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1. Bakgrunn for rapporten 

Kontrollutvalget gjør en halvårlig oppsummering av status i aktuelle saker i samsvar med 
kommunestyrets vedtak i sak 65/17 den 20.6.2017; 
 
«Kommunestyret ber Kontrollutvalget oversende statusrapporter 2 ganger pr. år om hvordan 
kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandling av rapporter om forvaltningsrevisjon følges 
opp.   
 
Statusrapporten skal også omfatte oppfølging av andre saker som kontrollutvalget har 
behandlet og som utvalget mener det er riktig at kommunestyret gjøres kjent med.  
  
Den ene av statusrapportene kan integreres i den ordinære, årlige rapporten fra kontrollutvalget 
til kommunestyret.» 
 
 

2. Status forvaltningsrevisjon 

Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon i kommunen og foretar 
årlige bestillinger i henhold til vedtatt plan.  Nedenfor følger en oversikt (i omvendt 
kronologisk rekkefølge) over pågående prosjekter i 2020, samt gjennomførte prosjekter 
tidligere år hvor kontrollutvalget har bedt om en tilbakemelding og oppfølgingen av vedtak på 
disse prosjektene. 
 
Sak 50/20 Prosjektplan forvaltningsrevisjon «Vann og avløp – Sandefjord» 
Kontrollutvalget godkjente i møte den 27. august 2020 (sak 50/20) den fremlagte 
prosjektplanen for forvaltningsrevisjon av «Vann og avløp – Sandefjord».  
 
Formålet med denne forvaltningsrevisjonen er å undersøke om Sandefjord kommune sikrer 
kommunens innbyggere vann- og avløpstjenester med tilstrekkelig kapasitet og kvalitet. 
 
Det vil bli fokusert på følgende overordnede problemstillinger; 
1. Sikrer kommunen at ledningsnett for drikkevann har tilstrekkelig kapasitet og kvalitet? 
2. Sikrer kommunens at ledningsnettet for avløpsvann er av tilstrekkelig kapasitet og 

kvalitet? 
 
Endelig rapport er forventet fremlagt til kontrollutvalgets møte i januar 2021. 
 
 
Sak 42/20 Prosjektplan forvaltningsrevisjon «Prosjektstyring - investeringsprosjekter» 
Kontrollutvalget godkjente i møte den 28. mai 2020 (sak 42/20) den fremlagte prosjektplanen 
for forvaltningsrevisjon av «Prosjektstyring - investeringsprosjekter».  
 
Prosjektplanen er utformet med fokus på bygg- og anleggsprosjekter. 
 
Følgende problemstillinger skal belyses; 
1. Har kommunen tiltak og rutiner for planlegging og styring av bygg og anleggsprosjekter? 

Relevant fokus vil være: 
 Organisering som sikrer ansvarsplassering og kompetansebehov. 
 Prosjektplanlegging (behovskartlegging/tidligfase). 
 Rapportering underveis i prosjektet. 
 Endrings- og avviksmeldinger. 
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 Evaluering. 
 Rapportering til politisk nivå. 

 
2. Hvordan etterlever kommunen sine tiltak og rutiner i et utvalg bygg- og anleggsprosjekt? 
 
I forbindelse med oppstart av prosjektet midt i juni 2020, ble Vestfold og Telemark Revisjon 
IKS (VTR) informert av rådmann om at kommunens byggereglement er helt nytt og at det ikke 
forefinnes noen bygg- og anleggsprosjekter pr juni 2020 som er utført i henhold til denne 
rutinen.  VTR foreslo derfor overfor kontrollutvalgets leder å utsette gjennomføringen av 
prosjektet til senere i perioden slik at VTR kan evaluere noen prosjekter som er gjennomført 
etter det nye reglementet. Kontrollutvalgets leder orienterte utvalgets medlemmer som støttet 
VTR sitt forslag om utsettelse av prosjektet «Prosjektstyring - investeringsprosjekter». 
 
Gjennomføringen av prosjektet er utsatt til senere i perioden.  
 
