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0. Sammendrag 
På oppdrag av kontrollutvalget i Sandefjord kommune har Vestfold og Telemark Revisjon IKS 

gjennomført en forvaltningsrevisjon av Sandefjord Lufthavn AS, med tilhørende eierskapskontroll av 

Sandefjord kommune.  

Oppsummering av revisors vurderinger 
Vi har vurdert fire problemstillinger:  

Problemstilling 1: Har Sandefjord kommune en eierstyring av Sandefjord Lufthavn AS i samsvar med 
kommunens eierskapsprinsipper og politiske vedtak? 

 

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: Utøves virksomheten i selskapet Sandefjord Lufthavn AS i tråd med lov om 
aksjeselskaper og i samsvar med selskapets vedtekter? 

 

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 

fremgår hvorvidt vedtaket er truffet enstemmig eller under dissens, slik aksjeloven § 5-16 krever. 

 

Problemstilling 3: Har Sandefjord Lufthavn AS rutiner for å sikre etterlevelse av lovverk ved offentlige 
anskaffelser? 

 

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

 

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. 

 

Revisors 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 
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1. Innledning 
1.1 Bestilling 
Hjemmel for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i selskap er gitt i kommuneloven §§ 23-3 og 23-

4, og innsynsrett i selskap er gitt i kommuneloven § 23-6. Kontrollutvalget skal påse at det utføres 

eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon, jf. kommuneloven § 23-2. Bestilling av selskapskontrollen 

Sandefjord Lufthavn AS ble vedtatt av kontrollutvalget i Sandefjord kommune i sak 44/19 den 06.06.19.  

Denne rapporten omhandler både en eierskapskontroll, dvs. en kontroll av eierstyringen til Sandefjord 

kommune, og en forvaltningsrevisjon i selskapet, jf. problemstillinger under.  

1.2 Problemstillinger 
Rapporten skal besvare følgende problemstillinger:  

Eierstyring 
1. Har Sandefjord kommune en eierstyring av Sandefjord Lufthavn AS i samsvar med 

kommunens eierskapsprinsipper og politiske vedtak?  

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

i samsvar med selskapets vedtekter? 

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?  

Problemstilling 1 er eierskapskontroll, mens problemstilling 2 - 4 er forvaltningsrevisjon av selskapet.   

1.3 Kriterier 
Kriterier/revisjonskriterier for vurderinger i rapporten bygger i hovedsak på følgende kilder: 

 lov og forskrift knyttet til offentlige anskaffelser1 
 lov om aksjeselskaper 
 vedtekter for selskapet 
 aktuelle vedtak fattet i styre og generalforsamling 
 aktuelle vedtak fra kommunestyret i Sandefjord kommune, herunder kommunens prinsipper 

for eierskap 
 aktuelle rutiner i selskapet 

  

                                                           

1 Både forsyningsforskriften fra 2006 og dagens forsyningsforskrift av 1. januar 2017 er aktuell. 
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2. Metode 
2.1 Innhenting av data 
Informasjonen i denne selskapskontrollen bygger på en gjennomgang av relevante dokumenter og 

informasjon vi har fått i møter og intervju med Sandefjord kommune og Sandefjord Lufthavn AS.  

Selskapskontrollen omfatter primært selskapets virksomhet i 2017-2019.  

Problemstilling 4 er besvart ved hjelp av en stikkprøvekontroll. Vi har valgt ut anskaffelser med 

forskjellig verdi for hvert av årene 2017-2019, og vurdert disse opp mot kriterier basert på lov, forskrift 

og selskapets egne rutiner. 

2.2 Avgrensninger 
Problemstilling 2, om virksomheten i Sandefjord Lufthavn AS utøves i tråd med aksjeloven og i samsvar 

med selskapets vedtekter, avgrenses til: 

 Om generalforsamlingen opererer i samsvar med aksjeloven og selskapets vedtekter 

 Om styret har tiltak til å følge opp virksomheten og daglig leder  

2.3 Kvalitetssikring 
Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll skal gjennomføres og rapporteres i henhold til god 

kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, jf. kommuneloven § 24-

2 andre ledd. Denne rapporten er utarbeidet med grunnlag i RSK 001 Standard for forvaltnings-

revisjon2. 

