse for
politiske utvalg er en viktig del av denne rollen. Gjennomføring av
møtene i fylkestinget og dets politiske utvalg, samt oppfølging og
operasjonalisering av vedtak i disse organene er også en del av
funksjonen som demokratisk arena. Fylkeskommunens
kommunikasjonsvirksomhet vil være viktig for å oppfylle denne
rollen.

Myndighetsutøver

Rollen som myndighetsutøver innebærer ansvar for å sikre at
samfunnsmessige hensyn og individuelle rettigheter forankret i
lovverk og planer overholdes. Eksempler på myndighetsfunksjoner i fylkeskommunen er forvaltningen av lov om
kulturminnevern og tildeling av løyver for person- og
godstransport.
De sentrale målene på oppfyllelse av myndighetsrollen er i
hvilken grad planer etterleves og lover og forskrifter overholdes.
Innfrielse av disse målene bygger på betydelige elementer av
skjønn, som ikke alltid kan uttrykkes i definerte krav til hva som
skal leveres. På de områder der fylkeskommunen har en
myndighetsrolle må den derfor ha kontroll på hvordan oppgaven
utføres.

Samfunnsutvikler

I store deler av virksomheten har fylkeskommunen primært
rollen som utviklingsaktør. I denne rollen er fylkeskommunen i
første rekke opptatt av resultater i form av regional utvikling,
nyskapning,
kulturell
kompetanse
og
identitet,
bostedsattraktivitet osv.
På dette feltet vil fylkeskommunen ofte ha begrenset mulighet til
direkte styring. De faktiske resultatene vil være avhengig av
beslutninger og aktiviteter hos mange forskjellige aktører. En
forutsetning for å lykkes som utviklingsaktør er derfor utløsning
av motivasjon og engasjement hos de andre aktørene, som ofte er
ulike og har ulik organisatorisk forankring. Disse kan omfatte
både kommuner, frivillige organisasjoner, næringslivet og
innbyggerne i fylket.

Kombinasjon av roller

For flere oppgaver har fylkeskommunen mer enn en rolle. Blant
annet gjelder dette kollektivtrafikken og muséene. I begge tilfeller
er
fylkeskommunen
både
tjenesteleverandør
og
samfunnsutvikler. For kulturminnevern er fylkeskommunen
både myndighet som forvalter av lov om kulturminnevern og
utviklingsaktør som formidler av kulturminner. Dette illustrerer
at tjenesteleveranser eller myndighetsutøvelse i noen
sammenhenger er en viktig forutsetning for en vellykket
oppfylling av rollen som samfunnsutvikler. Denne rollen vil være
til stede i større eller mindre grad i de aller fleste av
fylkeskommunens aktiviteter, men være tydeligere i noen av
disse.
I tabell 1.2 er rollene i de ulike delene av virksomheten
oppsummert. I oppstillingen er det primærrollen knyttet til de
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ulike oppgavene som er angitt. For de oppgavene hvor det er
betydelige innslag av to roller er begge angitt.

Tabell 1.2: Vestfold fylkeskommunes oppgaver og roller

Regional

Oppgaver

Roller

Regional næringsutvikling

Samfunnsutvikler

Klima og miljø

Myndighetsutøver/samfunn
sutvikler

Regional planlegging
Samferdsel

Myndighetsutøver/samfunn
sutvikler
Tjenesteyter/samfunnsutvikl
er

Utdanning

Kultur

Videregående opplæring

Tjenesteyter

Voksenopplæring

Tjenesteyter

Kultur, idrett og friluftsliv

Samfunnsutvikler

Vestfold fylkesbibliotek

Tjenesteyter

Folkehelse

Samfunnsutvikler

Kulturarv

Myndighetsutøver/samfunn
sutvikler

Tannhelse
Fellesformål

Tjenesteyter
Støtte politiske organer

Demokratisk arena

Administrative fellestjenester

Tjenesteyter

1.3 Selskapenes lønnsomhet og soliditet
Flere formål for
eierskapet

Selv om hovedformålet for fylkeskommunalt eierskap er å løse
viktige samfunnsoppgaver og oppnå spesifikke mål, er det også
viktig å sørge for at selskapene har forutsetninger for lønnsom
drift og tilstrekkelig finansiering. Dette er nødvendig for at disse
kan være troverdige aktører og partnere på lengre sikt.

Eieren må ha fokus på
lønnsom drift av
selskaper

Hvis en fylkeskommunal oppgave skal organiseres som et
selskap, må dette selskapet ha forutsetninger for effektiv og
lønnsom drift over tid. Eventuelle selskapsdannelser må baseres
på grundige forretningsplaner med realistiske anslag for
framtidige inntekter og kostnader. I noen tilfeller kan offentlig
eide virksomheter skaffe seg tilstrekkelig inntekter i markedet,
men ofte vil de være avhengig av (fylkes)kommunale tjenestekjøp
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og/eller tilskudd. I slike tilfeller må det klarlegges at anslagene for
slike inntekter er realistiske over tid.
Selskap må sikres
tilstrekkelig kapital og
langsiktig finansiering

Hvis et fylkeskommunalt selskap skal gjennomføre investeringer,
vil kapitaltilgang, gjeldsgrad og soliditet være spesielt viktige
faktorer i styringen av selskapet. For at selskapet skal kunne drive
effektivt og ha troverdighet i forhold til kunder, leverandører og
finansieringskilder er det vesentlig at eieren har en
gjennomarbeidet, langsiktig plan for å sikre nødvendig
finansiering.

1.4 Risikoer og risikohåndtering
Eier må ha god oversikt Offentlige eide selskaper har vanligvis komplekse formål og
over selskapsrisiko og målbilder, og risikoene disse selskapene står overfor kan også
porteføljerisiko
være komplekse og uoversiktlige. Dette kan være en betydelig
utfordring for effektiv styring av selskapene. Selskapenes risiko
kan være knyttet både til oppfyllelse av samfunnsoppdraget, til
økonomiske forhold eller til samarbeid og partnerskap mellom
ulike aktører. Det kan også være sammenhenger mellom risikoer
i ulike fylkeskommunale selskaper, eller mellom selskapene og
den øvrige virksomheten. Kartlegging av mulig risikoer blir en
viktig faktor ved vurderingen av hvorvidt fylkeskommunen skal
etablere et selskap og hvilke formål dette skal oppfylle.
Aktiv eierstyring
omfatter aktiv styring
av risikoer

Grundig kartlegging av relevante risikoer gir et godt grunnlag for
å definere risikoreduserende strategier og tiltak, og for
oppfølging av risikoen gjennom eierstyringen.

1.5 Åpenhet og dialog
Åpenhet bidrar til å
oppfylle
fylkeskommunens
samfunnsansvar

Åpenhet om kommunale mål, strategier og tiltak, og aktiv debatt
om hvordan disse bør innrettes, bidrar til å oppfylle alle fire
aspekter ved fylkeskommunens samfunnsansvar som diskutert
over. Dette er lettest å se for rollen som demokratisk arena, som
blir ivaretatt direkte gjennom aktiv samfunnsdebatt. Men også
rollen som tjenesteyter og myndighetsutøver tjener på at det er
mest mulig kunnskap om og offentlig oppslutning om disse
funksjonene. Rollen som samfunnsutvikler vil være avhengig av
at andre aktører oppfatter og tar til seg fylkeskommunens mål og
strategier.

Åpenhet bør være et
eksplisitt formål for
selskapsorganisering.

Håndtering av fylkeskommunale oppgaver gjennom selskaper
kan være viktige bidrag til å sikre åpenhet og meningsutveksling
om oppgavene. Kollektivtrafikken er et godt eksempel på dette.
Selskapsorganisering bidrar til at tjenestetilbud, inntekter og
kostnader er tydelig definert og allment tilgjengelig, og legger
grunnlaget for løpende diskusjon om forholdet mellom disse
faktorene.
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Effektiv
informasjonsflyt er
avgjørende

Det er også risikoer knyttet til selskapsorganisering av
fylkeskommunale oppgaver. Hvis viktige politiske prioriteringer
finner sted i selskapsinterne prosesser uten innsyn eller
påvirkningsmulighet vil dette redusere kvaliteten på
oppgaveløsningen. Det blir derfor avgjørende å sikre klare og
transparente beslutningsprosesser og effektiv informasjonsflyt
mellom selskapet og eieren. Dette er utdypet i kapittel 3 i denne
rapporten.

1.6 Oppsummering og konklusjoner
Formål for eierskap

Formålet med fylkeskommunens eierskap er å oppnå definerte
resultatmål og oppfylle fylkeskommunens samfunnsansvar

Fire roller

Fylkeskommunens samfunnsansvar utøves gjennom fire
spesifikke roller: tjenesteyter, demokratisk arena, myndighetsutøver og samfunnsutvikler

Samsvar mellom ulike
mål

Resultatmålene i økonomiplanen og målene for eierstyringen bør
vurderes jevnlig for å sikre samsvar mellom disse

Selskaper må være
lønnsomme og solide

I tillegg til oppfyllelse av samfunnsansvaret, må fylkeskommunalt
eierskap sikre selskapenes lønnsomhet og soliditet

Risikostyring er
vesentlig

Etablering og styring av fylkeskommunale selskaper må baseres
på god risikoforståelse

Åpenhet og dialog

Etablering av fylkeskommunale selskaper bør bidra til åpenhet og
dialog om løsning av samfunnsoppgaver
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2. Prinsipper for organisering av fylkeskommunens
virksomheter
2.1 Hvilke oppgaver skal ligge i fylkeskommunen?
Ulike modeller for
oppgaveløsning

Selv om mange oppgaver er lovpålagte, har fylkeskommunen
betydelig fleksibilitet når det gjelder hvordan ulike oppgaver skal
ivaretas og organiseres. Den mest fundamentale beslutningen
gjelder hvorvidt fylkeskommunen skal håndtere oppgaven selv,
eventuelt sammen med andre kommunale eller statlige aktører,
eller overlate den helt eller delvis til private aktører. Private
aktører omfatter både frivillige og kommersielle organisasjoner.

Egen regi

For oppgaver som er lovpålagte eller av andre grunner er en del
av kjernevirksomheten, er det vanlig at fylkeskommunen tar fullt
ansvar for at oppgavene håndteres. Egen regi kan organiseres på
ulike måter, som diskutert senere i dette kapitlet.

Offentlig-privat
samarbeid

Offentlig-privat samarbeid (OPS) kan brukes i tilknytning til
investeringsprosjekter. Fylkeskommunen kan ha interesse av at
en investering gjennomføres, men har ikke behov for eller ønske
om å stå for denne selv eller å ha eierskapet til det som bygges. I
Norge brukes denne tilnærmingen ofte for formålsbygg, inklusive
skolebygg.1 Internasjonalt er OPS i bruk for mange typer
infrastrukturinvesteringer, inklusive veier.2

Konkurranseutsetting

Konkurranseutsetting er aktuelt når fylkeskommunen ønsker å
definere hva som skal produseres og tilbys til befolkningen, men
ikke ønsker å stå for dette selv. Dette er spesielt aktuelt der det er
utviklede markeder med mange konkurrenter, slik at tilbudet kan
sikres til en akseptabel kostnad. Konkurranseutsetting er vanlig
bl. a. for administrative støttefunksjoner, avfallshåndtering og
kollektivtransport.

Privatisering

Privatisering innebærer at fylkeskommunen overlater til private
aktører, enten kommersielle eller frivillige organisasjoner, å
sørge for at bestemte oppgaver løses og hvordan dette skjer.
Fylkeskommunen kan søke å påvirke beslutningene gjennom
reguleringer eller tilskuddsordninger, men dette har vanligvis
ikke avgjørende innflytelse. Privatisering er bare mulig for en
begrenset del av fylkeskommunens aktiviteter, vanligvis knyttet
til rollen som samfunnsutvikler. På kulturfeltet er mye av tilbudet
styrt av ulike private virksomheter.

Offentlig-privat samarbeid i kommuner – Modeller og erfaringer, UNI Research Rokkansenteret,
2014.
2 PPPknowledgelab.org, World Bank Group, 2016.
1
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Løpende vurdering av
egen regi eller andre
løsninger

Denne rapporten omfatter ikke en detaljert diskusjon om hvilke
spesifikke oppgaver som bør ligge i fylkeskommunen, hvilke som
kan løses i et samarbeid mellom fylkeskommunen og private, og
hvilke som kan privatiseres. Dette er vurderinger som gjøres
fortløpende av fylkeskommunens administrasjon og politiske
organer. Mange av de vurderinger som gjøres nedenfor angående
valg av organisasjonsform for fylkeskommunal virksomhet er
også relevante for spørsmålet om grenseflaten mot privat
virksomhet.

2.2 Ulike organisasjonsformer
Organisasjonsformer

Fylkeskommunens eierskap kan utøves gjennom ulike
organisasjonsformer, som gir ulike muligheter for styring og
eiersammensetning. De viktigste organisasjonsformene, ved
siden av egen organisasjon, er:






Fylkeskommunalt foretak (FKF)
Interkommunalt selskap (IKS)
Aksjeselskap (AS)
Stiftelse
Prosjekt

Lovverket for FKF og IKS ble vedtatt i 1999. Før dette kunne
fylkeskommunale selskaper etableres på grunnlag av særlover
eller som interkommunalt samarbeid etter Kommunelovens
§27.Disse organisasjonsformene er ikke vanlige for nye selskaper
og omtales ikke nærmere her. 3 VFK har noen selskaper organisert
i henhold til det eldre regelverket og disse er omtalt i kapittel 4.
Selskapene har likheter med selskaper organisert som
henholdsvis FKF og IKS.
FKF

Et fylkeskommunalt foretak er en del av fylkeskommunen som
juridisk person. Alle avtaler foretaket måtte inngå er på vegne av
fylkeskommunen. Fylkeskommunen er fullt ut økonomisk
ansvarlig for alle forpliktelser det fylkeskommunale foretaket
måtte ta på seg.
Fylkestinget er det øverste styrende organet for det
fylkeskommunale foretaket. Styret er direkte underlagt
fylkestinget, og kan bare instrueres av dette. Daglig leder er
direkte underlagt styret, og kan på sin side bare instrueres av
dette. Dette innebærer blant annet at fylkesrådmannen ikke kan

3 NOU

om ny kommunelov foreslår en ny organisasjonsform «oppgavefellesskap» som erstatning for
interkommunalt samarbeid.
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instruere styret eller daglig leder i det fylkeskommunale
foretaket.
Den eneste råderetten fylkesrådmannen har over det
fylkeskommunale foretaket, er adgangen til å legge vedtak i styret
fram for fylkestinget, sammen med egen uttalelse. Men bare
fylkestinget kan altså overprøve styrets vedtak. 4
Et fylkeskommunalt foretak kan bare eies av en enkelt
fylkeskommune. Selskaper hvor andre offentlige eller private
eiere deltar, kan derfor ikke organiseres som et fylkeskommunalt
foretak.
Interkommunalt
selskap (IKS)

Et interkommunalt selskap (IKS) er en egen juridisk enhet. Selskapet vil følgelig, i motsetning til et fylkeskommunalt foretak,
være formell kontraktspartner ved inngåelse av avtaler med eksterne parter.
Eierne har samlet ansvar for alle selskapets forpliktelser. Den
enkelte eier har delt proporsjonalt (pro rata) eieransvar for selskapet. Eksempelvis vil en fylkeskommune med en eierandel på
25 % være ansvarlig for en tilsvarende andel av selskapets gjeld.
Dersom styret for selskapet skal ha myndighet til å ta opp lån, må
rammene for låneopptaket stå i selskapsavtalen. Låneopptak må
godkjennes av Fylkesmannen. Selskapet kan ikke garantere for
andres gjeld, og kan ikke gå konkurs.
Et interkommunalt selskap kan eies av kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper. Private bedrifter eller
statlige organer kan følgelig ikke delta på eiersiden.
Selskapsavtalen er det viktigste styrende dokumentet for et IKS,
med samme rolle som vedtektene i et FKF og et AS.
Selskapsavtalen danner grunnlaget for etableringen og setter
rammer for selskapets virksomhet.
Representantskapet er selskapets øverste organ, og har på mange
måter samme rolle som generalforsamlingen i et aksjeselskap.
Representantskapet
utnevnes
av
kommunestyrene/fylkestingene i eierkommunene, som alle skal
være representert med minst en representant.
Fylkestinget vil i utgangspunktet bare påvirke beslutninger i det
interkommunale selskapet gjennom behandlingen av selskapsavtalen og eventuelle endringer i denne. Ut over dette er utøvelsen
av eierstyringen fra fylkeskommunen knyttet til valg av representant(er) i representantskapet. For øvrig vil fylkeskommunens
styring, som ved de andre selskapsformene, i første rekke utøves
gjennom kjøp av tjenester fra det interkommunale selskapet.

I NOU om ny kommunelov foreslås at for KF i parlamentarisk styrte kommuner kan styringen
delegeres fra kommunestyre til kommuneråd, men ingen endringer for andre kommuner.
4
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Aksjeselskap (AS)

Et aksjeselskap er en egen juridisk enhet. Dette innebærer at et
heleid fylkeskommunalt aksjeselskap er rettslig og økonomisk
utskilt fra fylkeskommunen.
Aksjeselskapet har begrenset ansvar. I dette ligger det at eierne
bare står ansvarlig for den innskutte aksjekapital.
Fylkeskommunen har følgelig ikke noe juridisk ansvar for å dekke
eventuelle forpliktelser ut over dette. Unntakene er avgrenset til
tilfeller der fylkeskommunen har gitt garantier, eller på annen
måte avtalt spesielle ansvarsgrunnlag.
Generalforsamlingen er aksjeselskapets øverste organ.
Generalforsamlingen fastsetter vedtekter, fastsetter selskapets
resultatregnskap og balanse, velger selskapets styre og ivaretar
eventuell annen myndighet spesifisert i vedtektene. Styret kan
bare instrueres gjennom generalforsamlingen.
Verken aksjeloven eller kommuneloven regulerer hvem som skal
representere fylkeskommunen som eier i generalforsamlingen.
Uavhengig av hvem som utgjør generalforsamlingen, må
fylkeskommunen stemme samlet for sitt aksjeinnehav.
Forvaltningsmyndigheten til et heleid fylkeskommunalt
aksjeselskap (i betydningen forvaltning av selskapet) er tillagt
selskapets styre og administrerende direktør/daglig leder. Dette
innebærer at forvaltningen av selskapet står helt selvstendig i
forhold til samtlige fylkeskommunale organer. Aksjeloven har
videre ingen spesielle regler som tilsier at styret må forelegge
visse
forvaltningsoppgaver
til
godkjenning
for
generalforsamlingen. Følgelig bør de beslutningene som trenger
en slik godkjenning fastsettes gjennom selskapets vedtekter.
Det er ingen begrensninger på hvem som kan være eiere i et
aksjeselskap. Fylkeskommunen kan følgelig velge om de vil eie
selskapet
alene,
sammen
med
andre
kommuner,
fylkeskommuner, statlige organer og/eller sammen med private
eiere. Dersom det er ønskelig med begrensninger i hvem som kan
gå inn på eiersiden, kan dette defineres i vedtektene.
I et aksjeselskap vil fylkeskommunen primært ha mulighet for å
styre indirekte gjennom rammebetingelser og representasjon i
selskapets styrende organer. Den politisk/administrative styring
må derfor ved et aksjeselskap i første rekke ivaretas gjennom
representasjon i selskapets styre og/eller fastsettelse av
rammebetingelser,
f.eks.
gjennom
avtale(r)
mellom
fylkeskommunen og selskapet.
Et aksjeselskap kan reflektere ulike tilnærminger til spørsmålet
om fylkeskommunens rolle i oppgaveløsningen, som ble diskutert
i 2.1. Et aksjeselskap som er 100 % eid defineres som
fylkeskommunal egen regi, mens et aksjeselskap med private
deleiere kan være en måte å organiser et OPS eller andre former
for samarbeid med private.
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Stiftelse

En stiftelse er en egen juridisk enhet. Stiftelsen er en selveiet
organisasjon,
uten
eiere.
Etter
opprettelsen
har
stifteren/oppretteren ingen råderett over stiftelsen.
Stiftelsen styres med basis i et stiftelsesdokument og i vedtekter.
Krav til innhold i dokumentene er definert i Stiftelsesloven. Disse
dokumentene vil gi retningslinjene for utøvelse av stiftelsen
formålsparagraf og forvaltning av verdiene.
Stiftelsens øverste organ er styret. Stiftelsen har ikke en
generalforsamling eller tilsvarende organ som velger
styremedlemmer og kan instruere styret. Ansatte eller
tillitsvalgte i stifter/oppretter kan ikke være de eneste
medlemmene i styret. Stiftelsestilsynet fører tilsyn og kontroll
med at forvaltningen av stiftelsene skjer i samsvar med stiftelsens
vedtekter og stiftelsesloven.
Stiftelse er den organisasjonsformen som gir minst muligheter for
eierstyring. Ved denne organisasjonsformen må derfor styringen
i sin helhet styres gjennom andre styringsmekanismer, for
eksempel en tilskuddsordning med spesifikke krav eller
tjenestekjøp med krav til kvalitet og omfang på tjenestene som
leveres.
Vestfold fylkeskommune har vedtatt at man generelt skal være
tilbakeholden med å støtte opp under etablering av nye stiftelser.
På områder hvor fylkeskommunen har et ansvar bør oppgavene
ivaretas på en måte som gir fylkeskommunen mulighet for direkte
styring. Vedtaket sier også at fylkeskommunen ikke skal utpeke
egne
politikere
eller
fylkeskommunalt
ansatte
til
styremedlemmer i stiftelser der stiftelsen også vil kunne søke
økonomisk støtte fra fylkeskommunen.

Prosjekt

Et prosjekt skiller seg fra de andre organisasjonsformene ved at
det er tidsavgrenset og opprettet for å gjennomføre en bestemt
oppgave. Prosjektorganiseringen er heller ikke forankret i noe
lovverk, og kan tilpasses det enkelte prosjekt.
Prosjektet styres vanligvis gjennom prosjektansvarlig, en
styringsgruppe, en prosjektgruppe og eventuelt en
referansegruppe. Fylkeskommunens påvirkning sikres gjennom
deltakelse i ett eller flere av disse organene.
Prosjektformen gir muligheter for deltakelse fra alle typer
aktører, både offentlige organer, private bedrifter og
organisasjoner.

Oppsummering

Vista Analyse

Stikkord for de ulike formene for organisering er oppsummert i
tabell 2.11.
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Tabell 2.1: Alternative former for eierskap
Juridisk status

Eierandeler

Styrende
organer

Styringsmulighet

Del av VFK

Heleid

Fylkestinget

Direktiver fra FT til
styret

FKF
(Kommuneloven
kap. 11)

Styret

Valg av styre
Tjenestekjøp
Bevilgning

IKS

Egen juridisk
enhet

Deleid

(IKS-loven)

Representantskapet
Styret

Forslag i rep.skap.
Valg av styre
Tjenestekjøp
Tilskudd

AS

Egen juridisk
enhet

Hel- eller
deleid

(Aksjeloven)

Generalforsamlingen
Styret

Forslag i gen.fors.
Valg av styre
Tjenestekjøp
Tilskudd

Stiftelse

Egen juridisk
enhet

Ingen

Styret

Tjenestekjøp
Tilskudd

(Stiftelsesloven)
Prosjekt

Ingen

Irrelevant

Styringsgruppe

Innspill i styrende
organer

2.3 Kriterier for organisering av virksomhetene
Kompleks vurdering

Eierskap skal bidra til oppfyllelse av mål, realisering av strategier
og utøvelse av fylkeskommunens roller på ulike områder. Samtidig
samvirker eierskap i varierende grad med andre
styringsmekanismer. Vurderingen av på hvilke oppgaver og i
hvilken form fylkeskommunen skal utøve eierskap blir derfor
kompleks. De viktigste hensynene kan oppsummeres i følgende
kriterier:
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Styringsbehov
Avhengighet av andre
Konkurranseforhold
Finansiering
Kostnadsfokus
Behov for å beholde kompetanse
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Styringsbehov

Oppgavens varighet
Konsekvenser for ansatte
Innovasjonsbehov
Risiko

Dersom fylkeskommunen ønsker å styre hvordan en oppgave
utføres, vil det normalt være hensiktsmessig å organisere
oppgaven innenfor den ordinære fylkesadministrasjonen. Dette
innebærer at oppgaver knyttet til strategiutvikling, planlegging,
tilrettelegging for demokratiske prosesser og myndighetsutøvelse
som en hovedregel bør beholdes i egen organisasjon.
Oppgaver der fylkeskommunen er tjenesteleverandør og ønsker å
styre hva som leveres, kan enten ivaretas i egen organisasjon eller
i et selskap. Dersom oppgaven utføres av et selskap, bør
eierstyringen
suppleres
med
krav
og
økonomiske
motivasjonsmekanismer
knyttet
til
kvalitet,
omfang,
tilgjengelighet og kostnader.
Også oppgaver der fylkeskommunen primært er opptatt av
samfunnsutvikling kan ivaretas både innenfor egen organisasjon
og gjennomgjennom selskap. Oftere enn i rollen som
tjenesteleverandør kan det imidlertid være hensiktsmessig å utøve
rollen som utviklingsaktør gjennom fristilte enheter.
Selskapsorganisering gir rom for handlefrihet og identitet som ofte
er viktig for å utløse engasjement og motivasjon i denne typen
oppgaver.

Avhengighet av andre

For mange oppgaver kan ønsket resultat bare oppnås gjennom
samarbeid mellom flere organer. Jo større behovet for samarbeid
er, jo større blir behovet for en organisering som åpner for andre
eiere eller deltakere. Hvis de andre aktørene er kommuner, vil IKS
være en mulig løsning. Hvis private aktører skal involveres, vil et
aksjeselskap være mest aktuelt. Tidsbegrenset samarbeid vil
kunne organiseres gjennom en form for prosjektorganisering.

