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SAMMENDRAG
På oppdrag fra kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune har Vestfold Kommunerevisjon
gjennomført en selskapskontroll av Vestviken Kollektivtrafikk AS. Kontrollkriteriene, som er
lagt til grunn for revisjonens vurderinger, går fram av rapportens kapittel 3, mens
fremgangsmåte og metodebruk presenteres i kapitel 4. For faktagrunnlag og en mer utfyllende
versjon av revisjonens vurderinger vises det til kapittel 5 i rapporten. Selskapskontrollen er
gjennomført som en forvaltningsrevisjon i perioden august-oktober 2014. Revisjonen har
hovedsakelig avgrenset kontrollen til årene 2013 og 2014. For vurdering om selskapet har hatt
en økonomisk effektiv og forsvarlig drift og om selskapets arbeid med brukertilfredshet har
revisjonen inkludert årene 2011 og 2012.
Gjennomføring av selskapskontrollen
Formålet med selskapskontrollen er å påse at Vestfold fylkeskommunes forvaltning av sine
eierinteresser i Vestviken Kollektivtrafikk AS fungerer tilfredsstillende i henhold til
fylkestingets vedtak og forutsetninger, samt i henhold til aktuelt lovverk.
Oppsummering av revisjonens vurderinger
Overordnet inntrykk etter selskapskontrollen er at Vestfold fylkeskommune forvalter sine
eierinteresser i selskapet på en god måte og at selskapet fungerer tilfredsstillende i henhold til
fylkestingets vedtak og forutsetninger, samt i henhold til aktuelt lovverk.
Gjennomført selskapskontroll viser i hovedtrekk følgende:
Problemstilling 1: Utøves virksomheten i selskapet Vestviken kollektivtrafikk
AS i tråd med gjeldende lover og regler og innenfor de rammer som vedtektene
gir?
Revisjonen konkluderer med at Vestviken Kollektivtrafikk AS utøver sin virksomhet innenfor
de rammer som vedtektene gir. Selskapets valgte revisor har for kontrollperioden avgitt rene
revisjonsberetninger uten forbehold eller presiseringer. Minstekrav til vedtektene i henhold til
aksjeloven vurderes å være oppfylt. Generalforsamlingen er aksjeeiernes øverste myndighet
og det skal, ifølge aksjeloven § 5-5, innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår
avholdes ordinær generalforsamling. Vestfold Kommunerevisjon konkluderer med at generalforsamlingen har behandlet de saker som aksjelov og vedtekter krever skal tas opp i dette
organet. I henhold til aksjeloven § 5-16 skal møtelederen sørge for at det føres protokoll fra
generalforsamlingen og revisjonen har med utgangspunkt i protokoller fra 2013- mai/juni
2014 vurdert at disse er utformet i henhold til krav i aksjeloven. Styret har i kontrollperioden
behandlet lønn til daglig leder, uten at dette er protokollført. Vi anbefaler at selskapet
protokollfører styrebehandling vedrørende lønn for daglig leder i referat fra de aktuelle
styremøtene.
Problemstilling 2: Utøves virksomheten innenfor rammene av fylkestingets vedtak
og forutsetninger?
Revisor konkluderer med at virksomheten utøves innenfor rammene av fylkestingets vedtak
og forutsetninger. I lys av Vestfold fylkeskommunes vedtatte prinsipper for styring av fristilte
enheter og ny eierstruktur for selskapet, konkluderer revisjonen med at det er hensiktsmessig
at det nå utarbeides nye vedtekter, rammeavtale og en overordnet eierstrategi basert på en ny
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fremtidig eierstruktur. Etter hva revisjonen har registrert er dette også et arbeid som er
igangsatt i Vestfold fylkeskommune.

Problemstilling 3: Har Vestviken kollektivtrafikk AS en effektiv og økonomisk
forsvarlig drift?
Regnskapene for 2011-13 har alle positive resultater, som er vesentlig bedre enn budsjett.
Revisor vurderer at det er gode rutiner for utarbeidelse av budsjett og at periodiserte
regnskapsrapporter sendes styret månedlig, for påfølgende behandling i styremøter.
Sammenlignet med andre sammenlignbare selskaper, leverer selskapet bedre resultater og har
høyere egenkapital for perioden 2013. Selskapet har i kontrollperioden stått overfor flere
tidkrevende prosesser, som avgiftssaken mot Skatt Sør og endringer i eierstruktur. Det er falt
endelig dom i avgiftssaken, hvor Vestviken Kollektivtrafikk AS vant fram på alle punkter.
Skatt Sør har imidlertid varslet en ny selskapskontroll av selskapet, knyttet til dommen og
vurdering av omsetning. Revisor vurderer at når selskapet i framtiden kun får Vestfold
fylkeskommune som eier, vil fylkeskommunen få større utfordringer knyttet til økte
administrasjonskostnader. Fylkesrådmannen har da også igangsatt et arbeid med å kartlegge
kostnads- og inntektsutviklingen innenfor kollektivtrafikken i Vestfold. Arbeidet omfatter
også kostnadsutvikling ved skoleskyss både i grunn- og videregående skole. Revisjonen
understreker viktigheten av at fylkesrådmannen kommer tilbake til hvordan selskapets
framtidige utfordringer skal håndteres i kommende økonomiplan.
Revisor konkluderer med at kontrollperioden 2011-13 viser at selskapet har en effektiv og
økonomisk forsvarlig drift.

Problemstilling 4: Har selskapet fulgt opp prinsipielle merknader og forhold,
herunder nummererte brev med påpekninger fra selskapets valgte revisor?
Opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og
forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i følge
selskapets valgte revisor i samsvar med lov og forskrifter.
Forhold som selskapets revisor finner det nødvendig å påpeke vil bli tatt inn i brev som
nummereres fortløpende. Vestfold Kommunerevisjon konkluderer med at det ikke foreligger
nummererte brev fra selskapets valgte revisor, og at selskapet har fulgt opp prinsipielle
merknader og forhold.
Problemstilling 5: Hvordan fungerer rapportering fra selskapet til Vestfold
fylkeskommunes egne politiske organer?
Vestfold fylkeskommune må til enhver tid ha relevant, oppdatert og korrekt informasjon om
selskapets virksomhet, organisering og resultater. Rapportering fra selskapet danner
grunnlaget for god eierstyring, resultatoppfølging og kontroll av selskapet. Vestviken
Kollektivtrafikk AS rapporterer ikke direkte til politiske organ, men de forholder seg til
administrasjonen i fylkeskommunen som videreformidler informasjon til de politiske
organene. Generalforsamlingen er den formelle beslutningsarenaen for selskapet og styret er
ansvarlig for utarbeidelse av dokumenter til den årlige generalforsamlingen hvor
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årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen behandles. Det er fylkesutvalget som
er Vestfold fylkeskommunes eierorgan og saker som omhandler fylkeskommunens eierskap
skal behandles i fylkesutvalget. I forkant av generalforsamling sender styret i selskapet
innkalling med vedlegg til fylkeskommunen, hvor administrasjonen i fylkeskommunen
utarbeider politisk sak som legges frem for fylkesutvalget til behandling. I de årlige leveranseavtalene er det beskrevet at rapportering skal gjennomføres slik dette er regulert i rammeavtalen. Årsregnskap og årsberetning danner et viktig grunnlag for styring, resultatoppfølging
og kontroll av selskapet. Årsrapportene suppleres av tertialrapportering som danner
grunnlaget for den løpende oppfølgingen av selskapet. Eiermøter og driftsmøter er også
viktige i forbindelse med oppfølgingen av selskapet.
Revisor konkluderer med at det er etablert gode rutiner som sikrer at politiske organer i
fylkeskommunen får tilstrekkelig og jevnlig informasjon om utviklingen i selskapet.
Problemstilling 6: Etterleves lov- og forskrift om offentlige anskaffelser ved kjøp av
transporttjenester?
Revisor konkluderer med at selskapet har fulgt lov og forskrift om offentlige anskaffelser når
det gjelder anskaffelsesprosedyre, kunngjøring og tildelingskriterier. Krav om universell
utforming er innarbeidet i anskaffelsene ved at selskapet presiserer at tilbydere må levere
materiell i henhold til gjeldende lover og regler. Etter revisors vurderinger har selskapet
dokumentert alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom anskaffelsesprosessene. I
begge de kontrollerte anskaffelsene mangler imidlertid en signert protokoll for anskaffelsen
som skal beskrive alle vesentlige beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen, jf.
forskrift om offentlige anskaffelser § 3 -2.

Problemstilling 7: I hvilken grad har selskapet oversikt over brukertilfredshet
med tjenestene som leveres?
Selskapet mottar tilbakemeldinger fra kundene både i form av den årlige brukerundersøkelsen
og den daglige kontakten med passasjerene. I Vestfold har det vært gjennomført brukerundersøkelser siden år 2000, og revisor vurderer det dit hen at dette tilsier at både selskapet
og Vestfold fylkeskommune er tilfredse med datagrunnlaget de årlig mottar for evaluering av
busstilbudet. Selskapet ligger i 2011 og 2013 tett opp til Vestfold fylkeskommunes målsettinger for total kundetilfredshet, som er satt til 72. Selskapet har redegjort for igangsettelse
av konkrete tiltak som følge av dataene fra undersøkelsen, daglige henvendelser fra brukerne
via kundesenteret, e-post og sosiale medier.
Revisor konkluderer med at selskapet har god oversikt over brukertilfredsheten med
tjenestene som leveres og at tilbakemeldinger fra kundene kommer via flere kanaler.
Selskapet kan vise til oppfølgingstiltak som har hatt positiv effekt, i tillegg til gode rutiner for
dialog med Vestfold fylkeskommune om brukertilfredsheten. Revisjonen vil imidlertid
oppfordre Vestviken Kollektivtrafikk AS til å vurdere om selskapet har tilstrekkelige data for
å analysere brukertilfredshet for kunder under 16 år i forbindelse med skoleskyssordningen.
Selskapet bør også vurdere om de har tilstrekkelige data om brukertilfredshet knyttet til krav
om universell utforming.
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Anbefalinger
Revisjonens anbefalinger til Vestviken Kollektivtrafikk AS:




Vestviken Kollektivtrafikk AS må påse at anskaffelser blir protokollført i samsvar
med forskrift om offentlige anskaffelser, jf. § 3 -2.
Styret i Vestviken Kollektivtrafikk AS må påse at behandling av lønn til daglig leder
blir protokollført i tilhørende referat fra aktuelt styremøte.
Selskapet bør vurdere om de har tilstrekkelige data for å analysere brukertilfredshet
for kunder under 16 år i forbindelse med skoleskyssordningen, samt brukertilfredshet
knyttet til krav om universell utforming.

Revisjonens anbefalinger til Vestfold fylkeskommune:


Det bør utarbeides nye vedtekter, rammeavtale og en overordnet eierstrategi basert på
fremtidig eierstruktur.
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1.0 INNLEDNING
1.1 Bakgrunn for prosjektet
Gjennomføring av selskapskontroll er en lovpålagt oppgave i kommuner og fylkeskommuner,
jf. kommuneloven med forskrifter. Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll
med forvaltningen av eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll. Innholdsmessig deles selskapskontroll i to komponenter - eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon.
Bestilling av selskapskontrollen av Vestviken Kollektivtrafikk AS (VKT) er gitt Vestfold
Kommunerevisjon av kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune (VFK), jamfør vedtak fattet
i møte den 10.4.2014.
1.2 Avgrensning
Selskapskontrollen er organisert som forvaltningsrevisjon og er avgrenset til de vurderingskriteriene som er nevnt i kapittel 3. Kontrollen er også i hovedsak begrenset til perioden 2013
og 2014. For vurdering om selskapet har hatt en økonomisk effektiv og forsvarlig drift og om
selskapets arbeid med brukertilfredshet har revisjonen inkludert årene 2011 og 2012.
1.3 Høring
Rapporten har vært forelagt Vestviken Kollektivtrafikk AS og Vestfold fylkeskommune til
høring. Uttalelsene er tatt inn under punkt 7. Vestfold Kommunerevisjon vil takke alle som
har bidratt konstruktivt med informasjon til rapporten. Tidsrammen for prosjektet var ca. 350
timer. Revisjonen har benyttet ca 430 timer på prosjektet og revisjonsteamet har bestått av
personer med følgende kompetanse: statsautorisert revisor, bachelor innen økonomi og
administrasjon, statsvitenskap og økonomi.