RSK 001 krever at forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres. Kvalitetssikring skal sikre at undersøkelsen 

og rapporten har nødvendig faglig og metodisk kvalitet. Videre skal det sikres at det er konsistens 

mellom bestilling, problemstillinger, revisjonskriterier, data, vurderinger og konklusjoner. 

Vestfold og Telemark revisjon IKS har et system for kvalitetskontroll som er i samsvar med den 

internasjonale standarden for kvalitetskontroll – ISQC 1 Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som 

utfører revisjon og begrenset revisjon av regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede 

tjenester. Denne forvaltningsrevisjonen er kvalitetssikret i samsvar med vårt kvalitetskontrollsystem 

og i samsvar med kravene i RSK 001. 

Møtereferat fra oppstartsmøte med selskapet og kommunen er verifisert ved at de har fått tilsendt 

disse og anledning til kommentere dem. Vi har også hatt løpende dialog underveis med selskapet og 

Sandefjord kommune. Forut for utsendelse av rapporten til formell høring sendte revisjonen en 

foreløpig rapport til kommunen og selskapet. Deretter ble det avholdt et sluttmøte, for å kunne 

korrigere eventuelle faktafeil og avklare misforståelser.    

Kvalitetssikringen i prosjektet er også ivaretatt gjennom diskusjoner i revisjonsteamet om metode, 

veivalg, vurderinger og betydningen av enkelte funn. Kvalitetssikring av revisjonsrapporten er utført 

av oppdragsansvarlig revisor.  

                                                           

2 Gjeldende RSK 001 er fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds styre med virkning fra 1. februar 2011, og 
er gjeldende som god kommunal revisjonsskikk. Standarden bygger på norsk regelverk og internasjonale 
prinsipper og standarder som er fastsatt av International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) 
og Institute of Internal Auditors (IIA). 
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2.4 Pålitelighet og gyldighet 
Forvaltningsrevisjonen skal gjennomføres på en måte som sikrer at informasjon i rapporten er relevant 

(gyldig) og pålitelig. Data som er samlet inn skal være relevante for problemstillingene, det vil si at vi 

skal undersøke de forholdene som problemstillingene handler om. Datainnsamlingen skal også 

gjennomføres så nøyaktig som mulig, slik at innholdet er til å stole på (pålitelighet). Både relevans og 

pålitelighet vurderes i forbindelse med kvalitetssikringen.  

Vi har gjort flere tiltak for å sikre at dataene er relevante og pålitelige. Både Sandefjord kommune og 

Sandefjord Lufthavn AS har fått et rapportutkast til gjennomlesing. Vi har benyttet metode-

triangulering, dvs. kombinert flere metoder (dokumentgjennomgang og stikkprøver). Når bruk av 

metodene viser samme bilde, styrker det våre funn.  

Vi mener at de innsamlede dataene i tilstrekkelig grad er relevante og pålitelige som grunnlag for våre 

vurderinger og konklusjoner.  

2.5 Høring 
Rapporten ble sendt på høring til Sandefjord kommune og Sandefjord Lufthavn AS den 30.01.29. 

Revisjonen har mottatt høringssvar fra kommunen, denne kan leses i kapittel 10, og fra selskapet, 

denne kan leses i kapittel 11. 

3. Om selskapet 
Sandefjord Lufthavn var opprinnelig (i perioden 1953-1957) en militær flyplass. I 1958 ble andelslaget 

Torp flyplass etablert, med sivil luftfart i form av skole-/ taxiflygninger. I 1984 startet ruteflygninger fra 

flyplassen. Ved reorganisering og aksjekapitalutvidelse i 1987 kom dagens eierstruktur på plass.3 

3.1 Formål 
Selskapets formål er utbygging og drift av Torp Sandefjord Lufthavn, jf. selskapets vedtekter § 2.  

3.2 Deltakere 
Sandefjord Lufthavn AS har tre eiere:  

 Sandefjord kommune (43,26 %),  

 Vestfold og Telemark fylkeskommune (43,26 %) og  

 Vestfold Flyplass Invest (13,48%).  