Konkurranseforhold

Virksomhet som konkurrerer med andre aktører bør organiseres
slik at deres inntekter og kostnader er klart adskilt fra
fylkeskommunens øvrige virksomhet. Dette er nødvendig for å
unngå at fylkeskommunen gir skjulte subsidier til
konkurranseutsatt virksomhet. Slike subsidier undergraver
fokuset på kostnadseffektivitet i virksomheten og kan føre til
klager fra konkurrenter om urimelig konkurranse. Dette vil også
være problematisk i forhold til regler om offentlig støtte og
offentlige anskaffelser. Konkurranseutsatt virksomhet bør derfor
organiseres som FKF, IKS eller AS. Hvis det ikke er vesentlige
fylkeskommunale styringsbehov, kan også stiftelse være et
relevant alternativ.

Finansiering

Hensiktsmessig organisering påvirkes også av hvordan
virksomheten finansieres. Alt annet likt er organisering i en adskilt
enhet mer aktuelt jo større andel av kostnadene som dekkes
gjennom eksterne inntekter som billettinntekter, brukerbetaling,
statstilskudd eller lignende. Det vil ofte være behov for å ha et klart
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bilde av hvordan slike inntekter brukes og ikke blande disse
sammen med fylkeskommunens øvrige økonomi.
Kostnadsfokus

I mange tjenesteytende aktiviteter er det viktig å ha et sterkt
kostnadsfokus og unngå å påføre innbyggerne unødige utgifter.
Dette kan tilsi at virksomhetene bør organiseres som egne
kostnads- eller resultatenheter, adskilt fra øvrig fylkeskommunal
virksomhet. FKF vil ofte være godt egnet til dette, eller IKS hvis
tjenestene leveres gjennom et samarbeid mellom flere
fylkeskommuner og kommuner.

Behov for å beholde
kompetanse

VFK besitter kjernekompetanse som bygger på kontinuitet og
nærhet til strategiske prosesser sentralt og innenfor de ulike
virksomhetsområdene i fylkeskommunen. Fylkeskommunens
kjernekompetanse bør som hovedregel beholdes i egen
organisasjon. Motsatt kan kompetanse som er fjernere fra
strategiske prosesser, der tilgangen på ekstern kompetanse er god
eller der behovet varierer over tid, organiseres i selskaper eller
kjøpes fra eksterne organisasjoner. Dette forutsetter at
fylkeskommunen klarer å opprettholde tilstrekkelig kompetanse
til å styre og bestille tjenesteproduksjonen uten selv å delta i den.

Konsekvenser for
ansatte

Arbeidsvilkårene for ansatte påvirkes av hvorvidt virksomheten
organiseres som en del av fylkeskommunen eller er en egen
juridisk person. Alle virksomheter som er en del av
fylkeskommunen må benytte fylkeskommunale lønns- og
arbeidsvilkår, mens egne juridiske enheter som IKS, AS og stiftelse
kan forhandle fram egne avtaler.
Konsekvensen av slike forhandlinger blir ofte at ansatte i offentlig
eide selskaper har bedre lønnsbetingelser enn offentlig ansatte,
men at pensjonsvilkår og ansettelsestrygghet er lavere enn i
offentlig administrasjon. Dette er forhold som må håndteres og
vurderes i hver enkelt sak.

Innovasjonsbehov

Offentlige administrasjoner vil ofte ha et sterkt fokus på
myndighetsutøvelse og rollen som demokratisk forum.
Lovforståelse, likebehandling og politisk innsikt vil være viktig,
mens innovasjon og entreprenørskap vil ha mindre betydning.
Hvis en virksomhet har et sterkt behov for innovasjon og
nytenkning for å møte framtidige behov, vil det ofte være fornuftig
å plassere det så nære markedet som mulig. Dette tilsier at en
organisering som AS, gjerne med private medeiere, kan være
hensiktsmessig.

Risiko

Virksomheter kan stå overfor ulike former for risiko. Hvis risikoen
primært er knyttet til politiske beslutninger, endringer i lover og
forskrifter eller konsekvenser av reguleringsplaner, vil
fylkeskommunens administrasjon ofte ha bedre kunnskap om og
være bedre rustet til å håndtere denne risikoen enn et fristilt
selskap. Hvis risikoen er knyttet til markedsutvikling, teknologiske
forhold eller finansielle strukturer, vil et selskap ofte kunne ha mer
kunnskap om risikofaktorene og mer fleksibilitet i håndteringen av
disse.
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Oppgavens varighet

Organisering som egne virksomheter er primært aktuelt for
aktiviteter som er varige. Det kan være behov for å etablere
organisasjoner for å håndtere midlertidige oppgaver som betinger
samarbeid mellom fylkeskommunen og andre interessenter. Disse
bør vanligvis organiseres som prosjekter. Det er betydelige
kostnader knyttet til etablering av selskaper, og denne
organisasjonsformen bør vanligvis ikke benyttes for
tidsavgrensede oppgaver.

Oppsummering

Tabell 2.2 gir en oppsummering av hvor godt ulike
organisasjonsformene antas å imøtekomme de ulike hensynene. Jo
flere kryss, jo bedre egnet. Tabellen gir en grov vurdering av
sammenhengene, men dette må vurderes i detalj ved beslutninger
om spesifikke virksomheter.

Tabell 2.2: Kriterier for valg av organisasjonsform

Styringsbehov

VFK
Adm

FKF

IKS

XXX

XX

X

Avhengighet andre

AS

Stiftelse

XXX

X

XX

Konkurranseforhold

XX

X

XXX

Ekstern finansiering

X

XX

XXX

Kostnadsfokus

XX

X

XXX

XXX

XX

X

XXX

XX

Beholde
kompetanse
Konsekvenser
ansatte
- Trygghet
- Lønn
Innovasjon
Risiko
- Politisk
- Marked
Begrenset varighet

XX
X

XXX

XX

XXX
XX

Privat

X
X
XXX

X
XX

XX

Prosjekt

X

XXX
XXX

Høye styringsbehov
Styringsbehovene vil ofte være en dominerende faktor for
tilsier fylkeskommunal fylkeskommunal virksomhet. Dette tilsier at det er
organisering
hensiktsmessig å beholde den store tyngden av den
fylkeskommunale virksomheten innenfor den ordinære
fylkesorganisasjonen. Dette forsterkes hvis det er viktig å beholde
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spesifikk kompetanse innenfor fylkeskommunen, hvis det er
viktig å sikre de ansatte trygghet i arbeidssituasjonen, eller hvis
virksomheten står overfor betydelig politisk risiko. Virksomhet
som møter ekstern konkurranse eller hvor kostnadseffektivitet er
viktig, men hvor styringsbehovene fortsatt er vesentlig, vil det
ofte være hensiktsmessig å organisere som et fylkeskommunalt
foretak.
Markedshensyn
trekker i retning av
aksjeselskap

Hvis virksomheten møter sterk konkurranse, er avhengig av
ekstern finansiering eller må legge betydelig vekt på
kostnadseffektivitet, vil aksjeselskap ofte være den best egnede
organisasjonsformen. AS-organisering kan også øke muligheten
for å tilby konkurransedyktig lønn til nøkkelpersoner, som til
gjengjeld får et lavere stillingsvern. For noen typer aktiviteter
hvor markedshensyn er spesielt viktige, hvor markedsrisikoen er
spesielt stor eller hvor innovasjon er vesentlig, kan aksjeselskap
være en mulig organisering, men kan være enda bedre å kjøpe
tjenesten fra private framfor å ta ansvar for den selv. For
eksempel har mange (fylkes)kommuner funnet ut at de vil kjøpe
tjenester
knyttet
til
finansielle
investeringer,
likviditetsforvaltning og digitalisering av kommunen, framfor å
bygge opp denne kompetansen selv.

IKS er egnet for å løse
oppgaver i fellesskap
med andre kommuner

Når det er viktig å løse oppgaver i fellesskap mellom ulike
(fylkes)kommuner, vil et IKS være velegnet. Et IKS har mange
likheter med et aksjeselskap, men eierne kan bare være
kommuner og fylkeskommuner. Det kan også legges visse
begrensninger på aktivitetene i selskapsavtalen. Et IKS kan ikke
stille garanti, må ha fylkesmannens godkjennelse for å låne og kan
ikke gå konkurs. Det oppfattes av mange kommuner som en
tryggere og mer forutsigbar organisasjonsform enn et AS.

Stiftelser sikrer at
virksomheter
eksisterer, men gir
ingen styringsmulighet

Som beskrevet tidligere og indikert i tabellen ovenfor gir stiftelser
ingen muligheter for eierstyring, ut over eventuell oppnevnelse
av styremedlemmer. Stiftelse bør derfor bare velges som
organisasjonsform for virksomheter der fylkeskommunen ønsker
at en virksomhet skal eksistere, men ikke vil styre eller ha ansvar
for denne virksomheten. Som nevnt har Fylkestinget vedtatt at
man generelt skal være tilbakeholden med bruk av denne
selskapsformen.

2.4 Juridiske begrensninger
Lovverket kan legge
føringer på
organisering og styring
av fylkeskommunal
virksomhet

22

EØS regelverk og nasjonalt lovverk reiser flere problemstillinger
og legger en del føringer på (fylkes)kommunal organisering.
Mange av problemstillingene er knyttet til skillet mellom
lovpålagte oppgaver og forretningsmessige aktiviteter. Disse
utfordringene er vanligvis ikke knyttet til fylkeskommunens rolle
som myndighetsutøver eller demokratisk arena, men kan oppstå
i rollene som tjenesteyter og samfunnsutvikler.
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EØS regler om offentlig
støtte

EØS-avtalens paragraf 61 forbyr som hovedregel offentlig støtte
til næringslivet. 5 Det finnes en rekke unntak fra hovedregelen,
men det generelle prinsippet er at det ikke må gis støtte som fører
til konkurransevridninger, ved at noen virksomheter får støtte
som ikke gis til andre som operer i det samme markedet. EFTAs
overvåkningsorgan ESA retter mye oppmerksomhet mot
kommunesektoren, og reglene om offentlig støtte har flere
konsekvenser for organisering av (fylkes)kommunal virksomhet.
En konsekvens er at (fylkes)kommunal virksomhet som skjer i
konkurranse med andre aktører må organiseres slik at de reelle
inntektene og kostnadene er synlig, for å godgjøre at det ikke gis
kommunale subsidier som ikke gis til andre aktører. Dette kan
håndteres gjennom å lage en egen regnskapsenhet, men ofte vil
organisering av virksomheten som FKF, IKS eller AS gi en
tydeligere avgrensning.
En annen konsekvens av regelverket er at fylkeskommunen ikke
kan gi selektiv støtte til selskaper eid av fylkeskommunen hvis
disse konkurrerer i et marked. Dette gjelder både direkte,
finansiell støtte, og indirekte støtte i form av tomter eller eiendom
som selges under markedspriser. Det vil generelt ikke være mulig
å opprette et selskap som skal konkurrere med andre men er
avhengig av jevnlige tilskudd eller kapitaltilførsler fra offentlige
eiere.
Som nevnt finnes en rekke unntak fra det generelle forbudet. Det
viktigste av disse er et gruppeunntak som ble vedtatt i 2014, som
bl. a. gir unntak for en del tilskudd til kulturformål, miljøtiltak,
FOU og støtte til små og mellomstore bedrifter.

Regler om offentlige
anskaffelser

Regler om offentlige anskaffelser er nedfelt i Lov om offentlige
anskaffelser av 1999 og Forskrift om offentlige anskaffelser av
2006, oppdatert i 2015.6 Hovedregelen er at offentlige
anskaffelser skal baseres på konkurranse. Dette innebærer at
fylkeskommunen ikke fritt kan velge en leverandør til å levere
varer eller tjenester den ønsker, men må basere dette på en
anbudsprosess.
Dette regelverket kan legge begrensninger på organiseringen av
fylkeskommunens virksomhet. Oppgaver som løses i egenregi er
unntatt fra anskaffelsesregelverket. Kravene til egenregi vil
vanligvis være oppfylt hvis oppgaven løses innfor
fylkesadministrasjonen, av et FKF eller et IKS. Hvis et AS skal falle
innenfor definisjonen av egenregi, kreves det at fylkeskommunen
har kontroll over selskapet og at kjøp fra fylkeskommunen utgjør
en vesentlig del av selskapets virksomhet. Hvorvidt
kontrollkriteriet er oppfylt må baseres på en konkret vurdering i

Se «EØS-avtalens regler om offentlig støtte», veileder fra Fornyings, administrasjons og
kirkedepartementet, 2010, for en grundig gjennomgang av regelverket og konsekvensene.
6 «Veileder til reglene om offentlige anskaffelser», Fornyings- og administrasjonsdepartementet,
2013, gir en detaljert oversikt over regelverket og konsekvensene av dette.
5
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hvert tilfelle. 100 % eierskap vil vanligvis være tilstrekkelig, mens
en minoritetsandel er klart utilstrekkelig.
Skatte- og
avgiftslovgivning

Skatteregler påvirker også konsekvensene av ulike
organisatoriske valg. (Fylkes)kommunal virksomhet, inklusive
den som skjer i et FKF eller KF, er i utgangspunktet ikke
skattepliktig. Det er enkelte unntak, spesielt for kraftsalg og
håndtering av næringsavfall. Virksomhet organisert som IKS eller
AS er i utgangspunktet skattepliktig (unntak for selskaper som
ikke har økonomisk formål), mens ideelle stiftelser er fritatt for
inntektsskatt.
Det er etablert en merverdiavgiftskompensasjonsordning for
utgifter til å gjennomføre (fylkes)kommunale oppgaver. Formålet
er å motvirke konkurransevridninger ved valget mellom å
produsere varen eller tjenesten selv eller kjøpe denne fra andre.
Hvis selskaper og stiftelser utfører lovpålagte kommunale
oppgaver kan de også søke om kompensasjon for denne delen av
sin virksomhet.
MVA-kompensasjonen er knyttet til (fylkes)kommunale
oppgaver, og gjelder ikke kommersielle virksomheter eid av
(fylkes)kommunene.
Det
pågår
en
tvist
mellom
skattemyndighetene og flere kulturhus angående tilbakebetaling
av MVA knyttet til bygging av kulturhus, som skattemyndighetene
mener har en for stor grad av kommersielle aktiviteter.
I en annen tvistesak, mellom Vestviken kollektivtrafikk og
skattemyndighetene, hevdet skattemyndighetene at dennes
virksomhet ikke var avgiftspliktig og derfor ikke kunne kreve
fradrag for inngående MVA. Denne saken ble avgjort til fordel for
Vestviken kollektivtrafikk i 2014, men skattemyndighetene har
reist nye saker vedrørende MVA-spørsmål som ennå ikke er
avklart.

Behov for konkret og
detaljert vurdering

Regelverkene nevnt ovenfor er komplekse og fortolkningen
krever betydelig kompetanse. Det er ennå begrenset rettspraksis
på feltet og det er vanskelig å trekke generelle konklusjoner.
Forholdet til relevant lovgivning og regelverk må derfor
håndteres gjennom detaljerte og konkrete vurderinger i
tilknytning til organiseringen av hvert enkelt selskap.

2.5 Avveining mellom ulike hensyn
Komplekse
beslutninger

Diskusjonen i dette kapitlet illustrerer at valget av hensiktsmessig
organisering av fylkeskommunens virksomheter omfatter
avveininger mellom mange ulike, og ofte motstridende hensyn.
Slike avveininger vil alltid være krevende, men det finnes enkelte
teknikker som kan bidra til en strukturert prosess.

Vekting og scoring

I komplekse beslutningssituasjoner vil det ofte være
hensiktsmessig å vekte og score de ulike vurderingskriteriene.
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Dette er en teknikk som brukes i anbudsprosesser og mange
evalueringsprosesser. Den vil kunne omfatte følgende steg:
1. Bestemme hvilke hensyn/evalueringskriterier som skal
inngå i vurderingen av ønsket organisering (tabell 2.1)
2. Bestemme hvilken vekt de enkelte kriteriene skal ha (for
eksempel kan styringsbehov ha høyere vekt enn andre
hensyn)
3. Score de ulike alternative organisasjonsmodellene i
forholdet til definerte kriterier
4. Sammenstille scoring og vekter for å se hvilken modell
som framstår som mest fordelaktig
Interessentgrupper og
ekspertpanel

Beslutningsprosessen blir ofte bedre og mer transparent ved å
involvere ulike interessentgrupper og ekspertgrupper i vektingen
og scoringen av de ulike hensynene. Aktuelle grupper kan omfatte
politikere, VFKs administrasjon, ansatte, kunder og frivillige
organisasjoner i de aktuelle sektorene. Ved at ulike grupper
gjennomfører vurderinger basert på det samme rammeverket
kan man nyttiggjøre seg ulike typer av kunnskap og erfaringer.
Den endelige beslutningen vil uansett måtte være politisk.

2.6 Oppsummering og konklusjoner
Løpende vurdering av
grenseflaten mot
private

Fylkeskommunens administrasjon og politiske organer bør
fortløpende vurdere hvilke oppgaver som bør ligge i
fylkeskommunen, hvilke som kan løses i et samarbeid mellom
fylkeskommunen og private, og hvilke som kan overlates til
private kommersielle eller frivillige organisasjoner.

Viktigste
organisasjonsformer

De viktigste organisasjonsformene for fylkeskommunens
virksomhet er egen administrasjon, fylkeskommunalt foretak
(FKF), interkommunalt selskap (IKS), aksjeselskap (AS), stiftelse
og prosjekt.

Kriterier for valg av
organisering

Valg av organisering bør reflektere styringsbehov, avhengighet av
andre, konkurranseforhold, finansiering, kostnadsfokus, behov
for å beholde kompetanse, oppgavens varighet, konsekvenser for
ansatte, innovasjonsbehov og risiko.

Tommelfingerregler
Fordi styringsbehov ofte er dominerende, vil egen administrasjon
for valg av organisering være mest hensiktsmessig i mange tilfeller.
Hvis virksomheten møter sterk konkurranse vil aksjeselskap
være best egnet.
Når det er viktig å løse oppgaver i fellesskap mellom ulike
(fylkes)kommuner, vil et IKS være velegnet.
Stiftelse bør kun velges som organisasjonsform for virksomheter
i helt spesielle tilfeller hvor fylkeskommunen ønsker at en
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virksomhet skal eksistere, men ikke vil styre eller ha ansvar for
denne virksomheten.
Juridiske rammer for
valg av organisering

EØS regler om offentlig støtte og offentlige anskaffelser, samt
nasjonale skatte- og avgiftsregler, har viktige konsekvenser for
valg av organisasjonsform. Regelverket er komplekst, og det
kreves detaljerte og konkrete vurderinger i tilknytning til
organiseringen av hvert enkelt selskap.

Effektive beslutninger
om organisering

Valget av hensiktsmessig organisering av fylkeskommunens
virksomheter omfatter avveininger mellom mange ulike og ofte
motstridende hensyn. Strukturerte beslutningsprosesser, som
inkluderer vekting og scoring av ulike kriterier, og utnytter
kunnskapen hos ulike interessentgrupper, vil bidra til gode
beslutninger.

26

Vista Analyse

35/16 Rapport om eierstyring i Vestfold fylkeskommune - oppfølging av eierskap - 16/00165-1 Rapport om eierstyring i Vestfold fylkeskommune - oppfølging av eierskap : Eierstyring i Vestfold fylkeskommune Vista Analyse 2016 35.pdf

Eierstyring i Vestfold fylkeskommune

3. Hva er god praksis for styring av fylkeskommunale
selskaper?
3.1 Hovedelementer i styringen
Ordinær
fylkesorganisasjon:
Muligheter for direkte
styring

Innenfor den ordinære fylkesorganisasjonen er styringen
forankret i kommuneloven. Fylkestinget har i utgangspunktet all
beslutningsmyndighet. Også i saker der beslutningsmyndigheten
er delegert til lavere organer, kan fylkestinget når som helst og uten
å utløse formelle endringer utøve direkte styring. Tilsvarende kan
fylkesrådmannen uten begrensninger utøve direkte styring i alle
saker innenfor administrasjonen. Dette gir gode muligheter for
direkte politisk og administrativ styring, og er den logiske
organisasjonsformen for store deler av den fylkeskommunale
virksomheten.

Aktiv eierstyring også
overfor selskaper

Organisering utenfor fylkesadministrasjonen er, som beskrevet i
kapittel 2, bare aktuelt for virksomheter der behovet for direkte
politisk og administrativ styring er begrenset. Også overfor fristilte
enheter er det imidlertid behov for aktiv eierstyring. Uten et slikt
behov vil den logiske konsekvensen være at fylkeskommunen
trekker seg helt ut av virksomheten. Forskjellen er at eierstyringen
av selskapene i større grad skjer indirekte.

Handlefrihet innen
forutsigbare rammer

Eierstyring av selskaper må kombineres med spilleregler som
sikrer enheten handlefrihet innenfor forutsigbare rammer. Dersom
det ikke er ønskelig å gi selskapet slik handlefrihet, er den logiske
konsekvensen å trekke virksomheten inn i den ordinære
fylkesorganisasjonen. Handlefriheten må utøves innenfor rammer
som sikrer ønsket fylkeskommunal styring.

Underbygge rollen som
samfunnsutvikler

Selskapsorganisering er mest aktuelt der fylkeskommunen har en
rolle som tjenesteyter eller samfunnsutvikler. Styringsprinsippene
for selskapene bør understøtte fylkeskommunens rolle som
regional utviklingsaktør. Dette innebærer at de både må gi rammer
som utløser engasjement i virksomheten og understøtter
samarbeid med andre aktører.

Samfunnsansvar

Selskapene skal, som fylkeskommunen for øvrig, vektlegge etikk og
samfunnsansvar, herunder blant annet:







Likestilling
Integrering
Moderasjon i lederlønninger
Miljø
Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet
Samfunnssikkerhet

Organisatorisk distanse Handlefrihet innebærer skjerming fra direkte styring fra
fylkeskommunen. En slik skjerming forutsetter økt organisatorisk
distanse mellom fylkeskommunen og den fristilte enheten. For at
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en slik distanse skal være forutsigbar over tid, må fylkeskommunen
sørge
for
formalisering
av
styringsstrukturer
og
beslutningsprosesser. De formaliserte strukturene og prosessene
må, samtidig som de sikrer handlefrihet og forutsigbarhet for styret
og daglig leder, gi rom for aktiv eierstyring på strategisk nivå.
Politisk styring også
gjennom bestilling av
tjenester

Overfor noen virksomheter utøver fylkeskommunen politisk
styring utelukkende gjennom eierstyring. I andre tilfeller (for
eksempel VKT) er fylkeskommunen både eier og kjøper av
tjenester. I slike tilfeller utøves vesentlige deler av den politiske og
administrative styringen gjennom kjøp av tjenester, mens
eierrollen primært skal ivareta forvaltningen av verdier og
personale i virksomheten.

Gjennomtenkte
retningslinjer
nødvendig

Formaliserte styringsstrukturer og -prosesser reduserer
mulighetene
for
situasjonstilpasset
improvisasjon
i
beslutningsprosessene. Dette innebærer at de retningslinjene som
etableres for styring av fristilte enheter bør være gjennomtenkte,
robuste overfor ulike beslutningssituasjoner og tilpasset det
lovverket som regulerer de ulike organisasjonsformene.

3.2 Ulike roller i styring av selskaper
Fristilling gir flere
roller

Innenfor en ordinær fylkeskommunal organisering ivaretas de
ulike elementene i styringen i sin helhet av fylkestinget, øvrige
politiske organer og fylkesadministrasjonen. Ved en fristilt
organisering involveres flere aktører:







Eierorganer (fylkesting, generalforsamling,
representantskap, årsmøte, foretaksmøte)
Styret
Daglig leder
Fylkesadministrasjonen
Kontrollutvalget
Revisor

Klar rollefordeling
avgjørende

Eier, styret og daglig leder har spesifikke roller å fylle i forhold til
styring
av
fylkeskommunens
selskaper,
mens
fylkesadministrasjonen, kontrollutvalget og revisor har viktige
oppgaver i oppfølging og kontroll av styringen. En forutsetning for
en vellykket styring er at rollefordelingen mellom de ulike
aktørene er klar. For hvert organ må ansvar, myndighet og forhold
til andre organer defineres klart. Den definerte rollefordelingen
bør nedfelles skriftlig og kommuniseres til de ulike aktørene.

Ulike personer i ulike
roller

Et premiss for en klar og ryddig rollefordeling er uavhengighet og
distanse mellom de ulike aktørene. Uten en slik uavhengighet vil
utøvelsen av rollene hemmes og/eller mistenkes for å hemmes. I
forlengelse av dette bør man unngå at en person bekler flere roller
i forhold til samme fristilte enhet. Konkret innebærer dette for

28

Vista Analyse

35/16 Rapport om eierstyring i Vestfold fylkeskommune - oppfølging av eierskap - 16/00165-1 Rapport om eierstyring i Vestfold fylkeskommune - oppfølging av eierskap : Eierstyring i Vestfold fylkeskommune Vista Analyse 2016 35.pdf

Eierstyring i Vestfold fylkeskommune

eksempel at samme person ikke samtidig bør sitte i eierorgan og
styre, kontrollutvalg og styre eller i kontrollutvalg og eierorgan.
Åpenhet

Rollefordelingen bør være kjent både for de som har ulike roller
knyttet til de fristilte enhetene og for alle som samhandler med
dem. Den bør derfor dokumenteres og kommuniseres til alle
impliserte.

Ansvar, styringsverktøy Hver av aktørene har sine ansvarsområder, som løses gjennom et
og arenaer
sett av styringsverktøy og beslutningsarenaer. Ansvar,
styringsverktøy og arenaer for de ulike aktørene beskrives i det
følgende.

3.2.1

Eiers rolle

Ansvar
Forvaltning av formål
og verdier

Fylkeskommunens eierrolle utøves gjennom fylkestinget og
eierorganene (generalforsamling i AS og representantskap i IKS).
Eierens ansvar er å sørge for at formålet med virksomheten
ivaretas, og at verdiene som disponeres av virksomheten forvaltes
i tråd med intensjonene.