2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER
Formålet med eierskapskontrollen er å påse at Vestfold fylkeskommunes forvaltning av sine
eierinteresser i VKT fungerer tilfredsstillende i henhold til fylkestingets vedtak og
forutsetninger, samt i henhold til aktuelt lovverk. Med bakgrunn i formålet med
eierskapskontrollen er det utledet følgende problemstillinger:
1. Utøves virksomheten i selskapet Vestviken Kollektivtrafikk AS i tråd med gjeldende
lover og regler og innenfor de rammer som vedtektene gir?
2. Utøves virksomheten innenfor rammene av fylkestingets vedtak og forutsetninger?
3. Har Vestviken Kollektivtrafikk AS en effektiv og økonomisk forsvarlig drift?
4. Har selskapet fulgt opp prinsipielle merknader og forhold, herunder nummererte
brev med påpekninger fra selskapets valgte revisor?
5. Hvordan fungerer rapportering fra selskapet til Vestfold fylkeskommunes egne
politiske organer?
6. Etterleves lov- og forskrift om offentlige anskaffelser ved kjøp av transporttjenester i
Vestfold, Buskerud og Telemark?
7. I hvilken grad har selskapet oversikt over brukertilfredshet med tjenestene som
leveres?
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3. REVISJONSKRITERIER
Vurderingskriterier er en samlebetegnelse for de krav og forventninger revisor bruker for å
vurdere funn som undersøkelsen avdekker. Aktuelle revisjonskriterier som er benyttet i
prosjektet er:
Eksterne vurderingskriterier
 Lov om aksjeselskaper. av 13. juni 1997 nr. 44, kapitlene 2, 5 og 6.
 Lov om årsregnskap m.v. av 17. juli 1998 nr. 56, kapittel 3
 Lov om bokføring av 19. november 2004 nr. 73, § 13
 Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999
 Forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006
 Forskrift om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport mv.
Interne vurderingskriterier
 Vedtekter og aksjonæravtale for Vestviken Kollektivtrafikk
 Ramme- og leveranseavtaler
 Aktuelle vedtak fra fylkestinget i Vestfold fylkeskommune
 Vedtak fattet i styre og generalforsamling
 Styreinstruks- vedtatt 13.11 2007
 Instruks for daglig leder, fastsatt 17.12.2007
 Vestfold fylkeskommune sine prinsipper for styring av fristilte enheter
 Handlingsplan for universell utforming i Vestfold fylkeskommune

4. FRAMGANGSMÅTE OG METODEBRUK
4.1 Metodebruk og gjennomføring av prosjektet
Vestfold Kommunerevisjon har:
-

Sendt oppstartsbrev til Vestfold fylkeskommune, med kopi til de øvrige eierne
Sendt oppstartsbrev til daglig leder og styreleder
Hatt kontakt med selskapets revisor (BDO AS)
Intervjuet sentrale personer i Vestviken Kollektivtrafikk AS og Vestfold
fylkeskommune
Analysert Vestfold fylkeskommunes vedtak og intensjoner ved etablering av selskapet
Analysert sentrale selskapsdokumenter
Analysert aktuelle interne kontrollrutiner i selskapet
Gjennomgått formelle styringslinjer mellom fylkestinget, fylkesutvalget,
hovedutvalget og Vestviken Kollektivtrafikk AS
Gjennomgått rapporteringsrutiner fra Vestviken Kollektivtrafikk AS til politiske
organer i Vestfold fylkeskommune
Foretatt regnskapsanalyser

4.2 Dataenes pålitelighet og gyldighet
Metodebruk skal sikre validitet (gyldighet) og reliabilitet (pålitelighet). Vurderinger av
dataenes validitet skal sikre at kontrollens datagrunnlag samlet bidrar til å besvare
problemstillingene. Vurderinger om reliabilitet fokuserer på om de dataene som er innsamlet
er påvirket av den måten innsamlingen gjennomføres på. Revisor vurderer at empiren som
ligger til grunn for rapportens konklusjoner er basert på data med høy grad av validitet og
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reliabilitet. Datagrunnlaget skal kunne etterprøves, og revisor har utarbeidet en egen perm
med innsamlet dokumentasjon som er benyttet i rapporten.

5. FAKTA OG VURDERINGER
5.1 Etablering av Vestviken Kollektivtrafikk AS og regulering av samarbeidet
Fra 1999 organiserte Vestfold fylkeskommune kollektivtrafikken gjennom Vestfold kollektivtrafikk AS, som ble erstattet av Vestviken Kollektivtrafikk AS. Selskapet ble operativt fra
januar 2006 og eies av fylkeskommunene Telemark, Vestfold og Buskerud med en 1/3 del
hver. I 2010 gikk Buskerud fylkeskommune ut av driften og Telemark fylkeskommune kom
frem til samme beslutning i juni 2014. De tre fylkeskommunene er fortsatt eiere, grunnet
selskapets avgiftssak med Skatt Sør som er nærmere beskrevet i punkt 5.4.4.
Beløpet under budsjettområde kollektiv overføres i sin helhet til VKT etter en bestillerutførermodell. For dette beløpet leverer VKT ruteproduksjon, skoleskyss og faglig bistand
fastsatt i årlig leveranseavtale mellom fylkeskommunen og VKT. VFK har ansvar for lokal
kollektivtransport og skoleskyss i Vestfold, og bestilleransvaret er delegert til VKT som på
sin side skal kjøpe transporttjenester og samordne offentlig betalte transporter i henhold til
avtaler med VFK. Samarbeidet mellom Vestfold fylkeskommune og VKT reguleres gjennom:





vedtektene som ble fastlagt i vedtak i Regionrådet i 2005,
aksjonæravtalen som er inngått med de tre eierne i 2005
rammeavtalen som definerer ansvarsforholdet til VKT ved at selskapet har ansvaret
for ”å utvikle kostnadseffektive transport- og skoleskysstilbud til fylkets innbyggere,
innenfor de rammer og retningslinjer fylkeskommunen fastsetter”.
årlige leveranseavtaler som omhandler produksjon, bevilgning og satsingsområder på
et mer detaljert nivå.

I VFK har regionalsektoren et bredt ansvar for at fylkeskommunen fyller sin rolle som
regional utviklingsaktør. Regionalsektoren spiller en aktiv rolle innenfor mange sektorer og
politikkområder og regionalavdelingen har oppgaver innenfor samferdsel, plan, næring og
miljø. Sektoren ivaretar fylkeskommunens ansvar for samferdsel, herunder fylkesveger og
kollektivtrafikk, regional planlegging og oppgaver innenfor nærings- og miljøområdet. I
forhold til fylkesvegene og kollektivtrafikken ligger den operative kapasiteten i Statens
vegvesen og Vestviken Kollektivtrafikk AS, hvor fylkeskommunen forvalter sitt ansvar
gjennom en bestiller-utfører modell.
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5.2 PROBLEMSTILLING 1
Utøves virksomheten i selskapet Vestviken Kollektivtrafikk AS i tråd med
gjeldende lover og regler og innenfor de rammer som vedtektene gir?
5.2.1 Aksjeloven
Vestviken Kollektivtrafikk AS er et aksjeselskap og må følge reglene i aksjeloven.
Aksjeloven regulerer blant annet:
- Krav til stiftelsesdokumentene
- Generalforsamlingens plikter
- Krav til styret og daglig leder

5.2.2 Krav til stiftelsesdokumentene
Aksjeloven § 2 regulerer forholdet til stiftelsesgrunnlaget. I henhold til aksjeloven § 2-1 heter
det at den eller de som skal tegne aksjer i selskapet skal opprette et stiftelsesdokument og at
dette dokumentet skal inneholde selskapets vedtekter (aksjeloven § 2-2) og øvrige minstekrav
til stiftelsesdokumentet (aksjeloven § 2-3).
Vedtektfestet formål og organisering
Formålet med Vestviken Kollektivtrafikk AS er beskrevet i vedtekter datert 20.6 2005:
Selskapets formål er å kjøpe transporttjenester og samordne offentlig betalte transporter i
henhold til avtaler med sine eiere. Selskapet kan drive, leie eller eie
kollektivtransportterminaler, ruteopplysningstjenester og hertil knyttet markedsføring,
informasjon og produktutvikling.
Videre heter det i vedtektene at:
Selskapet har ikke erverv som formål, men er opprettet med sikte på effektivisering og
samordning av kollektivtrafikktilbudet i Buskerud, Telemark og Vestfold. Selskapet er ikke
opprettet med sikte på å oppnå økonomisk overskudd til eierne. Selskapet skal ikke dele ut
aksjeutbytte.
Aksjonæravtale
Aksjonæravtalen er inngått med virkning fra 19. oktober 2005 mellom Buskerud
fylkeskommune, Telemark fylkeskommune og Vestfold fylkeskommune. Nærmere oversikt
over selskapets vedtekter og aksjonæravtale presenteres i vedlegg 1.
Revisors vurdering
Stiftelsesgrunnlaget for VKT er utarbeidet i henhold til minstekrav i aksjeloven. Det
gjeldende stiftelsesgrunnlaget må imidlertid tilpasses den fremtidige nye eierstrukturen.
Tilbakemeldinger fra styret, selskapet og VFK tyder på at dette arbeidet er i gang. Revisjonen
har fått opplyst at det etter planen skal utarbeides nye vedtekter, aksjonæravtale og eierstrategi
for selskapet i løpet av 2015.
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5.2.3 Generalforsamlingens plikter
Kapittel fem i aksjeloven regulerer generalforsamlingens plikter gjennom tre hovedpunkter:
I. Alminnelige regler
II. Adgang til forenklet generalforsamlingsbehandling
III. Avholdelse av generalforsamling
IV. Flertallskrav
V. Søksmål om ugyldige beslutninger
VI. Gransking
Generalforsamlingen er aksjeeiernes øverste myndighet og skal, ifølge aksjeloven, innen seks
måneder etter utgangen av hvert regnskapsår holde ordinær generalforsamling. På denne
ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:




godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte,
andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen
årsregnskapet, årsberetningen og eventuelt revisjonsberetningen skal sendes en uke før
generalforsamlingen sendes til hver aksjeeier med kjent adresse.

Aksjeloven skisserer opp ulike aspekter knyttet til avholdelse av en generalforsamling. § 5-8
”Stedet for generalforsamlingen” avklarer at samlingen skal holdes i den kommunen der
selskapet har sitt forretningskontor, hvis ikke vedtektene bestemmer at den skal eller kan
holdes på et annet bestemt angitt sted. § 5-9 påpeker at det er styret som skal innkalle
generalforsamlingen til møtet og i § 5-10 heter det at generalforsamlingen innkalles ved
skriftlig henvendelse til alle aksjeeiere med kjent adresse og at innkallingen skal angi tid og
sted for møtet. Senest en uke før møtet skal holdes må innkallingen være sendt, om ikke
vedtektene setter en lenger frist. Innkallingen skal gi et forslag til dagsorden, og forslag om å
endre vedtektene skal gjengis i innkallingen. Aksjeeiere har også en rett til å få saker
behandlet på generalforsamlingen, og spørsmålet må rettes skriftlig til styret.
I følge aksjeloven, § 5-9, er det selskapets styre som innkaller til generalforsamling som skal
holdes i selskapets forretningskommune, jfr. § 5-8. Innkallingen skal være skriftlig og angi de
saker som skal behandles på generalforsamlingen. Innkallingen må være sendt senest en uke
før møtet skal holdes.
Revisors vurdering
Innkallingene til generalforsamlingene er i henhold til aksjeloven informert om innen
gjeldende frister. Møteinnkallingene er signert administrerende direktør, som er i henhold til
delegert fullmakt som er beskrevet i styreinstruksen.

5.2.4 Krav til styret og daglig leder
Et aksjeselskap (AS) skal ha et styre og aksjelovens kapittel 6 angir nærmere regler for
selskapets ledelse, styrets ansvar, ansettelse av daglig leder, valg av styremedlemmer og
varamedlemmer, styrets oppgaver, tjenestetid, uttreden og avsetting, og godtgjørelse til styrets
medlemmer.
I FU sak 106/12 ble det fattet vedtak om å foreta en evaluering av VKT og det ble engasjert et
eksternt firma for å foreta evalueringen. Undersøkelsen konkluderte blant annet med at både
eier og ledelse i VKT uttrykker tilfredshet med hvordan Vestfolds styremedlemmer utfører sin
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og rolle og at styringsdialogen skjer på rett nivå og i riktige fora. Evalueringen peker videre
på at VKT har hatt samme ledelse siden oppstart og har tidligere erfaring fra ledelse av et
aksjeselskap.
Revisors vurdering
Intervjuer og dokumentanalyser revisjonen har gjennomført støtter opp under at aksjelovens
krav til styret og daglig leder er ivaretatt i selskapet.