 
Sak 36/19 Prosjektplan forvaltningsrevisjon «Skole i Sandefjord kommune» 
Sak 05/20 Forvaltningsrevisjon – «Skolemiljø i Sandefjord kommune med fokus på 
elevens psykososiale skolemiljø» 
Kontrollutvalget godkjente i møte den 25. april 2019 (sak 36/19) den fremlagte prosjektplanen 
for forvaltningsrevisjon av «Skole i Sandefjord kommune». Sluttrapporten fra Vestfold 
Kommunerevisjon ble framlagt til behandling i KU i 30.1.2020 (sak 05/20) og for 
kommunestyret 30.4.2020 (sak 016/20). 
 
Formålet med prosjektet er å vurdere, med utgangspunkt i opplæringslovens §§ 9 A-4 og 13-
10, hvordan skoleeier og skolene arbeider systematisk for å fremme et godt psykososialt miljø 
for elevene. 
 
Følgende problemstillinger ble belyst: 
1. Hvordan sikrer Sandefjord kommune, som skoleeier, at skolene arbeider systematisk 
 med å oppfylle kravet om et trygt og godt psykososialt skolemiljø? 
2. Hvordan arbeider skolene i Sandefjord kommune for å sikre et trygt og godt 
 psykososialt skolemiljø? 
 
Revisors overordnede konklusjon er at Sandefjord kommune som skoleeier har etablert et 
forsvarlig system for å sikre at kravene i opplæringsloven § 9A-4 blir oppfylt, men at systemet 
på enkelte områder kan styrkes. Undersøkelsene revisor har utført tyder også på at skolene har 
positive erfaringer med skoleeiers forsvarlige system. Revisor vil likevel understreke 
betydningen av fortsatt systematisk godt arbeid på området, da kommunen fortsatt må arbeide 
for å nå de politisk vedtatte målsettinger innen 2021. 
 
Revisors anbefalinger; 
 Som en del av Sandefjord kommunes forsvarlige system, bør det etableres overordnede 

retningslinjer for melding og oppfølging av avvik i forhold til skolenes aktivitetsplikt, 
jamfør opplæringslovens § 9A-4. 

 Sandefjord kommune bør sikre at indikator for resultatmål for mobbing (HOK-sak 040/17) 
samsvarer med gjeldende indikator i Elevundersøkelsen. 

 
Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig) 
Kontrollutvalget tar rapporten etter forvaltningsrevisjonen av «Skolemiljø i Sandefjord 
kommune med fokus på elevenes psykososiale skolemiljø» til etterretning. 
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Kommunestyrets vedtak (enstemmig) 
Kommunestyret tar rapporten etter forvaltningsrevisjonen av «Skolemiljø i Sandefjord 
kommune med fokus på elevenes psykososiale skolemiljø» til etterretning. 
 
Kommunestyret ber om at rådmannen vurderer de anbefalinger som fremkommer i rapporten, 
og ber om en tilbakemelding til politisk nivå på hvordan revisjonens anbefalinger er fulgt opp. 
  
Oppfølging av vedtak 
Kommunestyrets vedtak vil bli fulgt opp i 2020. 
 
 

3. Status eierskapskontroll (eventuelt i kombinasjon med forvaltningsrevisjon) 

Det er pr 15.8 2020 ingen pågående prosjekter som omfatter ren eierskapskontroll eller 
prosjekter hvor det gjennomføres eierskapskontroll i kombinasjon med forvaltningsrevisjon. 
 
Nedenfor (i omvendt kronologisk rekkefølge) følger en oversikt over gjennomførte prosjekter i 
2019/2020 hvor kontrollutvalget har bedt om en tilbakemelding og oppfølgingen av vedtak på 
disse prosjektene. 
 