Vestfold Flyplass Invest er en privat aktør. 

3.3 Organisering og økonomi 
Selskapet hadde 61 ansatte, 57 årsverk, en omsetning på cirka 369 millioner kroner og et årsresultat 

på 24, 6 millioner kroner per 31.12.18.  

Se organisasjonskartet på neste side for en nærmere beskrivelse av selskapets organisering.   

                                                           

3 Kilde: Vestfold og Telemark Fylkeskommune, Torp Sandefjord Lufthavn AS 
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Figur 3-1 Organisasjonskart 

 

3.4 Investeringer 

Av styrets årsrapport for 2018 fremkommer det at selskapets samlede netto investeringsaktiviteter i 

2018 var på 48,8 millioner kroner (264,7 millioner kroner i 2017).  

Investeringene består i hovedsak av: 

 rehabilitering og oppgradering av rullebane  
 etablering av CAT II innflygningssystem 
 etablering av nytt parkeringssystem (ANPR) 
 oppgradering av areal for myke trafikanter foran terminal 
 vedlikehold fasade terminal syd 
 utbytting av ventilasjon terminal syd 
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4. Eierstyring  

Problemstilling 1: Har Sandefjord kommune en eierstyring av Sandefjord Lufthavn AS i samsvar 
med kommunens eierskapsprinsipper og politiske vedtak?  

4.1. Revisjonskriterier 
Kommunestyret har behandlet kommunens prinsipper for forvaltning av eierskap i selskaper den 24. 

oktober 2017, sak 091/17. I denne saken fikk kommunestyret en oppdatering av hvilke selskaper 

kommunen hadde eierinteresser i.  

Kommunestyret fattet følgende vedtak;  

Kommunestyre-091/17 Vedtak 

1. Informasjon om selskaper som kommunen eier, tas til orientering.  
2. Følgende overordnede prinsipper for forvaltning av eierskap i selskaper legges til grunn:  

a. Kommunestyret skal en gang i løpet av valgperioden i egen sak gis en oversikt over 
selskaper som kommunen har eierinteresser i og trekke opp overordnede 
retningslinjer for forvaltning av eierskapet.  

b. Formannskapet har det folkevalgte ansvaret for den løpende utøvelse av kommunens 
eierskap og skal sikre at eierrollen utøves i eiermøter på en helhetlig måte i samsvar 
med kommunens interesser. Ordføreren bør fortrinnsvis være kommunens 
representant i eiermøter og i valgkomitéer.  

c. Formannskapet skal årlig gis en orientering om de enkelte selskapers utvikling. 
Formannskapet bør forut for eiermøter gis anledning til å behandle spørsmål av 
prinsipiell karakter og drøfte valg til selskapenes styrer.  

d. Ved behandling av enkeltsaker som gjelder selskapenes virksomhet skal kommunens 
eierskap 

i. styrke mulighet for ordinær lokaldemokratisk styring, bl.a. ved å, der det er 
rasjonelt, legge til rette for at kommunen selv kan produsere tjenester til sine 
innbyggere. 

ii. fremme samfunnsansvarlig forretningsdrift, herunder ivareta miljø- og 
klimahensyn. 

iii. bidra til at det er åpenhet om selskapenes virksomhet og at selskapenes 
virksomhet er basert på høy etisk standard og er gjenstand for betryggende 
kontroll. 

iv. sørge for at finansering av selskapene og deres forretningsdrift er i samsvar med 
gjeldende lover og forskrifter, herunder konkurransereglene og reglene om 
offentlig støtte. 

v. sikre kostnadseffektivitet og høy kvalitet/ pris-forhold for de tjenester/ 
produkter selskapene leverer. 

vi. søke finansiell avkastning (utbytte) fra de selskaper der det er aktuelt som står i 
samsvar med de verdier virksomhetene forvalter og med kommunens risiko ved 
eierskapet. 