Sette mål og rammer

Eieren fyller sin rolle gjennom å sette rammer for virksomheten.
Rammer settes i form av formålsdefinisjon, mål og krav til enheten.
Rammene nedfelles i styrende dokumenter og i vedtak i
eierorganene.

Velge og følge opp
styret

En av eiernes aller viktigste oppgaver er å velge styret for
virksomheten. Styret velges i eierorganene (generalforsamling
eller representantskap). Hvem som velges til styremedlemmer og
hvordan styrerollen utøves vil kunne ha like stor betydning som
valget av selskapsform. Eier har også ansvar for fastsettelse av
styrehonorar og for oppfølging av kontroll av styret.

Skille eierrolle og
bestillerrolle

Overfor enkelte virksomheter (for eksempel VKT) er
fylkeskommunen både eier og kjøper av tjenester. I slike tilfeller
utøves mye av styringen av politikkområdet gjennom bestillingen
av tjenester, mens eierrollen primært skal ivareta forvaltningen av
verdier og personale i virksomheten. Der fylkeskommunen både
har en bestiller- og eierrolle er det viktig at utøverne av eierrollen
har en klar forståelse av skillet mellom de to rollene.

Verktøy
Styrende dokumenter

Eierrollen utøves gjennom en kombinasjon av styrende
dokumenter og vedtak i eierorganene. Klare styrende
dokumenter reduserer behovet for eierstyring via eierorganene,
og gjør det lettere å holde nødvendig distanse til den løpende
styringen av selskapet.
De viktigste styrende dokumentene er:
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Stiftelsesdokument
Vedtekter (selskapsavtale for IKS)
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Vedtekter

Aksjonæravtale (eventuelt)
Eierstrategi
Leveranseavtaler (eventuelt)

Det viktigste formelle styringsdokumentet er vedtektene. Disse er
pålagt gjennom lovverket som regulerer de ulike
organisasjonsformene.
Det viktigste elementet i vedtektene er formålsdefinisjonen.
Gjennom den er det mulig å sette mer eller mindre strenge
rammer for hva enheten skal drive med. Formålsdefinisjonen bør
være presis nok til å forhindre at enheten driver virksomhet som
går ut over eiernes formål. Samtidig bør man unngå formuleringer
som setter unødvendige begrensninger for aktivitetsutvidelser
innenfor eiernes formål med virksomheten.
Endringer i vedtektene krever 2/3 flertall i generalforsamlingen i
et AS. I selskaper som eies sammen med andre bør man derfor
være varsomme med å legge bestemmelser ut over
formålsdefinisjon og andre lovpålagte elementer. Retningslinjer
som antas å ha en begrenset varighet og som ikke antas å få
juridiske konsekvenser bør heller legges i en eierstrategi.
Vedtekter kan være preget av manglende oppdatering. Jevnlig, og
gjerne i forlengelse av arbeidet med eierstrategien, bør det gjøres
en vurdering og eventuelt oppdatering av vedtektene.
Oppdateringen bør både dekke eventuelle endringer i selskapets
formål og eliminere elementer som er unødvendig detaljerte eller
ikke lenger aktuelle.

Selskapsavtale

Selskapsavtalen, som bare gjelder interkommunale selskaper, har
i utgangspunktet samme funksjon som vedtektene.
Selskapsavtalen er enda vanskeligere å endre enn vedtektene i et
AS. Varsomheten med å legge inn retningslinjer med
begrenset/usikker varighet gjelder derfor i enda sterkere grad
her.

Aksjonæravtale

Aksjonæravtalen er ikke obligatorisk og bare aktuell for
aksjeselskaper med flere eiere. Avtalen regulerer forholdet
mellom aksjonærene, og er i prinsippet selskapet
uvedkommende. Aksjonæravtalen kan være et hensiktsmessig
redskap for forhold som ønskes gjort juridisk bindende men som
ikke ønskes tatt inn i vedtektene. Dette kan omfatte eventuelle
endringer i eierskapet, kjøp og salg av eierandeler, forkjøpsrett,
verdsettelse, meldeplikter og mindretallsvern utover det som
framgår av vedtektene.

Eierstrategi

Det bør lages eierstrategier for alle selskaper som
fylkeskommunen eier. Dette er spesielt viktig for de større
selskapene som gir vesentlige bidrag til oppfyllelse av
fylkeskommunens målsetninger. For selskaper som eies sammen
med andre, bør det lages felles eierstrategier. Eierstrategiene bør
vedtas formelt i eierorganene (generalforsamling for AS og
representantskap for IKS). Utforming av eierstrategier er
diskutert nærmere i avsnitt 3.5.
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Leveranseavtaler

Der fylkeskommunen også er bestiller av tjenester fra
virksomheten reguleres normalt tjenestens omfang, kvalitet,
tilgjengelighet og pris gjennom en eller flere avtaler. Det
langsiktige innholdet i forholdet mellom fylkeskommunen som
bestiller og virksomheten forankres gjerne i en rammeavtale,
mens de konkrete årlige bestillingene reguleres i en
leveranseavtale.

Arenaer
Fylkestinget

For fylkeskommunale foretak (FKF) er fylkestinget øverste
organ. Fylkestinget vedtar opprettelse av foretaket, fastsetter
dets vedtekter og velger styre. Styret i et FKF er direkte underlagt
fylkestinget.
Som ledd i behandlingen av fylkeskommunens budsjett og
økonomiplan vedtar fylkestinget foretakets budsjett og
økonomiplan. Fylkestinget har også rett til når som helst å
instruere foretaket i hvilken som helst sak. Intensjonene med
utskilling av en enhet i et eget foretak tilsier imidlertid at
fylkestinget bør være varsomme med å fatte beslutninger som
griper inn i foretakets ledelse og drift.
Overfor aksjeselskaper, interkommunale selskaper og stiftelser
har fylkestinget ingen formell rolle som eierorgan. Fylkestingets
(evt. fylkesutvalgets) hovedoppgave overfor slike selskaper er å
utpeke fylkeskommunens representant(er) til eierorganene
(generalforsamling eller representantskap). Fylkestinget kan
også utstyre representanten(e) med bundet mandat, for å sikre at
de stemmer i tråd med fylkestingets flertall.
Der fylkeskommunen også er bestiller av tjenesten, kan også den
øverste bestillerfunksjonen ivaretas av fylkestinget. Dette gjøres
for eksempel overfor VKT, der rammeavtalen og
leveranseavtalen behandles i fylkestinget.

Eierorganer

Den formelle utøvelsen av fylkeskommunens eierskap foregår i
eierorganet (generalforsamling eller representantskap).
Rutinemessig fatter hver ordinær generalforsamling vedtak om:






Valg av styre
Honorar til styrets medlemmer
Valg av revisor
Årsregnskap
Utbytte

Når det er aktuelt vedtar eierorganet:






Vista Analyse

Eierstrategi
Valg av valgkomite
Vedtektsendringer
Kapitalendring
Oppløsning/avvikling
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Når rammene er fastlagt gjennom vedtekter og eierstrategi, er
eierorganets viktigste oppgaver å velge et styre og fastsette et
utbyttenivå som underbygger selskapets formål og overordnede
strategi. Eierorganet bør være varsom med å fatte vedtak ut over
dette, selv om generalforsamlingen og representantskapet
formelt sett har rett til å fatte vedtak i hvilken som helst sak.
Representantskapet i et IKS er tillagt flere oppgaver enn
generalforsamlingen i et AS. I første rekke gjelder dette budsjett,
økonomiplan, salg/pantsetting av fast eiendom og større
kapitalinvesteringer. Dette har sammenheng med deltakernes
ubegrensede økonomiske ansvar. Ut over dette bør
representantskapet i et IKS som hovedregel følge samme
kjøreregler som generalforsamlingen i et AS.
I Vestfold fylkeskommune er det etablert praksis for at
ordføreren
representerer
fylkeskommunen
på
generalforsamlinger (AS) mens varaordføreren har tilsvarende
rolle i representantskap (IKS).
Valg av styremedlemmer
Prosess forut for
generalforsamlingen

Valg av styremedlemmer foretas på generalforsamling eller
representantskapsmøte, men prosessen med valg av
styremedlemmer har gjerne pågått i lang tid før dette. I de fleste
tilfeller
er
styresammensetningen
avklart
før
generalforsamlingen. Eierne vil ha hatt kontakt og blitt enige og
det foreligger en innstilling som kan vedtas formelt på
generalforsamlingen/representantskapsmøtet.

Valgkomite

KS retningslinjer for eierstyring anbefaler bruk av valgkomiteer
for alle (fylkes)kommunalt eide AS og IKS. En slik valgkomite vil
være regulert i vedtektene og medlemmene velges av
generalforsamlingen. Antall medlemmer og funksjonstid er
vedtektsfestet. Valgkomiteen vil vurdere hvilken kompetanse og
erfaring som kreves i styret, se på hvordan de sittende
styremedlemmene fyller disse kravene, avklare hvilke
medlemmer som er på valg i et bestemt år, og på bakgrunn av
dette fremme en innstilling til det besluttende organet.

Sammensetning av
valgkomite

Valgkomiteer er spesielt nyttige for selskaper hvor eierstrukturen
er kompleks og det stilles høye krav til styrets kompetanse. For
offentlig eide selskaper er det viktig å tydeliggjøre at
styremedlemmer velges på grunnlag av kompetanse og ikke ut i
fra politiske kontakter. Valgkomiteene har en saksforberedende
funksjon i forhold til eierorganene, som er politisk sammensatt.
Behovet for objektivitet i saksforberedelsene kan tilsi at
valgkomiteer primært består av representanter fra
(fylkes)kommunens administrasjon og eventuelle eksterne
ressurspersoner.
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Kriterier for
styresammensetning

Styret bør bestå av personer som samlet sett bidrar til å fremme
formålet med selskapet. Konkret kan følgende kriterier legges til
grunn:





Kompetanse

Kompetanse
Kapasitet
Mangfold
Uavhengighet

Styret har ansvar for alle sider ved virksomheten, og skal være
støttespiller for daglig leder. Styremedlemmenes kompetanse bør
reflektere dette. De viktigste kompetanseområdene som bør være
representert i de fleste styrer der fylkeskommunen deltar er:





Økonomi
Jus
Sektor-/bransjekompetanse
Politiske prosesser

Dette er kompetanse som styret samlet bør besitte. Valg av det
enkelte styremedlem bør baseres på behovet for å komplettere
den kompetansen de resterende styremedlemmene besitter.
Kravet til kompetanse kan variere over tid. For eksempel kan
kompetansekravene være annerledes i en investerings- og
utbyggingsperiode enn i en driftsfase.
Selv om kompetanse tillegges vekt ved sammensetningen av
styret, vil det normalt være behov for å videreutvikle
styremedlemmenes kompetanse. Det bør derfor arbeides
systematisk med kompetanseutvikling for styret. I etterkant av
valg av nytt styre bør det for hver av virksomhetene utarbeides
en plan for kompetanseutvikling, tilpasset behovene i det enkelte
styret.
Kapasitet

Utøvelse av styrefunksjonen krever engasjement og innsats.
Styremedlemmene må derfor ha kapasitet til å sette av
tilstrekkelig med tid og krefter til styrevervet. Omfanget av andre
stillinger og verv vil derfor være et moment ved vurdering av
aktuelle kandidater. Dette gjelder alle styremedlemmer, men i
særlig grad styreleder.
Kapasitetshensynet bør ikke ivaretas gjennom store styrer. Styrer
med mer enn 5-7 medlemmer fungerer sjelden godt som
diskusjons- og beslutningskollegier.

Mangfold

Vista Analyse

Styret har ansvar for brede saksområder som bør belyses fra ulike
synsvinkler. Dette gjøres best av et styre sammensatt av
medlemmer med en mangfoldig erfaringsbakgrunn. For FKF og
IKS er det lovkrav om at hvert kjønn skal ha minst 40 % av
styremedlemmene. Tilsvarende lovkrav gjelder ikke for
kommunalt eide aksjeselskaper, med mindre disse er
almennaksjeselskaper (ASA). KS har anbefalt at også
aksjeselskapenes styrer bør ha minst 40 % av hvert kjønn.
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Uavhengighet

Som tidligere beskrevet utøver styret sin rolle i samspill med
andre aktører. En forutsetning for at dette samspillet skal fungere
godt og tillitvekkende over tid, er at det er uavhengighet mellom
utøverne av de ulike rollene. Som hovedregel bør derfor
styremedlemmene være uavhengige av








Unngå
habilitetskonflikter

Konkurrenter
Leverandører
Bestillere av selskapets tjenester
Daglig leder
Eierorganer
Fylkestinget
Kontrollorganer

Uavhengighet mellom utøverne av ulike roller henger tett
sammen med behovet for å unngå habilitetskonflikter. En
fylkestingsrepresentant som er styremedlem i en virksomhet vil
havne i habilitetskonflikt mellom rollen som eier og rollen som
styremedlem. Fylkestingsrepresentanten kan da ikke fylle sin
rolle i et eierorgan overordnet styret. Dette kan løses ved at
representanten fratrer fylkestinget eller i eierorganet i saker som
vedrører virksomheten. Utstrakt bruk av slik fratreden bidrar
imidlertid til å svekke fylkestingets rolle i saker som vedrører
selskapet. Særlig gjelder dette dersom sentrale politikere, som
fylkesordfører og medlemmer av fylkesutvalget, er
styremedlemmer.
Tidligere var reglene om at folkevalgte som satt i ledelse eller
styre i selskaper ble automatisk inhabile hvis disse selskapene ble
behandlet i et folkevalgt organ bare knyttet til selskaper med
private eiere inne. Etter lovendring i 2011 gjelder de samme
regler for selskaper som er 100 % offentlig eid.7 Dette styrker
grunnlaget for at fylkestingsrepresentanter ikke sitter i styret for
virksomheter som er hel- eller deleide av fylkeskommunen. Dette
er ikke til hinder for at andre politikere (for eksempel tidligere
fylkestingsrepresentanter
eller
politikere
på
andre
forvaltningsnivåer) med relevant kompetanse sitter i styrene.
Som nevnt er innsikt i politiske prosesser og prioriteringer et
viktig kompetanseområde i de fleste styrer for fristilte enheter.
Fylkesrådmannen kan ikke sitte i styret for virksomheter som er
hel- eller deleid av fylkeskommunen. Fylkesrådmannen har
ansvar
for
saksforberedelse
for
eierorganer.
Hvis
fylkesrådmannen ble inhabil i behandlingen av et selskap ville
også resten av fylkesadministrasjonen være inhabil. Ansatte i
fylkesadministrasjonen som har ansvar for saksforberedelse for
eierorganene kan heller ikke sitte i styret i de samme selskapene.

KS styrevervregister

KS har etablert et
fylkeskommuner
og

styrevervregister for kommuner,
kommunale
selskaper.
Noen

«Habilitet i kommuner og fylkeskommuner», veileder fra Kommunal- og regionaldepartementet,
2011.
7
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(fylkes)kommuner har vedtatt at politikere, ansatte og
styremedlemmer skal registrere seg i dette registeret, mens
andre oppfordrer til at dette gjøres på frivillig basis. Dette kan
være et viktig bidrag til å sikre åpenhet om verv og posisjoner og
unngå habilitetsproblemer.

3.2.2

Styrets oppgaver

Ansvar
Samlet
forvaltningsansvar

Styret har samlet ansvar for forvaltning av selskapet, inkludert:






Strategiutvikling, planer og budsjetter
Organisering, ledelse og drift
Økonomisk styring og kontroll
Ansettelse og oppfølging av daglig leder
Representasjon av selskapet utad

Summen av disse ansvarsområdene innebærer at styret har en
kombinert utviklings- og tilsynsfunksjon. Styret skal bidra fra
idéskaping via planlegging og drift til styring og kontroll. Selv om
den daglige ledelse ivaretas av daglig leder og ansatte i selskapet,
har styret det hele og fulle ansvaret for alle sider ved ledelse og
drift av selskapet.
Underlagt eierorgan

Styret er underlagt eierorganet (fylkestinget i et FKF,
representantskapet i et IKS og generalforsamlingen i et AS). Styrets
myndighet begrenses av de rammer eierorganet har satt gjennom
eierstrategi, vedtekter og enkeltvedtak i eierorganet. Dersom
styret savner styringssignaler fra eierne, bør de etterspørre dette.
Strategiske beslutninger bør forankres i eierorganet.
Stiftelser er et unntak fra dette. I henhold til Stiftelsesloven er
styret stiftelsens øverste organ og velger selv nye styremedlemmer
Stiftelsesdokumentet kan imidlertid opprette et annet organ som
velger og avsetter styremedlemmene, fastsetter godtgjørelse til
styremedlemmer, føre tilsyn med styret, velger revisor og uttaler
seg om årsoppgjøret.

Representerer alle
interessentene

Styret har ansvar for virksomheten som helhet, og representerer
alle eierne. Dette gjelder også det enkelte styremedlem. Et
styremedlem skal derfor utøve sin styrerolle ut fra hensynet til
selskapets beste, og ikke spesielt ivareta interessene til den eieren,
det partiet, den interessegruppen eller andre som har utpekt det.
Et styremedlem kan heller ikke formidle fortrolig informasjon om
selskapets virksomhet til enkelte eiere eller interessegrupper.

Formål og økonomi

Styremedlemmenes forpliktelse til å arbeide for selskapets beste
forstås av enkelte å innebære at styret alltid har ansvar for å
arbeide for høyest mulig økonomisk avkastning. Dette er bare
riktig i virksomheter som har høyest mulig avkastning som sitt
eneste formål. I de fleste av virksomhetene der fylkeskommunen
er engasjert har selskapet også andre formål enn dette.
Styremedlemmenes ansvar er da å arbeide for at selskapet best
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mulig arbeider for sine formål (der høy avkastning kan være ett
blant flere) innenfor en forsvarlig økonomi.
Personlig ansvar for
styremedlemmene

De enkelte styremedlemmene har personlig ansvar. Ansvaret
gjelder handlinger eller unnlatelse av handlinger, og forutsetter
forsett eller uaktsomhet. Det personlige ansvaret gjelder
styremedlemmer utpekt av fylkeskommunen på lik linje med
andre styremedlemmer. Det er mulig for styremedlemmer å tegne
styreansvarsforsikring, eller for selskaper å tegne slik forsikring på
vegne av sine styremedlemmer, men dette har ikke vært vanlig i
offentlig eide virksomheter.

Styreleders ansvar

Styreleder har samme formelle ansvar som de øvrige
styremedlemmene. I det praktiske styrearbeidet har imidlertid
styreleder en mer aktiv rolle enn andre styremedlemmer.
Styreleder har ansvaret for gjennomføring av styremøtene,
løpende dialog med og praktisk arbeidsgiverfunksjon overfor
daglig leder og eventuell representasjon av virksomheten i media.

Prokura og signaturrett Styrets fullmakter er regulert av aksjeloven og i vedtektene. Dette
kan omfatte krav til avstemminger i styret og fullmakter
vedrørende prokura og signaturrett. Prokura er en fullmakt som
gir rett til å inngå avtaler i selskapets navn, med unntak for
overdragelse og pantsettelse av fast eiendom. Det vanlige er å
tildele administrerende direktør/daglig leder prokura. Dette er en
praktisk ordning som gjør det mulig å foreta beslutninger i
selskapet uten forutgående styrebehandling.
Signaturrett er en fullmakt som gir rett til å inngå enhver avtale på
vegne av et selskap, også kjøp og salg av fast eiendom, låneopptak
og pantsettelse. Det er som hovedregel styret som har signaturrett,
enten i fellesskap eller at signaturretten utøves av ett styremedlem
alene eller enkelte utvalgte styremedlemmer. Signaturrett kan
også delegeres til daglig leder, men det er ikke vanlig i selskaper
med offentlig eierskap
Offentlighet

For FKF og IKS vil styrepapirer, herunder innkalling, agenda og
referater, normalt være offentlige dokumenter. Aksjeselskaper og
stiftelser er ikke underlagt de samme krav til offentlighet, og
styrepapirene vil vanligvis i utgangspunktet ikke være tilgjengelig
utenfor selskapet. Selskapets organer kan imidlertid selv vedta å
praktisere en mer åpen holdning angående offentliggjøring. Et
eksempel er Nye Veier AS, hvor styrereferater i hovedsak blir
offentliggjort.

Styringsverktøy
Styreinstruks

36

Styrets ansvar, oppgaver og forhold til eierorganene bør nedfelles
i en styreinstruks tilpasset den enkelte virksomhet. For
aksjeselskaper er det lovkrav om at det skal lages styreinstruks.
En styreinstruks vil vanligvis omfatte prosedyrer for styrets
aktiviteter,
styrets
rolle
i
forhold
til
selskapets
internkontrollsystem og jevnlig egenevaluering av styrets
virksomhet. En styreinstruks er et internt dokument for styret, og
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vedtas av styret selv. I enkelte kommuner er det laget felles maler
for slike instrukser.
Planer og budsjetter

De viktigste dokumentene for løpende utøvelse av styrets ansvar
er:






Forretningsplan
Strategi
Budsjett
Årsregnskap
Perioderegnskap/budsjettoppfølging

Forretningsplan utarbeides gjerne i en oppstartfase for
virksomheten. Strategiplaner bør utarbeides i full bredde
minimum hvert tredje år, og oppdateres årlig. Forretningsplaner,
strategiplaner og budsjett utarbeides innenfor rammene av
formulert eierstrategi og vedtektene.
Budsjettoppfølging bør normalt behandles i styret 3-6 ganger i
året, avhengig av type virksomhet.
Vedtak

Ut over dette er styrets viktigste verktøy vedtak i enkeltsaker i
styremøtene.

Arenaer
Styremøtet

3.2.3

Den viktigste arenaen er styremøtene, der styret fatter sine
vedtak og innhenter informasjon om den løpende virksomheten
fra daglig leder. Styret utøver sin rolle i styremøter og
generalforsamling (representantskap for IKS). Mer uformelle og
brede diskusjoner og orienteringer kan legges til styreseminarer
i tiknytning til styremøtene eller som egne møter.
Generalforsamlingen er for styret arenaen for å forankre
beslutninger hos eierne.

Daglig leder

Hjemlet i lovverket

Daglig leders ansvar er hjemlet i både kommunelovens §11,
aksjeloven og lov om interkommunale selskaper, med nokså
likelydende ordlyd. Daglig leder har ansvar for den daglige ledelse
og skal følge retningslinjer og pålegg fra styret. Som daglig ledelse
regnes ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller
av stor betydning. Slike saker kan den daglige leder bare avgjøre når
styret i den enkelte sak har gitt daglig leder myndighet til det, eller
når styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for
selskapets virksomhet. Styret skal i så fall snarest mulig underrettes
om saken.

Avgrenses av styret

Daglig leder ansettes av og er underlagt styret. I
styringssammenheng forholder daglig leder seg til styret og ikke
direkte til eier.
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Daglig leder skal som styret arbeide for hele selskapets beste, og har
i utgangspunktet ansvar for de samme oppgavene som styret. Daglig
leders myndighet begrenses av styrets definisjon av hva som er
”saker av stor betydning eller uvanlig art”. Det er viktig at styrets
definisjoner av dette er godt kommunisert med daglig leder, og
nedfelt i en skriftlig stillingsbeskrivelse.
Stillingsbeskrivelse

En stillingsbeskrivelse for daglig leder er ikke lovpålagt, men
anbefales for alle selskaper. Stillingsbeskrivelsen bidrar til å
klargjøre daglig leders ansvar, myndighet og oppgaver. I
stillingsbeskrivelsen bør også styrets mål og forventninger til daglig
leder angis. På denne måten blir stillingsbeskrivelsen også et nyttig
verktøy i evalueringen av daglig leder.

Arbeidsgiveransvar

Arbeidsgiveransvaret overfor daglig leder ligger i styret. Eneste
unntaket er fylkeskommunale foretak, der det formelle
arbeidsgiveransvaret ligger hos fylkesordfører. Det operative
arbeidsgiveransvaret vil imidlertid også her ligge hos styret.
Styrets arbeidsgiveransvar kan ikke delegeres, og utøves i
utgangspunktet av styret som kollegialt organ. Den praktiske
ivaretakelsen av arbeidsgiveransvaret kan overlates til styrets leder,
men da først etter beslutning i styret. Styret som kollegium sitter
likevel med det formelle arbeidsgiveransvaret.
Den praktiske arbeidsgiverrollen overfor andre ansatte utøves av
daglig leder, som utøver ledelse og stiller krav til virksomhetens
ansatte. Det formelle arbeidsgiveransvaret for alle ansatte ligger
imidlertid hos styret.

Lønns- og
insentivordninger

I fylkeskommunale foretak setter de fylkeskommunale
lønnsavtalene rammer for lønns- og insentivordninger for daglig
ledelse og øvrige ansatte. I aksjeselskaper kan vilkårene i
utgangspunktet utformes på fritt grunnlag. Her bør lønns- og
insentivordninger balanseres mellom hva som er hensiktsmessig for
å tiltrekke, beholde og motivere på den ene siden og hensynet til
rimelighet i forhold til avlønning for sammenlignbare stillinger i
fylkeskommunen på den andre.

3.3 Formell styring - uformell informasjonsutveksling
Behov for uformelle
kontakter

Lovverket setter klare formelle rammer for utøvelse av
fylkeskommunens eierskap. I praksis må den formelle styringen
kombineres med ulike former for uformelle kontakter og
informasjonsutveksling. Det er viktig at også slike kontakter er
transparente og ryddige, og at det ikke oppstår usikkerhet eller
misforståelser om eiernes styring av selskapene.