Sak 44/19 Prosjektplan – «Selskapskontroll i selskapet Sandefjord Lufthavn AS» 
Sak 34/20 Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll – «Sandefjord Lufthavn AS»  
Sak 53/20 Oppfølging av sak 34/20 «Rapport etter forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll – Sandefjord Lufthavn AS» 
Kontrollutvalget godkjente i møte den 6.6.2019 (sak 44/19) den fremlagte prosjektplanen for 
«Selskapskontroll i selskapet Sandefjord Lufthavn AS». Sluttrapporten fra Vestfold og 
Telemark Revisjon IKS (VTR) ble framlagt til behandling i KU i 7.5.20 (sak 34/20) og for 
kommunestyret 18.6.2020 (sak 058/20). Kontrollutvalgets vedtak i forbindelse med behandling 
av rapporten, ble fulgt opp i kontrollutvalgets møte 27.8.2020 (sak 53/20). 
 
Selskapskontrollen består av to deler: 
• Eierskapskontroll: Formålet med eierskapskontrollen er å påse at kommunens forvaltning 

av sine eierinteresser fungerer i henhold til kommunestyrets vedtak og forutsetninger, samt 
i henhold til aktuelt lovverk. 

• Forvaltningsrevisjon: Formålet med forvaltningsrevisjonen er å påse at selskapets drift er i 
henhold til gjeldende lovverk innenfor de områder som er dekket i problemstillingen. 
  

Selskapskontrollen ble gjennomført med utgangspunkt i følgende problemstillinger:  
Eierskapskontroll - Eierstyring 
1. Har Sandefjord kommune en eierstyring av Sandefjord Lufthavn AS i samsvar med 

kommunens eierskapsprinsipper og politiske vedtak? 
 

 Eierskapskontroll - Selskapets virksomhet 
2. Utøves virksomheten i selskapet Sandefjord Lufthavn AS i tråd med lov om aksjeselskaper 

og i samsvar med selskapets vedtekter? 
 

 Forvaltningsrevisjon av selskapet - Innkjøpspraksis i selskapet 
3. Har Sandefjord Lufthavn AS rutiner for å sikre etterlevelse av lovverk om offentlige 

anskaffelser? 
4. I hvilken grad etterlever Sandefjord Lufthavn AS egne rutiner og lovverk ved offentlige 

anskaffelser? 
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Vestfold og Telemark Revisjon IKS’ vurderinger knyttet til problemstillingene: 
Problemstilling 1:  
Kommunens eierskapsprinsipper er nedfelt i kommunestyrevedtak 091/17. Vi konkluderer med 
at Sandefjord kommunes eierstyring av Sandefjord Lufthavn AS i det vesentlige er i samsvar 
med vedtatte eierskapsprinsipper og politiske vedtak. Når det gjelder kravet om at 
kommunestyret en gang i løpet av valgperioden skal trekke opp overordnede retningslinjer for 
forvaltning av eierskapet, så er denne saken imidlertid fortsatt under utarbeidelse hos 
rådmannen. Kommunen har fortsatt ikke gjennomført særskilt folkevalgtopplæring om 
kommunens eierskap, og er heller ikke i mål når det kommer til formannskapets årlige 
orientering om utviklingen av de enkelte selskapene som kommunen har eierinteresser i. Vi 
forutsetter at kommunen prioriterer å få dette på plass. 
 
Kommunelovens krav om kjønnssammensetning i styrer, som det henvises til i kommunens 
prinsipper for eierstyring, er ikke fullt ut ivaretatt i Sandefjord Lufthavn AS. 
 
Problemstilling 2:  
Denne problemstillingen er avgrenset til å undersøke forhold knyttet til selskapets vedtekter, 
generalforsamlingens plikter og krav til styret og daglig leder. Ut ifra de forhold som vi har 
undersøkt, opererer selskapet i all hovedsak i samsvar med lov om aksjeselskaper og egne 
vedtekter. Vi har ingen merknader til gjennomføring og protokollering av 
generalforsamlingene, bortsett fra at det bør fremgå hvorvidt vedtaket er truffet enstemmig 
eller under dissens, slik aksjeloven § 5-16 krever. 
 