e. Ved valg av selskapenes styrer skal det søkes å gi styret en samlet kompetanse som er 
hensiktsmessig for de utfordringer selskapet står overfor. Krav til kjønnsbalanse i 
styrene skal ivaretas. Det bør benyttes valgkomité for å forberede styrevalg.  

f. Styrerepresentanter som oppnevnes av Sandefjord kommune skal gjøres kjent med 
kommunens overordnede prinsipper for forvaltning av eierskap i selskaper. Det skal 
legges til rette for at selskapene om nødvendig kan gi styrerepresentantene 
opplæring i styrearbeid generelt og i selskapsspesifikke utfordringer. 
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Med utgangspunkt i kommunens eierskapsprinsipper har vi utledet følgende revisjonskriterium: 

Revisjonskriterium 1: Sandefjord kommune bør etterleve sine eierskapsprinsipper i 

eierskapsforvaltningen av Sandefjord Lufthavn AS.  

 

4.2 Etterlevelse av kommunens eierskapsprinsipper 
I de neste avsnittene vil vi gjennomgå eierskapsprinsippene som er vedtatt i kommunestyresak 091/17. 

Eierskapsprinsippene i punkt 2d i vedtaket blir nærmere beskrevet i forbindelse med problemstilling 3 

om offentlige anskaffelser. 

4.2.1 Kommunestyrets behandling av overordnede retningslinjer 
 

Kommunestyre-091/17 Vedtak:  

2.Følgende overordnede prinsipper for forvaltning av eierskap i selskaper legges til grunn:  

a. Kommunestyret skal en gang i løpet av valgperioden i egen sak gis en oversikt over 
selskaper som kommunen har eierinteresser i og trekke opp overordnede retningslinjer 
for forvaltning av eierskapet.  

Det vektlegges i saksframlegget til K-sak 091/17 at «Forvaltning av kommunenes eierskap i 
selskaper bør også inngå som en naturlig del av folkevalgtopplæring etter hvert kommunevalg.»  

 

Vi får opplyst fra kommunen at rådmannen har startet arbeidet med å trekke opp overordnede 

retningslinjer for forvaltning av eierskap, og at disse skal behandles politisk i 2020.  

I en tidligere selskapskontroll vi utførte i Sandefjord kommune, påpekte vi at kommunen ikke hadde 

gjennomført opplæring av folkevalgte om kommunens forvaltning av eierskap i selskaper. I hørings-

svaret til revisjonsrapporten understreket kommunen at folkevalgtes rolle og kommunens 

engasjement i selskaper skulle bli en del av folkeopplæringen etter høstens kommunevalg i 2019.    

Vi har fått opplyst at det høsten 2019 ble gjennomført en generell folkevalgtopplæring for alle valgte 

representanter til kommunestyret. Opplæringen ble også gitt til medlemmer av rådene. Opplæringen 

har fulgt opplegget til KS, og har ikke gått detaljert inn på kommunens eierskapsrolle. Administrasjonen 

er i ferd med å utarbeide et opplegg for å gi en mer spesifikk opplæring til de folkevalgte knyttet til 

denne rollen. Sandefjord kommune tar sikte på å gjennomføre opplegget i løpet av første halvår 2020. 

Revisors vurderinger 
Vi ser positivt på at administrasjonen har startet opp arbeidet med en ny sak om prinsipper for 

eierskap, i tråd med kommunens vedtatte eierskapsprinsipper. Det er også positivt at kommunen vil 

gjennomføre et opplegg for å gi spesifikk opplæring til de folkevalgte knyttet til eierskapsrollen. Det er 

viktig at kommunen har en aktiv holdning til sitt eierskap både samlet og til eierskapet i hvert enkelt 

selskap. Det er derfor sentralt at kommunen sikrer at behandling av prinsipper for eierskap og 

folkevalgtopplæringen knyttet til eierskapsrollen behandles og gjennomføres i samsvar med 

kommunestyrets vedtak 091/17.  
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4.2.2 Formannskapets sikring av eierrollen i Sandefjord Lufthavn AS 
 

Kommunestyre-091/17 Vedtak:  

2. Følgende overordnede prinsipper for forvaltning av eierskap i selskaper legges til grunn:  

b. Formannskapet har det folkevalgte ansvaret for den løpende utøvelse av kommunens 

eierskap og skal sikre at eierrollen utøves i eiermøter på en helhetlig måte i samsvar 

med kommunens interesser. Ordføreren bør fortrinnsvis være kommunens 

representant i eiermøter og valgkomiteer4.   