Eiermøter

Eierne har noen ganger behov for å ha diskusjoner om
selskapenes strategi, tjenestetilbud o.l., uten å fatte formelle
vedtak. Slike diskusjoner kan gjennomføres i form av et eiermøte.
Ved gjennomføring av slike møter bør det klargjøres at de er en
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arena for å diskutere strategiske valg, uten forpliktelser og uten
å gi signaler til styret. Det vil ofte være fornuftig å lage et kort
referat som klargjør eiermøtets funksjon og avgrensing. Alle
signaler til styret bør gis gjennom eierstrategien, vedtektene eller
vedtak i eierorganet.
Kontakt mellom
styremøtene

Vanligvis krever utøvelsen av styrerollen kontakt mellom
styremøtene. Særlig gjelder dette kontakt mellom styreleder og
daglig leder. I noen situasjoner vil det også være hensiktsmessig
med samtaler mellom styremedlemmer. En forutsetning for at
slik kontakt utenom styremøtene ikke skal undergrave styrets
rolle som kollegium, er at det ikke fattes beslutninger eller gis
viktige styringssignaler. Viktige vedtak og signaler til daglig leder
bør forankres i styremøtet. Samtidig er det avgjørende at dialog
utenom styremøtene er preget av åpenhet og foregår i forståelse
med de andre styremedlemmene.

Politiske vedtak

Ved noen anledninger fattes det vedtak i politiske organer som
gjelder fylkeskommunale selskaper. For et eventuelt FKF vil slike
vedtak være direkte pålegg til styret, men slike vedtak er ikke
umiddelbart bindende for et aksjeselskap eller IKS. De politiske
vedtakene må følges opp gjennom vedtak på generalforsamling
eller i representantskap for at de skal være bindende for
selskapets styre. Styrene i stiftelser kan ikke under noen
omstendighet instrueres gjennom vedtak i fylkespolitiske
organer.

Politiske uttalelser

Fylkespolitikere kan uttrykke synspunkter på fylkeskommunale
selskaper i mange ulike fora og sammenhenger, uten at disse er
knyttet til formelle politiske vedtak. Slike uttalelser har ingen
status i forhold til styringen av selskapene, heller ikke for
eventuelle FKF.

3.4 Bruk av ulike styringsverktøy
Flere
styringsmekanismer

For å fylle rollene knyttet til sine ulike oppgaver må
fylkeskommunen
ha
tilgang
til
hensiktsmessige
styringsmekanismer. De viktigste styringsmekanismene er:






Lovverk

Vista Analyse

Lovverk
Planer
Kjøp av tjenester
Tilskudd
Eierskap

Direkte reguleringer via lover og forskrifter er en velbrukt
styringsmekanisme, særlig innenfor statlige ansvarsområder.
Innenfor fylkeskommunens virksomhet har lovverket en
begrenset anvendelse.
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Planer

Fylkeskommunen er tillagt ansvaret for planlegging på regionalt
nivå, gjennom regional utviklingsstrategi (tidligere fylkesplan) og
fylkesdelplaner. Gjennom utviklingen og oppfølgingen av disse
planene kan fylkeskommunen, i samarbeid med andre involverte
aktører, legge premisser for overordnet regional utvikling og for
utviklingen på delområder som omfattes av fylkesdelplanene.

Kjøp av tjenester

Fylkeskommunen kan på noen områder utøve sitt ansvar
gjennom kjøp av tjenester. I dag benyttes denne
styringsmekanismen blant annet innenfor kollektivtrafikken, der
fylkeskommunen kjøper transporttjenester fra VKT AS, som
bruker ulike busselskaper som underleverandører. Ved kjøp av
tjenester sikres kvalitet og omfang gjennom krav og økonomiske
motivasjonsmekanismer i kontrakten med tjenesteleverandøren.

Tilskudd

Ønskede resultater eller utvikling kan også oppnås gjennom rene
tilskudd uten definerte krav til leveranse av definerte tjenester.
Tilskudd/økonomiske incitamenter til formål som ønskes støttet
benyttes i dag særlig innen kultur.

Eierskap må vurderes i
sammenheng med
andre styringsmekanismer

I noen sammenhenger er det tilstrekkelig å benytte n type
styringsmekanisme. I andre tilfeller er det hensiktsmessig å
benytte kombinasjoner av styringsmekanismer, for eksempel
kjøp av tjenester og eierskap. Utfordringen for fylkeskommunen
er å bruke den sammensetningen av styringsmekanismer som er
hensiktsmessig for den enkelte oppgaven. Hvorvidt og i hvilken
form fylkeskommunen skal utøve eierskap på ulike områder må
derfor vurderes i sammenheng med (effektiviteten av) andre
styringsmekanismer.

3.5 Utforming av eierstrategier
Eiernes krav og
forventninger til
selskapene er ofte
utydelige

I NOU 2016:4 om ny kommunelov blir det pekt på flere
utfordringer ved (fylkes)kommunenes eierstyring. En av de
vanligste svakhetene er at det mangler tydelige krav til
selskapene. Kombinert med komplekse eierstrukturer gjør dette
at den folkevalgte forankringen av eierstyringen blir svak. Krav og
forventninger til selskapene kan tydeliggjøres gjennom
eierstrategier for hvert selskap. Mange kommuner og
fylkeskommuner har ambisjoner om å lage slike eierstrategier,
men i praksis er disse ofte mangelfulle eller fraværende. Dette er
også tilfelle i VFK.

Felles eierstrategier

For selskaper med flere eiere bør eierstrategier utarbeides i
fellesskap mellom eierne. Dette er ofte krevende på grunn av ulike
prioriteringer og forventninger hos de ulike eierne. Det er i slike
tilfeller det er aller viktigst å avklare og avstemme de ulike
interessene mellom eierne i et formelt dokument. Hvis dette ikke
gjøres i eierstrategien vil de ulike perspektivene kunne dukke opp
i den løpende styringen av selskapet, og bidra til uklarhet om
eiernes forventninger.
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Innholdet i en
eierstrategi

Eierstrategier bør omfatte de følgende punkter:

Formål

Selskapets formål bør defineres så presist som mulig, og relateres
til fylkeskommunens øvrige virksomhet på det aktuelle området.
I den grad enheten har flere formål, bør de søkes prioritert i
forhold til hver andre. Dette gjelder særlig formål knyttet til
tjenesteleveranser og utviklingseffekt i forhold til økonomiske
målsettinger. Formålet i eierstrategien må være konsistent med
vedtekter eller selskapsavtale, men kan være mer utfyllende og
konkret.








Formål med selskapet
Mål og forventninger
Samfunnsansvar og etikk
Krav til enheten
Utbyttepolitikk
Kapitalstruktur

Formålet med virksomheten vil normalt være stabilt. For enkelte
virksomheter kan imidlertid formålet endres eller tilføyes nye
dimensjoner over tid. Formålsdefinisjonen bør derfor
gjennomgås og eventuelt justeres jevnlig.
Mål og krav

Formålsdefinisjonen er utgangspunktet for å definere
tidsavgrensede mål for og krav til virksomheten. Slike mål og krav
kan for eksempel være knyttet til aktivitetsvekst, utviklingseffekt
eller økonomisk resultat. Målene og kravene vil signalisere
eiernes ambisjonsnivå og synliggjøre prioriteringene mellom
ulike formål. Kravene bør være tydelige, realistiske,
etterprøvbare og stabile innenfor den tidsperioden de gjelder.

Samfunnsansvar

Forventninger til etisk standard og utøvelse av samfunnsansvar
bør formuleres med basis i tilsvarende retningslinjer for
fylkeskommunen for øvrig. For virksomheter med flere eiere må
dette harmoniseres med tilsvarende retningslinjer hos de andre
eierne.

Utbyttepolitikk

For enheter som forventes å generere økonomisk avkastning til
eierne bør det defineres en utbyttepolitikk. Utbyttepolitikken må
harmonere med de målene og kravene som settes til
virksomheten. Prioritering av ikke-økonomiske mål (som ikke
dekkes gjennom tjenestekjøp eller tilskudd) og/eller store
vekstambisjoner vil måtte resultere i lavere utbyttekrav. Selskap
med ikke-økonomisk formål er fritatt for selskapsskatt og kan
ikke betale utbytte.

Finansiering

Virksomheten kan finansieres gjennom ulike kombinasjoner av
egen- og fremmedkapital. Kapitalstrukturen bør tilpasses
virksomhetens risiko, rentenivå og utbyttepolitikken, og vurderes
jevnlig som ledd i eierstrategien.

Oppdatering jevnlig

Eierstrategien har til formål å sikre forutsigbare rammer for
enhetens styre og daglige ledelse. Isolert sett tilsier dette at den
ligger fast for en lengre tidsperiode. Samtidig bør eierstrategien
så langt som mulig være tilpasset endringer i fylkeskommunens
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prioriteringer og endringer i omgivelsene. Som hovedregel
anbefales eierstrategien oppdatert hvert 3.- 5. år, avhengig av
stabiliteten i enhetens rammevilkår. Dette gir mulighet for å ha i
hvert fall en grundig gjennomgang av eierstrategien i hver
valgperiode.
Stiftelser

Eierstrategi i bokstavelig forstand er pr. definisjon ikke aktuelt for
stiftelser, som ikke har noen eiere. Enheter der det er ønskelig å
ha en klart formulert eierstrategi bør prinsipielt ikke organiseres
som stiftelser. Dersom man velger å bruke stiftelsesformen, vil en
eierstrategieierstrategi være et redskap for å strukturere
fylkeskommunens aktiviteter relatert til stiftelsen. En slik
”eier”strategi kan ikke benyttes til å instruere stiftelsens styre.

3.6 Oppfølging og kontroll
3.6.1

Fylkesadministrasjonen

Ansvar

I
samspillet
med
fylkeskommunens
selskaper
har
fylkesadministrasjonen i første rekke ansvar for å utarbeide
underlag for fylkestingets og eierorganenes utøvelse av
eierrollen.

Ingen direkte
styringsfunksjon

Fylkesadministrasjonen har ingen direkte styringsfunksjon i
forhold til selskaper. Daglig leder er bare underlagt styret, og
styret er underlagt eierorganet (generalforsamlingen,
representantskapet eller fylkestinget). Fylkesadministrasjonen
har følgelig ingen muligheter for å instruere daglig leder eller
styret i et selskap.

Spesielle regler i FKF

Dette gjelder for alle selskapsformene, også fylkeskommunale
foretak (FKF). Overfor FKF har imidlertid fylkesrådmannen
adgang til å instruere foretakets leder om å utsette iverksettelsen
av et tiltak til det er behandlet i fylkestinget. I saker som skal
behandles i fylkestinget har fylkesrådmannen rett til å uttale seg
overfor foretakets styre før saken styrebehandles. Styret i
foretaket har imidlertid ingen formell plikt til å vektlegge
fylkesrådmannens uttalelse.

Kjøp og salg av
tjenester

Fylkesadministrasjonen har en bestillerrolle overfor selskaper
som selger tjenester til fylkeskommunen. I slike situasjoner er det
ønskelig at arbeidet med saksforberedelser til fylkestinget som
eier er organisatorisk klart atskilt fra fylkesadministrasjonens
bestillerfunksjon.
Fylkesadministrasjonen utfører også i noen tilfeller tjenester, for
eksempel i form av saksforberedelser og administrativ bistand, til
fylkeskommunale selskaper. Også dette arbeidet bør skilles
organisatorisk fra arbeidet med saksforberedelser for eier.
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3.6.2

Kontrollutvalget og revisor

Kontroll med revisjon
av regnskaper og
økonomiforvaltning

Kontrollutvalget skal påse at fylkeskommunens regnskaper blir
revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre
påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning
foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at
det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,
produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra fylkestingets
vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). Dette gjelder
automatisk også FKF, som juridisk er en del av fylkeskommunen.

Valg av revisor

I henhold til kommuneloven står (fylkes)kommuner fritt til å
velge hvem som skal revidere kommunens virksomhet. Dette kan
gjøres av kommunal revisor, interkommunal revisjonsenhet eller
ekstern revisor. Dette gjelder også for kommunale foretak, IKS og
interkommunale samarbeid. For aksjeselskaper er det krav i
aksjeloven om at revisjonen skal utføres av revisor godkjent av
Finanstilsynet. En kommunal revisjonsenhet eller et IKS vil ikke
oppfylle disse vilkårene, og kommunale aksjeselskaper har derfor
vanligvis ekstern revisor.

Selskapskontroll

Gjennom bestemmelsene om selskapskontroll i kommunelovens
§80 har kontrollutvalget også, i IKS eller AS der fylkeskommunen
alene eller sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner
eier alle aksjer (inkl. deres datterselskaper), rett til å kreve de
opplysninger som finnes påkrevd for deres kontroll. Dette gjelder
også for aksjeselskaper hvor regnskapsrevisjonen utføres av
ekstern revisor. Kontrollutvalget og fylkeskommunens revisor
kan etter egen vurdering selv foreta undersøkelser i selskapet. I
NOU 2016:4 om ny kommunelov blir det foreslått at
kontrollutvalg og revisor også skal kunne kreve innsyn i selskap
hvor det er private medeiere.

Regler for
kontrollutvalgets
kontroll i selskaper

Fylkestinget kan fastsette regler om kontrollutvalgets og revisors
kontroll med forvaltningen av fylkeskommunens interesser i
selskapet og herunder fastsette hvilke dokumenter mv. som skal
sendes kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg og
revisor. Vi anbefaler at slike regler utarbeides. I tillegg anbefales
det en gang hvert annet år utarbeidet en plan for gjennomføring
av selskapskontroll. Planen godkjennes i fylkestinget.
Kontrollutvalget og fylkeskommunens revisor (eventuelt ekstern
revisor) skal varsles og har rett til å være tilstede på
generalforsamling i et AS eller representantskap i et IKS.

Forvaltning av
eierinteresser

Vista Analyse

I tillegg til tradisjonelle kontrolloppgaver skal kontrollutvalget
påse at det føres kontroll med forvaltningen av fylkeskommunens
eierinteresser. I dette ligger en vurdering om hvorvidt
eierinteressene utøves i samsvar med fylkestingets vedtak og
forutsetninger. Denne forvaltningskontrollen bør utnyttes til å
sikre at fylkeskommunens eierinteresse er langsiktig og helhetlig
i henhold til fylkeskommunens totale tjenesteproduksjon.
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Ikke stiftelser

Kontrollutvalget og fylkeskommunens revisor har ingen rolle i
forhold til stiftelser. Kontrollen med stiftelser utøves av
stiftelsestilsynet. Stiftelsens regnskaper revideres av ekstern
revisor, som rapporter til stiftelsens styre.

3.7 Oppsummering og konklusjoner
Klar rolleforståelse

Det er vesentlig at alle interessenter har en klar og omforent
forståelse av de ulike rollene i styringen av fylkeskommunens
selskaper. Vedlegg 2 gir en tabellarisk oppsummering av ansvar,
arenaer og styringsverktøy for de ulike rollene

Eier

Det bør utarbeides eierstrategier for fylkeskommunens viktigste
selskaper, med formål, krav og rammer for virksomheten.
Vedtekter (for FKF og AS) og selskapsavtaler (for IKS) gjennomgås
og søkes eventuelt revidert i tråd med eierstrategien.
Signaler til styret skal gis gjennom eierstrategi, vedtekter, vedtak i
eierorganer og gjennom bestillerfunksjonen.
Fylkeskommunen møter som hovedregel med en representant i
eierorganet. Representanten møter med bundet mandat fra
fylkestinget. Vestfold fylkeskommune har etablert praksis for at
fylkesordfører stiller i generalforsamlinger og fylkesvaraordfører
stiller i representantskap.
Det arrangeres regelmessige eiermøter i alle selskaper med andre
deleiere enn fylkeskommunen. Frekvens og innhold tilpasses den
enkelte enhet.

Styret

Det bør velges valgkomiteer for alle AS og IKS. For å sikre objektiv
saksforberedelse til eierorganene bør valgkomiteene primært
bestå av fagfolk fra fylkesadministrasjonen og eksterne
ressurspersoner.
Styrene søkes sammensatt ut fra behov for kompetanse, kapasitet,
mangfold og uavhengighet. For FKF og IKS er det lovfestede krav til
kjønnsbalanse. De samme regler bør tillempes for AS.
Styret sammensettes slik at risikoen for rollekonflikter
minimaliseres. Representanter i fylkesting og hovedutvalg
fylkesrådmannen og saksbehandlere for eierorganene bør ikke
sitte i styrer for virksomheter der fylkeskommunen er hel- eller
deleier.
Styrets prioriteringer nedfelles i forretningsplaner og/eller
strategiske planer, som forankres i eierorganene. Det utarbeides
styreinstrukser som presiserer styrets ansvar og gir retningslinjer
for styrets arbeid
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Daglig leder

Daglig leder mottar bare styringssignaler fra styret. Eventuelle
signaler fra politikere eller fylkesadministrasjon skal kanaliseres
via styret.
Det utarbeides stillingsbeskrivelser for daglig leder i alle fristilte
enheter

Fylkesadministrasjonen Fylkesadministrasjonen har ansvar for å utarbeide underlag for
fylkestingets og eierorganenes utøvelse av eierrollen, og har ingen
egen instruksjonsmyndighet overfor selskapenes styrer, med visse
unntak for FKF. Kjøp og salg av tjenester til og fra fristilte enheter
forankres i leveranseavtaler.
Kontrollutvalget og
revisor

Det utarbeides retningslinjer for kontrollutvalgets og revisors
kontroll med selskaper der fylkeskommunen har eierinteresser
Hvert annet år utarbeides en plan for selskapskontroll. Planen
godkjennes i fylkestinget.

Formell styring og
uformelle kontakter

Uformelle kontakter må ikke oppfattes som eierstyring. Politiske
vedtak om fylkeskommunens selskap må operasjonaliseres
gjennom vedtak på generalforsamling eller representantskap.
Politiske uttalelser har ingen status i eierstyringen.

Ulike styringsverktøy

Eierstyring må ses i sammenheng med andre mulige
styringsverktøy, inkludert lovverk, planer, kjøp av tjenester og
tilskudd.

Utforming av
eierstrategier

Eierstrategier bør omfatte selskapets formål, mål og forventninger,
krav til samfunnsansvar og etikk, utbyttepolitikk, kapitalstruktur
og krav til selskapets oppgaveløsning og resultater de nærmeste
årene. Strategiene bør gjennomgås årlig og oppdateres hvert 3 – 5
år.

Vista Analyse

45

35/16 Rapport om eierstyring i Vestfold fylkeskommune - oppfølging av eierskap - 16/00165-1 Rapport om eierstyring i Vestfold fylkeskommune - oppfølging av eierskap : Eierstyring i Vestfold fylkeskommune Vista Analyse 2016 35.pdf

Eierstyring i Vestfold fylkeskommune

4.

Hvordan kan en eierskapsmelding for VFK utformes?

4.1 NOU om ny kommunelov
NOU 2016:4 foreslår
lovfestet krav til jevnlige
eierskapsmeldinger

Det offentlige utvalget som har vurdert ny kommunelov peker på
viktige utfordringer i (fylkes)kommunenes styring og kontroll med
ekstern virksomhet. Det vises til at det mangler tydelige krav til
selskapene og at komplekse eierstrukturer gjør disse vanskelig å
styre. Utvalget konkluderer med at det er behov for å styrke den
folkevalgte forankringen av eierstyringen, og foreslår at ny
kommunelov skal stille krav om at alle kommuner og
fylkeskommuner legger fram en eierskapsmelding minst en gang
hver valgperiode.

Foreslåtte krav til
eierskapsmeldingen

Utvalget forslår at loven stiller visse minimumskrav til
eierskapsmeldingene:
De
bør
redegjøre
for
hvilke
eierstyringsprinsipper (fylkes)kommunen legger til grunn, gi en
oversikt over eierporteføljen og definere eierens formål for hvert
enkelt selskap. Det anbefales også at meldingene inneholder en
vurdering av selskapenes resultater i forhold til de angitte målene,
og redegjør for hvordan den løpende eierstyringen forankres i
kommunens organer.

4.2 Eierskapsmeldinger i andre (fylkes)kommuner
Betydelig økning i
(fylkes)kommunale
selskaper

Antallet kommunale selskaper har økt betydelig de siste 15 årene.
Det er nå 2400 aksjeselskaper eid av kommuner og
fylkeskommuner, 350 interkommunale selskaper og mer enn 200
kommunale foretak.8 Til sammenligning var det 1000
aksjeselskaper, ingen IKS og ingen KF i 2000. Staten og mange
kommuner har lagt mye arbeid i utvikling og styrking av
eierskapsfunksjonen, og det er framlagt en rekke eierstrategier,
eierskapsstrategier og, eierskapsmeldinger. Det har også blitt
utviklet standarder for god eierstyring både i Norge og
internasjonalt.9 Vedlegg 3 gir en oversikt over eierskapsmeldinger
fra seks norske kommuner og fylkeskommuner

Ulikt omfang og
utforming

Det framgår av vedlegg 3 at det er betydelige forskjeller i omfang
og utforming av eierskapsmeldingen. Ytterpunktene er Oslo, som
har en svært kort melding med fokus på overordnede prinsipper,
og Hedmark, som har en lang melding med svært detaljerte
gjennomganger av de ulike selskapene.

«Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap», NIBR, 2015; og
«Kommunale foretak – Konsekvenser for folkevalgt styring og lokaldemokrati», IRIS, 2012.
9 Se for eksempel «KS anbefalinger om kommunalt eierskap» og «OECD guidelines for corporate
governance of state-owned enterprises».
8
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Hovedelementene er
ganske like

De fleste meldingene omfatter noen av de samme
hovedelementene. Det sies noe om prinsipper for
selskapsorganisering og styring av selskaper og det gis en oversikt
over eierskapsporteføljen. Omfanget av og dybden i av disse
elementene er imidlertid ganske forskjellig.

4.3 Fylkeskommunens eierportefølje
Oversikt over
porteføljen

Figur 4.1 gir en oversikt over de selskapene som eies av
Vestfold fylkeskommune ved utgangen av juni 2016. Denne
omfatter 23 forskjellige selskaper, som er inndelt i fire
kategorier. Kategoriinndelingen fokuserer på selskapenes
styrbarhet, slik dette spørsmålet er drøftet i denne rapporten,
og avviker noe fra de kategoriene som fylkeskommunen har
brukt i presentasjonen av selskapene.

.
Figur 4.1: Selskaper eid av VFK

Særlovsselskap

Aksjeselskaper

Fagskolen i Vestfold

Vestfold kollektivtrafikk AS

Skiringssal folkehøyskole

Vestviken kollektivtrafikk AS

Innovasjon Norge

Sandefjord lufthavn AS

Interkommunalt selskap,
interkommunalt
samarbeid, mv
VIGO IKS
Tannhelsetjenestens
kompetansesenter Sør IKS

Vegfinans AS
BTV Investeringsfond AS
Vestfold Festspillene AS
Telemark Vestfold Regionteater
AS
Viken Filmsenter AS

Gea Norvegica Geopark IKS
Larvik Arena IKS
Vestfoldmuseene IKS
Vestfold interkommunale
kontrollutvalgssekretariat
Vestfold kommunerevisjon
Farmannsveien 36

Stiftelser
Heyerdahl Instituttet
Vestfold Museum
Haugar Vestfold Kunstmuseums
samling

Osloregionens Europakontor

Vista Analyse

47

35/16 Rapport om eierstyring i Vestfold fylkeskommune - oppfølging av eierskap - 16/00165-1 Rapport om eierstyring i Vestfold fylkeskommune - oppfølging av eierskap : Eierstyring i Vestfold fylkeskommune Vista Analyse 2016 35.pdf

Eierstyring i Vestfold fylkeskommune

Særlovsselskap

VFK har to heleide særlovsselskaper samt en eierandel på 2,6
% i Innovasjon Norge. De to heleide selskapene har mange
likheter med FKF som er diskutert tidligere i rapporten, men
den juridiske statusen er til dels uklar. Fagskolen i Vestfold er
regulert gjennom lov, vedtekter og avtale med Høyskolen i
Vestfold, og fylkestinget har behandlet en rekke saker
angående fagskolen. Den ser ut til å være fullt integrert i
fylkeskommunens utdanningssektor og er trolig ikke en egen
juridisk enhet. For Skiringssal folkehøyskole er styringen mer
uklar. VFKs webside inneholder ingen vedtekter eller politiske
saker, og det er uklart om denne er en egen juridisk enhet. For
Skiringssal ville det være klargjørende å fastsette vedtekter.
For begge bør det tydeliggjøres om de er egne juridiske enheter.
Når det gjelder eierandelen i Innovasjon Norge pågår det en
diskusjon om fylkeskommunenes eierskap på nasjonalt nivå og
denne drøftes ikke her.

Interkommunale
selskap og lignende
enheter

Fylkeskommunen er deltar i fem interkommunale selskap, to
interkommunale samarbeid, et sameie og en forening.
Styringsrammene er klare og ganske likartede for alle
enhetene. Sameiet og foreningen (som formelt sett ikke er et
selskap) er strukturert på en måte som ligner på et IKS eller et
interkommunalt samarbeid.

Aksjeselskap

VFK eier åtte aksjeselskap, alene eller sammen med andre. For
flere av disse er det de senere årene lagt mye arbeid i avklaring
av formål og oppdatering av vedtekter. Til tross for
anbefalingene fra 2008 og Fylkestingets vedtak om
eierprinsipper er det i liten grad laget formelle eierstrategier
for selskapene. Slike eierstrategier vil være et viktig instrument
for å sikre langsiktig strategisk styring av selskapene. Dette er
spesielt viktig for de største og mest komplekse selskapene,
som Vestfold Kollektivtrafikk og Sandefjord lufthavn.

Stiftelser

Antall stiftelser har blitt redusert de seneste årene, i tråd med
Fylkestingets vedtak. Det gjenstår nå kun tre stiftelser, som alle
har tilknytning til museumssektoren. Det er naturlig å fortsette
arbeidet med vurdering av om disse tre etter hvert kan inngå i
Vestfold museum IKS.