Problemstilling 3:  
Selskapet har rutiner for å sikre etterlevelse av reglene offentlige anskaffelser. Rutinene gir  
overordnede rammer og krav som skal bidra til etterlevelse av lovverket. Vi mener imidlertid 
at det med fordel kan lages tydeligere rutiner for å sikre at kravene som gjelder for 
gjennomføring av anskaffelser oppfylles, både når det kommer til konkurranse, 
tildelingskriterier og dokumentasjon. Videre bør selskapet vurdere om rutinene for offentlige 
anskaffelser er tilstrekkelige tiltak for å forebygge, identifisere og avhjelpe tilfeller av 
inhabilitet, jf. forsyningsforskriften § 7-4. Selskapet bør også vurdere om det bør være rutiner 
for å håndtere innsynsforespørsler i forbindelse med de største anskaffelsene. 
 
Problemstilling 4:  
Vi har gjennomført stikkprøvekontroller blant anskaffelsene selskapet har foretatt i perioden 
2017 til 2019. Flere av anskaffelsene vi har sett på er ikke i samsvar med regelverket. For disse 
anskaffelsene foreligger ikke dokumentasjon av konkurranse/tilbudsinnhenting, 
tildelingskriterier og/eller dokumentasjon som er tilstrekkelig til å begrunne viktige 
beslutninger i anskaffelsesprosessen. 
 
Revisor’s anbefalinger: 
Sandefjord kommune bør 

 sørge for at det fremgår av protokollene fra generalforsamlingene i Sandefjord 
Lufthavn hvorvidt vedtak er truffet enstemmig eller under dissens 

 sørge for at det er kjønnsbalanse i styret ved Sandefjord Lufthavn 
 
Sandefjord Lufthavn AS bør 

 sørge for at det iverksettes tiltak for å sikre at alle selskapets anskaffelser gjøres i 
samsvar med reglene om offentlige anskaffelser 

 
Kontrollutvalgets vedtak i forbindelse med behandling av rapporten (enstemmig): 
1. Møte lukkes under behandlingen av forvaltningsrevisjonsdelen av «Rapport etter   
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    forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll - Sandefjord Lufthavn AS», jfr. 
    kommuneloven §11-5, 2. og 3. ledd 
2. Kontrollutvalget tar rapporten etter forvaltningsrevisjon av «Sandefjord Lufthavn  
     AS» med tilhørende eierskapskontroll av Sandefjord kommune til etterretning. 
3. Innsigelsen fra revidert part om offentliggjøring av forvaltningsrevisjonsdelen i  
    rapporten oversendes Fylkesmannen, sammen med sekretariatets interne notat til  
    kontrollutvalget, for å sikre rett forståelse av påberopt rettsregels anvendelse før  
    rapporten eventuelt offentliggjøres. 
 
Rådmannens kommentar knyttet til offentliggjøring av rapporten: 
Sandefjord Lufthavn AS (SLH) mener at én del av revisjonsrapporten utført av Vestfold og 
Telemark revisjon IKS på oppdrag fra Kontrollutvalget (KU) ikke skal offentliggjøres ved 
folkevalgt behandling i Sandefjord kommune. Revisjonsrapporten er delt i 
Forvaltningsrevisjon og Eierskapskontroll. SLH mener at delen om forvaltningsrevisjon skal 
unntas offentlighet. KU mener at hele rapporten skal være offentlig. 
 
Sandefjord kommune, som mottaker av sak fra KU for politisk behandling, har vurdert de ulike 
synspunktene og mener at hele rapporten kan være offentlig i dette tilfellet. 
 
Kommunestyrets vedtak (enstemmig): 
1. Kommunestyret tar rapporten etter forvaltningsrevisjon av «Sandefjord Lufthavn 

AS» med tilhørende eierskapskontroll av Sandefjord kommune til etterretning. 
2. Kommunestyret ber om at rådmannen vurderer de anbefalinger som fremkommer i 

rapporten, og ber om en tilbakemelding til politisk nivå på hvordan revisjonens 
anbefalinger er fulgt opp. 