 

Behandling av saker vedrørende Sandefjord Lufthavn i formannskapet – 2017 

Tabell 4.1 Formannskapet - behandling av saker vedrørende Sandefjord Lufthavn AS - 2017 

Møtedato: 
04.04.2017 

Sak 055/17 

 
Intercityutbyggingen- 
Høring av 
planprogram til 
kommunedelplan 

 

Vedtak:  

InterCity- utbyggingen på strekningen Tønsberg- Larvik vil, i tillegg til å 
være et ledd i et nasjonalt prosjekt, også gi betydelige lokale virkninger i 
de berørte kommunene. Prosjektet vil få betydning for by- og 
tettstedutviklingen i Sandefjord og Stokke sentrum, samt for utviklingen 
ved og rundt Sandefjord Lufthavn. Prosjektet kan potensielt, dersom det 
følges opp med gode knutepunkutviklingsprosesser, kunne skape positive 
endringer i det lokale og det regionale bolig- og arbeidsmarkedet.  

Møtedato: 
16.05.2017 

Sak 187/17 

Sandefjord Lufthavn 
Torp AS- 
Aksjonærlån- 
Eierskap  

Vedtak:  

Forslag til avtale om aksjonærlån mellom Sandefjord kommune og 
Sandefjord Lufthavn AS (vedlegg 1) godkjennes.  

Ordfører gis fullmakt til å drøfte eierstruktur med øvrige eiere og styret i 
selskapet 

Vedlegg 1: Forslag til avtale om aksjonærlån 
Vedlegg 2: E-post fra VFI av 1. mai 2017 
Vedlegg 3: E-post fra SLAS av 5. mai 2017 
Vedlegg 4: Rapport- Torp Sandefjord Lufthavn- situasjon, strategi og 
eierskap 

Møtedato: 
06.06.2017 

Sak 130/17 

Sandefjord Lufthavn 
AS- 
generalforsamling 
13. juni 2017 

Vedtak: 

Ordfører gis fullmakt til å representere Sandefjord kommune i ordinær 
generalforsamling i Sandefjord Lufthavn den 13. juni 2017.   

Vedlegg 1: Innkalling generalforsamling 13. juni 2017 
Vedlegg 2: Styrets årsberetning, regnskap og balanse 
Vedlegg 3: Revisors beretning 
Vedlegg 4: Valg til styret 
Vedlegg 5: Aksjonæravtale 

                                                           

4 Ordførers representasjon i valgkomite blir behandlet i avsnitt 4.2.4 
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Møtedato: 29.8.2017 

Under eventuelt 

Ordfører orienterte om henvendelsen fra Vestfold Flyplass Invest og deres 
ønske om å selge seg ut av Sandefjord lufthavn. 

 

Tabell 4.1 viser at sakspapirer til generalforsamling den 13. juni 2017, ble behandlet i formannskapet 

den 6. juni 2017. Ordfører fikk fullmakt til å representere Sandefjord kommune i generalforsamlingen 

den 13. juni 2017. Protokoll fra generalforsamlingen viser at ordfører deltok på møtet, og at samtlige 

saker ble protokollført.  

Behandling av saker vedrørende Sandefjord Lufthavn i formannskapet – 2018 

Tabell 4.2: Formannskapet- behandling av saker vedrørende Sandefjord Lufthavn AS- 2018 

Møtedato: 
05.06.2018 

Sak 134/18 

Generalforsamling 
Sandefjord 
Lufthavn AS-
12.06.2018 

Vedtak:  

Ordfører gis fullmakt til å representere Sandefjord kommune i ordinær 
generalforsamling for Sandefjord Lufthavn den 12. juni 2018. 