4.4 Opsjoner for VFKs eierskapsmelding
Hovedstruktur

En eierskapsmelding
hovedelementer:
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Krav og forventninger til selskapene

Formål

Formålet med eierskapsmeldingen bør være å vise hvordan
fylkeskommunens eierskap bidrar til å løse fylkeskommunale
oppgaver og oppnå definerte mål. Gjennom å fremme en melding
med jevne mellomrom blir fylkestinget bevisst på betydningen av
dette feltet og får muligheten til å ta aktivt eierskap til
politikkutformingen. En eierskapsmelding bør fremmes minst en
gang hver valgperiode, og vil også bidra til økt bevissthet blant
samarbeidspartnere og publikum om fylkeskommunens arbeid på
dette feltet. Denne delen av en eierskapsmelding kan bygge på
kapittel 1 i denne rapporten.

Prinsipper for valg av
selskapsform

En eierskapsmelding bør redegjøre for hvilke prinsipper
fylkeskommunen legger til grunn for å organisere sine oppgaver på
ulike måter, og forklare hvorfor de virksomhetene
fylkeskommunen eier har fått den formen de har. Denne delen av
en eierskapsmelding kan bygge på kapittel 2 i denne rapporten.

Prinsipper for styring
av selskaper

Prinsipper for selskapsstyringen blir en viktig del av meldingen. De
overordnede prinsippene bør relateres til den konkrete styringen
av spesifikke selskaper. Denne delen av en eierskapsmelding kan
bygge på kapittel 3 i denne rapporten.

FKs portefølje av
selskaper

Meldingen må gi en oversikt over alle selskapene og
selskapslignende enhetene fylkeskommunen eier. Selskapene bør
grupperes både etter juridisk form og etter formål, for eksempel
forretningsmessige mål, effektiv tjenesteproduksjon eller
samfunnsutvikling. Ofte vil selskapene ha flere formål.
Porteføljeoversikten bør oppsummere selskapenes resultater i
forhold til måltall over tid, med forklaring av viktige avvik og
endringer. Det bør også gis en oversikt over selskapenes finansielle
stilling, inkludert data for soliditet, lønnsomhet og likviditet.
Gjennomførte og planlagte endringer i porteføljen bør også
omtales.

Krav og forventninger
til selskapene

I tillegg til porteføljeoversikten, bør meldingen redegjøre for
hovedelementene for fylkeskommunens eierstrategi for hvert av
selskapene og de krav og forventninger som stilles til hvert selskap.
For å kunne gi denne typen redegjørelse vil det være nødvendig å
utarbeide spesifikke eierstrategier for selskapene. Hovedfokuset
bør være på de største og viktigste selskapene men for å få et
helhetsbilde er det også nyttig å gi summariske redegjørelser for de
mindre enhetene.

4.5 Oppsummering og konklusjoner
Foreslått lovkrav om
eierskapsmelding

Vista Analyse

NOU 2016:44 har foreslått et lovfestet krav om eierskapsmeldinger
minst hvert fjerde år i norske kommuner og fylkeskommuner.
Meldingene skal redegjøre for prinsipper for selskapsstyring, gi en
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oversikt over selskapsporteføljen og drøfte formål og resultater for
hvert selskap.
Mange
eierskapsmeldinger
allerede

Mange norske kommuner og fylkeskommuner har allerede laget
eierskapsmeldinger. Omfang og utforming varierer, emn de
omfatter vanligvis styringsprinsipper så vel som drøfting av
selskapsporteføljen.

Fylkeskommunens
eierportefølje

Det vil være nyttig å klargjøre den juridiske statusen for Fagskolen
i Vestfold og Skiringssal folkehøyskole, og nedfelle dette i
vedtekter. Det er også naturlig å vurdere om aktivitetene i
fylkeskommunens tre gjenværende stiftelser kan inngå i Vestfold
museum IKS.

Eierskapsmelding for
En eierskapsmelding for VFK kan bygge på denne rapporten, men
VFK krever utdyping av vil kreve mer dyptgående arbeid i forhold til de enkelte selskapene.
eierstrategier
Det bør lages spesifikke eierstrategier, spesielt for de største og
viktigste selskapene. I første omgang kan det være naturlig å
fokusere på eierstrategier for Vestfold kollektivtrafikk og
Sandefjord lufthavn.
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Vedlegg 1: Status for 2008 anbefalinger
Selskap

Juridisk form

Anbefaling i 2008
rapport

Status for
gjennomføring

Ingen

-

Vurdere alternativ
organisering

Ingen endring

Ikke omtalt,
eierandel fra 2009

-

Særlovsselskaper (ligner på FKF)
Fagskolen i Vestfold

Særlovsselskap
Juridisk enhet?

Skiringssal
folkehøyskole

Særlovsselskap

Innovasjon Norge

Særlovsselskap

Juridisk enhet?

Interkommunale selskaper, interkommunale samarbeid og lignende
VIGO

IKS

Ikke omtalt,
opprettet 2012

Tannhelsetjenestens
kompetansesenter Sør

IKS

Ikke omtalt,
opprettet 2009

-

Gea Norvegica Geopark

IKS

Leveranseavtale for
støttefunksjoner

Ikke
gjennomført

Larvik Arena

IKS

Ikke omtalt,
opprettet 2008

-

Vestfoldmuseene

IKS

Ikke omtalt,
opprettet 2009

-

Vestfold
interkommunale
kontrollutvalgssekretariat

Interkommunalt
samarbeid

Ingen endring

Vestfold
kommunerevisjon

Interkommunalt
samarbeid

Vurder
konkurranseutsetti
ng og
ressursfordeling
VIKS og VKR

Farmannsveien 36

Sameie

Ikke omtalt,
opprettet 2010

-

Osloregionens
Europakontor

Forening

Ingen

-

Vestfold
kollektivtrafikk

AS

Eierstrategi

Nytt formål 2015

Vestviken
kollektivtrafikk

AS

Eierstrategi

Nytt formål 2015

Aksjeselskaper
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Sandefjord lufthavn

AS

Eierstrategi,
gjennomgang
vedtekter og
aksjonæravtale

Vedtekter
oppdatert i 2011

Vegfinans

AS

Ikke omtalt,
eierskap fra 2013

-

BTV Investeringsfond

AS

Eierskap vurderes

Fond avvikles
2016

Vestfold Festspillene

AS

Eierstrategi

Vedtekter og
aksjonæravtale
oppdatert i 2014

Vurdere
eiersammensetning
Telemark og Vestfold
Regionteater

AS

Eierstrategi
Vurder eierskap

Vedtekter
oppdatert i 2012

Gjennomgå
vedtekter og
aksjonæravtale
Viken Filmsenter

AS

Ikke omtalt,
opprettet 2011

-

Heyerdahl Instituttet

Stiftelse

Vurder organisering Gjennomført

Vestfold Museum

Stiftelse

Vurdere
museumssektoren

Gjennomført

Haugar Vestfold
Stiftelse
Kunstmuseums samling

Vurdere
museumssektoren

Gjennomført

Stiftelser
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Eierstyring i Vestfold fylkeskommune

Vedlegg 2: Ansvar, arenaer og styringsverktøy for ulike roller
Rolle

Ansvar

Arenaer

Styringsverktøy

Eier

Forvaltning av formål
og verdier

Generalforsamling
(AS)

Vedtekter

Signaler til styret

Representantskap
(IKS)

Aksjonæravtale

Eiermøte

Stiftelsesmøter
Eierstrategi

Velge styre

Selskapsavtale

Vedtak i
generalforsamling
Valg av
styremedlemmer
Bundet mandat til
representant i
eierorgan
Styret

Forvaltning av
selskapet
Følge opp signaler
fra eierorganer

Styremøte

Forretningsplan

Styreseminar

Strategi

Generalforsamling

Budsjett

Strategi

Regnskap

Økonomisk styring
og kontroll

Oppfølging av daglig
leder

Ansette daglig leder

Vedtak i styremøtene
Forankring i
eierorgan

Daglig leder

Daglig ledelse

Interne møter

Strategi

Følge opp signaler
og vedtak fra styret

Eksterne møter

Budsjett
Regnskap
Ansettelse og
oppfølging av
ansatte

Fylkesadministrasj
onen

Kontrollutvalget

Vista Analyse

Underlag for innspill
til eierorganer

Fylkestinget

Saksdokumenter til
fylkestinget

Evt. kjøp av tjenester
fra enheten

Leveranseavtaler

Påse revisjon av
regnskaper

Revisjon

53

35/16 Rapport om eierstyring i Vestfold fylkeskommune - oppfølging av eierskap - 16/00165-1 Rapport om eierstyring i Vestfold fylkeskommune - oppfølging av eierskap : Eierstyring i Vestfold fylkeskommune Vista Analyse 2016 35.pdf

Eierstyring i Vestfold fylkeskommune
Påse at det føres
kontroll med
økonomisk
forvaltning og at
måloppnåelse,
virkninger m.v.
vurderes
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Eierstyring i Vestfold fylkeskommune

Vedlegg 3: Eierskapsmeldinger seks (fylkes)kommuner

Tittel

Akershus FK

Hedmark FK

Telemark FK

Oslo

Bergen

Stavanger

Eierskapsmelding

Eierskapsmelding

Eierskapsmelding

Eierstyring av aksjeselskaper

Eierskapsmelding

Eierskapspolitikk

År

2015

2014

2016

2011

2011

2013

Antall sider

31

190

26

15

75

73

Antall selskap

26

39

28

32

44

37

Innledning

Sammendrag

Eierskapspolitikk

Innledning

Eierstyring

Fylkesrådets innledning
Prinsipper for eierstyring og
styringsmuligheter

Eierinteresser

Energi/Klima

Oslo kommunes aksjeeie

Retningslinjer fastsettelse
styrehonorar

Kommunens ulike roller
Byrådets prinsipper for god
eierstyring av Aksjeselskap
Rolle- og ansvarsfordelingen
mellom styret og eier i
aksjeloven

Referanser og henvisninger

Vista Analyse

Hensikt med
eierskapsmeldingen

Eierskapsstrategi
Oversikt over fylkeskommunens
Sektorvis selskapsgjennomgang eierskap
Ulike selskaps- og
samarbeidsformer
Selskapsportefølje 2014
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Forord
Innledning, sammendrag og
bystyrets vedtak
Oversikt over kommunens
eierskap i aksjeselskap og
kommunale foretak
Prinsipielle sider ved offentlig
eierskap

Forord
Stavanger kommunes
eierskapsmelding

Krav til et godt eierskap
Alternative
organisasjonsformer for
kommunal virksomhet
Gjennomgang av kommunens
eierinteresser
Mal styreinstruks for
aksjeselskap og kommunale
foretak

Selskapsformer

Omfang og utvikling av
kommunens eierskap
Stavanger kommunes
eierskapspolitikk

Avviklede/avhendede selskap
Selskapskontroller - Roller,
ansvar og myndighet
KS - Anbefalinger om eierstyring
og selskapsledelse
Habilitetsregler for
folkevalgte/offentlige
tjenestemenn
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Oppfølging av eierskap - Rapport om eierstyring i Vestfold fylkeskommune.
Sammendrag
Fylkesrådmannen har bestilt en rapport som oppdaterer lovgivningen og som gir grunnlag for
videreutvikling av aktivt eierskap i Vestfold fylkeskommune. I den forbindelse har Vista
Analyse utarbeidet rapport 2016/35 om Eierstyring i Vestfold fylkeskommune. Rapporten
peker på forhold ved samfunnsutviklingen som gir et mer komplekst bilde av behov for aktivt
og tydelig eierstyring. På denne bakgrunn er det foreslått noen mindre endringer i gjeldende
styringsprinsipper for Vestfold fylkeskommune, samt forslag om utarbeidelse av eierstrategi
for noen angitte selskaper.
I fylkesrådmannens innstilling fremkommer endret tekst og tillegg av tekst i forhold til tidligere
vedtatte prinsipper, i kursiv.
Fylkesrådmannens innstilling
1. Rapport 2016/35 - Eierstyring i Vestfold fylkeskommune tas til orientering.
2. Det vedtas følgende styringsprinsipper for Vestfold fylkeskommunens eieroppfølging:
1) Fylkeskommunens kjernevirksomhet organiseres normalt innenfor den ordinære
fylkesorganisasjonen.
2) Organisasjonsformen for fristilte enheter tilpasses styringsbehov, økonomisk risiko
og finansieringsbehov, ulike former for ekstern påvirkning, konkurranseforhold, behov
for innovasjon og nytenkning og behovet for andre aktører og/eller eiere. De ulike
hensyn bør drøftes og vektes opp mot hverandre.
3) Fylkeskommunen skal utøve aktivt eierskap, og nedfelle tydelige rammer for de
fristilte enhetene. Rammene nedfelles i eierstrategier, vedtekter og vedtak i
eierorganene.
4) Styre og daglig ledelse skal sikres forutsigbarhet og handlefrihet innenfor de
rammene eierne setter for virksomheten.
5) Styret og de enkelte styremedlemmene skal arbeide for selskapets beste, og ikke
representere en enkelt eier, ett enkelt politisk parti eller andre enkeltinteressenter.
6) Styret skal sammensettes ut fra hva som samlet sett bidrar til å femme formålet
med selskapet: herunder kompetanse, kapasitet, mangfold og uavhengighet fra andre
selskapsorganer. I den grad det anses hensiktsmessig skal det tilstrebes å fastsette i
vedtekter eller selskapsavtale at valg av styremedlemmer skal skje ved en
valgkomite. Valgkomiteens medlemmer bør ikke være representanter i fylkesting og
hovedutvalg, fylkesrådmannen og saksbehandlere for eierorganene i fristilte enheter
der fylkeskommunen er hel- eller deleier.
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7) Representanter i fylkesting og hovedutvalg, fylkesrådmannen og saksbehandlere
for eierorganene bør ikke sitte som styret i fristilte enheter der fylkeskommunen er
hel- eller deleier.
8) På områder der fylkeskommunen både er eier og kjøper av tjenester, utøves den
politiske styringen i første rekke gjennom rammeavtale og leveranseavtale for
tjenesteleveransen.
3. Folkevalgte, ansatte og styremedlemmer skal registrere sine verv i KS
styrevervregister.
4. Det utarbeides eierstrategi for følgende selskaper i perioden 2016 - 2017:
a) Vestfold Kollektivtrafikk AS
b) Sandefjord Flyplass AS (Torp)
c) Fagskolen i Vestfold
d) Telemark og Vestfold Regionteater AS (Teater Ibsen)

Tønsberg, 17.08.2016

Egil Johansen
fylkesrådmann
Lisbeth Eek Svensson
direktør

Vedlegg: Rapport 2016/35 - Eierstyring i Vestfold fylkeskommune av Vista Analyse.

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:
Fylkestinget vedtok i september 2007 å igangsette et arbeid med å utforme rammer for
utøvelse av eierskap. Arbeidet ble organisert gjennom prosjektet Eierskap i
utviklingsperspektiv, ledet av Vista analyse sammen med politisk og administrativ ledelse.
Formålet bak arbeidet i 2007 var å legge grunnlag for at Vestfold fylkeskommune skulle
kunne opptre aktivt og forutsigbart som eier, og føre en bevisst og åpen eierskapspolitikk.
Hovedvekten er lagt på styringsaspektene ved anvendelse av prosjekter, selskaper,
foreninger, stiftelser og lignende for å løse samfunnsoppgavene knyttet til egne
kjerneoppgaver.
Det ble på denne bakgrunn trukket opp prinsipper for styring av fristilte enheter vedtatt i
fylkestinget, sak 33/08 i møte 29.04.2008.
Nåværende styringsprinsipper er som følger:
1. Fylkesutvalget slutter seg til de prinsipper som er trukket opp i rapporten Eierskap i et
utviklingsperspektiv.
2. Fylkeskommunens kjernevirksomhet organiseres normalt innenfor den ordinære
fylkesorganisasjonen. Fristilling kan være aktuelt for virksomheter der behovet for direkte
styring er lite og/eller avhengigheten av andre aktører er stort.
3. Organisasjonsformen for fristilte enheter tilpasses styringsbehov, økonomisk risiko og
behov for å trekke inn andre eiere.
4. Fylkeskommunen skal utøve aktivt eierskap, og nedfelle tydelige rammer for de fristilte
enhetene. Rammene nedfelles i eierstrategier, vedtekter og vedtak i eierorganene.
5. Styre og daglig ledelse skal sikres forutsigbarhet og handlefrihet innenfor de rammene
eierne setter for virksomheten.
6. Styret og de enkelte styremedlemmene skal arbeide for selskapets beste, og ikke
representere en enkelt eier, ett enkelt politisk parti eller andre enkeltinteressenter.
7. Styret skal sammensettes ut fra hva som samlet sett bidrar til å femme formålet med
selskapet: herunder kompetanse, kapasitet, mangfold og uavhengighet fra andre
selskapsorganer.
8. Representanter i fylkesting og hovedutvalg, fylkesrådmannen og saksbehandlere for
eierorganene bør ikke sitte i styrer for virksomheter der fylkeskommunen er hel- eller deleier.
9. På områder der fylkeskommunen både er eier og kjøper av tjenester, utøves den politiske
styringen i første rekke gjennom rammeavtale og leveranseavtale for tjenesteleveransen.
10. Fylkesrådmannen tar initiativ til konkrete endringer for de enkelte virksomhetene i tråd
med prinsippene i rapporten.
11. Endringene i styresammensetning gjennomføres ved første anledning i de respektive
eierorganene. De øvrige endringene gjennomføres når det vurderes hensiktsmessig.
Vista analyse har på bestilling fra fylkesrådmannen utarbeidet rapport 2016/35 om
Eierstyring i Vestfold fylkeskommune i samarbeid med fylkesrådmannens administrasjon
og etter drøftelse i politisk verksted for fylkesutvalget våren 2016. Arbeidet med rapporten ble
ferdigstilt i august 2016.
Formålet med utarbeidelse av ny rapport i 2016 har vært å få en oppdatering ift endringer i
lovverk, og et ønske om å få et bredere grunnlag for videreutvikling av aktivt eierskap. I
denne forbindelse har det vært ønsket å se på samspillet mellom politisk ledelse,
administrasjon og selskapet som selvstendig rettssubjekt, herunder eiers mulighet til å
benytte uformelle og formelle styringsverktøy og arenaer. Vista analyse har samtidig tolket
samfunnsutviklingen og sett at den både kompliserer valg av selskapsform og utfordringer
selskapet står overfor.

3

35/16 Rapport om eierstyring i Vestfold fylkeskommune - oppfølging av eierskap - 16/00165-1 Rapport om eierstyring i Vestfold fylkeskommune - oppfølging av eierskap : Oppfølging av eierskap - Rapport om eierstyring i Vestfold fylkeskommune.