 
Kontrollutvalgets vedtak i forbindelse med oppfølging av eget vedtak sak 34/20 (enstemmig): 
Med bakgrunn i at rapport etter forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll - «Sandefjord 
Lufthavn AS», ble offentlig i forbindelse med oversendelse til folkevalgt behandling, er det 
kontrollutvalgets oppfatning at grunnlaget for oversendelse til Fylkesmannen, jfr  vedtak pkt 3 i 
KU-sak 34/20, har falt bort. Problemstillingen vil ikke bli oversendt til Fylkesmannen. 
 
Oppfølging av vedtak 
Kommunestyrets vedtak vil bli fulgt opp i 2020/2021. 
 
 
Sak 85/18 Prosjektplan selskapskontroll – «Eierskapskontroll i selskapet Vestfold Vann 
IKS» 
Sak 34/19 Rapport – «Selskapskontroll – Vestfold Vann IKS» 
Kontrollutvalget godkjente i møte den 11.12.2018 (sak 85/18) den fremlagte prosjektplanen for 
«Eierskapskontroll i selskapet Vestfold Vann IKS». Sluttrapporten fra Vestfold 
Kommunerevisjon ble framlagt til behandling i KU i 25.4.2019 (kst-sak 34/19) og for 
kommunestyret 20.6.2019 (sak 061/19). 
 
Selskapskontrollen består av to deler: 
• Eierskapskontroll: Formålet med eierskapskontrollen er å påse at kommunens forvaltning 

av sine eierinteresser fungerer i henhold til kommunestyrets vedtak og forutsetninger, samt 
i henhold til aktuelt lovverk. 

• Forvaltningsrevisjon: Formålet med forvaltningsrevisjonen er å påse at selskapets drift er i 
henhold til gjeldende lovverk innenfor de områder som er dekket i problemstillingen. 
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Selskapskontrollen ble gjennomført med utgangspunkt i følgende problemstillinger:                                                                           
1. Utøver Sandefjord kommune kontroll med Vestfold Vann IKS i samsvar med politiske  

vedtak og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse? 
2. Utøves virksomheten i selskapet Vestfold Vann IKS i samsvar med selskapsavtalen og  

krav i Sandefjord kommune sin eierskapsmelding? 
3. Hvordan fungerer rapportering fra selskapet til Sandefjord kommunes egne politiske  

organer? 
4. Har Vestfold Vann IKS en økonomisk forsvarlig drift? 
5. Hvordan dokumenterer selskapet at de etterlever utvalgte sentrale bestemmelse 
 innenfor regelverket knyttet til  

 IKS loven 
 Internkontrollsystem 
 Offentlige anskaffelser 

 
Som det fremgår av sammendraget i rapporten, er revisjonens hovedkonklusjoner følgende; 
 
Problemstilling 1: 
Revisjonen kan konkludere med at Sandefjord kommune i all hovedsak utøver kontroll med 
Vestfold Vann IKS, i samsvar med etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse 
(KS-anbefalinger). Kommunestyret har i 2017 (KST-091/17) vedtatt kommunens overordnede 
rammeverk for eierskap, som i hovedsak vurderes å være i tråd med KS-anbefalingene. 
Revisor vurderer at vedtaket og saksfremlegget gir en god ramme rundt kommunens 
overordnede eierstyring.  På noen områder har Sandefjord kommune en mindre 
detaljeringsgrad i styringen enn hva KS anbefaler: 

o Opplæring av folkevalgte 
o Selskapsstrategi 

 
Problemstilling 2: 
Revisor har avgrenset denne problemstillingen til å se nærmere på hvordan god 
styrekompetanse og tilrettelegging av godt fungerende styrer er vektlagt i kommunens 
eierskapsmelding (KST-091/17) og selskapsavtalen. Vi har også vurdert hvordan dette 
etterleves i selskapet. 
 