5.2.5 Utarbeidelse av protokoller
Aksjeloven § 6-29 setter krav til styreprotokoller. Styreprotokollene skal minst angi tid, sted,
deltakere, behandlingsmåte og styrets beslutninger. Hvis beslutninger ikke er enstemmig, skal
det angis hvem som har stemt for og imot. Protokollen skal også underskrives av alle de
medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen. Styret kan også velge to til å underskrive.
Det følger av aksjelovens § 6-19 hvilke saker som må møtebehandles av styret. Dette gjelder
årsregnskap og årsberetning. I tillegg skal fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig
leder skje i møte.
Det har i perioden 2013 – mai 14 vært avholdt 6 styremøter i 2013 og 2 styremøter til og med
mai i 2014. VKT oppgir at de har følgende rutiner i forbindelse med styreprotokollene:



styreprotokollene blir kun distribuert til styrets medlemmer, ved at protokollen legges
ved neste møtes sakspapirer til gjennomgang og signatur.
første sak på hvert eneste styremøte er godkjenning av innkalling, dagsorden og
protokoll fra siste styremøte.

På generalforsamlingens møte skal det skrives protokoll og dette er særlig viktig
dokumentasjon av selskapets situasjon og disposisjoner. Protokollene må oppfylle en del
formelle krav til innhold så vel som til signering og den skal minst inneholde:






tid og sted for møtet
valg av møteleder og underskrivere
hvor mange aksjer som var representert
møtets godkjennelse av innkallingen
beslutninger som er gjort på møtet

Den 25.6. 2014 og 20.6.2013 ble det avholdt ordinære generalforsamlinger i VKT’s lokaler,
hvor det ble behandlet saker i henhold til aksjelovens bestemmelser. I tillegg har det vært
avholdt en forenklet og ekstraordinær generalforsamling i 2012, hvor det også i samsvar med
aksjeloven foreligger referat. Revisjonen kan imidlertid ikke se at det er protokollført hvor
møtet har vært avholdt. Revisjonen har fått bekreftet via intervju at lønn til daglig leder har
vært styresak i kontrollperioden. Revisjonen kan imidlertid ikke se at dette er protokollført.
Revisors vurdering
Gjennomgangen av protokollene viser at samtlige beslutninger i styret og
generalforsamlingen har vært enstemmige, da det ikke fremkommer av protokollene eventuell
uenighet. Protokoller fra generalforsamlingene er utformet i henhold til krav i aksjeloven,
men ved ekstraordinære generalforsamlinger skal det også protokollføres hvor møtet har vært
avholdt. Fra styremøtene må det protokollføres at lønn til daglig leder har vært styrebehandlet.
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5.2.6 Etterleving av bestemmelser i bokføringsloven og regnskapsloven
I følge regnskapsloven § 1-2 er aksjeselskaper regnskapspliktige og skal utarbeide
årsregnskap og årsberetning senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Dokumentasjonen
skal inneholde resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og årsregnskapet skal gi et
rettvisende bilde av den regnskapspliktiges eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.
Enhver som har regnskapsplikt etter regnskapsloven har bokføringsplikt etter
bokføringsloven. Ifølge bokføringsloven § 13 skal årsregnskap, årsberetning og
revisjonsberetning oppbevares i 10 år etter regnskapsårets slutt. Årsregnskap, årsberetning,
revisjonsberetning, blir i følge selskapets ledelse oppbevart i Altinn, arkivet og det
elektroniske arkivet i egen mappe for årsregnskap.§ 13 i bokføringsloven anses som oppfylt
for disse dokumentene. Vi konstaterer at selskapets valgte revisorhar avgitt
revisjonsberetninger som bekrefter at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og
oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger, i samsvar med lov og
god bokføringsskikk i Norge.
Selskapet oppgir at protokoller fra styremøter og generalforsamlinger blir limt inn i innbundet
bok for protokoller, som oppbevares i et arkivskap. I tillegg har VKT elektronisk arkiv over
alle protokollene.
Revisors vurdering
Vi konstaterer at selskapets valgte revisor har avgitt revisjonsberetninger hvor revisor har
bekreftet at selskapet har utarbeidet regnskapet i henhold til regnskapslovens bestemmelser.
Det kan også tilføyes at revisjonsberetninger har vært rene, dvs. uten presisering og/eller
forbehold fra valgt revisor.

5.2.7 Konklusjon
Vestfold Kommunerevisjon har vurdert om virksomheten i selskapet Vestviken
Kollektivtrafikk AS utøves i tråd med gjeldende regler og innenfor de rammene som
vedtektene gir.
Revisjonen konkluderer med at selskapet utøver sin virksomhet innenfor de rammer som
vedtektene gir. Minstekrav til vedtektene i henhold til aksjeloven vurderes å være oppfylt.
Generalforsamlingen er aksjeeiernes øverste myndighet og det skal, ifølge aksjeloven § 5-5,
innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår avholdes ordinær generalforsamling.
Vestfold Kommunerevisjon konkluderer med at generalforsamlingen har behandlet de saker
som aksjelov og vedtekter krever skal tas opp i dette organet. I henhold til aksjeloven § 5-16
skal møtelederen sørge for at det føres protokoll fra generalforsamlingen og revisjonen har
med utgangspunkt i protokoller fra 2013- mai/juni 2014 vurdert at disse er utformet i henhold
til krav i aksjeloven. Styret har i kontrollperioden behandlet lønn til daglig leder, men dette er
ikke protokollført. Selskapets valgte revisor har for kontrollperioden avgitt revisjonsberetninger som bekrefter at selskapet har utarbeidet regnskap i henhold til regnskapslovens
bestemmelser. Revisjonen mener at det er etablert rutiner som bidrar til å sikre at selskapet
etterlever bestemmelser i bokføringsloven ved at selskapets årsregnskap, årsregnskap og
revisjonsberetning blir forsvarlig arkivert. Selskapets valgte revisor har for kontrollperioden
avgitt revisjonsberetninger som bekrefter at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for
ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar
med lov og god bokføringsskikk i Norge.
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5.3 PROBLEMSTILLING 2
Utøves virksomheten innenfor rammene av fylkestingets vedtak og
forutsetninger?
5.3.1 Oppfølging av fylkestingets vedtak og forutsetninger
5.3.1.1 Saker som har vært til behandling i fylkestinget
En gjennomgang av fylkestingets vedtak i perioden 2013 og til med august 2014 viser
følgende saker hvor VKT har vært involvert:

















Behandling av årlige leveranseavtaler
Evaluering av VKT
Utfordringsnotat på budsjett og økonomiplan
Budsjett/Økonomiplan for Vestfold fylkeskommune
Tertialrapport
Generalforsamlingssak i forkant av generalforsamling hvert år
Prinsipper for kostnadsfordeling mellom fylkeskommune og kommune i grunnskoleskyss
Forslag til resultatmål på samferdselsområdet
Dispensasjon fra forskrift om sikring av skyssberetige skoleelever i buss
Biogass i Vestfold
Statens vegvesen: handlingsprogram 2014-2017
Helhetlig transportløsning for Larvik – FT juni 2014
Bypakke for Tønsberg regionen - FT april 2014
Søknad – Belønningsordningen for kollektivtrafikk/Helhetlig bymiljøavtale
Utvikling av kollektivrutenettet i forhold til utvikling av næringsområder, byområder og tettsteder –
FT april 2014
Skoleskyss. Ny oppgjørsrutine mellom VFK og VKT – FU

Følgende saker er plukket ut for nærmere kontroll:
Oppfølging av leveranseavtaler (sak 89/12 og 90/13)
Aksjonæravtalen fremhever at skal det utarbeides en årlig leveranseavtale som definerer
tjenestene som selskapet skal levere. Fylkestinget vedtok i 2008, delegasjon av myndighet til
å fatte vedtak om fremtidige årlige leveranseavtaler til daværende Hovedutvalg for samferdsel
og næring, under forutsetning at avtalen er i tråd med vedtatt budsjett for Vestfold
fylkeskommune. Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø har i sak 89/12 og 90/13
utarbeidet leveranseavtaler for årene 2013 og 2014. Avtalene spesifiserer VKTs leveranse og
partenes forpliktelser for aktuelt år; hvor stor ruteproduksjonen skal være, målsetning for
trafikkvekst og kundetilfredshet, i tillegg til andre vilkår og forutsetninger for driften i
avtaleåret. I tillegg inneholder også den årlige avtalen konkrete forventninger til selskapet,
som eksempelvis tiltak og rapporteringskrav. VKT må tilpasse virksomheten til de
økonomiske rammer som fastsettes og selskapet skal gjennomføre aktiviteter i samsvar med
føringer og oppdrag som spesifiseres i leveranseavtalen. Saker som er behandlet i fylkestinget
skal speiles i leveranseavtalen hvis det ikke er løpende ting. Det gjennomføres jevnlige
driftsmøter mellom administrasjonen i VFK og ledelsen i VKT. På disse møtene følges den
årlige leveranseavtalen opp, i tillegg til aktuelle politiske saker og vedtak. I tillegg rapporterer
VKT på leveranseavtalen gjennom tertialrapportering.
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Forslag til resultatmål på samferdselsområdet (sak 78/13, 34/14 og 49/14)
Ved budsjettbehandlingen i desember 2013 (ft-sak 78/13) fikk fylkesrådmannen i oppdrag å
foreslå resultatmål på samferdselsområdet i løpet av våren 2014. Hovedutvalget for
samferdsel, areal og miljø og fylkestinget har behandlet forslag til målindikatorer som skal
være knyttet opp mot overordnede mål på samferdselsområdet i Vestfold fylkeskommune.
Dette målesystemet skal videreutvikles i forbindelse med økonomiplanperioden i budsjett
2015 og økonomiplan 2015-2018. Samferdselssektoren opplyser til revisjonen at en
arbeidsgruppe ble nedsatt internt for oppfølging av budsjettbehandlingen og at VKT var
involvert i arbeidet med å finne resultatmål knyttet til fremkommelighet til buss.
Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø behandlet forslag til resultatmål på
samferdselsområdet den 10.6. 2014 (sak 34/14)og saken var oppe i fylkestinget den19.6.2014
(ft-sak 49/14) hvor det ble presentert målindikatorer direkte knyttet opp mot overordnede mål
på samferdselsområdet.
VKT skal i henhold til de foreslåtte måleindikatorene gjennomføre følgende målinger:
 bussenes punktlighet og med utgangspunkt i interne trafikkdata skal det lages et
system for periodevise rapporter på punktlighet
 antall påstigninger som registreres gjennom billetteringssystemet
 kundetilfredshet som skal kartlegge ulike forhold som kjennskap til VKT og
tilfredshet med VKT på ulike områder
Dispensasjon fra forskrift om sikring av skyssberettigede skoleelever i buss (sak 25/14,
30/14 og 37/14)
Denne saken omhandler iverksetting av forskrift om sikring av skyssberettige skoleelever i
buss og økonomiske konsekvenser for fylkeskommunen. Bestemmelsene i forskriften
innebærer en plikt for fylkeskommunen til å dimensjonere skoleskyssen slik at alle som har
krav på skoleskyss etter privatskoleloven og opplæringsloven skal tibys sitteplass og setebelte
i en normalsituasjon. Denne saken ble behandlet i fylkesutvalget 24.4.14 og i fylkestinget
30.4.14. VKT ønsket at fylkeskommunen skulle søke dispensasjon fra forskriften da selskapet
mente at de ikke hadde budsjettmessig dekning for å oppfylle forskriftens krav. Utregninger
fra selskapet tilsa at merkostnadene anslås til totalt 13-22 millioner kroner. Forskriften åpner
for at det i særskilte tilfeller kan gis begrenset dispensasjon fra dimensjoneringsplikten og
Vestfold fylkeskommune søkte Samferdselsdepartementet i juni 2013 om midlertidig
dispensasjon fra forskriften for de tre løpende anbudskontraktene i Vestfold.
Fylkesrådmannen ønsket at det også skulle søkes dispensasjon fra forskriften i 2014, i tråd
med ønsket fra VKT. Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø behandlet saken i møte
22.4.2014 i sak 25/14 og fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. I videre
behandling i fylkesutvalget den 24.4.2014 (sak 37/14) ble det bestemt at saken ble tatt til
videre realitetsbehandling i fylkestinget den 30.4.2014. Det ble da bestemt at det ikke skulle
søkes om dispensasjon fra forskriften, og at eventuelle kostnader for 2014 skulle dekkes fra
bufferfond. For 2015 og 2016 skal fylkesrådmannen innarbeide nødvendige midler i
økonomiplanen, finansiert fra bufferfond.