Vedlegg:  
Innkalling til generalforsamling i Sandefjord Lufthavn AS 12.6.2018 
Styrets årsberetning 2017 
Forslag til endring av selskapets vedtekter  
Valg til styret 
Aksjonæravtale 
Vedtekter SLH september 2016 

Møtedato: 
03.12.2018 

Sak: 253/18 

Trafikkplan for 
kollektivtransport i 
Sandefjord 
kommune-
planarbeid 

Vedtak:  

Formannskapet anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak: 

Sandefjord kommune støtter arbeidet med å utvikle en trafikkplan for 
kollektivtransport i Sandefjord kommune. 

Vestfold Kollektivtransports prinsipper for utvikling av rutetilbudet i 
Sandefjord bør legges til grunn for arbeidet med trafikkplanen.  

Det må sikres et godt kollektivtilbud mellom de tre tidligere kommunene i 
Sandefjord kommune. 

Kollektivtilbudet i Sandefjord kommune må sikres universelt utformet. 

Arbeidet med å etablere et kollektivtilbud på strekningen fra Sandefjord 
Lufthavn Torp til Fokserød må prioriteres. 

 

Tabell 4.2 viser at sakspapirer til generalforsamling den 12. juni 2018, ble behandlet i formannskapet 

den 5.6.2018. Ordfører fikk fullmakt til å representere Sandefjord kommune i generalforsamlingen, i 

tråd med kommunes eierskapsprinsipper. I rådmannens saksfremstilling ble det kommentert at styret 

har fremmet forslag til endring av vedtektenes § 6 (varamedlemmer), § 7 (valgkomite) og § 10 (det 

geografiske nedslagsfeltet for tiltak med vesentlige miljømessige konsekvenser). Det påpekes i 

saksfremstillingen at kommunen som eier har ansvar for å sikre at styret har den riktige kompetansen 

for å nå selskapets mål, og at den viktigste eierhandlingen som utøves er valg av styrerepresentanter. 

Det vurderes at å endre vedtektenes § 6, fra personlig til numerisk vara, er et positivt ledd i å sikre 

størst mulig grad av kontinuitet og kompetanse i styret. Foreslåtte endring i vedtektenes § 7 pkt. 5, om 

at generalforsamlingen skal fastsette mandat til å sette sammen en valgkomite som skal bestå av ett 

medlem fra hver av aksjonærene, vurderes også som positivt i rådmannens saksfremlegg.  
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Generalforsamlingsprotokollen viser at ordfører fra Sandefjord deltok på møtet, og at samtlige saker 

på innkallingen ble protokollført. 

Behandling av saker vedrørende Sandefjord Lufthavn i formannskapet - 2019 

Tabell 4.3: Formannskapet- behandling av saker vedrørende Sandefjord Lufthavn AS- 2019 

Møtedato: 
12.02.2019 

Sak 021/19 

Kommunedelplan 
for InterCity 
Stokke- Larvik: 
Høringsuttalelse 

Vedtak (utdrag):  

1. Kommunens vurdering er at utredningskorridoren Torp vest via Storås bør 
legges til grunn for videre planlegging. Kommunen ser vesentlige ulemper 
ved de tre øvrige utredningskorridorene. 
[…] 
11. Mulighetene for å tilrettelegge for en ny vei mellom Tassebekkrysset og 
Torp Sandefjord lufthavn og inn til Stokke sentrum parallelt med jernbanen, 
må vurderes særskil. 

Møtedato: 
19.03.2019 

Under eventuelt 

 

Under eventuelt: 

Bør Sandefjord kommune som eier av Torp Sandefjord Lufthavn sende inn et 
høringssvar i Samferdselsdepartementets høring om endring av 
luftfartsavgifter- startavgift og innflyingskostnader?  

Konstituert rådmann Wøllo tar med seg spørsmålet og vil komme tilbake 
med svar til neste møte.    

Møtedato: 
26.03.2019 

Sak 047/19 

Nasjonal 
transportplan-
2022-2033 

 

Vedtak (utdrag):  

Sandefjord kommune ber Vestfold fylkeskommune fremheve følgende 
samferdselstiltak i høringsuttalelsen til ny nasjonal transportplan 2022-2033:  

Bevilgning til utbedring av trafikksystemet i Fokserød-/Kullerødområdet i 
vegvesenets handlingsprogram til gjeldende NTP må videreføres.  