På denne bakgrunn er det hensiktsmessig å fremme ny sak om prinsipper for styring av
fristilte enheter, som tar i seg også momenter fra rapport om Vestfold fylkeskommunens
eierstyring. Det oppleves samtidig at det ikke er uenighet om de styringsprinsipper som ble
vedtatt av fylkestinget i 2007, slik at styringsprinsippene ikke underlegges store endringer.
I tillegg er hensiktsmessig på bakgrunn av rapportens oppmerksomhet om eierstrategi som
styringsverktøy å starte et arbeid med dette overfor enkelte selskaper.
Saksutredning:
Rapporten 2016/35 om Eierstyring i Vestfold fylkeskommune tar et utgangspunkt i tidligere
rapport fra Vista analyse fra 2007 – eierskap i utviklingsperspektiv. Rapporten drøfter
ytterligere eierstyring av selskaper i Vestfold fylkeskommune og gir økt fokus på flere
områder av fylkeskommunens eierskap som presenteres nedenfor. Der det økte fokus fører
til endringer i styringsprinsippene bemerkes dette særskilt.
Fristilte enheter
Begrepet selskap omfatter alle organisasjonsformer som ligger utenfor fylkeskommunens
egen administrasjon:
 AS (aksjeselskap)
 IKS (Interkommunalt selskap)
 FKF (fylkeskommunalt foretak)
 Stiftelse
 Prosjekt
Begrepet selskap er synonymt med begrepet fristilt virksomhet, som benyttes som begrep i
mye av litteraturen på dette saksfeltet. I Vestfold fylkeskommune er rapporten mest relevant i
forhold til AS og IKS. Vestfold fylkeskommune har ikke pt FKF. Tidligere er Vestfold
fylkeskommunes eierskap – stiftelser blitt behandlet i fylkestingets sak 18/09 i møte 28.04.09
og i fylkestingets sak 86/14. Det følger av vedtakspunkt nr. 1: «Fylkeskommunen skal
generelt være tilbakeholden med å støtte opp under etablering av nye stiftelser. På områder
hvor fylkeskommunen har et ansvar bør oppgavene ivaretas på en måte som gir
fylkeskommunen mulighet for direkte styring.» I rapporten anbefales ikke stiftelser som en
egnet fristilt enhet ved valg av organisasjonsform for Vestfold fylkeskommune, med mindre
man ønsker at en virksomhet skal eksistere, men ikke vil styre eller ha ansvar for denne
virksomheten.
Fylkeskommunens samfunnsoppdrag
Det er i rapporten pekt på fylkeskommunens rolle som tjenesteyter, demokratisk arena,
myndighetsutøver og samfunnsutvikler. I realiteten har fylkeskommunen mer enn en rolle i
forhold til flere oppgaver.
Fylkeskommunens formål med etablering av et selskap er ofte oppfyllelse av sitt
samfunnsansvar og oppnå spesifikke mål forankret i de sentrale resultatmålene for
virksomheten (beskrevet i budsjett og økonomiplan). Et selskap må organiseres slik at det
har forutsetninger for effektiv og lønnsom drift over tid, samtidig som selskapet må sikres
tilstrekkelig kapital og langsiktig finansiering.
Det pekes på at offentlig eide selskaper vanligvis har komplekse formål og målbilder, og at
risikoene disse selskapene står overfor kan være komplekse og uoversiktlige. Effektiv styring
kan være en utfordring. Risiko kan være knyttet til både oppfyllelse av samfunnsoppdraget,
til økonomiske forhold og til samarbeid mellom ulike aktører. Kartlegging av risikoer blir en
viktig faktor ved vurderingen av hvorvidt fylkeskommunen skal etablere et selskap og hvilke
formål det skal oppfylles.
Åpenhet om fylkeskommunale mål, strategier og tiltak og aktiv debatt om hvordan disse bør
innrettes, bidrar til å oppfylle aspekter ved fylkeskommunens samfunnsansvar. Det er også
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nødvendig å sikre klare og transparente beslutningsprosesser og effektiv informasjonsflyt
mellom selskapet og eierne.
Organisering av fylkeskommunens virksomheter (styringsprinsipper 1 og 2)
Rapporten forutsetter at eierskap skal bidra til oppfyllelse av mål, realisering av strategier og
utøvelse av fylkeskommunens roller på ulike områder. De viktigste hensyn når
fylkeskommunen skal utøve eierskap oppsummeres følgende:
 Styringsbehov
 Avhengighet av andre
 Konkurranseforhold
 Finansiering
I dag er det et styringsprinsipp at fylkeskommunens kjernevirksomhet normalt organiseres
innenfor den ordinære fylkesorganisasjon. Rapporten uttrykker at oppgaver knyttet til
strategiutvikling, planlegging, tilrettelegging for demokratiske prosesser og
myndighetsutøvelse som hovedregel bør beholdes i egen organisasjon. Dette er faktorer
som ofte gir stort styringsbehov. Dette er i tråd med gjeldende styringsprinsipp i dag.
For mange oppgaver kan ønsket resultat bare oppnås med etablering av fristilte enheter,
særlig for eksempel med etablering av et AS eller IKS.
På bakgrunn av samfunnsutviklingen er det i rapporten beskrevet ytterligere hensyn som bør
drøftes og avveies forut for et strategisk valg av egenorganisering av oppgave eller valg av
fristilt enhet. Dette gjelder behovet for innovasjon og nytekning, ulike risiko som selskapet
står overfor, hensynet til og konsekvenser for ansatte som trygghet og lønn. I tillegg er det
pekt på andre utfordringer et selskap står overfor, dvs konkurranseforholdet ift skattemessige
regler og hensyn, offentlige anskaffelser og statsstøtte. Det er pekt på en modell for
avveining av ulike hensyn og til dels motstridende hensyn ved valg av organisasjonsform,
som bygger på teknikk i anbuds/evalueringsprosesser.
På denne bakgrunn er det grunn til å nyansere styringsprinsipp nr. 2 til også å ta inn over
seg nevnte hensyn ved valg av organisasjonsform:
«Organisasjonsformen for fristilte enheter tilpasses styringsbehov, økonomisk risiko og
finansieringsbehov, ulike former for ekstern påvirkning, konkurranseforhold, behov for
innovasjon og nytenkning, behovet for andre aktører og/eller eiere. De ulike hensyn bør
drøftes og vektes opp mot hverandre.»
Rolleforståelse og tydelige rammer for fristilt enhet.
Fristilling gir flere roller i forhold til en ordinær fylkeskommunal organisering der styring i sin
helhet ivaretas av fylkestinget:
 Eierorganer (generalforsamling, representantskap)
 Styret
 Daglig leder
 Fylkestinget
 Fylkesadministrasjonen
 Kontrollutvalget
 Revisor
I rapporten er det pekt på at en klar rolleforståelse er viktig for vellykket selskapsstyring. Det
forskjellige roller er gjennomgått for å klargjøre forholdet mellom beslutninger i folkevalgte
organer og behovet for å gjennomføre beslutningen i selskapets organer. Det er fokus på
formelle og uformelle styringsverktøy og styringsarenaer. Det er tydeliggjort de forskjellige
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hensyn som foranlediger styringsbehov. De ulike roller i styring av selskaper, og eiers rolle
og arenaer er særlig omtalt.
Eierrollen utøves gjennom en kombinasjon av styrende dokumenter og vedtak i
eierorganene. Klare styrende dokumenter kan redusere behovet for eierstyring via
eierorganer. De viktigste styrende dokumenter er:
 Stiftelsesdokumentet
 Vedtekter for AS og selskapsavtale for IKS
 Aksjonæravtale (AS)
 Eierstrategi
 Leveranseavtaler
Eierstyring ved utarbeidelse av eierstrategi
Rapporten legger til grunn at det bør utarbeides eierstrategier for alle selskaper
fylkeskommunen eier. Spesielt for de større selskapene kan dette bidra til mer målrettet
styring og oppfyllelse av fylkeskommunens målsettinger. En «eierstrategi» kan forstås på
ulike måter, og eierstrategiens form bør tilpasses det som er hensiktsmessig for det enkelte
selskap. Det er tenkelig at fylkeskommunen vedtar en eierstrategi for egen håndtering av et
selskap, uavhengig av eventuelle andre eiere. En eierstrategi kan videre utarbeides som et
selvstendig dokument, i samarbeid med de øvrige eierne, og vedtas i selskapets organer.
Fylkeskommunen har også erfaring med at den faktiske eierstrategien legges inn som
elementer i stiftelsesdokument, i vedtektene/selskapsavtalen eller i en aksjonæravtale.
Det er et viktig element i styring av et selskap at fylkeskommunen gjennomgår og vurderer
utarbeidelse av eierstrategier. Vestfold Festspillene AS var for en tid tilbake i en prosess der
behovet var å få på plass en strategi for selskapet alle eierne kunne slutte seg til. Her ble
den omforente eierstrategien nedfelt i nye vedtekter, og gjennom en ny aksjonæravtale.
Kontrollutvalget har pekt på behovet for klare strategier for selskapsstyring, og konkret at det
bør utarbeides eierstrategi i Teater Ibsen. Rapporten fra Vista Analyse er klar i sin
anbefaling, og peker på hensiktsmessigheten ved eierstrategier som styringsverktøy. Det er
gode grunner til å vurdere om fylkeskommunen skal ta initiativ til en klargjøring av
eierstrategi også for andre selskaper.
Fylkesrådmannen utarbeider eierstrategi knyttet til følgende selskaper i perioden 2016 –
2017. Det fremlegges egne saker knyttet til hvert selskap:
Vestfold Kollektivtrafikk AS
Selskapet har til formål å kjøpe transporttjenester og samordne offentlig betalte transporter,
samt drive og leie- og eller eie kollektivtrafikkterminaler, rute opplysningstjenester. Selskapet
har en stor regional betydning og ivaretar en sentral fylkeskommunal oppgave.
Sandefjord Flyplass AS (Torp)
Lufthavnen er sentral for å få en utvikling som dekker næringslivets og andre reisendes
behov for en regional flyplass. Vestfold fylkeskommune er i dag største medeier i Sandefjord
lufthavn AS med 43,26 %.
Selskapet er en viktig regional aktør og eierskapet i lufthavnen er viktig for fylkeskommunen
for å påvirke utviklingen av selskapet slik at det samstemmer med de strategier som trekkes
opp for den regionale utviklingen i fylket.
Fagskolen i Vestfold
Fagskolen i Vestfold er et viktig virkemiddel for regional utvikling og partnerskap med
næringslivet i Vestfold.
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Telemark og Vestfold Regionteater AS (Teater Ibsen)
Teater Ibsen skal gi befolkningen i fylkene et profesjonelt og allsidig teatertilbud i Telemark
og Vestfold.
Styrets oppgaver og sammensetning
Styrets oppgaver er særlig gjennomgått, og også med fokus på praktisk rettede områder
som; styremedlemmers og styreleders ansvar, prokura og signaturrett. I tillegg er
styringsverktøyet styreinstruks gjennomgått.
Valg av styremedlemmer
Det formelle valget av styremedlemmer foretas på generalforsamling eller
representantskapsmøtet. Prosessen med valg kan ha pågått i lang tid forut for dette, og
eierne kan alene eller i felleskap har blitt enige om styresammensetning forut for
generalforsamling og representantskap. Rapporten oppstiller følgende kriterier for
styresammensetning:
 Kompetanse
 Kapasitet
 Mangfold
 Uavhengighet
Styret har ansvar for alle sider ved virksomheten, og være en støttespiller for daglig leder.
Styrets kompetanse bør reflektere dette. De viktigste kompetanseområdene bør være
representert som økonomi, jus, sektor/bransjekompetanse og politiske prosesser.
Uavhengighet mellom utøverne av ulike roller henger tett sammen med behovet for å unngå
habilitetskonflikter. Folkevalgte som sitter i ledelse eller styre i selskaper blir automatisk
inhabile hvis selskapene er hel- eller deleid offentlig selskap. Fylkesrådmannen kan ikke sitte
i styret for virksomhet som er hel- eller deleid av fylkeskommunen. Dette er i samsvar med
gjeldende styringsprinsipp i dag og foreslås videreført.
I rapporten vises det til KS retningslinjer for eierstyring anbefaler bruk av valgkomite for alle
(fylkes) kommunalt eide AS og IKS. Kontrollutvalget har for Teater Ibsen også pekt på at det
bør etableres valgkomite. En valgkomite reguleres i bestemmelse i vedtekt eller
selskapsavtale. Valgkomiteer er nyttige for selskaper hvor eierstruktur er kompleks og det
stilles høye krav til styrets kompetanse. Valgkomiteer er saksforberedende. I rapporten
pekes det på at objektivitet i saksforberedelsen kan tilsi at valgkomiteer primært skal bestå
av representanter fra administrasjon og eksterne ressurspersoner.
I fristilt enhet der Vestfold fylkeskommune er eier sammen med andre aktører eller
fylkeskommunale/kommunale eiere vil etablering av en valgkomite forutsette enighet i
generalforsamling eller representantskap. Etablering av valgkomite bør derfor ikke være et
absolutt krav i et styringsprinsipp. I spørsmålet om valgkomiteens sammensetning bør
tilsvarende styringsprinsipp som ved valg av styremedlemmer legges til grunn.
Det foreslås et tillegg i styringsprinsipp nr. 6 om valg av styremedlemmer som følger:
«Styret skal sammensettes ut fra hva som samlet sett bidrar til å femme formålet med
selskapet: herunder kompetanse, kapasitet, mangfold og uavhengighet fra andre
selskapsorganer. I den grad det anses hensiktsmessig skal det tilstrebes å fastsette i
vedtekter eller selskapsavtale at det valg av styremedlemmer skal skje ved en valgkomite.
Valgkomiteens medlemmer bør ikke være representanter i fylkesting og hovedutvalg,
fylkesrådmannen og saksbehandlere for eierorganene i fristilte enheter der fylkeskommunen
er hel- eller deleier".
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Nåværende styringsprinsipp nr. 10 og 11 foreslås fjernet i forslag til Vestfold
fylkeskommunens nye styringsprinsipper. Disse er i sin helhet relatert til rapport av 2007 og
initierer en oppstart av arbeid med aktivt eierskap, og endringer i styresammensetning som i
ettertid er gjennomført. Det foreslås ikke nye prinsipper som erstatter disse.
KS styrevervregister
Rapporten viser til at KS har etablert et styrevervregister for kommuner, fylkeskommuner og
kommunale selskap. Registrering er et viktig bidrag til å sikre åpenhet om verv og posisjoner
og for å unngå habilitetsproblemer.
Noen (fylkes) kommuner har vedtatt at politikere, ansatte og styremedlemmer skal registrere
seg gjennom et vedtak i fylkesting eller kommunestyret. Andre oppfordrer til at dette gjøres.
Det enkelte selskap kan også vedta at styremedlemmer skal registrere sine verv i registeret,
med dette forutsetter vedtak i generalforsamling eller representantskap.
I et selskap med flere eiere kan det være vanskelig å få til et felles vedtak i generalforsamling
eller representantskap. Det foreslås derfor at fylkestinget fatter et vedtak om at politikere,
ansatte og styremedlemmer tilknyttet Vestfold fylkeskommune skal registrere sine verv i
styreregisteret. Styret i et AS og IKS plikter etter lovgivningen å melde nye styremedlemmer
til brønnøysundregistrene. Registrering i KS styrevervregister kommer da i tillegg.
Fylkesrådmannens bemerkninger:
Fylkesrådmannen bemerker at nåværende styringsprinsipper i hovedsak fortsatt er gode og
formålstjenlige. Det foreslås noen mindre endringer og presiseringer i gjeldende
styringsprinsipper basert på våre erfaringer og innspill i rapporten fra Vista Analyse.
Fylkesrådmannen vurdering er at det er behov for videreutvikling av aktiv eierstyring
gjennom utarbeiding av eierstrategier for det enkelte selskap. En eierstrategi fremstår som
en av flere rammer for tydelig styring i nåværende styringsprinsipper. Ved valg av
organisasjonsform er det grunn til å vurdere andre forhold som et selskap kan stå overfor.
Fylkesrådmannen understreker behovet for grundig analyse av situasjonen før valg av om
det skal utsettes oppgaver i egenregi eller om det skal etableres fristilte enheter.
I rapporten vises det til KS retningslinjer for eierstyring hvor det anbefales bruk av valgkomite
for alle (fylkes) kommunalt eide AS og IKS. Det vil etter fylkesrådmannens vurdering være
hensiktsmessig å benytte valgkomiteer for selskaper med kompleks eierstruktur og der det
stilles høye krav til styrets kompetanse. For å best sikre objektivitet i saksforberedelsen er
fylkesrådmannen av den oppfatning at medlemmer bør velges etter samme styringsprinsipp
som for styremedlemmer i fristilte enheter.
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Oppføling av eierskap - Rapport om eierstyring i Vestfold fylkeskommune.
Sammendrag
Fylkesrådmannen har bestilt en rapport som oppdaterer lovgivningen og som gir grunnlag for
videreutvikling av aktivt eierskap i Vestfold fylkeskommune. I den forbindelse har Vista
Analyse utarbeidet rapport 2016/35 om Eierstyring i Vestfold fylkeskommune. Rapporten
peker på forhold ved samfunnsutviklingen som gir et mer komplekst bilde av behov for aktivt
og tydelig eierstyring. På denne bakgrunn er det foreslått noen mindre endringer i gjeldende
styringsprinsipper for Vestfold fylkeskommune, samt forslag om utarbeidelse av eierstrategi
for noen angitte selskaper.
I fylkesrådmannens innstilling fremkommer endret tekst og tillegg av tekst i forhold til tidligere
vedtatte prinsipper, i kursiv.
Fylkesrådmannens innstilling
1. Rapport 2016/35 - Eierstyring i Vestfold fylkeskommune tas til orientering.
2. Det vedtas følgende styringsprinsipper for Vestfold fylkeskommunens eieroppfølging:
1) Fylkeskommunens kjernevirksomhet organiseres normalt innenfor den ordinære
fylkesorganisasjonen.
2) Organisasjonsformen for fristilte enheter tilpasses styringsbehov, økonomisk risiko
og finansieringsbehov, ulike former for ekstern påvirkning, konkurranseforhold, behov
for innovasjon og nytenkning og behovet for andre aktører og/eller eiere. De ulike
hensyn bør drøftes og vektes opp mot hverandre.
3) Fylkeskommunen skal utøve aktivt eierskap, og nedfelle tydelige rammer for de
fristilte enhetene. Rammene nedfelles i eierstrategier, vedtekter og vedtak i
eierorganene.
4) Styre og daglig ledelse skal sikres forutsigbarhet og handlefrihet innenfor de
rammene eierne setter for virksomheten.
5) Styret og de enkelte styremedlemmene skal arbeide for selskapets beste, og ikke
representere en enkelt eier, ett enkelt politisk parti eller andre enkeltinteressenter.
6) Styret skal sammensettes ut fra hva som samlet sett bidrar til å femme formålet
med selskapet: herunder kompetanse, kapasitet, mangfold og uavhengighet fra andre
selskapsorganer. I den grad det anses hensiktsmessig skal det tilstrebes å fastsette i
vedtekter eller selskapsavtale at valg av styremedlemmer skal skje ved en
valgkomite. Valgkomiteens medlemmer bør ikke være representanter i fylkesting og
hovedutvalg, fylkesrådmannen og saksbehandlere for eierorganene i fristilte enheter
der fylkeskommunen er hel- eller deleier.
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7) Representanter i fylkesting og hovedutvalg, fylkesrådmannen og saksbehandlere
for eierorganene bør ikke sitte som styret i fristilte enheter der fylkeskommunen er
hel- eller deleier.
8) På områder der fylkeskommunen både er eier og kjøper av tjenester, utøves den
politiske styringen i første rekke gjennom rammeavtale og leveranseavtale for
tjenesteleveransen.
3. Folkevalgte, ansatte og styremedlemmer skal registrere sine verv i KS
styrevervregister.
4. Det utarbeides eierstrategi for følgende selskaper i perioden 2016 - 2017:
a) Vestfold Kollektivtrafikk AS
b) Sandefjord Flyplass AS (Torp)
c) Fagskolen i Vestfold
d) Telemark og Vestfold Regionteater AS (Teater Ibsen)

Fylkesutvalget 2015-2019 har behandlet saken i møte 07.09.2016 sak 87/16
Møtebehandling/votering
Fylkesrådmannens innstilling pkt 1-4d ble enstemmig vedtatt
Ny Innstilling
1. Rapport 2016/35 - Eierstyring i Vestfold fylkeskommune tas til orientering.
2. Det vedtas følgende styringsprinsipper for Vestfold fylkeskommunens eieroppfølging:
1) Fylkeskommunens kjernevirksomhet organiseres normalt innenfor den ordinære
fylkesorganisasjonen.
2) Organisasjonsformen for fristilte enheter tilpasses styringsbehov, økonomisk risiko

og finansieringsbehov, ulike former for ekstern påvirkning, konkurranseforhold,
behov for innovasjon og nytenkning og behovet for andre aktører og/eller
eiere. De ulike hensyn bør drøftes og vektes opp mot hverandre.
3) Fylkeskommunen skal utøve aktivt eierskap, og nedfelle tydelige rammer for de
fristilte enhetene. Rammene nedfelles i eierstrategier, vedtekter og vedtak i
eierorganene.
4) Styre og daglig ledelse skal sikres forutsigbarhet og handlefrihet innenfor de
rammene eierne setter for virksomheten.
5) Styret og de enkelte styremedlemmene skal arbeide for selskapets beste, og ikke
representere en enkelt eier, ett enkelt politisk parti eller andre enkeltinteressenter.
6) Styret skal sammensettes ut fra hva som samlet sett bidrar til å femme formålet
med selskapet: herunder kompetanse, kapasitet, mangfold og uavhengighet fra andre
selskapsorganer. I den grad det anses hensiktsmessig skal det tilstrebes å

fastsette i vedtekter eller selskapsavtale at valg av styremedlemmer skal skje
ved en valgkomite. Valgkomiteens medlemmer bør ikke være representanter i
fylkesting og hovedutvalg, fylkesrådmannen og saksbehandlere for
eierorganene i fristilte enheter der fylkeskommunen er hel- eller deleier.
7) Representanter i fylkesting og hovedutvalg, fylkesrådmannen og saksbehandlere
for eierorganene bør ikke sitte som styret i fristilte enheter der fylkeskommunen er
hel- eller deleier.
8) På områder der fylkeskommunen både er eier og kjøper av tjenester, utøves den
politiske styringen i første rekke gjennom rammeavtale og leveranseavtale for
tjenesteleveransen.

2

old fylkeskommune - oppfølging av eierskap - 16/00165-1 Rapport om eierstyring i Vestfold fylkeskommune - oppfølging av eierskap : Saksprotokoll FT, 15092016, Sak 63_16, Oppfølging av eierskap - Rapport om eierstyring i Vestfold fylkeskommune.

3. Folkevalgte, ansatte og styremedlemmer skal registrere sine verv i KS
styrevervregister.
4. Det utarbeides eierstrategi for følgende selskaper i perioden 2016 - 2017:
a) Vestfold Kollektivtrafikk AS
b) Sandefjord Flyplass AS (Torp)
c) Fagskolen i Vestfold
d) Telemark og Vestfold Regionteater AS (Teater Ibsen)

Fylkestinget 2015-2019 har behandlet saken i møte 15.09.2016 sak 63/16
Møtebehandling/votering
Fylkesutvalgets innstilling pkt 1-4d ble enstemmig vedtatt med 38 stemmer.
Vedtak
1. Rapport 2016/35 - Eierstyring i Vestfold fylkeskommune tas til orientering.
2. Det vedtas følgende styringsprinsipper for Vestfold fylkeskommunens eieroppfølging:
1) Fylkeskommunens kjernevirksomhet organiseres normalt innenfor den ordinære
fylkesorganisasjonen.
2) Organisasjonsformen for fristilte enheter tilpasses styringsbehov, økonomisk risiko

og finansieringsbehov, ulike former for ekstern påvirkning, konkurranseforhold,
behov for innovasjon og nytenkning og behovet for andre aktører og/eller
eiere. De ulike hensyn bør drøftes og vektes opp mot hverandre.
3) Fylkeskommunen skal utøve aktivt eierskap, og nedfelle tydelige rammer for de
fristilte enhetene. Rammene nedfelles i eierstrategier, vedtekter og vedtak i
eierorganene.
4) Styre og daglig ledelse skal sikres forutsigbarhet og handlefrihet innenfor de
rammene eierne setter for virksomheten.
5) Styret og de enkelte styremedlemmene skal arbeide for selskapets beste, og ikke
representere en enkelt eier, ett enkelt politisk parti eller andre enkeltinteressenter.
6) Styret skal sammensettes ut fra hva som samlet sett bidrar til å femme formålet
med selskapet: herunder kompetanse, kapasitet, mangfold og uavhengighet fra andre
selskapsorganer. I den grad det anses hensiktsmessig skal det tilstrebes å

fastsette i vedtekter eller selskapsavtale at valg av styremedlemmer skal skje
ved en valgkomite. Valgkomiteens medlemmer bør ikke være representanter i
fylkesting og hovedutvalg, fylkesrådmannen og saksbehandlere for
eierorganene i fristilte enheter der fylkeskommunen er hel- eller deleier.
7) Representanter i fylkesting og hovedutvalg, fylkesrådmannen og saksbehandlere
for eierorganene bør ikke sitte som styret i fristilte enheter der fylkeskommunen er
hel- eller deleier.
8) På områder der fylkeskommunen både er eier og kjøper av tjenester, utøves den
politiske styringen i første rekke gjennom rammeavtale og leveranseavtale for
tjenesteleveransen.
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3. Folkevalgte, ansatte og styremedlemmer skal registrere sine verv i KS
styrevervregister.
4. Det utarbeides eierstrategi for følgende selskaper i perioden 2016 - 2017:
a) Vestfold Kollektivtrafikk AS
b) Sandefjord Flyplass AS (Torp)
c) Fagskolen i Vestfold
d) Telemark og Vestfold Regionteater AS (Teater Ibsen)

4

36/16 Prosjektplan eierskapskontroll - Føringer for eierskap - 16/00114-5 Prosjektplan eierskapskontroll - Føringer for eierskap : Prosjektplan eierskapskontroll - Føringer for eierskap

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

16/00114-5
Gaute Hesjedal

Saksgang
Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune

Møtedato
20.10.2016

SAK 36/16
PROSJEKTPLAN EIERSKAPSKONTROLL - FØRINGER FOR
EIERSKAP
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.
Vedlegg:
Prosjektplan eierskapskontroll «Føringer for eierskap»

Saksframstilling:
Kontrollutvalget har i møte 01.09.16 bestilt en prosjektplan for en eierskapskontroll
innen tema «føringer for eierskap og opplæring av eierrepresentanter».
Vestfold kommunerevisjon har utarbeidet prosjektplan og milepælsplan for prosjektet.
Formålet med eierskapskontrollen vil være å undersøke om Vestfold fylkeskommune
følger KS’ anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll, anbefaling 1,
samt 4-8, som omhandler føringer for eierskap og opplæring av eierrepresentanter.
To hovedproblemstillinger er lagt til grunn:
1. Har Vestfold fylkeskommune gjennomført obligatorisk opplæring til
folkevalgte?
2. I hvilken grad følger Vestfold fylkeskommune KS’ anbefalinger om føringer for
eierskap?
Det stipulert et timeforbruk på ca. 200 og forventet levering til sekretariatet 31.03.17.
Prosjektplanen svarer på kontrollutvalgets bestilling i sak 29/16.
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Vurdering:
Etter kontrollutvalgets bestilling av prosjektplanen for dette prosjektet har fylkestinget
i møte 15.09.16, sak 63/16 Oppfølging av eierskap, behandlet rapport om eierstyring
i Vestfold fylkeskommune samt reviderte styringsprinsipper for Vestfold
fylkeskommune og forslag om utarbeidelse av eierstrategi for angitte selskaper.
Rapporten ble bestilt av fylkesrådmannen og er levert av VISTA analyse. Dette var
ikke kjent for kontrollutvalget ved bestilling av prosjektplan til eierskapskontroll
01.09.16.
I FT sak 63/16 er formålet med rapporten omtalt slik:
Formålet med utarbeidelse av ny rapport i 2016 har vært å få en oppdatering ift.
endringer i lovverk, og et ønske om å få et bredere grunnlag for videreutvikling av
aktivt eierskap. I denne forbindelse har det vært ønsket å se på samspillet mellom
politisk ledelse, administrasjon og selskapet som selvstendig rettssubjekt, herunder
eiers mulighet til å benytte uformelle og formelle styringsverktøy og arenaer. Vista
analyse har samtidig tolket samfunnsutviklingen og sett at den både kompliserer valg
av selskapsform og utfordringer selskapet står overfor.
På denne bakgrunn er det hensiktsmessig å fremme ny sak om prinsipper for styring
av fristilte enheter, som tar i seg også momenter fra rapport om Vestfold
fylkeskommunes eierstyring. Det oppleves samtidig at det ikke er uenighet om de
styringsprinsipper som ble vedtatt av fylkestinget i 2007, slik at styringsprinsippene
ikke underlegges store endringer. I tillegg er hensiktsmessig på bakgrunn av
rapportens oppmerksomhet om eierstrategi som styringsverktøy å starte et arbeid
med dette overfor enkelte selskaper.

På bakgrunn av ovenstående vurderer sekretariatet det slik at det er hensiktsmessig
å vente med gjennomføring den planlagte eierskapskontrollen. Kontrollutvalget bør
vurdere om de skal bestille en eierskapskontroll i et av fylkeskommunens selskaper.

2

36/16 Prosjektplan eierskapskontroll - Føringer for eierskap - 16/00114-5 Prosjektplan eierskapskontroll - Føringer for eierskap : Prosjektplan m milepælplan - Føringer for eierskap mm

36/16 Prosjektplan eierskapskontroll - Føringer for eierskap - 16/00114-5 Prosjektplan eierskapskontroll - Føringer for eierskap : Prosjektplan m milepælplan - Føringer for eierskap mm

36/16 Prosjektplan eierskapskontroll - Føringer for eierskap - 16/00114-5 Prosjektplan eierskapskontroll - Føringer for eierskap : Prosjektplan m milepælplan - Føringer for eierskap mm

36/16 Prosjektplan eierskapskontroll - Føringer for eierskap - 16/00114-5 Prosjektplan eierskapskontroll - Føringer for eierskap : Prosjektplan m milepælplan - Føringer for eierskap mm

37/16 Revisjonsplan for Vestfold fylkeskommune 2016 - 16/00162-2 Revisjonsplan for Vestfold fylkeskommune 2016 : Revisjonsplan for Vestfold fylkeskommune 2016

Arkivsak-dok.
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16/00162-2
Gaute Hesjedal

Saksgang
Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune

Møtedato
20.10.2016

SAK 37/16
REVISJONSPLAN FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 2016
Forslag til vedtak:
Revisjonsplan 2016 for Vestfold fylkeskommune tas til orientering.
Vedlegg:
Revisjonsplan for Vestfold fylkeskommune 2016

Saksframstilling:
Vestfold kommunerevisjon har utarbeidet revisjonsplan for 2016.
Revisors plan for regnskapsrevisjon legges fram for kontrollutvalget til orientering
hvert år. Dette arbeidsdokumentet er grunnlaget for revisors gjennomføring av
regnskapsrevisjonen i kommunen og formålet er å informere kontrollutvalget om
kontrolloppgaver som er planlagt for 2016.
Revisjonsplanen er et sentralt dokument for det påse-ansvaret kontrollutvalget har
overfor revisor.
Revisor vil redegjøre nærmere for revisjonsplanen i møtet.
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1. Innledning
Formålet med dokumentet er å informere kontrollutvalget om de oppgaver som vi har planlagt for Vestfold
fylkeskommune for 2016. For regnskapsrevisjonens del omfatter dette i hovedsak det arbeidet vi utfører i
perioden 16.4.2016 – 15.4.2017. For øvrig følger det av de alminnelige forutsetninger for revisjon, at planen
må oppdateres og eventuelt endres etter hvert som revisjonen utføres.
Planen er en del av vår ordinære kommunikasjon med kontrollutvalget og gjelder regnskapsåret 2016.
2. Hjemmelsgrunnlag
Bestemmelsene om revisjon er gitt i kommuneloven § 78 og i forskrift om revisjon i kommuner og
fylkeskommuner mv. Revisjonen omfatter regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.
De mer detaljerte krav til revisjonens utførelse fremgår av egne standarder.
3. Regnskapsrevisjon m.v.
Regnskapsrevisjonen er et såkalt løpende oppdrag hvor vi som revisor har ansvar for at fylkeskommunens
regnskaper blir tilfredsstillende revidert.
3.1 Nærmere om regnskapsrevisjon
Vår revisjon av årsregnskapet skal bidra til økt tillit til den økonomiske informasjon som gis fra
administrasjonen til fylkestinget og øvrige brukere av årsregnskapet. Revisjonen skal også medvirke til å
forebygge og avdekke misligheter og feil.
I revisjonsberetningen til årsregnskapet skal vi uttale oss om hvorvidt regnskapet er avlagt i samsvar med
lover og forskrifter og om det gir et uttrykk for den økonomiske virksomheten i regnskapsåret og stillingen
ved årsskiftet som er i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk.
Videre skal revisor:





Se etter at beløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett slik det fremstår etter gyldige
vedtak/endringer fattet på riktig beslutningsnivå
Se etter at det er redegjort for vesentlige budsjettavvik i årsberetningen
Vurdere om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lover og forskrifter
Se etter at den revisjonspliktige har ordnet den økonomiske internkontrollen på en betryggende måte og
med forsvarlig kontroll