5.3.2 Eierskap i utviklingsperspektiv
Fylkestinget vedtok i september 2007 å igangsette et arbeid med å utforme rammer for
utøvelse av eierskap og den 29.4.2008 ble meldingen ”Eierskap i et utviklingsperspektiv”
vedtatt. I meldingen er det utarbeidet prinsipper for styring av fristilte enheter og spesifikk
oppfølging av Vestviken Kollektivtrafikk AS står beskrevet slik i eierskapsmeldingen:
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”Det anbefales utarbeidet en eierstrategi for selskapet. Nytt styre vil velges på
generalforsamlingen i 2008. De anbefalte prinsippene i kapittel 5 tilsier at fylkeskommunen
velger representanter som ikke sitter i fylkestinget”.
Revisjonen ba VFK ta stilling til i hvilken utstrekning prinsippene for styring av fristilte
enheter er fulgt opp overfor VKT, se vedlegg 2 for utdypende svar.

5.3.3 Revisors vurderinger
VKT har vært involvert i en rekke saker som har vært til behandling i fylkestinget og revisor
vurderer at de tre sakene illustrerer et godt samspill mellom politikk og administrasjon.
Revisors kontroll støtter opp under evalueringen av selskapet som ble gjennomført i 2013 av
Analyse & Strategi, som konkluderte med at VKT har fulgt opp forpliktelsene som følger av
leveranseavtalene.
I oppfølgingen av budsjettbehandlingen i 2013 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som
utarbeidet forslag til målindikatorer som igjen ble behandlet av fylkestinget i 2014. Videre
politisk drøfting og vedtak er planlagt i forbindelse med budsjettprosessen for budsjettåret
2015. Saken er fulgt opp både fra administrasjonen og VKT, og revisjonen vurderer det dit
hen at arbeidet fortsatt er i prosess og må følges videre opp i det politisk-administrative
systemet.
Gjennomgangen av saken som omhandler oppfølging av forskriften om sikring av
skyssberettigede elever viser at den politiske realitetsbehandlingen førte til en ekstra
bevilgning til VKT. Selskapet mente at de ikke hadde budsjettmessig dekning for å oppfylle
kravet i forskriften. Selskapets innspill ble tatt til videre etterretning i den politiske
behandlingen.
VFK har fulgt opp nesten samtlige prinsipper for styring av fristilte enheter overfor VKT. Det
er imidlertid ikke utformet en egen eierstrategi for selskapet. I lys av en fremtidig ny
eierstruktur for selskapet blir det viktig at dette arbeidet vektlegges i fylkeskommunen.
Revisjonen vurderer at det er etablert gode rutiner for vedtaksoppfølging i form av regulære
oppfølgingsmøter mellom VKT og VFK. Dette bidrar til å sikre at virksomheten handler
innenfor fylkestingets vedtak og forutsetninger. Den formelle styringslinjen for selskapet går
til styret og generalforsamlingen, men det er en tett dialog mellom administrasjonen i
Vestfold fylkeskommune og selskapet i forbindelse med oppfølging av den årlige
leveranseavtalen og øvrige vedtak som er fattet i fylkestinget.

5.3.4 Konklusjon
Revisor har vurdert om virksomheten utøves innenfor rammene av fylkestingets vedtak og
forutsetninger.
Revisor konkluderer med at virksomheten utøves innenfor rammene av fylkestingets vedtak
og forutsetninger. I lys av Vestfold fylkeskommunes vedtatte prinsipper for styring av fristilte
enheter og ny eierstruktur for selskapet, konkluderer revisjonen med at det er hensiktsmessig
at det nå utarbeides nye vedtekter, rammeavtale og en overordnet eierstrategi basert på en ny
eierstruktur. Etter hva revisjonen har registrert er dette også et arbeid som er igangsatt i
Vestfold fylkeskommune.
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5.4 PROBLEMSTILLING 3
Har Vestviken Kollektivtrafikk AS en effektiv og økonomisk forsvarlig
drift?
For å vurdere om Vestviken Kollektivtrafikk har en økonomisk forsvarlig drift, har vi
analysert årsregnskapene for 2011 – 2013 og beregnet nøkkeltall. Vi har vurdert regnskap opp
mot budsjett, og sammenlignet selskapet med andre selskap med tilnærmet lik eierstruktur.
Revisjonen har også sett nærmere på fremtidige endringer i selskapets eierstruktur, samt
avgiftssaken med Skatt Sør. I tillegg til direkte kostnader har denne saken, med krav om
etterbetaling av inntil 100 mill. kroner, utvilsomt påvirket selskapets og styrets handlingsrom i
perioden 2009-2014.

5.4.1 Analyse av regnskapene
Nedenfor følger en oversikt over selskapets regnskapsmessige utvikling de tre siste årene.
Tallene er hentet fra selskapets årsregnskap.
Sum driftsinntekter
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2 012
2 013

500 000 000
Sum driftsinntekter

Driftsinntektene til selskapet hadde en øking på 39 mill. kroner (7 %), fra 2011 til 2012.
Hovedårsaken til økingen var offentlige tilskudd med 23 mill. kroner (6 %) og
trafikkinntekter med 16 mill. kroner (10 %). Tilskudd fra eierne utgjorde i overkant av 70 %
av inntektene, for de kontrollerte årene. Det har vært øking i tilskuddene fra eierne på
henholdsvis 6 % og 5 %, for årene 2012 og 2013. Fra 2012 til 2013 var det en økning i
driftsinntektene på 16 mill. kroner (3 %), hvor trafikkinntektene hadde en svak nedgang på 3
mill. kroner, mens offentlige tilskudd bidro positivt med 20 mill. kroner (5 %). Tilskuddene
fra Vestfold fylkeskommune mottas forskuddsvis hvert kvartal. Av totale driftsinntekter i
2013 utgjorde bokført momsrefusjon fra Telemark fylkeskommune 6,9 mill.kr. VKT mottok
månedlige tilskudd i perioden 2011-2013.
Driftskostnader
650 000 000
600 000 000
550 000 000
500 000 000

2 011
2 012
2 013
Driftskostnader

Driftskostnadene til selskapet hadde en øking på 6 % fra 2011 til 2012, som i hovedsak gjaldt
transportkostnader med 32 mill. kroner. Fra 2012 til 2013 hadde driftskostnadene en øking på
3 %, hvor økte transportkostnader utgjorde 22. mill kroner og annen kostnad hadde en
Utarbeidet av
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nedgang på 3 mill. kroner. Grunnet regnskapspålegg fra Skatt Sør fra juli 2012, ble påløpt
ikke refundert inngående mva bokført som momskostnad i regnskapet. Denne kostnaden
utgjorde i 2012 3,7 mill.kr. og 10,3 mill.kr i 2013. All tidligere kostnadsføring av
momskostnad er tilbakeført i juli 2014, som følge av full seier i saken mot Skatt Sør.

Resultat før skatt
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Årsresultatet for 2011 var positivt med 3,4 mill kroner, og det samme for 2012 med 7,6 mill.
kroner, økingen utgjorde 4,2 mill. kroner og var mer enn dobling. Årsresultatet for 2013 var
også positivt med 4 mill. kroner, men her var det en nedgang på 46 % i forhold til året før.
Selskapet har ikke erverv som formål og er fritatt for skatt. Vi viser for øvrig til selskapets
vedtekter som fastslår at selskapet ikke skal gå med overskudd.
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Pr. 31.12.2011 hadde selskapet en positiv egenkapital på 45,6 mill. kroner, som økte med 7,6
mill. kroner i 2012 (17 %), til 53,2 mill. kroner. Overskuddet i 2013 utgjorde 4 mill. kroner og
påvirket egenkapitalen positivt, slik at sum egenkapital pr. 31.12.2013 var 57,2 mill. kroner.
Egenkapitalen tilhører de tre eierne, fylkeskommunene i Buskerud, Telemark og Vestfold, og
blir å fordele ved avvikling av samarbeidet.
Nøkkeltall:
År
Totalrentabilitet i %
Egenkapitalandelen i %
Egenkapitalrentablitet (%)
Arbeidskapitalen (kr)

Utarbeidet av

2011
2,86
38,83
7,37
41 123

2012
5,60
39,33
14,23
46 971

2013
2,98
42,00
7,08
49 616
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Totalrentabilitet:
Egenkapitalandelen:

Hvor stor avkastning man har hatt på totalkapitalen.
Viser hvor stor del av eiendelene som kan gå tapt før kreditors
fordringer kommer i fare.
Hvor stor avkastning man har på egenkapitalen.
Differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Egenkapitalrentabilitet:
Arbeidskapital:

5.4.2 Rutiner for utarbeidelse av budsjett og resultatkrav
Målsettingene til selskapet har alltid vært at budsjett og regnskap skal gå i balanse. Dette er
også strategien fremover. Årsbudsjettet blir behandlet i prosess ved at styret behandler forslag
til budsjett for neste år først i september, så november og endelig vedtak i desember.
Vestfiken Kollektivtrafikk følger den 4-årige økonomiplanen til Vestfold fylkeskommune.
For årene 2011 til 2013 er det budsjettert med positivt årsresultat, som er vist i tabell:
ÅR

BUDSJETT

REGNSKAP

AVVIK I KR

2011
2012
2013

2 735
3 315
3 050

3 360
7 570
4 050

-625
-4 255
-1 000

Alle tall i hele tusen

Tabellen viser årsresultatet for de samme årene, og avviker positivt i forhold til budsjett med
henholdsvis 23 %, 128 % og 33 %. Hovedårsaken til bedre resultater enn budsjettert for alle
årene, er øking i driftsinntektene og da spesielt trafikkinntektene. Økonomisjefmener at
selskapet har en effektiv og økonomisk forsvarlig drift. Styret mottar månedlige rapporter,
som behandles i påløpende styremøter, sammen med passasjerstatistikk. Regnskapsrapportene
er periodisert etter vesentlighetsprinsippet. Det rapporteres hvert tertial til Vestfold
fylkeskommune. I tillegg rapporterer ledergruppen på driftsmøter med administrasjonen i
fylkeskommunen – her rapporteres kun på avvik.

5.4.3 Sammenligning med andre kollektivtransport selskaper
Vi har sammenlignet regnskapstallene til Vestfold Kollektivtrafikk AS med andre
sammenlignbare selskaper innen kollektivtransport i Norge:
VKT - Vestviken Kollektivtrafikk AS

Eier: Telemark, Vestfold og Buskerud fylkeskommuner

ATB AS (tidl Trøndslag Kollektivtrafikk AS)

Eier: Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Agder Kollektivtrafikk AS (AKT)

Eier: Aust-Agder og Vest-Agder Fylkeskommuner, og Kristiansand Kommune

Brakar AS (tidl Buskerud Kollektivtrafikk

Buskerud Fylkeskommune

Regnskapstall for 2013
Alle tall i hele tusen

Driftsinntekter
Resultat etter finansinntekter
Sum finanskostnad
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
Sum kortsiktig gjeld
Sum langsiktig gjeld
Sum egenkapital
Kontantstrøm fra drift

Utarbeidet av

VKT

ATB
622 894
4 056
6
126 445
136 272
76 829
2 211
57 232
5 678

AKT
1 066 887
-544
277
217 117
252 840
217 145
25 471
10 224
9 373

Brakar
369 816
847
23
121 977
124 542
59 354
17 909
47 280
1 389

502 690
701
52 690
54 400
49 626
4 774
1 218
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Alle selskapene har fylkeskommuner (kommune), som eiere og har tilnærmet lik omsetning,
som Vestviken Kollektivtrafikk AS. Det er bare ATB AS, som har vesentlig høyere
omsetning. Vi har også sammenlignet nøkkeltall for de samme selskapene, som er vist i
tabell:
Nøkkeltall i 2013
Totalrentabilitet i %
Egenkapitalandelen i %
Egenkapitalrentablitet (%)
Arbeidskapitalen (kr)

VKT

ATB
2,98
42,00
7,08
49 616

AKT
-0,20
4,00
-0,80
-28

Brakar
0,70
38,00
1,70
62 623

1,30
8,80
14,70
3 064

Tabellen viser at Vestviken Kollektivtrafikk AS har vesentlig bedre nøkkeltall på de fleste
områdene, enn de andre selskapene og det er kun Brakar AS, som har bedre nøkkel på
området egenkapitalrentabilitet.