Når det gjelder styrekompetanse, så gir kommunens eierskapsmelding styrene selv et 
handlingsrom til å definere hvordan de ønsker å jobbe med kompetanseheving. Vestfold Vann 
IKS sin selskapsavtale gir heller ingen føringer på kompetanseutvikling. Revisor kan, på 
bakgrunn av undersøkelser, konkludere med at styret jobber med kompetanseutvikling for å 
sikre god styrekompetanse. 
 
Revisor konkluderer også med at praksis til sammensetning av styrer/styrevalg, i stor grad 
samsvarer med krav i selskapsavtalen og eierskapsmeldingen. Revisor finner imidlertid at 
representantskapet i Vestfold Vann ikke har etterlevd selskapsavtalen når det gjelder valg av 
medlemmer til valgkomite. Valgkomiteen for Vestfold Vann IKS skal bestå av tre medlemmer, 
men den har bestått av kun to medlemmer (ordførerne fra henholdsvis Sandefjord og Horten). 
 
Problemstilling 3: 
Revisors overordnede konklusjon er at selskapets rapportering til Sandefjord kommunes 
politiske organer er i henhold til krav i IKS- loven. Kommunestyrets ønskede praksis 
(formulert i KST-vedtak 091/17) om årlige selskapsorienteringer i formannskapet, har ikke 
blitt etterlevd. 
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Problemstilling 4: 
For å besvare denne problemstillingen har revisor sett på nøkkeltall fra selskapets regnskap fra 
2016¬2018 og har undersøkt at selskapet rapporterer på utvalgte punkter i regnskapet. 
Selskapet overholder i hovedsak de punktene som revisor har undersøkt. Unntaket er 
selskapets investeringsoversikt, som ikke samsvarer med kravene satt i forskrift. Revisor ser at 
selskapet har levert positive årsresultat i hele den undersøkte perioden. På grunnlag av dette 
vurderer revisor at selskapet har en økonomisk forsvarlig drift. 
 
Problemstilling 5: 
a) IKS-loven:  
Revisor har avgrenset kontrollen til å vurdere utforming av selskapsavtalen og endringer av 
denne.  Revisor kan konkludere med at Vestfold Vann IKS har en selskapsavtale som 
samsvarer med IKS-lovens krav i § 4 (3). Selskapsavtalen spesifiserer blant annet selskapets 
låneramme, og per i dag har Vestfold Vann IKS lån innenfor denne rammen. Dette er i samsvar 
med IKS-lovens § 22 (1). 
 
b) Internkontrollsystem: 
Revisor har avgrenset kontrollen til å se hvordan selskapet dokumenterer etterlevelse av krav i 
selskapsavtalen til daglig leder og styrets kontroll med selskapet. Krav i selskapsavtalen til 
styret og daglig leder, er fulgt opp ved en instruks for styret og en instruks for daglig leder. 
 
Vestfold Vann har systematisert deler av internkontrollen ved at selskapet har tre utdannede 
internrevisorer som gjennomfører internrevisjoner etter en fastsatt plan. Selskapets arbeid med 
internkontroll, tydeliggjøres også i Håndbok for kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø. 
Kvalitetssystemet består av flere typer dokumentert informasjon. Revisor registrerer at arbeidet 
med håndboken først er planlagt ferdigstilt høsten 2019. Styreleder og daglig leder har avtale 
om en gjennomgang av resultater fra ledelsens gjennomgang for å komme fram til endelig 
rapporteringsform til styret. 
 
I forhold til internkontrollsystem, er revisors utgangspunkt at selskapet må dokumentere at 
styrets og daglig leders oppgaver etterleves, jamfør § 9 og 10 i selskapsavtalen. Revisors 
hovedkonklusjon er at selskapet fortsatt må jobbe med å utarbeide tilstrekkelige 
rapporteringsrutiner mellom selskapet og styre, slik at dette kan dokumenteres. 
 
c) Offentlige anskaffelser: 
Revisors stikkprøvekontroll av offentlige anskaffelser viser at selskapet bør sikre at det 
foreligger tilstrekkelig dokumentasjon om habilitetsvurderinger/tiltak, tildelingskriterier og 
beslutnings-prosessen. 
 