Revisor skal vurdere om den økonomiske internkontrollen er ordnet på en betryggende måte og med forsvarlig
kontroll. I tillegg kan selve regnskapsrevisjonen (bekreftelsen) også bygge på den økonomiske
internkontrollen dersom revisor finner dette hensiktsmessig.
Kontroll av vedtak av betydning for regnskapet er en del av regnskapsrevisjonen, herunder kontroll av at
regulert budsjett er i samsvar med gyldige vedtak og riktig presentert i årsregnskapet, og at vesentlige avvik er
redegjort for i årsberetningen. Dette innebærer at vi også må:
1. Vurdere om de ressurser som i henhold til regnskapet er brukt på ulike sektorer/formål, stemmer med
det som fremgår av talldelen av virksomhetens budsjett, og
2. Påse at det foreligger gyldige bevilgninger for bruken av midlene i regnskapet, og at mer- eller
mindreforbruk som ikke er uvesentlig, er forklart/redegjort for.
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I praksis innebærer dette at vi med henblikk på fylkeskommunens økonomiske internkontroll og budsjettets
betydning for økonomistyring og regnskap, følger opp tertialrapporter og påser at administrasjonen har
etablert et tilfredsstillende system for oppfølging av politiske og administrative vedtak av økonomisk karakter.
3.2 Veiledning
Det er viktig at våre kunnskaper om fylkeskommunen og kommunesektoren, også kan komme til nytte
gjennom råd og veiledning. Dette kan på anmodning gis i form av redegjørelser og anbefalinger eller som svar
på enklere henvendelser om temaer innen økonomiområdet, forståelse av regelverk eller lignende. Den tiden
vi bruker på slike oppgaver, viser seg ofte å være nyttig for begge parter.
3.3 Attestasjoner
For offentlige myndigheter avgir vi en rekke bekreftelser/uttalelser. Dette kan blant annet være bekreftelser
knyttet til bruken av statlige øremerkede tilskudd. Som eksempler nevnes:







Kompensasjonskrav etter lov om kompensasjon for merverdiavgift
Uttalelse til spillemiddelregnskaper
Lønns- og pensjonskostnader (RF-1022)
Uttalelse til refusjonskrav lønnstilskudd NAV
Uttalelse vedrørende Oslofjordfondet
Andre øremerkede tilskudd

Etter fylkekommunens egne reglement avgir vi også egne uttalelser. Som eksempler nevnes:



Uttalelse til avsluttede byggeregnskaper
Uttalelse til fylkeskommunalt partitilskudd

3.4 Misligheter
Dersom det konstateres misligheter plikter revisor straks å sende foreløpig innberetning om saken til
kontrollutvalget. Når saksforholdet er nærmere klarlagt, skal revisor sende endelig innberetning til
kontrollutvalget. Det hører også til våre oppgaver å vurdere risikoene for vesentlig feilinformasjon i
årsregnskapet som følge av misligheter, og i den forbindelse rette forespørsler om slike forhold til
fylkeskommunens ledelse.
3.5 Nærmere om revisjonsarbeidet
Vi benytter det elektroniske revisjonsverktøyet ”Descartes”. Den generelle revisjonsmetodikken bak
Descartes er utviklet av Den norske Revisorforening. I vår tilpasning av revisjonen til kommunale forhold
supplerer vi med Norges Kommunerevisorforbunds metodikk.
Regnskapsrevisjonen kan inndeles i tre faser:
a) planleggingsfasen,
b) gjennomføringsfasen, og
c) avslutningsfasen.
a) I planleggingsfasen vurderes de største regnskapspostene ut fra risiko- og vesentlighetsforhold basert på
vår kunnskap om og erfaring med oppdraget. Her tar vi stilling til hvordan vi skal utføre revisjonen for å
kunne bekrefte at årsregnskapet ikke inneholder vesentlige feil eller mangler. I planen inngår også
hvordan den økonomiske internkontrollen skal gjennomgås og eventuelt testes. I tillegg til den rent
økonomiske virkningen av eventuelle feil, søker vi også å ta hensyn til allmennhetens behov for
informasjon knyttet til fylkeskommunens årsplan og årsbudsjett.
b) I gjennomføringsfasen kartlegges og vurderes normalt internkontrollen først. Revisjon som direkte gjelder
bekreftelse av regnskapsposter, gjøres gjerne etterpå og normalt mot slutten av året i forbindelse med
regnskapsavslutningen.
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c) I avslutningsfasen konkluderes det på resultat av utført arbeid, herunder hvorvidt det er utført tilstrekkelig
revisjon.
Utviklingen av revisjonsstandarder har de senere år gått i retning av mer omfattende og konkrete krav til
revisjonen, som i tillegg til å bygge på en reell risikovurdering, også omfatter kommunikasjon med dem som
har overordnet ansvar for styring og kontroll. Grunnlaget for våre uttalelser vil være det revisjonsbevis som er
innhentet, herunder uttalelser og bekreftelser fra ledelsen. Standardene for regnskapsrevisjon m.v. er basert på
et internasjonalt standardverk for revisjon og beslektede tjenester. I tråd med standardene vil revisjonen bli
tilpasset de rammer og krav som gjelder for kommunal virksomhet og regnskapsavleggelse.
Revisjonen av fylkeskommunens årsregnskap vil som nevnt være rettet mot forhold som er vesentlige for
brukerne av regnskapet. Med brukere tenker vi først og fremst på politikere, administrasjon og innbyggerne.
Hertil kommer også eksterne regnskapsbrukere som statlige myndigheter med flere.
3.6 Prioriterte områder
Vi gjennomfører årlig nødvendige kontroller for å kunne konkludere på om regnskapet inneholder vesentlige
feil. I tillegg har vi notert oss følgende forhold som vi vil prioritere for 2016:










kartlegging og testing av økonomiske og administrative rutiner i administrasjonen og for utvalgte
enheter/virksomheter i samsvar med rulleringsplan
oppfølging av byggeprosjekter
oppfølging av rutiner knyttet til kontroll/avstemming av de terminvise
merverdiavgiftskompensasjonsoppgavene
oppfølging av rutiner knyttet til bokføring og avstemming av bilag / regnskapsdata fra SVV for
fylkesveier
oppfølging av tertialrapporteringer og budsjettjusteringer
oppfølging av finansrapportering i samsvar med forskrift og vedtatt finansreglement
årsoppgjørsdisponeringer
budsjett rutiner
områder som på grunn av spesifikke plikter eller sensitivitet krever særskilt oppfølging

3.7 Rapportering
3.7.1 Nummererte brev
Revisjonsbestemmelsene (forskriften § 4) krever at vi skriftlig påpeker ”følgende forhold overfor
kontrollutvalget med kopi til administrasjonssjefen eller kommune-/fylkesrådet:
1.

mangler ved plikten til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon
av regnskapsopplysninger,

2.

feil og mangler ved organiseringen av den økonomiske internkontrollen,

3.

misligheter,

4.

feil som kan medføre feilinformasjon i årsregnskapet,

5.

om det ikke er redegjort for vesentlige avvik mellom beløpene i den revisjonspliktiges
årsregnskap og regulert budsjett slik det fremstår etter gyldige vedtak/endringer fattet på
riktig beslutningsnivå,

6.

begrunnelse for manglende underskrift ved bekreftelser overfor offentlige myndigheter som
gis i henhold til lov eller forskrift, og

7.

begrunnelse for å si fra seg oppdrag etter § 16.

Brev med påpekninger som nevnt i denne paragraf skal nummereres fortløpende”.
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Dersom det konstateres forhold som omfattes av revisjonsforskriften § 4 rapporteres dette til kontrollutvalget
som bestemt i forskriften. Disse brevene blir nummerert fortløpende.

3.7.2 Øvrig rapportering
Forhold av betydning for styring og kontroll og som vi får kjennskap til, skal kommuniseres til riktig tid. Vi
vil legge vekt på at revisjonsarbeidet blir utført med god kontakt til administrasjonen, og med skriftlig
kommunikasjon der vi finner dette nødvendig. Dette kan gjelde forhold som ønskes avklart og/eller
anbefalinger om forbedringer i rutiner.
Etter vår ordinære rapporteringsplan vil kontrollutvalget for hvert revisjonsår motta minst to brev der vi
redegjør for regnskapsrevisjonen.
3.7.3 Revisors beretning
I samsvar med revisjonsforskriften og gjeldende revisjonsstandarder vil vi avgi revisjonsberetning til
årsregnskapet til fylkestinget med kopi til kontrollutvalget.
4. Forvaltningsrevisjon
Forvaltningsrevisjon er en særegen form for revisjon av offentlig virksomhet som i kommuneloven § 77 nr. 4
blir definert som systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra
kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Omfanget av og innholdet i forvaltningsrevisjonen er nærmere
angitt i revisjonsforskriftens kapittel 3. Forvaltningsrevisjon skal utføres i samsvar med egen kommunal
revisjonsstandard (RSK).
Ut i fra dette, vil det være en del oppgaver som faller utenfor det løpende oppdraget (regnskapsrevisjonen), og
som må ivaretas gjennom særskilte bestillinger fra kontrollutvalget. Dette gjelder for eksempel en fullstendig
gjennomgang av offentlige anskaffelser, IT-sikkerhet m.m.
Vi understreker at det er kontrollutvalget som beslutter hva som skal utføres av forvaltningsrevisjon og at vi
som fylkeskommunens revisor forholder oss til kontrollutvalgets bestillinger som normalt vil være basert på
vedtatt plan for forvaltningsrevisjon.
4.1 Aktuelle prosjekter
Følgende prosjekter har blitt bestilt av Kontrollutvalget, hvor det arbeides med forvaltningsrevisjon i 2016:
 Prosjektstyring i Vestfold fylkeskommune
 Eierskapskontroll - Føring for eierskap og opplæring av eierrepresentanter
 Overordne analyse for selskapskontroll og forvaltningsrevisjon

4.2 Rapportering
Rådmannen vil bli orientert om det enkelte prosjekt i form av et oppstartsbrev og oppstartsmøte der vi blant
annet informerer om selve prosjektet og hvem som vil gjennomføre dette. Kontrollutvalget mottar en rapport
for hvert prosjekt.

5. Andre oppgaver
I tillegg til revisjon og de attestasjonsoppgavene som er omtalt ovenfor, utfører vi også andre oppgaver for
fylkeskommunen som er forenlige med vår oppgave som fylkeskommunens revisor. Vi nevner her
forskriftsbestemte uttalelser fra uavhengig instans i tilknytning til fylkeskommunens finansforvaltning.
For øvrig vil både kontrollutvalget og administrasjonen kunne be oss å undersøke nærmere angitte forhold og
problemstillinger som ikke går inn under bestemmelsene om revisjon.
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6. Revisjonsteam
Revisjonsteamet vil for 2016 bestå av:
Ansvarlig revisor:
Vestfold kommunerevisjon
Regnskapsrevisjon:
Oppdragsansvarlig revisor: Linn Therese Bekken
Regnskapsrevisorene: Mette Holmen, Eivind Finstad og Silje Huru
Forvaltningsrevisjon:
Oppdragsansvarlig revisor: Linn Therese Bekken
Forvaltningsrevisorene: Hanne Britt Nordby Sveberg og Elisabeth Nilsen
Det kan bli aktuelt å gjøre endringer i revisjonsteamet på et senere tidspunkt.
7. Oppdrag tilknyttet fylkeskommunen
I tilknytning til vårt oppdrag som revisor for fylkeskommunens hovedregnskap, har vi også følgende oppdrag
som det avgis revisjonsberetninger til:









Østre Bolærne Sameie
Haugar Vestfold Kunstmuseum (stiftelse)
Stiftelsen betjeningsboliger Larvik Sykehus
Stiftelsen lektor Sverre Bruuns fond
Vestfold fylkesmuseum (stiftelse)
Greveskogen videregående skoles elevfond (stiftelse)
Legat til beste for Tønsberg gymnas (stiftelse)
Opplæringskontoret for offentlig sektor i Vestfold (forening)

Borre, 5. oktober 2016
Vestfold kommunerevisjon

Linn Therese Bekken
Statsautorisert revisor
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16/00164-1
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Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune
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SAK 38/16
VESTFOLD FYLKESKOMMUNE - BUDSJETT FOR KONTROLL OG
TILSYN 2017
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.
Vedlegg:
Budsjett for VIKS 2017
Budsjett for VKR 2017
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Saksframstilling:
Jfr. forskrift om kontrollutvalg § 18 skal kontrollutvalget utarbeide forslag til budsjett
for kontroll- og tilsynsarbeidet i fylkeskommunen. Forslag til budsjettramme for
kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge fylkesutvalgets innstilling til fylkestinget.
Utgifter til tilsyn og kontroll kan deles på følgende kostnadselementer:





Regnskapsrevisjon
Aktiviteter etter plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
Sekretariattjenester til kontrollutvalget
Møtegodtgjørelser og øvrige utgifter som følge av kontrollutvalgets aktivitet

Styret i Vestfold Kommunerevisjon (VKR) har vedtatt budsjett for 2017. Vestfold
fylkeskommunes andel av kostnadene til VKR er budsjettert med kr 2.990.000 av
totale driftsutgifter på kr 11.550.000. Som følge av at nye Sandefjord kommune er
kommet med på eiersiden i selskapet oppnås en effektivisering og derigjennom en
reduksjon av kostnadene til revisjon.
Styret i VIKS behandlet budsjett for 2017 i møte 05.09.16. Fordelingen av utgifter
mellom deltakerne i VIKS er regulert i selskapets vedtekter. Det ble vedtatt et
totalbudsjett på kr 3.270.000 hvorav overføringer fra kommunene beløper seg til kr.
3.000.000. Det budsjetteres med bruk av kr 270.000 fra disposisjonsfond.
Vestfold fylkeskommunes andel er beregnet til kr 485.000 av de budsjetterte
overføringene.
Det budsjetteres med kr. 100.000 til andre driftsutgifter som blant annet deltagelse på
Kontrollutvalgskonferansen og eventuelt andre konferanser, abonnement på
Kommunerevisoren, bevertning.
Det budsjetteres i tillegg med kr. 75.000 for mulighet for faglig utflukt/utvikling og i
denne sammenheng eventuell innleie av forelesere. Aktivitet under denne posten vil
bli planlagt i lys av de tema kontrollutvalget jobber med og med utgangspunkt i
vedtatte planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Vestfold fylkeskommune for 2016 blir som
følger:
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2017
2.990.00

Revisjonstjenester totalt:



975.000

1.100.000

1.140.000
445.000

1.020.000
500.000

430.000

492.200

485.000

470.000

Kjøp av andre tjenester eks. selskapskontroll

50.000

50.000

Faglig utvikling/utflukt

75.000




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

2016
3.112.200

Sekretariatstjenester fra VIKS

Andre driftsutgifter

100.000

100.000

Møtegodtgjørelse

300.000

300.000

4.000.000

4.032.200

Sum Tilsyn og kontroll for 2017

Saken oversendes fylkesutvalget og skal følge budsjettinnstillingen til fylkestinget.
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10100 LØNN I FASTE STILLINGER
10801 GODTGJØRELSE-LEDER/NESTLEDER
10802 GODTGJØRELSE - FOLKEVALGTE
10805 AVGIFTSPL TELEFONGODTGJØRELSE
10900 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP
10902 KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING
10905 GRUPPELIV
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT
Sum Lønnskostnader
11000 KONTORMATERIELL
11001 AVISER, TIDSKRIFTER, FAGLITTERATUR OSV
11200 ANDRE DRIFTSUTGIFTER
11203 UTGIFTSDEKNING - SOM IKKE ER OPPGAVEPL.
11205 GAVER OG PÅSKJØNNINGER
11300 PORTO
11301 TELEFON- OG KOMMUNIKASJON
11302 BETALINGSFORMIDLING
11403 REPRESENTASJON
11500 KURS OG ANNEN OPPLÆRING
11600 SKYSS- OG KOSTGODTGJØRELSE
11601 SKYSS- OG KOSTGODTGJØRELSE FOLKEVALGTE
11700 TRANSP/DRIFT AV EGNE TRANSPORTMIDLER
11850 FORSIKRINGER
11851 PERSONFORSIKRINGER
11855 FORSIKRING YRKESSKADE
11900 HUSLEIE, FESTEAVGIFTER M.V.
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER
12000 INVENTAR OG UTSTYR
12400 SERVICE OG DRIFTSAVTALER
12700 KONSULENTTJENESTER
12701 JURIDISK BISTAND - STYRET
13300 KJØP AV TJENESTER - FYLKESKOMMUNEN

Budsjett
Regnskap
2017
2016
2015
1,980,000
1,980,000
1,855,695
20,000
20,000
20,000
45,000
45,000
26,000
14,000
14,000
13,176
300,000
300,000
176,508
933
3,000
3,000
2,778
338,000
338,000
306,243
2,700,000
2,700,000
2,399,467
5,000
8,000
1,608
16,000
15,000
15,646
12,000
12,000
11,199
10,000
10,000
12,888
3,000
3,000
669
5,000
8,000 12,272
14,000
10,000
7,441
149
4,000
4,000
6,613
60,000
60,000
46,219
30,000
30,000
27,470
5,000
5,000
3,288
13,676
5,000
2,000
4,040
3,000
3,000 3,493
5,000
5,000
1,281
125,000
115,000
113,781
50,000
50,000
84,119
15,000
20,000
2,199
120,000
90,000
26,354
10,000
3,400
10,000
10,000
18,000
15,000
13,960
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13500 KJØP AV TJENESTER - ANDRE KOMMUNER

55,000

55,000

570,000

540,000

33,538
53,858
467,631
33,308
3,487
185,345
222,140

14290 UTGIFTSFØRT MERVERDIGAVGIFT
Sum driftutgifter
15400 AVSETNINGER TIL DISP. FONS
15700 OVERFØRING TIL INVESTERINGSREGNSKAPET
15800 IKKE DISP.NETTO REGNSKAPSM.MINDREFORBR.

-

Sum Overføringer

-

16208 DIVERSE

30,000

16209 ØREDIFFERANSER
17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET
17300 REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNEN
17500 REFUSJON FRA ANDRE KOMMUNER

-

485,000 2,515,000 -

470,000
2,490,000

-

3,000,000 -

2,990,000

-

270,000 270,000 -

250,000
250,000
-

17700 REFUSJON FRA ANDRE
Sum inntekter
19000 RENTEINNTEKTER
19300 BRUK AV TIDL ÅRS REGNSKM. MINDREFORBRUK
19400 BRUK AV DISPOSISJONSFOND
Sum overføringer
TOTALT

-

4
53,858
469,232
2,377,130
2,614
2,902,838
13,092
33,308
140,000
186,400
-
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Kommune

Innbyggertall 1.1.16

Grunnbeløp

Innbyggertilskudd

Budsjett 2017

Horten

27 178

80 000

248 000

328 000

320 000

Holmestrand

10 741

80 000

98 000

178 000

176 000

Larvik

43 867

80 000

400 000

480 000

470 000

Sande

9 297

80 000

85 000

165 000

162 000

Hof

3 163

80 000

28 000

108 000

108 000

Re

9 361

80 000

85 000

165 000

163 000

Andebu*

5 937

80 000

54 000

100 000*

133 000

Nøtterøy

21 621

80 000

197 000

277 000

273 000

4 971

80 000

45 000

126 000

125 000

44 490

80 000

405000

485 000

458 000

Lardal

2 474

80 000

23 000

103 000

102 000

VFK**

44 490

80 000

405 000

485 000

470 000

227 590

960 000

2 073 000

3 000 000

Tjøme
Tønsberg

*Andebu kommune slår seg sammen med Stokke og Sandefjord fra 1.1.2017. Det stipuleres et bidrag på 9 måneder i 2017.
** Vestfold Fylkeskommune betaler det samme som største kommune, dvs. Tønsberg.
Forutsetninger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Grunnbeløp kr.80 000 pr. kommune – til sammen kr. 960.000.
Innbyggertilskudd baseres på innbyggertall pr. 1.1.2016. Grenseregulering mellom Stokke og Tønsberg er hensyntatt.
Vestfold Fylkeskommune betaler samme bidrag som største eierkommune, dvs. Tønsberg
Utgiftsbudsjett : kr. 3.270.000
Bruk av disposisjonsfond: 270.000
Innbyggertilskudd : 3.270.000 – 270.000 – 960.000= 2.040.000/ 227 590 = kr.9,10 pr innbygger.

Budsjett 2016

2 960 000
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

16/00163-2
Gaute Hesjedal

Saksgang
Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune

Møtedato
20.10.2016

SAK 39/16
UAVHENGIGHETSERKLÆRING OPPDRAGSANSVARLIG REVISOR
2016
Forslag til vedtak:
Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Vestfold
fylkeskommune tas til orientering.
Vedlegg:
Uavhengighetserklæring, 05.10.16

Saksframstilling:
Kommuneloven §79 og revisjonsforskriften stiller krav til vandel, uavhengighet og
objektivitet hos revisor. I følge revisjonsforskriften §15 skal oppdragsansvarlig revisor
hvert år, og ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til
kontrollutvalget.
Vestfold kommunerevisjon er revisor for Vestfold fylkeskommune. Daglig leder Linn
Therese Bekken er oppdragsansvarlig revisor for både regnskapsrevisjon og
forvaltningsrevisjon.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

15/00141-28
Gaute Hesjedal

Saksgang
Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune

Møtedato
20.10.2016

SAK 40/16
REFERATSAKER KU VFK 20.10.16
Forslag til vedtak:
Referatsakene tas til orientering.
Vedlegg:
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
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Orientering om forslag til ny kommunelov

Saken gjelder:
Hensikten med denne saken er å gi kontrollutvalget en overordnet oversikt over forslag til ny
kommunelov, med vekt på forhold som berører tilsyn og kontroll. Forslag er nå på høring.
Nedenstående er i sin helhet klippet fra NKRFs nettside, med unntak av punktet om «Andre
forslag fra kommunelovutvalget» som er hentet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets
nettside.
Nærmere om lovforslaget
Forslaget til ny kommunelov (NOU 2016: 4 Ny kommunelov) har en noe annen struktur enn
dagens kommunelov. NOU'en inneholder en rekke forslag til endringer av dagens lov. Nedenfor
følger en kort gjennomgang av noen av forslagene som har betydning for revisjon og tilsyn.
Fylkeskommune og fylkesting er nedenfor omfattet av begrepene kommune og kommunestyre.
Økonomibestemmelsene
På økonomiområdet, lovforslagets femte del, foreslår utvalget at kommunene skal utarbeide et
samlet regnskap for den juridiske enheten. Det er altså ikke snakk om et konsernregnskap, men
avgrenset til å gjelde regnskap for kommunekassen, foretakene og ev. andre regnskapsenheter,
som f.eks. lånefond og interkommunalt samarbeid som ikke er eget rettssubjekt (kommunale
oppgavefellesskap).
Det innføres et nytt begrep «kommunalt oppgavefellesskap» som antas å være interkommunalt
samarbeid som er organisert etter dagens kommunelov § 27.
Intern kontroll
Utvalget foreslår en mer omfattende formulering om internkontroll. Formuleringen er ment å
erstatte interkontrollreguleringer i særlovgivningen. Det foreslås også å lovfeste at
internkontrollen skal dokumenteres, og at det skal avgis en årlig rapport til kommunestyret.
Foreslåtte endringer om kontrollutvalg
Kontrollutvalg og revisjon omtales i lovforslagets sjuende del. Blant de foreslåtte endringene
inngår at kontrollutvalget skal ha minst fem medlemmer. Lovutvalget har ikke villet foreslå en
lovfesting av hvem/hvilken gruppering som bør ha ledervervet i kontrollutvalget.