5.4.4 Avgiftssak med Skatt Sør
Skatt Sør har gjennomført en kontroll av selskapets regnskaper for perioden 1. januar 2006 og
til 31. oktober 2010. Kontrollrapport med vedtak om betaling av totalt 85,5 mill. kroner inkl.
renter og tilleggsavgift, ble mottatt i juli 2011. Skatt Sør sin påstand var at administrasjon av
nettokontrakter i Buskerud og Telemark ikke inngår i den avgiftspliktige virksomheten, men
er å anse som en ikke-økonomisk aktivitet i form av tilskuddsforvaltning. Videre påstand var
at Vestviken Kollektivtrafikk AS sin omsetning av fylkeskommunal og kommunal skoleskyss
ikke er å anse som avgiftspliktig omsetning, uavhengig av kontraktsform med transportørene.
Vestviken Kollektivtrafikk AS påklaget vedtaket inn for domstolene, og Oslo tingrett avsa
dom i saken i juni 2012. Skatt Sør vant fram med sine synspunkter i tingretten. Vestviken
Kollektivtrafikk AS anket saken inn for Borgarting lagmannsrett. Hovedforhandlingen ble
gjennomført i januar 2014 og dom ble avsagt 11. mars 2014. Vestviken Kollektivtrafikk vant
fram på alle punkter. Skattedirektoratet ved Regjeringsadvokaten valgte å anke dommen fra
langmannsretten inn for Høyesterett, da den anså å ha stor prinsipiell betydning.
Ankesøknaden er avvist i Høyesteretts kjæremålsutvalg og dommen i langmannsretten er da
endelig. Det er imidlertid en god del oppryddingsarbeid i etterkant. Skatt Sør har av brev
datert den 16. september 2014, varslet ny selskapskontroll av selskapet.
Avgiftssaken har krevd store ressurser av administrasjon og de ansatte i selskapet, og bidratt
til å skape en stor usikkerhet. Selskapet hadde en anstrengt likviditet, da Skatt Sør holdt
tilbake utbetalingen av merverdiavgiften, og selskapet var reelt konkurstruet.

5.4.5 Eierstrukturen i selskapet
Endringer i eierstrukturen i selskapet har også vært en tidkrevende sak for VKT. Selskapet har
tre likeverdige eiere; Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner. Buskerud trakk seg
ut av driftssamarbeidet i 2010 og Telemark har vedtatt å trekke seg ut fra 2015. Med tre eiere
som brukere hadde selskapet 34 ansatte og fordeling av kostnader til administrasjon og
produksjon med henholdsvis 3 - 4 % og 96 - 97 %. Uten Buskerud hadde selskapet 29 ansatte
i 2013 og fordelingen av kostnader til administrasjon og produksjon, hadde endret seg til 6 %
og 94 %. Hva denne fordelingen blir i framtiden har ikke administrasjonen beregnet.
Telemarks uttreden av Vestfold Kollektivtrafikk As vil medføre økte kostnader for Vestfold
fylkeskommune, ved bortfall av stordriftsfordeler og kostnadsfordeling.
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5.4.6 Revisors vurderinger
Revisjonen vurderer at Vestviken Kollektivtrafikk AS har hatt en god økonomistyring og
kostnadskontroll, i den kontrollerte perioden. Regnskapene for de tre årene har alle positive
resultater, som er vesentlig bedre enn budsjett. Revisor vurderer at det er gode rutiner for
utarbeidelse av budsjett og at periodiserte regnskapsrapporter sendes styret månedlig, for
påfølgende behandling i styremøter. Sammenlignet med andre selskaper i 2013, leverer
selskapet bedre resultater og har høyere egenkapital. Nøkkeltallene til selskapet er også i
hovedsak bedre sammenlignet med de andre selskapene.
Totalrentabiliteten ligger godt over innskuddsrenten i bank og egenkapitalrentabiliteten er
flere ganger bedre, enn bankrenten. Egenkapitalandelen på ca. 40 %, er også meget bra.
Positiv arbeidskapital betyr at omløpsmidler er finansiert med langsiktig gjeld eller
egenkapital, i dette tilfelles egenkapital. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at egenkapitalen til
selskapet er inkludert eierandelen til Buskerud og Telemark fylkeskommuner, som vil få sine
andeler oppgjort på et senere tidspunkt.
Det er falt endelig dom i den pågående avgiftssaken, og Vestviken Kollektivtrafikk AS vant
fram på alle punkter. Dette har vært en krevende prosess for selskapet og de ansatte, og Skatt
Sør har varslet en ny selskapskontroll av selskapet.
Revisor vurderer at når selskapet i framtiden kun får Vestfold fylkeskommune som eier, vil
fylkeskommunen få større utfordringer knyttet til økte administrasjonskostnader. Fylkesrådmannen har da også igangsatt et arbeid med å kartlegge kostnads- og inntektsutviklingen
innenfor kollektivtrafikken i Vestfold. Arbeidet omfatter også kostnadsutvikling ved
skoleskyss både i grunn- og videregående skole. Revisjonen understreker viktigheten av at
fylkesrådmannen kommer tilbake til hvordan VKTs framtidige utfordringer skal håndteres i
kommende økonomiplan.

5.4.7 Konklusjon
Revisor har vurdert om Vestviken Kollektivtrafikk AS har en effektiv og økonomisk
forsvarlig drift.
Revisjonen konkluderer med at kontrollperioden 2011-13 viser at selskapet har hatt en
effektiv og forsvarlig drift.
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5.5 PROBLEMSTILLING 4
Har selskapet fulgt opp prinsipielle merknader og forhold, herunder
nummererte brev med påpekninger fra selskapets valgte revisor?
5.5.1 BDOs revisjon av VKT
BDO AS har i henhold til engasjementsbrev datert 21/1 2011, utført revisjon for å gi uttrykk
for en mening om:
 årsregnskapet, og om
 ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og
dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i
Norge,
 opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift (og
forslaget til anvendelse av overskuddet) er konsistente med årsregnskapet og er i
samsvar med lov og forskrifter
Gjennomgangen av regnskapene for 2012 og 2013 viser at BDO AS konkluderer med at
opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget
til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og
forskrifter. Selskapets valgte revisor vurderer at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for
ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i
samsvar med lov og god bokføringsskikk. Selskapets valgte revisor har iht. revisorloven plikt
til å rapportere i form av nummererte brev ovenfor selskapet. BDO AS opplyser at slike
forhold ikke er avdekket ved revisjonen av selskapet i de årene som kontrollen omfatter.
Revisor skal tilføye et presiseringsavsnitt i revisjonsberetningen dersom revisor anser det som
nødvendig å gjøre brukerne oppmerksomme på et forhold presentert eller beskrevet i
regnskapet som etter revisors skjønn er av grunnleggende betydning for forståelse av
regnskapet. I revisjonsberetningene for årene 2012 og 2013 har BDO AS valgt å ta inn en
presisering om mervediavgiftstvisten selskapet har hatt med Skatt sør. BDO AS opplyser også
at revisjonen kan avdekke forhold som ikke omfattes av den lovbestemte rapporteringsplikten.
Slike forhold kommuniseres gjerne muntlig i oppsummeringsmøter med ledelsen og revisor
kan gi anbefalinger om hvordan man mener selskapet bør innrette seg, uten krav til endringer.
BDO AS opplever ledelsen i VKT som imøtekommende til å etterkomme anbefalinger fra
revisor.

5.5.2 Revisors vurderinger
Opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og
forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i følge
selskapets valgte revisor i samsvar med lov og forskrifter.

5.5.3 Konklusjon
Revisor har vurdert om selskapet har fulgt opp prinsipielle merknader og forhold, herunder
nummererte brev fra revisor.
Revisjonen konkluderer med at det ikke foreligger nummererte brev fra selskapets valgte
revisor, og at selskapet har fulgt opp prinsipielle merknader og forhold.

Utarbeidet av

Side 23 av 44

Selskapskontroll Vestviken Kollektivtrafikk AS

5.6 PROBLEMSTILLING 5
Hvordan fungerer rapportering fra selskapet til Vestfold fylkeskommunes
egne politiske organer?
Som eier og bestiller har VFK to styringskanaler overfor selskapet. Rapportering fra VKT
knyttet til begge disse aspektene danner grunnlaget for VFKs eierstyring, resultatoppfølging
og kontroll av selskapet. Fylkeskommunens to styringskanaler kan illustreres ved følgende
figur:1

5.6.1 Krav til rapportering
Den formelle beslutningsarenaen for selskapet er generalforsamlingen. Styret og administrerende direktørs oppgave er å forvalte selskapet på vegne av eierne. Direktør skal holde styret
fortløpende orientert og rapportere om selskapets drift. Styret er ansvarlig for utarbeidelse av
dokumenter til den årlige generalforsamlingen hvor årsregnskapet, årsberetningen og
revisjonsberetningen behandles. Det er fylkesutvalget som er Vestfold fylkeskommunes
eierorgan. Det innebærer at de saker som omhandler fylkeskommunens eierskap skal
behandles i fylkesutvalget. I forkant av generalforsamling sender styret i selskapet innkalling
med vedlegg til fylkeskommunen, hvor administrasjonen i fylkeskommunen utarbeider
politisk sak som legges frem for fylkesutvalget til behandling. Her gjennomgås de saker som
generalforsamlingen skal behandle.
I henhold til rammeavtalen skal VKT senest ved utgangen av mars utarbeide årsrapport for
foregående år. Rapporten skal ha en form som gjør den velegnet som vedlegg til sak for
1

Figuren er hentet fra Analyse og Strategi (2012): Evaluering av Vestviken Kollektivtrafikk AS

Utarbeidet av

Side 24 av 44

Selskapskontroll Vestviken Kollektivtrafikk AS

politisk behandling og skal bl.a. omfatte oppnåelsen av mål og krav i henhold til den til
enhver tid gjeldende leveranseavtale. Rapporten skal også inneholde data om
passasjerutvikling, kundetilfredshet, produksjon og oversikt over kostnads- og
inntektsutviklingen. Dette kan gjelde valg av styremedlemmer, utbyttepolitikk,
vedtektsendringer, gjennomgang av årsregnskap etc. I de fleste selskapene fylkeskommunen
er eier av, er det fylkesordfører som stiller i generalforsamling på vegne av fylkesutvalget.
I de årlige leveranseavtalene er det beskrevet at rapportering skal gjennomføres slik dette er
regulert i rammeavtalen. Tertialrapportering skal, så langt det er mulig tilpasses
fylkeskommunens egen tertialrapportering, senest en måned etter avslutning av hvert tertial. I
tillegg skal VKT i tråd med rammeavtalen etter hvert tertial og ved utgangen av året
rapportere:



status i forhold til fylkeskommunes årlige prioriteringer tydeliggjort i leveranseavtalen
oversikt over ruteproduksjon definert som rutekilometer




passasjerstatistikk
kostnads- og inntektsutvikling




markedsførings- og informasjonstiltak
avvik og andre forhold av betydning for fylkeskommunen



tema for oppfølgingsmøte

VKT skal også foreta årlige brukerundersøkelser, som gjennomgås på samarbeidsmøte med
fylkeskommunen. I tillegg presenteres brukerundersøkelsene for hovedutvalget, samt at
funnene distribueres bredt i fylkeskommunen. I tillegg informerer/orienterer VKT utover det
som står beskrevet i rammeavtalen og leveranseavtalen. VKT spiller også inn i
budsjettprosessen tidlig på våren der de drar opp hva de ser av utfordringer knyttet til neste
periode, hvor sektoren fremmer et utfordringsnotat hvor VKTs innspill ligger inne. Selskapet
har også en del orienteringer for politiske utvalg. På disse møteplassene stiller alltid VKT
sammen med en representant fra administrasjonen. VKT kan også komme med fortløpende
faglige orienteringer til administrasjonen i regionalsektoren. Eventuelle nye behov for
rapportering kan initieres i forbindelse med budsjettrevisjoner. Rapporteringen kan også
avtales å gjelde for nærmere definerte geografiske områder.