Revisors anbefalinger 
Anbefalinger til Sandefjord kommune:  

1. Sandefjord kommune bør sikre at kommunens forvaltning av eierskap inngår som en 
del av folkevalgtopplæringen, jamfør kommunens vedtatte eierskapsmelding (K-sak 
091/17) og anbefaling nr. 1 fra KS. 

2. Sandefjord kommune bør sikre at formannskapet får årlige orienteringer om 
selskapene, jamfør K-sak 091/17. 

3. Sandefjord kommune bør etablere en praksis som sikrer at endringer i selskapsavtaler 
blir behandlet i samsvar med IKS-loven, jamfør § 4. 

 
Anbefalinger til Vestfold Vann IKS:  

1. Selskapet bør sammen med eierne, sikre at det er en valgkomite med tre medlemmer, 
jamfør selskapsavtalen § 8, nummer 3. 



 10 

2. Ved endringer av selskapsavtalen bør Vestfold Vann etablere rutiner i samarbeid med 
eierne for å sikre beslutningsprosesser i samsvar med IKS-loven, jamfør § 4. 

3. Vestfold Vann bør sikre at det fremkommer en investeringsoversikt i regnskapet, i 
samsvar forskrift om årsbudsjett, regnskap mm for IKS §3 (2 og 3). 

4. Ved offentlige anskaffelser bør selskapet sikre at det foreligger tilstrekkelig 
dokumentasjon om habilitetsvurderinger/tiltak, tildelingskriterier og 
beslutningsprosessen, jamfør lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter. 

 
Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig) 
Kontrollutvalget tar rapporten etter selskapskontroll «Vestfold Vann IKS» til etterretning. 
 
Rådmannens vurdering (del av sak 061/19 til kommunestyret) 
Rapporten redegjør på en grundig måte revisjonens funn i forhold til nevnte fem definerte 
hovedproblemstillinger, og funnene som er gjort gir god innsikt i de områder som er knyttet til 
kommunens ansvarsområder innenfor rollen som eier og ifht eierskapskontroll. 
 
Rådmannen tar forvaltningsrapporten til etterretning og slutter seg til revisjonens anbefalinger. 
Samtidig er rådmannen tilfreds med mange av funnene revisjonen presenterer. Vestfold 
kommunerevisjon har gitt Sandefjord kommune gode innspill for det videre arbeidet med 
kommunens eierskapskontroll og etterlevelse av vedtatte overordnede prinsipper for forvalting 
av eierskap i selskaper, jf. kommunestyresak 091/17. 
 
Et av funnene knyttet til behandling av endring av selskapsavtalen som følge av behov for økt 
låneramme skulle slik revisjonen påpeker vært fremmet til sluttbehandling i kommunestyret i 
tråd med IKS-lovens krav. Rådmannen har fremmet denne endringen for formannskapet den 
7.5.2019 sak 085/19 Endring av selskapsavtale Vestfold Vann – Låneopptak. Denne legges 
fram for kommunestyret den 21.5.2019. Nødvendige forbedringer og de tre konkrete 
anbefalingene til Sandefjord kommune vil bli fulgt opp. 
 
Kommunestyrets vedtak (enstemmig) 
Kommunestyret tar rapporten etter selskapskontroll «Vestfold Vann IKS» til orientering. 
 
Kommunestyret ber om at rådmannen vurderer de anbefalinger som fremkommer i rapporten, 
og ber om en tilbakemelding til politisk nivå på hvordan revisjonens anbefalinger er fulgt opp. 
 
Oppfølging av vedtak 
Rådmannens vurderinger knyttet til anbefaling nr 3 til Sandefjord kommune, er behandlet av 
kommunestyret 21.5.2019 (sak 031/19).   
 