40/16 Referatsaker KU VFK 20.10.16 - 15/00141-28 Referatsaker KU VFK 20.10.16 : Orientering om forslag til ny kommunelov, høsten 2016

Det foreslås endrede valgbarhetsbestemmelse til kontrollutvalget. Personer som sitter i ledende
stillinger, eller er medlem/varamedlem til styret eller bedriftsforsamling i selskap som kommunen
har eierinteresser i, vil etter forslaget ikke bli valgbare. Personer med tilsvarende posisjon i
regionråd eller et kommunalt oppgavefellesskap, vil etter forslaget heller ikke bli valgbare til
kontrollutvalget.
Det foreslås også at kontrollutvalget skal gis rett til å bestille undersøkelser i selskap/andre
virksomheter som utfører oppgaver på vegne av kommunen eller fylkeskommune.
Undersøkelsesretten er begrenset til opplysninger som er nødvendig for å kunne kontrollere at
virksomheten oppfyller kontraktsforpliktelsene.
Når det gjelder administrasjonsjefens (foreslått benevnt kommunedirektørens) uttalerett i
kontrollutvalgets saker til kommunestyret er det presisert at dette gjelder kontrollsaker.
Kontrollutvalgssekretariatet
Deler av bestemmelser rettet mot kontrollutvalgets sekretariat, og som i dag ligger i forskrift om
kontrollutvalg, foreslås tatt inn i lovteksten.
Under henvisning til evalueringsrapporten om effekter av lovendringen om revisjon og
kontrollutvalg (desember 2014) foreslår utvalget å klargjøre grensegangen mellom hva som kan
utføres av kontrollutvalgssekretariat og hva som må betraktes som revisjon. Som et ledd i
dette foreslås at eierskapskontroll blir definert som revisjon. Dette medfører at oppgaven ikke
lenger skal kunne utføres av kontrollutvalgssekretariatet.
Utvalget foreslår ikke å stille kompetansekrav til kontrollutvalgets sekretariat. Imidlertid
understrekes betydningen av at kontrollutvalgene har et kompetent sekretariat. Sekretariatet skal
påse at sakene som legges fram for utvalget er forsvarlig utredet. Det pekes i den forbindelse på
at kontrollutvalget er, og skal være, et lekmannsorgan, og at utvalget skal føre tilsyn med
profesjonelle aktører, og derfor trenger et kompetent sekretariat. I forslaget gis det imidlertid
uttrykk for at å gi en lovbestemmelse om kompetansekrav vil være «en for sterk inngripen i det
kommunale selvstyret».
Revisjon
Det foreslås også en rekke endringer knyttet til revisjon. En del av det som i dag er regulert i
forskrift om revisjon foreslås tatt inn i lovteksten. I merknadene til forslaget om
forvaltningsrevisjon er formuleringen om årlig forvaltningsrevisjon tatt ut, uten at det dermed er
et ønske om mindre forvaltningsrevisjon.
Begrepet god kommunal revisjonsskikk videreføres. Denne skikken skal bygge på utviklingen i
revisjon av offentlig sektor både nasjonalt og internasjonalt. Det pekes også på at
vesentlighetsvurderinger i stat og privat næringsliv er ulik den vurderingen som må foretas for
kommunal sektor.
I utredningen legges det grunn at «kontrollen med økonomiforvaltningen i kommunesektoren har
blitt redusert etter 2004. Etter utvalgets vurdering er dette en svekkelse av en sentral side ved
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egenkontrollen som ikke er ønskelig.» Innholdet i lovbestemt regnskapsrevisjon er derfor foreslått
utvidet ved at «forenklet etterlevelsesrevisjon med økonomiforvaltningen» innføres som en
obligatorisk del, og at revisor skal avgi en egen uttalelse til kontrollutvalget om resultatet av
kontrollen. Rapporten skal iht. forarbeidene avgis med moderat sikkerhet.
I revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om vesentlige budsjettavvik. Det foreslås at denne
uttalelsen ikke bare skal omhandle vesentlige avvik fra budsjettets talldel, men at den i tillegg
skal omfatte vesentlige forhold som ikke har budsjetthjemmel og om vesentlige mangler i
gjennomføringen av vedtak.
Uttalelsen om vesentlige mangler ved gjennomføringen forutsettes gitt med moderat sikkerhet
(negativ bekreftelse).
Det foreslås ikke å innføre en sertifiserings- og tilsynsordning for revisorer. Derimot foreslås det
å opprette et nasjonalt organ for kvalitetskontroll. Forslaget er ikke tatt inn i lovteksten, men
departementet bes om å administrere ordningen. Det antydes en ordning der departementet
nedsetter en nemnd som skal forestå kontrollen.
Det er ikke foreslått noen endringer i kompetansekrav verken for oppdragsansvarlig
regnskapsrevisor eller forvaltningsrevisor.
Andre forslag fra kommunelovutvalget


Strengere krav for å kunne innføre parlamentarisme (krav om 2/3 flertall)



Skjerpe kravene til kjønnsbalanse i kommunale organer



Innføre kommunedirektør som ny, kjønnsnøytral tittel, i stedet for
administrasjonssjef/rådmann



Åpne for direktevalg på ordfører



Lovfeste at en ordfører under spesielle forhold skal kunne suspenderes eller fratas vervet
som folkevalgt



For viktige organer skal kommunelovens betegnelser brukes. Et flertall i utvalget mener at
kommuneråd og byråd kan brukes som betegnelse, og at byregjering ikke kan brukes

Avslutning
Høringsfristen er 6. oktober 2016. Kommunalministeren har opplyst at ny lov etter planen skal
være på plass før neste kommune- og fylkestingsvalg.

40/16 Referatsaker KU VFK 20.10.16 - 15/00141-28 Referatsaker KU VFK 20.10.16 : Høring NOU 2016 4 Ny kommunelov. Fellesuttalelse fra 9 kontrollutvalgssekretariat

Høring NOU 2016:4
Ny kommunelov
Høringsuttalelse fra kontrollutvalgssekretariatene:

Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS -TEMARK
Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud – KUBIS
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS – IOKUS
Østfold kontrollutvalgssekretariat – ØKUS
Akershus og Østfold kontrollutvalgssekretariat- AØKS
Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat – FIKS
Kontrollutvalgssekretariatet i Bærum
Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS - ROKUS
Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat- VIKS
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Kapittel 23 Kontroll og tilsyn med kommunene
23.1 Innledning
I innledningen sies det at kapittel 23 skal gi en overordnet beskrivelse av kontroll- og
tilsynsordninger med kommunen. Vår hovedinnvending er at kapitlet ikke har med en
beskrivelse av kontrollutvalgets sekretariat, noe som er et helt nødvendig bakteppe for å
forstå kontrollutvalgenes arbeid.
Lovendringen i 2004 innebar bl. a at kontrollutvalgene fikk et uavhengig sekretariat, og en
bestiller/ utfører modell ble tatt i bruk. Dette har ført til at kontrollutvalgenes arbeid har
endret seg mye. En viktig endring er at kontrollutvalgene har tatt mange flere kontrollformer
(enn revisjon) i bruk sammenlignet med tiden før, da revisor i hovedsak var sekretær for
utvalget. Revisors rolle endret seg også med innføring av profesjonelt sekretariat. Revisor er
etter dette en leverandør som handler på bestilling fra kontrollutvalget.
I og med at sekretariatet ikke er beskrevet, kommer heller ikke de ulike rollene til revisor og
sekretær frem. Dette er en svakhet ved beskrivelsen.

23.2 Ekstern og intern kontroll
I 6. avsnitt står det at «Det faglige grunnlaget i denne kontrollen ivaretas av revisjonen»,
men sekretariatets rolle i slike og andre saker ikke nevnes. Det er sekretariat som
saksbehandler sakene til kontrollutvalget, lager forslag til innstilling/vedtak og gir råd til
utvalget i faglige spørsmål knyttet til kontroll og tilsyn. Revisjonen er en leverandør og
utfører på bestilling fra kontrollutvalget.

23.3 Egenkontroll
I 4. avsnitt beskrives at kontrollutvalget trenger bistand til å gjennomføre den løpende
kontrollen med den kommunale forvaltningen og at «Til å hjelpe seg har kontrollutvalget en
faglig uavhengig revisjon». Sekretariatet er ikke nevnt i denne beskrivelsen noe som er en
svakhet. Den løpende kontrollen består i hovedsak av at sekretariatet på vegne av
kontrollutvalget ber om orienteringer og informasjon på ulike felt, legger opp saker til
orientering i utvalget, virksomhetsbesøk og oppfølging av revisjonsrapporter o.l.
Sekretariatet er kontrollutvalgets rådgiver og diskusjonspartner i alle saker som utvalget tar
opp.

23.5 Statsforvaltningskontroll og egenkontroll
Det er positivt at det foreslås et sterkere koordineringsansvar fra fylkesmannens side for å
unngå unødvendig belastning på kommunene. Vi stiller spørsmål ved om de foreslåtte
virkemidler vil bli sterke nok for å faktisk redusere statlig kontroll.
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Dialog med fylkesmannen om tilsyn og kontroll bør skje mellom kontrollutvalg ved
sekretariat og fylkesmannen. Dette er den mest praktiske måten å få til en koordinering.

23.7 Viktigste utfordringer
Vi støtter forslaget om at kommunen ved kontrollutvalget skal ha en mulighet til bedre
kontroll med selskaper som kommunen er deleier i sammen med private aktører. Vi støtter
lovforslagets understreking av behovet for å styrke rolleforståelsen i arbeidet med kontroll
og tilsyn.

Kapittel 25 Kontrollutvalget og kontrollutvalgssekretariatet
25.1.1 Innledning
Vi støtter utvalgets forslag om å øke minimumskravet til antall medlemmer i kontrollutvalget
fra tre til fem.

25.1.4.3 Utvalgets vurderinger
Utvalget foreslår å endre valgbarhetsreglene for medlemmer med ledende stilling, styreverv
eller er medlem av bedriftsforsamling i et selskap. Vi støtter forslaget, men vi savner
imidlertid en nærmere vurdering av valgbarheten til kontrollutvalget for eierrepresentanter.

25.3 Kontrollutvalgssekretariatet
Utvalget legger til grunn at «et faglig kompetent og velfungerende sekretariat er viktig for et
uavhengig og godt arbeidende kontrollutvalg». Vi anser dette som vesentlig, men som vi har
pekt på er ikke kontrollutvalgets sekretariat i tilstrekkelig grad beskrevet i utredningen.

25.3.4.2 Sekretariatets oppgaver
I lovforslaget fremstilles kontrollutvalgets sekretariat som et rent
«møtetilretteleggingsorgan» på samme måte som møtesekretærorganet ellers i det
kommunale system. Dette er en alt for snever fremstilling, sekretariatene har en mye mer
omfattende rolle. Det er kontrollutvalgene som i detalj bestemmer hva sekretariatet skal
utføre. Selv om sekretariatenes oppgaver og profil er noe forskjellig, utfører de fleste
følgende arbeidsoppgaver (jf. Deloittes utredning):






Saksbehandling
Utredning
Administrasjon
Rådgivning
Koordinering/bindeledd
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Sekretariatet skal dekke utvalgets behov for faglige ressurser, være utvalgets operative ledd,
foreta utredning av for eksempel valg av revisjonsordning, påse at kontrollutvalgets saker er
forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt, i tillegg til å være et
møtetilretteleggingsorgan. Vi henviser i denne forbindelse til blant annet § 20 i
kontrollutvalgsforskriften.
Utvalget forsøker å trekke en grense mellom revisjonens oppgaver ved forvaltningsrevisjon
og sekretariatsoppgaver i dette kapitlet, noe de ikke lykkes med. Vi vil foreslå at den
internasjonale definisjonen på revisjon NS-EN ISO 9000:2000 legges til grunn: «Systematisk,
uavhengig og dokumentert prosess for å fremskaffe revisjonsbevis og bedømme det
objektivt for å bestemme i hvilken grad kriterier for revisjon er oppfylt». Etter vår oppfatning
må begrepet «systematisk» i denne sammenhengen bety at man følger bestemte
revisjonsstandarder. Enhver vurdering av et faktum eller av om en lov er brutt, kan derfor
ikke defineres som en revisjonshandling.
I 4. avsnitt står det: «Etter utvalgets mening har ikke sekretariatet anledning til å innhente
informasjon og vurdere det opp mot et regelverk.» Vi har behov for å gå i rette med den
argumentasjonen utvalget benytter. Vi vil peke på at det finnes tilfeller hvor nettopp dette
er sekretariatets mandat, som f.eks. ved vurdering av valg av revisjonsordning og
konkurranseutsetting av revisjon. Et annet område er habilitetsvurderinger.
I 6. avsnitt argumenterer utvalget for at sekretariatet ikke skal vurdere om revisors
leveranser til utvalget holder faglig kvalitet. Det er etter vår mening meningsløst å vise til
gjeldende rett om at sekretariatet skal passe på at saker som skal behandles i
kontrollutvalget, er forsvarlig utredet, og samtidig hevde at det vil være svært krevende for
et sekretariat å foreta en vurdering av kvaliteten på produktet som leveres fra revisjonen.
Utvalget skriver riktig nok at dersom det er åpenbare mangler ved produktene som revisor
leverer, må likevel sekretariatet si fra om dette. Vi vil hevde at det ikke er mulig å gjøre en
vurdering av «åpenbare mangler» uten å vurdere hverken «metodevalg, prosjektdesign,
datainnhenting, lovanvendelse og vurderinger som fremkommer i revisors rapporter».
Det samme paradokset oppstår når utvalget skriver at sekretariatets oppgave i hovedsak skal
være å sikre at produktet fra revisjonen er i samsvar med kontrollutvalgets bestilling: Det er
vanskelig å vurdere om en bestilling er besvart uten for eksempel å vurdere metoden som
revisjonen har benyttet for å få svar på bestillingen. Vi minner om at det knapt er noen
fagmiljø som leser og vurderer flere revisjonsrapporter enn sekretariatene. Vi kan vise til
konkrete eksempler der sekretariatet har påpekt feil og mangler i revisors produkter både
innen regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon/selskapskontroller. Dette må også ses i lys
av påse-ansvaret sekretariatene bistår kontrollutvalgene med.
Vi vil også påpeke at det er sekretariatet som skriver innstillingen i disse som i andre saker.
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25.3.4.3 Kompetansekrav
Det argumenteres for å innføre kompetansekrav til sekretariatet. Utvalget konkluderer
overraskende nok med at det ikke bør innføres kompetansekrav, og begrunner dette med at
dette vil innebære en for sterk inngripen i det kommunale selvstyret. Det er svært vanskelig
å forstå denne begrunnelsen, all den tid sekretærene ikke er ansatt i kommunen, eller
underlagt rådmannen. Derimot vil vi legge vekt på argumentene som er fremmet for å
innføre kompetansekrav, og anbefale at dette innføres.

25.3.4.4 Størrelsen på sekretariatet
Utvalget argumenterer for at det ikke bør stilles krav til størrelsen på sekretariatet, da
Deloitte-rapporten ikke har påvist noen sammenheng mellom størrelsen på sekretariatet og
kvaliteten på sekretariatets arbeid. Vi mener at det ikke kan legges vekt på dette
argumentet, da Deloitte ikke har undersøkt denne problemstillingen i tilstrekkelig grad.
Vi vil peke på at det er gode argumenter for at sekretariatene bør bli større. Større fagmiljø
og bredere kompetansebase vil være et gode, og bidra til å utvikle tjenesten og bistå
kontrollutvalget på en god måte. Samtidig vil et større sekretariat være mer robust overfor
sykdom og vakanser samt at det lettere å sikre uavhengighet til revisor og rådmann.
Videre skriver utvalget at kvalitetskrav vil tvinge mange kommuner over i interkommunalt
samarbeid. Vi vil hevde at dette ikke er et reelt argument, all den tid de aller fleste
sekretariater allerede er organisert som interkommunale samarbeid.

Kapittel 26 Revisjon
26.2.3.5 Regnskapsrevisjon og kontrollutvalgets ansvar for forenklet etterlevelsesrevisjon
Lovutvalget foreslår at etterlevelsesrevisjon skal være en sentral kontrollform i kommunal
sektor og at regnskapsrevisor skal ha utvidede oppgaver på økonomiområdet. I utredningen
skriver utvalget at dette skal være en forenklet kontroll. Oppgaven slik den er beskrevet i
lovforslaget (§ 24-9), er imidlertid svært omfattende. Det er vanskelig å se for seg at
oppgaven vil kunne løses innenfor de rammer som i dag stilles til disposisjon for
regnskapsrevisjon i kommunene.

26.2.3.6 Andre Spørsmål
Skriftlige påpekninger fra regnskapsrevisor (nummererte brev)
Kommunelovutvalget foreslår at nummererte brev i utgangspunktet skal rettes direkte til
kommunedirektøren. Dette er en innskrenkning av kontrollutvalgets mandat. Det framstår
som lite hensiktsmessig å gjøre adressering av nummererte brev til en løpende vurdering
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avhengig av forholdet det rapporteres om. Det kan potensielt føre til svært ulik praksis. Vi
støtter ikke dette forslaget.
Vi mener at nummererte brev går til den som forestår løpende tilsyn av den kommunale
forvaltningen, det vil si kontrollutvalget. Denne ordningen har vi god erfaring med.
Sekretariatene konstaterer at revisor har svært ulik praksis når det gjelder nummererte brev.
Vi støtter derfor utvalgets forslag om at «revisor årlig må utarbeide en oppsummering av de
nummererte brev som er sendt gjennom året». I gjeldende rett har kontrollutvalget et
ansvar for å følge opp påpekninger i nummererte brev. Dette er ikke tatt inn i lovutvalgets
forslag.

26.4 Sertifisering av revisor. Nasjonal kvalitetskontroll
Vi støtter utvalgets forslag om en nasjonal ordning for kvalitetskontroll med revisorer i
kommunesektoren.

Kapittel 27 Kommunenes styring og kontroll med ekstern
virksomhet
27.3 Innsynsrett i selskaper og lignende som utfører oppgaver for kommunen
Vi slutter oss til utvalgets vurderinger. Lovendringene som foreslås her vil styrke den
politiske kontrollen med ekstern virksomhet.

27.4.1 Innledning
Lovutvalget mener det eksisterende regelverket for selskapskontroll i kommuneloven i
utgangpunktet fungerer etter hensikten sin, og ser derfor ikke at det foreligger behov for
store endringer i regelverket. Utvalget foreslår likevel å gjøre eierskapskontroll til en
oppgave for revisjonen. Utvalget mener at dette forslaget skal føre til en klarere
rollefordeling mellom sekretariatet og revisjonen samt forhindre dobbeltrolleproblematikk
knyttet til sekretariatets arbeid.

27.4.3 Eierskapskontroll i praksis
Lovutvalget bygger på data hentet fra Rapporten Evaluering. Kontrollutvalg og
kontrollutvalgssekretariat (Deloitte 2014). Når vi ser nærmere på denne rapporten finner vi
at det anslagsvis ble bestilt rundt 225 unike selskapskontroller i Norge i 2013. Dette er trolig
en dobling siden 2008 (Nordlandsforskning, NF-rapport nr. 4/2007). Deloitte har i sin
rapport gjennomgått 10 utvalgte selskapskontroller. 5 fra sine utvalgte kommuner og 5 fra
6
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databasen til Norges kommunerevisorforbund (NKRF). De 10 utvalgte rapportene har
Deloitte delt inn i tre varianter: «Selskapskontroll av eierskapsforvaltningen til kommunen»,
«forvaltningsrevisjon av et selskap» og «eierskapskontroll av et selskap». I den tredje
varianten finner Deloitte at det gjennomgående har vært en utfordring å skille mellom
eierskapsforvaltning på den ene side og det at en faktisk går inn og gjør vurderinger av
driften i selskapet på den andre siden. Deloitte skriver at «Flere» rapporter innenfor den
tredje kategorien har en tilsvarende tilnærming. Vi mener at dette grunnlaget ikke er
tilstrekkelig til å begrunne en lovendring. Departementet bør vurdere om det er behov for
en grundigere undersøkelse av rolleforståelsen knyttet til gjennomføring av selskapskontroll,
før eierskapskontrollen blir gjort til en oppgave kun for revisjonen. Det er etter vår
oppfatning viktig at en mulig lovendring er velbegrunnet.

27.4.4.2 Omfang av og plan for selskapskontroll
Utvalget foreslår at det skal lages en felles plan for forvaltningsrevisjon. Utvalgets vurdering
er at det er hensiktsmessig å foreta en samlet risiko og vesentlighetsvurdering for den
virksomheten som skjer i kommunen og den virksomheten som skjer i kommunale selskap.
Vi er uenig i at dette er hensiktsmessig, fordi disse risiko- og vesentlighetsvurderingene er
svært forskjellige. Vi mener det er mer hensiktsmessig å foreta særskilt risiko og
vesentlighetsvurderinger av selskapene med sikte på å tydeliggjøre både eierskapskontroll
og forvaltningsrevisjon.
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MØTEPROTOKOLL
Styret for VIKS
Dato:
Sted:
Arkivsak:

05.09.2016 kl. 18:00
Vestfold fylkeskommune - møterom Borre, Tønsberg.
15/00164

Tilstede:

Jan Nærsnes, leder
Terje Fuglevik, nestleder
Heidi Ørnlo, medlem
Olav Bjørnli, medlem
Ulf K.Halvorsen, medlem
Ivar Dillan, medlem
Gjert Gjertsen, medlem
Aleksander Leet, medlem
Jon Henrik Grindlia, medlem
Dag Erichsrud, medlem

Møtende
varamedlemmer:

Ingen

Ikke møtt:

Lars Egeland, medlem
Stig Atle Vange, medlem

Andre:

Heidi Wulff Jacobsen, ansattes observatør
Orrvar Dalby, daglig leder VIKS

Møteleder:

Jan Nærsnes

Protokollfører:

Orrvar Dalby

SAKSKART

Side

Saker til behandling
15/16 16/00116-1

Godkjenning av protokoll fra styremøte 15.03.2016

3

16/16 16/00119-1

Regnskapsrapport 2 - januar-juli 2016

3

17/16 16/00123-1

Godtgjørelser til leder, styremedlemmer og arbeidsutvalg
4
2017.
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18/16 16/00121-1

Forslag til budsjett for VIKS 2017.

5

19/16 16/00120-1

Strategiske utfordringer for VIKS.

5

20/16 16/00122-2

Referater

6

21/16 16/00122-1

Eventuelt

7

Leder ønsket velkommen og møtet ble satt kl.18.00.
Fylkesordfører Rune Hogsnes ga innledningsvis en orientering om Vestfold
fylkeskommune og aktuelle utfordringer.
Deretter holdt spesialrådgiver Tor Dølvik, Transparency International Norge et
foredrag om «Korrupsjonsrisiko og forebygging i kommunesektoren».

2

40/16 Referatsaker KU VFK 20.10.16 - 15/00141-28 Referatsaker KU VFK 20.10.16 : Protokoll Styret for VIKS 05.09.2016

Saker til behandling

15/16 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15.03.2016
Behandlet av
1 Styret for VIKS

Møtedato
05.09.2016

Saknr
15/16

Forslag til vedtak:
Protokoller fra styremøte i VIKS 15.03.2016 godkjennes.
Møtebehandling
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Protokoller fra styremøte i VIKS 15.03.2016 godkjennes.

16/16 Regnskapsrapport 2 - januar-juli 2016
Behandlet av
1 Styret for VIKS

Møtedato
05.09.2016

Saknr
16/16

Forslag til vedtak:
Styret tar regnskapsrapport 2/2016 for perioden januar-juli 2016 til orientering.
Møtebehandling
Daglig leder ga en kort orientering om regnskapsrapporten og svarte på spørsmål.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Styret tar regnskapsrapport 2/2016 for perioden januar-juli 2016 til orientering.
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17/16 Godtgjørelser til leder, styremedlemmer og arbeidsutvalg
2017.
Behandlet av
1 Styret for VIKS

Møtedato
05.09.2016

Saknr
17/16

Forslag til vedtak:
Det vedtas følgende godtgjørelser for 2017:
Styreleder: kr.
Styremedlemmer: kr.
Arbeidsutvalg: kr.
Skyssutgifter dekkes etter regning basert på gjeldende offentlig regulativ.
Møtebehandling
Terje Fuglevik orienterte kort om tidligere praksis i styret ved behandling av
godtgjørelser. Han fremmet forslag om at vedtatt godtgjørelse for 2016 videreføres
for hele styrets funksjonsperiode.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Det vedtas følgende godtgjørelser for 2017 og resten av styrets funksjonsperiode:
Styreleder: kr.20.000 pr. år og kr.1.000 pr. møte.
Styremedlemmer: kr.1.000 pr. møte
Arbeidsutvalg: kr.1.000 pr. møte.
Skyssutgifter dekkes etter regning basert på gjeldende offentlig regulativ.
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18/16 Forslag til budsjett for VIKS 2017.
Behandlet av
1 Styret for VIKS

Møtedato
05.09.2016

Saknr
18/16

Forslag til vedtak:
1.Styret for VIKS vedtar det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2016 med en total
kostnadsramme på kr.3.270.000.
2.Fordeling av driftskostnadene på medlemskommunene skjer i samsvar med
vedlagte forslag.

Møtebehandling
Daglig leder gjennomgikk budsjettforslaget og svarte på spørsmål.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
1.Styret for VIKS vedtar det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2016 med en total
kostnadsramme på kr.3.270.000.
2.Fordeling av driftskostnadene på medlemskommunene skjer i samsvar med
vedlagte forslag.

19/16 Strategiske utfordringer for VIKS.
Behandlet av
1 Styret for VIKS

Møtedato
05.09.2016

Saknr
19/16

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering. Styret avventer videre utredningsarbeid inntil de endelige
konsekvenser for selskapet av kommunereformen og regionreformen er klare.
Styreleder og daglig leder gis i oppdrag å informere eierkommunene skriftlig om
status i selskapets strategiarbeid.
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Møtebehandling
Daglig leder orienterte om status i saken, herunder tilbakemeldingen fra TEMARK.
Styreleder ga en tilbakemelding fra møtet med KUBIS 10.juni 2016. Saken ble
drøftet.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Saken tas til orientering. Styret avventer videre utredningsarbeid inntil de endelige
konsekvenser for selskapet av kommunereformen og regionreformen er klare.
Styreleder og daglig leder gis i oppdrag å informere eierkommunene skriftlig om
status i selskapets strategiarbeid.

20/16 Referater
Behandlet av
1 Styret for VIKS

Møtedato
05.09.2016

Saknr
20/16

Forslag til vedtak:
Referatsakene tas til orientering.
Møtebehandling
Følgende referatsaker ble framlagt:
1.Referat fra møte i styrets arbeidsutvalg 10.juni 2016.
2.Tolkningsuttalelse fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedrørende
muligheten for fjernmøter for representantskap i interkommunale selskaper (IKS)
datert 01.07.2016.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Referatsakene tas til orientering.
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21/16 Eventuelt
Behandlet av
1 Styret for VIKS

Møtedato
05.09.2016

Saknr
21/16

Forslag til vedtak:
Saken legges fram uten forslag til vedtak.
Møtebehandling
Gjert Gjertsen og Terje Fuglevik ga tilbakemelding fra møter i representantskapene i
hhv. Vestfold Krematorium IKS og VESAR IKS.
Det ble foreslått at saksdokumentene for framtidige møter sendes fra sekretariatet til
de valgte observatørene som nå, og i tillegg i kopi til de øvrige styremedlemmene.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Tilbakemeldingene fra møter i representantskapene i Vestfold Krematorium IKS og
VESAR IKS tas til orientering.
Saksdokumentene for framtidige møter sendes de valgte observatører som nå, og i
tillegg i kopi til de øvrige styremedlemmene.

Møtet slutt kl.20.15.

For leder i styret i VIKS, Jan Nærsnes
Orrvar Dalby
Daglig leder VIKS/sekretær
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41/16 Eventuelt VFK 20.10.16 - 15/00141-29 Eventuelt VFK 20.10.16 : Eventuelt VFK 20.10.16

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

15/00141-29
Gaute Hesjedal

Saksgang
Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune

Møtedato
20.10.2016

SAK 41/16
EVENTUELT VFK 20.10.16
Forslag til vedtak:
.
Vedlegg:
Ingen.
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