5.6.2 Rapporteringslinjer til fylkeskommunens politiske organer
Fylkeskommunen er en politisk styrt organisasjon, jamfør organisasjonskartet som viser
hvilke politiske organer som utgår fra fylkestinget:
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VFK opplyser at VKT får etter hvert tertial en frist for rapportering, slik at dette tilpasses
fylkeskommunens egen tertialrapportering. Rapporten inngår i grunnlaget for tertialrapportering fra regionalsektoren som spilles inn til økonomiseksjonen som igjen forbereder
sak til fylkestinget. Saksgangen i fylkeskommunen er at:
-

alle FT-saker drøftes i fylkesrådmannens ledergruppe (FLG)
Rådmannen fremmer sak med innstilling til vedtak.
Administrasjonsutvalget får saken til uttalelse
Fylkesutvalget innstiller i forhold til Fylkestinget
Fylkestinget fatter vedtak

VKT fremholder at de ikke rapporterer direkte til politiske organ, men at det er
administrasjonen i regionalsektoren som videreformidler informasjon til de politiske
organene. Videre opplyser ledelsen i VKT at rapportering til VFK skjer primært gjennom
driftsmøter, hvor det rapporteres på passasjerutvikling, måloppnåelse/budsjett og andre
aktuelle saker. I tillegg til løpende dialog, møter VKT i hovedutvalg for samferdsel, areal og
miljø, fylkesutvalget og fylkestinget. Selskapet opplyser at de har hatt noe direkte dialog til
hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø, men har da alltid med seg administrasjonen i
regionalsektoren. Daglig leder i VKT kan bli bedt av rådmannen om å gi en orientering på
aktuelle saker som blir behandlet i de politiske organene. Regionalsektoren opplyser også at
VKT har informert i Vestfold fylkeskommunale råd for funksjonshemmede om selskapets
oppfølging av krav knyttet til universell utforming. Forslag til leveranseavtalen blir utarbeidet
av administrasjonen i VFK i samarbeid med VKT og legges frem for hovedutvalg for
samferdsel, areal og miljø. Utvalget fatter normalt vedtak i siste møte i året før avtaleåret,
med forbehold om fylkeskommunens budsjettvedtak.

5.6.3 Revisors vurderinger
Vestfold fylkeskommune må til enhver tid ha relevant, oppdatert og korrekt informasjon om
VKTs virksomhet, organisering og resultater. Som eier og bestiller har VFK to styrings-
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kanaler overfor selskapet. Rapportering fra VKT knyttet til begge disse styringskanalene
danner grunnlaget for VFKs eierstyring, resultatoppfølging og kontroll av selskapet. VKT
rapporterer ikke direkte til politiske organ, men de forholder seg til administrasjonen i
regionalsektoren som videreformidler informasjon til de politiske organene.
Generalforsamlingen er den formelle beslutningsarenaen for selskapet og styret er ansvarlig
for utarbeidelse av dokumenter til den årlige generalforsamlingen hvor årsregnskapet,
årsberetningen og revisjonsberetningen behandles. Det er fylkesutvalget som er Vestfold
fylkeskommunes eierorgan og saker som omhandler fylkeskommunens eierskap skal
behandles i fylkesutvalget. I forkant av generalforsamling sender styret i selskapet innkalling
med vedlegg til fylkeskommunen, hvor administrasjonen i fylkeskommunen utarbeider
politisk sak som legges frem for fylkesutvalget til behandling.
I de årlige leveranseavtalene er det beskrevet at rapportering skal gjennomføres slik dette er
regulert i rammeavtalen. Årsregnskap og årsberetning danner et viktig grunnlag for styring,
resultatoppfølging og kontroll av selskapet. Årsrapportene suppleres av tertialrapportering
som danner grunnlaget for den løpende oppfølgingen av selskapet. Eiermøter og driftsmøter
er også viktige i forbindelse med oppfølgingen av selskapene.

5.6.4 Konklusjon
Revisjonen har vurdert hvordan rapportering fra selskapets til Vestfold fylkeskommunes egne
politiske organer fungerer.
Revisor konkluderer med at det er etablert gode rutiner som sikrer at politiske organer i
fylkeskommunen får tilstrekkelig og jevnlig informasjon om utviklingen i selskapet.
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5.7 PROBLEMSTILLING 6
Etterleves lov- og forskrift om offentlige anskaffelser ved kjøp av
transporttjenester?
Hovedmålet med denne problemstillingen er å finne ut om VKT overholder regelverket for
offentlige anskaffelser. Revisjonen har avgrenset undersøkelsen ved å se på kjøp av
transporttjenester i 2013 og 2014, med utgangspunkt av kjøp av tjenester i Vestfold. I denne
perioden er det gjennomført to offentlige anskaffelser som dekker disse kriteriene. Revisor
har tatt utgangspunkt i følgende spørsmål for å belyse om VKTetterlever regelverket om
offentlig anskaffelser:






Er benyttet anskaffelsesprosedyre i henhold til regelverk om offentlige anskaffelser?
Er konkurranse kunngjort i henhold til regleverket om offentlige anskaffelser?
Er bruken av tildelingskriterier i henhold til regleverket om offentlige anskaffelser?
Er protokollføring i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser?
Har selskapet ivaretatt krav til universell utforming i konkurransegrunnlaget?

5.7.1 Anskaffelsesregelverket
Alle anskaffelser skal være gjennomført i tråd med regelverk for offentlige anskaffelser og
internt regelverk. Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 (LOA) § 2 og Forskrift om
offentlige anskaffelser av 7. april 2006 (FOA) § 1-2, gjelder for statlige, kommunale og
fylkeskommunale myndigheter og offentlige organer og sammenslutninger dannet av en eller
flere av disse. Loven skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig
effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og
likebehandling. I de grunnleggende bestemmelsene i § 5 i LOA framkommer det blant annet
at en anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse, det skal sikres at
forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen. Oppdragsgiver skal ikke dele opp en planlagt anskaffelse i den hensikt å unngå at
lovbestemmelser kommer til anvendelse.
Terskelverdier
Terskelverdiene regulerer i stor grad hvilke anskaffelsesprosedyrer man kan benytte seg av
ved anskaffelser. I tillegg regulerer de også hvilken del av forskriften som skal komme til
anvendelse. Den nasjonale terskelverdien er kr 500.000 ekskl. mva.
Terskelverdier etter EØS-avtalen (FOA § 2-2 (1)):


Kontrakter der den anslåtte verdi overstiger 1,55 mill. kroner eksl. mva. for vare- og
tjenestekontrakter og 39 mill. kroner ekskl. mva. for bygge- og anleggskontrakter.

Anskaffelsesprosedyre
Anskaffelsens anslåtte verdi er grunnlaget for valg av anskaffelsesprosedyre. Det er ulike
regler for anskaffelser over og under EØS-terskelverdiene. Dette innebærer at verdien må
anslås for å kunne velge rett prosedyre. Det fremgår av FOA § 2-3 at verdien skal beregnes på
grunnlag av den samlede verdi av de kontrakter som utgjør anskaffelsen på
kunngjøringstidspunktet. Anslaget over anskaffelsens verdi må være forsvarlig på tidspunktet
for kunngjøringen. Oppdragsgiver må foreta et forsvarlig skjønn ved beregningen av
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anskaffelsens verdi. Tidligere anskaffelser av samme type, andre offentlige oppdragsgiveres
anskaffelser og markedsundersøkelser, vil være momenter som er sentrale i en slik vurdering.
Ved tvil bør man utarbeide et notat som synliggjør hvilke vurderinger som er foretatt. Dette
gjelder særlig hvis man er i tvil om anskaffelsen kommer over eller under aktuelle
terskelverdier.
Begge de kontrollerte anskaffelsene gjelder kjøp av tjenester, som ligger over EØSterskelverdier på 1,55 mill. kroner, og FOA del I og III, kommer da til anvendelse.
I henhold til FOA kapittel 14, er det tre ulike prosedyrer for anskaffelser over EØSterskelverdiene; åpen anbudskonkurranse, begrenset anbudskonkurranse, konkurranse med
dialog eller konkurranse med forhandlinger. Prosedyrene er kort forklart i tabellen under:
Åpen anbudskonkurranse

Anskaffelsesprosedyre som tillater alle interesserte
leverandører å gi tilbud, men som ikke tillater forhandling.

Begrenset
anbudskonkurranse

Anskaffelsesprosedyre som bare tillater de leverandører
som er invitert av oppdragsgiver å gi tilbud, men som ikke
tillater forhandling.
Oppdragsgiver kan bruke konkurransepreget dialog ved
tildeling av særlig kompliserte kontrakter.
Anskaffelsesprosedyre hvor oppdragsgiver har adgang til å
forhandle med en eller flere leverandører

Konkurranse med dialog
Konkurranse med
forhandling

Kunngjøring
Som utgangspunkt skal alle offentlige anskaffelser over nasjonal terskelverdi (kr 500 000)
kunngjøres i den nasjonale Doffin-databasen til Norsk Lysningsblad. Anskaffelser over EØSterskelverdien skal også kunngjøres i TED-databasen, jf. FOA kapittel 18. Det er utarbeidet
egne skjemaer til hver type kunngjøring som oppdragsgiver må benytte.
Kunngjøringsskjemaene finnes tilgjengelig i elektronisk format.
Tildelingskriterier
I henhold til FOA § 22-2, skal tildelingen skje enten på basis av hvilket tilbud som er det
økonomiske mest fordelaktige, eller utelukkende ut fra laveste pris. Dersom tildelingen av
kontrakten skjer på grunnlag av det økonomisk mest fordelaktige tilbud, skal det benyttes
kriterier som har tilknytning til kontraktsgjenstanden. Det kan for eksempel være kvalitet,
pris, teknisk verdi, rentabilitet, kundeservice og teknisk bistand, og tid for levering eller
ferdigstillelse. Alle kriterier som vil bli lagt til grunn skal oppgis i kunngjøringen eller
konkurransegrunnlaget. Oppdragsgiver skal angi den relative vektingen, som gis hvert av
kriteriene. Vektingen kan angis innenfor et område med et passende maksimalt utslag.
Protokollføring
I henhold til FOA § 3-2, skal oppdragsgiver føre protokoll for anskaffelser som overstiger
100 000 kroner ekskl. mva. Protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige
beslutninger som fremgår av forskriftens vedlegg 3 eller 4. Vedlegg 4 gjelder for anskaffelser
som overstiger 500 000 ekskl. mva.
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Universell utforming
I FOA § 4-1 bokstav l defineres universell utforming på følgende måte2
utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens
alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig
Hovedmålet med universell utforming er å oppnå likestilling og deltakelse for alle, ved å
fjerne hindringene og sørge for at nye ikke oppstår. Anskaffelsesloven (LOA) § 6 stiller krav
om at oppdragsgiver under planleggingen av den enkelte anskaffelse tar hensyn til universell
utforming:
Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal
under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader,universell
utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen.
FOA gjentar dette i § 3-1 (8) som del av ”Grunnleggende krav for alle anskaffelser”. Det er i
planleggingsfasen oppdragsgiver best kan ivareta hensynet til universell utforming. Det er opp
til den enkelte oppdragsgiver å bestemme hvilke fremgangsmåter eller løsninger og
funksjoner som best kan ivareta hensynet til universell utforming. Ved siden av plikten til å ta
hensyn til universell utforming i planleggingsfasen fastsetter forskriften at oppdragsgiver også
skal ta hensyn til universell utforming ved utformingen av spesifikasjonene.
Forskrift om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport trådte i kraft 1. januar
2010. I denne forskriften fastsettes det at avtaler om anskaffelser av nye transportmidler etter
1. januar 2010 skal følge denne forskriften.
13.12.2012 vedtok fylkestinget Handlingsplan for universell utforming i Vestfold
fylkeskommune. Her blir det beskrevet at kollektivtransporten skal ha fokus på universell
utforming.

5.7.2 Gjennomføring av anbudskonkurransene i VKT
”Anbudskonkurranse 2014 Vestfold” ble gjennomført som en åpen anbudskonkurranse for
lokale ruter og skoleruter i Lardal, Larvik, Sandefjord og Horten, samt noe kjøring i Andebu,
Stokke, Re og Tønsberg. Til sammen utgjør dette ca. 3,9 millioner rutekilometer årlig, fordelt
på to rutepakker. Passasjertallet i 2012 var på om lag 3,3 millioner passasjerer.
Kontraktsperioden er fra 1. juli 2014 til 30. juni 2022.
”Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014”omfattet transport av
skoleelever med drosje/turvogn/minibuss i Vestfold, såkalt tilrettelagt skoleskyss.
Transportene omfatter tilrettelagt skoleskyss for grunnskoleelever, elever i videregående skole
og SMI- elever som ikke dekkes på annen måte. Skyssen foregår i hovedsak i Vestfold fylke,
men omfatter også skyss ut/inn av fylket. Konkurransen var delt opp i 14 geografiske
områder/deloppdrag. Kontraktsoppstart er ved skolestart høsten 2014 for en periode på 2 år
med ensidig opsjon om forlengelse i inntil 2 år.