Rådmannens vurdering: 
Fremleggelse av saken til ny behandling er nødvendig for overholdelse av IKS-lovens 
bestemmelser knyttet til myndighet til å godkjenne endringer i selskapsavtalen. 
Det er ikke tilkommet nye opplysninger som endrer innhold og vurderinger som ble forelagt 
formannskapet i sak 245/18. Rådmannen anbefaler derfor at Sandefjord kommune godkjenner 
endring i selskapsavtalen § 12 ved at lånerammen til Vestfold Vann IKS økes med 250 mill. kr 
til 1 milliard kr. 
 
Kommunestyrets vedtak (enstemmig) 
Sandefjord kommune godkjenner endring av selskapsavtalen § 12 Låneopptak. Lånerammen 
for Vestfold Vann IKS økes med 250 mill. kroner til 1 milliard kroner. 
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Kommunestyrets vedtak vil bli fulgt opp i 2020 mht de øvrige anbefalinger som fremkommer i 
rapporten. 
 
 
Deltakelse på eiermøter 
Kontrollutvalget har møterett i eiermøter i kommunalt eide selskap, men har ikke benyttet seg 
av dette første halvår i 2020.   
 
Gjennomgang av dokumenter fra kommunale eierskap 
Kontrollutvalget har i første halvår 2020 mottatt og gjennomgått protokoller og sakspapirer fra 
styre- og representantskapsmøter i Vestfold Vann, Vestfold Krematorium og Vestfoldmuséene.  
 

 
4. Gjennomgang av tilsynsrapporter  

Kontrollutvalget har etablert som fast ordning å gjennomgå rapporter fra eksterne tilsynsorgan 
som gjennomfører tilsyn med den kommunale virksomheten. Hovedsakelig omfatter dette 
gjennomgang av rapporter fra ulike enheter innenfor fylkesmannsembetet.  
 
Det har løpet av første halvår 2020 ikke vært tilsynsrapporter til behandling i kontrollutvalget. 
  

 

5. Andre sakstyper  

Sak 57/18 Status i varslersaken 
Saken ble behandlet i både åpent og lukket møte 21.8.2018. 
 
Kontrollutvalgets vedtak (enstemmig) 
1. Sak 57/18 «Status i varslersaken» behandles i både åpent og lukket møte. 
2. Møteleder avgjør når møte lukkes. 
3. Hjemmel for å lukke møtet framgår av kommunelovens §31 annet og tredje ledd, jfr  
 §29 annet ledd. 
4. Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra rådmann og kommuneadvokat til orientering.     
5. Kontrollutvalget opprettholder tidligere vedtak om ikke å iverksette nærmere  
 undersøkelse eller gransking av varslersaken på det nåværende tidspunkt. 
6. Kontrollutvalget ber rådmannen om å holde utvalget oppdatert om utviklingen i saken. 
 
Oppfølging av vedtak 
Kontrollutvalget har i løpet av høsten 2018, 2019 og hittil i 2020, fått orientering om sakens 
utvikling fra konstituert rådmann og ny rådmann. Det ble 14. april 2020 truffet vedtak om 
oppsigelse av kommuneadvokaten. 
 
 
Øvrige henvendelser 
Kontrollutvalget har mottatt flere henvendelser fra enkeltpersoner i forhold til saker de  
ønsker at kontrollutvalget skal se på.  Kontrollutvalget har vurdert alle mottatte henvendelser  
mht om det er saker som hører inn under kontrollutvalgets oppgaver. Noen saker faller utenfor  
og har ikke blitt behandlet videre i utvalget. Alle henvendelser er imidlertid besvart. 
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Neste rapportering av status vil inngå i kontrollutvalgets årsmelding som legges frem for 
kommunestyret våren 2021. 
 
 
 
Sandefjord, 27. august 2020 
Kontrollutvalget i Sandefjord kommune 
 
 
 
Steinar M. Svimbil Mørken   Tale Haugan   Johnny Pettersen 
Leder     Nestleder 
 
 
 
Grethe Østgård    Per Skorge    

 
   
 
 
  
Birte Jonassen Berg 
Kontrollutvalgssekretær   
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