2

Miljøverndepartementet bevilget i 2008 midler til Hordaland fylkeskommune for videre satsing på
universell utforming i offentlige anskaffelser. I den forbindelse ble det nedsatt en arbeidsgruppe som
utviklet verktøyet utviklet verktøyet "Universell utforming i offentlige anskaffelser". Vestfold
Kommunerevisjon har benyttet informasjon som er utarbeidet fra denne arbeidsgruppen:
http://www.universelleanskaffelser.no/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=89

Utarbeidet av

Side 30 av 44

Selskapskontroll Vestviken Kollektivtrafikk AS

5.7.3 Revisors vurderinger
Revisor har gjennomgått dokumentasjon til Anbudskonkurranse 2014 Vestfold og
Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014 i lys av de fem
punktene:
Anskaffelsesprosedyre
Begge anbudskonkurransene er kunngjort som åpen anbudskonkurranse, som er et tillat valg i
FOA §§ 14-1 og 14-2.
Kunngjøring
Begge anbudskonkurransene er kunngjort i den nasjonale Doffin-databasen til Norsk
Lysningsblad og TED-databasen, som er i tråd med reglene i FOA § 18-1.
Tildelingskriterier
I beskrivelse av leveransen i anbudskonkurransene, har oppdragsgiver beskrevet at han vil i
hvert enkelt tilfelle velge den transportør, som gir lavest pris etter den rangeringen som
anbudskonkurransen har gitt. Dette er i tråd med FOA § 22-2.
Protokollføring
Det foreligger signerte åpningsprotokoller for begge anbudskonkurransene, som er i tråd med
FOA § 3-2 (1). I FOA 3-3 (2) påpekes at det skal utformes en protokoll beskrive alle
vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele for anskaffelser som overskrider
500 000 kroner eksl. mva. Etter revisors vurderinger har VKT dokumentert alle vesentlige
forhold og viktige beslutninger gjennom anskaffelsesprosessen, men dette foreligger ikke i en
samlet anbudsprotokoll.
Universell utforming
VKT har satt krav universell utforming i de gjennomgåtte anbudsprosessene ved at det blir
presisert at tilbydere må levere materiell i henhold til gjeldende lover og regler. VKT har
innført krav knyttet til tilgjengelighet for funksjonshemmede, som heving/senkning av buss,
rampe for rullestoler og plass for rullestol med sikring. I anbud fra 2014 har VKT innarbeidet
krav til at alle busser skal utstyres med innvendige skjermer som viser neste holdeplass. I
slutten av oktober skal dette være på plass i alle bussene som er knyttet til Anbudskonkurranse 2014 Vestfold. VKT har i tillegg utarbeidet en plan for å oppgradere busser i
tidligere anbud som ikke hadde disse kravene innarbeidet. Fra juli 2016 skal alle busser som
kjører på kontrakt i Vestfold være utstyrt med skjerm og holdeplassopprop.

5.7.4 Konklusjon
Revisjonen har vurdert om selskapet etterlever lov- og forskrift om offentlige anskaffelser ved
kjøp av transporttjenester.
Revisor konkluderer med at Vestviken Kollektivtrafikk AS har fulgt lov og forskrift om
offentlige anskaffelser når det gjelder anskaffelsesprosedyre, kunngjøring og
tildelingskriterier. Krav om universell utforming er innarbeidet i anskaffelsene ved at
selskapet presiserer at tilbydere må levere materiell i henhold til gjeldende lover og regler.
Anskaffelsesprosessene er godt dokumenterte, men i begge de kontrollerte anskaffelsene
mangler anskaffelsesprotokoller som er beskrevet i forskriftens § 3 -2.
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5.8 PROBLEMSTILLING 7
I hvilken grad har selskapet oversikt over brukertilfredshet med tjenestene
som leveres?
5.8.1 Oversikt over brukertilfredshet i selskapet
Rammeavtalen pålegger VKT til å foreta brukerundersøkelser og siden 2000 har selskapet
gjennomført årlige brukerundersøkelser. I rammeavtalen står det beskrevet at VFK kan sette
krav til utformingen av og mål for undersøkelsene, men i følge selskapet har VFK ikke
benyttet denne muligheten. Utvalget består av ca 1200 personer over 16 år, som blir
telefonintervjuet. Undersøkelsen gjennomføres hvert år mellom uke 42 og 44 og i etterkant av
undersøkelsen utarbeider Norfakta Markedsanalyse AS en skriftlig rapport som inneholder
informasjon vedrørende:




generell informasjon blant annet om reisehyppighet og klagehåndtering,
13 enkeltområder fordelt på geografi,
En regresjonsanalyse som identifiserer hvilke områder som har størst betydning for
bussbrukernes totale tilfredshet med VKT.

I følge selskapets ledelse får de mange tilbakemeldinger fra kundene utenom den årlige
brukerundersøkelsen. VKT henvendelser fra brukerne på kundesenteret, via e-post og sosiale
medier. Facebook er kanal for dialog med en viktig kundegruppe da de yngre passasjerene
står for ca halvparten av alle kollektivreiser i regionen.
Skoleskyss er ikke et eget område for brukerundersøkelse og selskapets ledelse antar at
brukerundersøkelsen som gjennomføres også gir gode indikasjoner på brukernes tilfredshet
med skoleskyssen. Det gjennomføres en skoleskyssamling årlig hvor det er skoleskyssansvarlige, personer fra taxinæringen og selskapene selv som deltar. I dette forumet er da
anledning til å ta opp aktuelle problemstillinger og erfaringer med skoleskysstilbudet.

5.8.2 Selskapets arbeid for å øke brukertilfredsheten
VKT vektlegger at oppfølging av den årlige brukerundersøkelsen er viktig. Oppfølgingen
skjer på tre måter:





Overfor fylkeskommunen: Når den skriftlige rapporten foreligger blir den formelt
oversendt til VFK, hvor den behandles i hovedutvalget og fylkestinget. I tillegg blir
brukerundersøkelsen tatt nærmere opp på driftsmøtene. I selskapets årsrapport
rapporteres det også på kundetilfredshet, hvor da funn fra brukerundersøkelsen blir
presentert. I leveranseavtalen har VFK formulert en målsetting om at selskapets totale
score på brukertilfredshet skal være på minst 72 og i 2013 oppnåde selskapet en score
på 71.
Overfor busselskapene er det aspekter knyttet til oppfølging overfor sjåfører, materiell
og punktlighet som er i fokus.
Intern oppfølging er også sentralt ved at selskapet følger opp negative tendenser og
igangsetter tiltak.
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Funn fra brukerundersøkelsene
Revisjonen har sammenfattet funn fra brukerundersøkelsene i perioden 2011-2013 i følgende
tabell:
Tabell: Kundetilfredshet 2011-13
Indikatorer
Materiell og holdeplasser

2011

2012

2013

80
72
61
71

83
71
63
72

80
71
61
71

68
65
79
77
61
70

64
62
76
74
62
68

66
65
79
74
64
70

75
49
38
79
52
59

81
53
42
83
57
63

78
51
41
81
57
62

Snitt

77
67
78
66
72

80
69
78
67
74

80
71
79
67
74

Total kundetilfredshet

71

69

71

Bussens utvendige skilting og merking
Vedlikehold av bussene
Standard/vedlikehold av holdeplassene

Snitt
Presisjon, service og sikkerhet
Sjåførenes serviceinnstilling
Sjåførenes kjørestil
Trygghet sikkerhet på holdeplass/terminal
Følelse av trygghet/sikkerhet
Presisjon avgangstidspunkt

Snitt
Rutetilbud og priser
Antall avganger dagtid
Antall avganger kveldstid
Antall avganger helger
Avstand til holdeplass
Billettpriser

Snitt
Informasjon
Tilgjengelig ruteinformasjon
Ruteinformasjon holdeplasser
VKTs rutehefter
Info fra VKT

Maksimalt score på de ulike indikatorene er 100, og selskapet ligger i 2011 og 2013 tett opp
til VFK målsettinger for total kundetilfredshet som er satt til 72. Det er de ulike indikatorene
knyttet til bolken ”Rutetilbud og priser” som har fått den laveste scoren fra passasjerene. Av
øvrige indikatorer som har fått lavest score er standard/vedlikehold av holdeplassene,
sjåførenes kjørestil og presisjon avgangstidspunkt. Selskapet oppgir at de 17 ulike delområdene vektes likt. Kundetilfredshet totalt (nederste linje) er ikke summen av de 17 enkeltområdene, men er ett eget spørsmål som kundene svarer på.
Selskapets oppfølging
I følge selskapets ledelse gir brukerundersøkelsen og de øvrige tilbakemeldingene fra
kundene en god indikasjon på hvilke områder som bør prioriteres. De ulike tilbakemeldingene
fra kundene har vist at tilgjengelighet og informasjon er viktig for kundene. Selskapet har
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respondert på dette ved økt fokus på nettbaserte tjenester. Brukerne får eksempelvis langt mer
ruteinformasjon nå enn hva som var tilfelle tidligere. I selskapets årsrapporter er det fokusert
på at ny teknologi gir bedre kommunikasjon. Utarbeidelse av VKT-appen og nettbutikken er
eksempler på teknologiske løsninger som har videreutviklet kollektivtilbudet. Selskapet har
også arbeidet med utarbeidelse av ”sanntidssystemet” som ble lansert i 2013. Ved hjelp av
dette systemet får kundene vite hvor mange minutter det er til neste bussavgang via VKTappen, reiseplanleggeren på vkt.no og sanntidsskjermer på 70 sentrale
holdeplasser/knutepunkter.
Brukerundersøkelsene har også gitt pekepinn på at den totale kundetilfredsheten henger nøye
sammen med blant annet punktlighet og sjåførenes serviceinnstilling. Med utgangspunkt i
sanntidssystemet skal selskapet nå utarbeide periodevise rapporter på punktlighet, som skal
gjennomgås på driftsmøtene. Visse aspekter knyttet til punktlighet, som eksempelvis
rushtrafikk, bidrar til at det er vanskelig for selskapet å igangsette tiltak. Selskapet har
imidlertid på sine nettsider oversiktlig informasjon over reisegarantien, hvor kundene har
mulighet til å bestille drosje hvis visse kriterier oppfylles. Selskapet har også tatt initiativ
overfor busselskapene for igangsettelse av tiltak som skal bedre sjåførenes serviceinnstilling
overfor kundene.
Daglige henvendelser fra kundene blir også fulgt opp fra selskapet. Henvendelser fra
kundesenteret blir videreformidlet og besvart fra aktuelle ansatte i selskapet.

5.8.3 Revisors vurderinger
Selskapet mottar tilbakemeldinger fra kundene både i form av den årlige brukerundersøkelsen
og den daglige kontakten med passasjerene. Generelt sett er brukerundersøkelser av det
omfanget som VKT gjennomfører årlig, en forholdsvis kostbar måte å innsamle data på. VFK
har i henhold til gjeldende rammeavtale tilstrekkelig myndighet til å omdefinere opplegget
hvis dette er ønskelig. Brukerundersøkelsen har vært gjennomført siden år 2000, og revisor
vurderer det dit hen at dette tilsier at både VKT og VFK er tilfredse med datagrunnlaget de
årlig mottar for evaluering av busstilbudet. Selskapet ligger i 2011 og 2013 tett opp til VFK
målsettinger for total kundetilfredshet som er satt til 72. Det er indikatorer knyttet til bolken
”Rutetilbud og priser” som har fått den laveste scoren fra passasjerene og øvrige indikatorer
som har fått lav score er standard/vedlikehold av holdeplassene, sjåførenes kjørestil og
presisjon avgangstidspunkt.
Selskapet har redegjort for igangsettelse av konkrete tiltak som følge av dataene fra
undersøkelsen, daglige henvendelser fra brukerne via kundesenteret, e-post og sosiale medier.

5.8.4 Konklusjon
Revisjonen har undersøkt om selskapet har oversikt over brukertilfredshet med tjenestene som
leveres, herunder kundenes oppfatning av punktlighet.
Revisor konkluderer med at Vestviken Kollektivtrafikk AS har god oversikt over
brukertilfredsheten med tjenestene som leveres og at selskapet får tilbakemeldinger fra
kundene via ulike kanaler. Selskapet kan også vise til oppfølgingstiltak som har hatt positiv
effekt, i tillegg til gode rutiner for dialog med Vestfold fylkeskommune om brukertilfredsheten. Revisjonen vil imidlertid oppfordre at selskapet vurderer om de har
tilstrekkelige data for å analysere brukertilfredshet for kunder under 16 år i forbindelse med
skoleskyssordningen og brukertilfredshet knyttet til krav om universell utforming.
Utarbeidet av
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6. ANBEFALINGER
Revisjonens anbefalinger til Vestviken Kollektivtrafikk AS:




Vestviken Kollektivtrafikk AS må påse at anskaffelser blir protokollført i samsvar
med forskrift om offentlige anskaffelser, jf. § 3 -2.
Styret i Vestviken Kollektivtrafikk AS må påse at behandling av lønn til daglig leder
blir protokollført i tilhørende referat fra aktuelt styremøte.
Selskapet bør vurdere om de har tilstrekkelige data for å analysere brukertilfredshet
for kunder under 16 år i forbindelse med skoleskyssordningen, samt brukertilfredshet
knyttet til krav om universell utforming.

Revisjonens anbefalinger til Vestfold fylkeskommune:


Det bør utarbeides nye vedtekter, rammeavtale og en overordnet eierstrategi basert på
fremtidig eierstruktur.

Borre, 3. november
Vestfold Kommunerevisjon

Utarbeidet av
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7. Uttalelser
7.1 Uttalelse fra Vestviken Kollektivtrafikk AS
På oppdrag fra kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune har Vestfold Kommunerevisjon
gjennomført en selskapskontroll av Vestviken Kollektivtrafikk AS. Formålet med
selskapskontrollen er å påse at Vestfold fylkeskommunes forvaltning av sine eierinteresser i
Vestviken Kollektivtrafikk AS fungerer tilfredsstillende i henhold til fylkestingets vedtak og
forutsetninger, samt i henhold til aktuelt lovverk. Overordnet inntrykk etter selskapskontrollen
er at Vestfold fylkeskommune forvalter sine eierinteresser i selskapet på en god måte og at
selskapet fungerer tilfredsstillende i henhold til fylkestingets vedtak og forutsetninger, samt i
henhold til aktuelt lovverk.
VKT har opplevd kontrollen fra Vestfold kommunerevisjon som svært profesjonell og positiv.
I revisjonen har VKT fått anledning til å gi synspunkter og innspill hvor både styre og
administrasjon har blitt involvert. Dette omfatter også en felles gjennomgang av utkast til
rapporten.
VKT har ingen ytterligere kommentarer til innhold i rapporten og anfører at de anbefalinger
som er gitt finner selskapet relevante. Anbefalingene vil fulgt opp fra VKT sin side.
Vi takker for et godt samarbeid i gjennomføringen av revisjonen.
Vh
Erik Gundersen
Adm. dir.
Vestviken Kollektivtrafikk AS

Utarbeidet av
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7.2 Fylkesrådmannens uttalelse

Utarbeidet av
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8. Vedlegg
Vedlegg 1: Vedtekter for Vestviken Kollektivtrafikk AS
Vedlegg 2: Vestfold fylkeskommunes vurderinger av oppfølging overfor VKT
Vedlegg 3: Litteratur og kilder

Utarbeidet av
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Vedlegg 1: Vedtekter

Utarbeidet av
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Vedlegg 2: Vestfold fylkeskommunes vurderinger av oppfølging overfor
VKT
Prinsipper for styring

Fylkeskommunens VFK kommentarer
vurdering i ft VKT

1.
Utarbeidelse av eierstrategi med
formål, krav og rammer for
virksomheten.

Ikke aktuelt, følges
opp

2.
Revidering og gjennomgang av
vedtekter og selskapsavtaler

Fulgt opp

3.
Signaler til styret gis så langt som
mulig bare gjennom eierstrategi,
vedtekter og vedtak i eierorganer
4.
Fk møter som hovedregel med en
repr. i eierorganet med bundet mandat
fra fylkestinget
5.
Det gjennomføres regelmessige
eiermøter i alle enheter med andre
deleiere enn Fk.
6.
Utbyttepolitikken tilpasses den
enkelte virksomhets formål,
kapitalbehov og lønnsomhet.
7.
Styret sammensettes ut fra
kompetansebehov, kapasitet,
mangfold og uavhengighet

Utarbeidet av

Fulgt opp

Fulgt opp

Fulgt opp

Fulgt opp

Fulgt opp

Da VKT ble etablert under regionsamarbeidet
var det flere politiske dokumenter som
beskriver formålet med selskapet og
samarbeidet. Egen eierstrategi er ikke
utarbeidet, det har siden selskapet ble etablert
gjentatte ganger vært usikkerhet rundt
eiersituasjonen. Buskerud og Telemark har
flere ganger vurdert sitt eierskap, spørsmålet
om å utarbeide en eierstrategi har derfor ikke
vært aktuelt. Nå har Buskerud (2010) og
Telemark(2014) besluttet å gå ut av selskapet
og drifte kollektivtrafikken selv.
Ved flere anledninger har selskapsavtalene
vært gjenstand for drøftelse. Nå sist ved
evalueringen av VKT. Det har ikke kommet
frem momenter som skulle tilsi at avtalene
burde vært endret. Når Buskerud og Telemark
avslutter sitt eierskap i VKT, vil Vestfold
fylkeskommune gjennomgå
styringsdokumentene og gjeldende avtaler. I
arbeidet med å gjennomgå styringssystemet vil
det også være naturlig å vurdere behovet for
en eierstrategi for selskapet i tillegg til
aksjonæravtale og vedtekter.
Dialogen med selskapet foregår gjennom
administrasjon i VKT. Styret har blitt forespurt
å orientere ved eiermøter der det er aktuelt.
I all hovedsak er det Fylkesordfører som møter
som representant fra fylkeskommunen. I VFK
er eierorganet fylkesutvalget, som har fått
delegert myndighet fra fylkestinget.
Det gjennomføres eiermøter ved behov, dette
fremkommer av dagens aksjonæravtale. For
enkelte andre selskaper er det vedtektsfestet at
det skal gjennomføres årlige eiermøter.
VKT deler ikke ut utbytte, se vedtektene §3. I
andre selskaper blir dette behandlet på
generalforsamling.
Henviser til eierskapsmeldingen hvor kriterier
for valg av styremedlemmer fremkommer.
Fylkeskommunen har etablert en
eierskapsgruppe hvor alle ansatte i
fylkeskommunen som har et eierskapsansvar
deltar. Denne gruppen har utarbeidet et notat
som nærmere går igjennom de interne
prosessene, og prinsipper.
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Prinsipper for styring

8.
Styret bør samlet sett ha kompetanse
innen økonomi, jus, enhetens
virksomhetsområde og politiske
prioriteringer
9.
Styret skal sammensettes slik at det er
lav risiko for rollekonflikter
10.
Styrets prioriteringer nedfelles som
hovedregel i forretningsplaner
og/eller strategiske planer, som
forankres i eierorganene
11.
Det utarbeides styreinstrukser som
skal presisere styrets ansvar og gi
retningslinjer for styrets arbeid.
12.
Daglig leder skal som hovedregel
motta styringssignaler fra styret.

13.
Det skal utarbeides stillingsbeskrivelse for daglig leder
14.
Fylkesadministrasjonen kanaliserer
signaler til styret gjennom
eierorganene.
15.
Dersom Fk kjøper tjenester fra eller er
myndighetsorgan, etableres et
organisatorisk skille mellom rollen
som kjøper/myndighet og rollen som
saksforbereder for eierorganer
16.
Kjøp og salg av tjenester til og fra
fristilte enheter forankres i
leveranseavtaler

Utarbeidet av

Fylkeskommunens VFK kommentarer
vurdering i ft VKT

Fulgt opp

Fulgt opp

Fulgt opp

Fulgt opp av
selskapet

Fulgt opp

Fulgt opp av
selskapet

Fulgt opp

Fulgt opp

Se punkt 7

Det er fastsatt at det ved valg av
styremedlemmer ikke skal velges politikere og
personer fra administrasjon, dette for å
motvirke rollekonflikter.
Ja, i de selskapene det er aktuelt. Siste
eksempel er Sandefjord Lufthavn AS, de har
utarbeidet ny Helhetsplan som grunnlag for
videre utvikling av flyplassen. Denne skal til
behandling i fylkeskommunen før årsskifte.
Styret utarbeider styreinstruks, samt
stillingsinstruks for daglig leder.
Fylkeskommunen blir orientert.
Generalforsamlingen er den formelle
beslutningsarenaen for selskapet. Selskapets
ledelse forholder seg ikke direkte til politiske
organ i VFK uten at administrasjonen er
bindeleddet. Selskapet mottar styringssignal
fra VFK i de årlige leveranseavtalene.
Styrets ansvar

Dette gjøres gjennom generalforsamling,
alternativt på eiermøter.

I Vestfold er det et tydelig skille mellom
fylkeskommunen som bestiller og det som
angår eierskap. To forskjellige personer som
håndterer.

Årlige leveranseavtaler
Fulgt opp
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Vedlegg 3: Litteratur og kilder
Lover, forskrifter og veiledere
Forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2007
Forskrift om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport mv, FOR 2009-12-03
Lov om aksjeselskaper. av 13. juni 1997
Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999
Lov om bokføring av 19. november 2004
Lov om årsregnskap m.v. av 17. juli 1998
Nasjonal transportplan (NTP) 2010-2019
Dokumenter fra VKT og BDO AS
VKT:
Dom avsagt 11.3.2014 i rettsak 12-167141 ASD-BORG/03, i tillegg til informasjon fra nettet
vedrørende Skatt Sør- saken
Norfakta (2013): KTI 2013- Vestviken Kollektivtrafikk
Protokoller fra generalforsamling 2013 og 2014
Protokoller fra styremøter 2013 og 2014
Styreinstruks og instruks for daglig leder, vedtatt 17. des 2007
Vedtekter for Vestviken Kollektivtrafikk AS (9.des 2005)
Årsregnskap for 2011, 2012 og 2013
Årsmeldinger for 2011, 2012 og 2013
BDO AS:
Engasjementsbrev fra 21.1. 2011
Revisors beretning fra 2011, 2012 og 2013
Dokumenter fra Vestfold fylkeskommune
Analyse og Strategi (2012): Evaluering av Vestviken Kollektivtrafikk AS
Aksjonæravtale mellom Buskerud fylkeskommune, Telemark fylkeskommune og Vestfold
fylkeskommune (19. okt 2005)
Eierskap i utviklingsperspektiv (2008) (f-sak 33/8)
Internt notat om kostnadsutviklingen i kollektivtrafikken i Vestfold Fylkeskommune (23. juni
2014), utarbeidet av en arbeidsgruppe av ansatte i samferdsel, stab og VKT)
Handlingsplan for universell utforming i Vestfold fylkeskommune, vedtatt 13.12.2013
Leveranseavtale 2013 mellom Vestfold fylkeskommune og Vestviken Kollektivtrafikk AS
(Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø: sak 89/12 og f-sak 67/12)
Leveranseavtale 2014 mellom Vestfold fylkeskommune og Vestviken Kollektivtrafikk AS
(Vedtatt i Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.12 2013)
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Rammeavtale mellom Vestfold fylkeskommune og Vestviken Kollektivtrafikk AS (17. sept.
2008)
Referater fra driftsmøter mellom VKT og VFK i 2013 og 2014
Referat fra eiermøte den 17.9 2013 og 24.9 2014
Regional plan for styrket kollektivtransport (2010-2012 (2019))
Saker til politisk behandling: Oppfølging av leveranseavtaler (sak 89/12 og 90/13), Forslag til
resultatmål på samferdselsområdet (sak 78/13, 34/14 og 49/14), Dispensasjon fra forskrift om
sikring av skyssberettigede skoleelever i buss(sak 25/14, 30/14 og 37/14)
Nettsider
http://www.vkt.no
http://www.vfk.no
http://www.universelleanskaffelser.no/index.php?option=com_content&view=article&id=53
&Itemid=89
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