Ny riksvei fra Tassebekk til Torp Sandefjord Lufthavn må omtales i ny NTP.  

[…] 

Det forutsettes at Sandefjord Lufthavn får samme betingelser som statlige 
drevne flyplasser. 

Møtedato: 
07.05.2019 
 

Sak 083/19 

Innkalling til 
generalforsamling 
– Sandefjord 
Lufthavn (Torp), 
den 27.05.2019 

Vedtak: 

Ordfører gis fullmakt til å representere Sandefjord kommune i 
generalforsamling for Sandefjord Lufthavn AS den 27.05.2019. 

Vedlegg:  

Endring av vedtekter  
Innkalling til generalforsamling i Sandefjord Lufthavn AS 27.05.2019  
Styrets årsberetning 2018  
Valg til styret i Sandefjord Lufthavn AS 2019 

Møtedato: 
28.05.2019 

Sak 108/19 

Ny aksjonæravtale 
for Sandefjord 
Lufthavn AS 

Vedtak: 

Saken utsettes. 

Vedlegg: 

Ved 1 - Aksjonæravtale Sandefjord Lufthavn  
Ved 2 - forslag til ny avtale 
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Møtedato: 
04.06.2019 

Sak 134/19 

Ny aksjonæravtale 
for Sandefjord 
Lufthavn AS 

Vedtak: 

Sandefjord kommune godkjenner den nye aksjonæravtalen for Sandefjord 
Lufthavn AS, forutsatt at nye vedtekter ble godkjent av generalforsamlingen 
27.05.2019. 

Vedlegg:  

Ved 1 - Aksjonæravtale Sandefjord Lufthavn  
Ved 2 - forslag til ny avtale 

Møtedato: 
29.10.2019 

Sak 210/19 

Forslag til 
detaljregulering 
for Hangarveien 

Vedtak: 

Forslag til detaljregulering for Hangarveien- Gbnr 27/39 m.fl. datert 
25.02.2019, med tilhørende bestemmelser, datert 25.02.2019, sist revidert 
16.09.2019, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12. Endelig vedtatt 
plan opphever deler av reguleringsplan for Sandefjord Lufthavn, Torp, 
vedtatt 23.10.97. 

 

Tabell 4.3 viser at sakspapirer for generalforsamling i selskapet den 27.5.19 ble behandlet 7.5.19 i 

formannskapet. Her gis ordfører fullmakt til å stille på generalforsamlingen, i henhold til kommunens 

eierskapsprinsipper.  

I saksfremlegget til generalforsamlingen for 2019 påpekte rådmannen at endringer av vedtekter for 

selskapet underbygger viktigheten av kompetanse i sammensettingen av styrene. Følgende endring i 

vedtektene ble foreslått:  

«Som styremedlem kan ikke velges personer som innehar politiske verv i Kommunestyre, 

Fylkesting, Fylkesutvalg, Formannskap eller Hovedutvalg i Vestfold og Telemark fylke.» 

Generalforsamlingsprotokollen viser at ordfører fra Sandefjord deltok på møtet, og at samtlige saker 

ble protokollført. I gjennomgangen av saken som omhandlet endringer av vedtekter, kom en protokoll-

tilførsel:  

«Saker som ikke er medelt aksjeeierne etter reglene om innkalling av generalforsamlingen, kan 

ikke avgjøres på møtet uten at alle aksjeeierne samtykker.» 

Revisors vurderinger 
Kommunens eierstyring av Sandefjord Lufthavn AS må foregå i selskapets generalforsamling. En reell 

mulighet kommunen har til å påvirke sitt eierskap, er å fremme saker på generalforsamlingene i 

Sandefjord Lufthavn AS. Ordfører har vært kommunens representant på generalforsamlingene, noe 

som er i tråd med kommunens eierskapsprinsipper.   

Formannskapet er delegert myndighet til å behandle saker forut for generalforsamling, slik at 

kommunens eierrepresentant stiller med mandat på møtene. I forkant av alle generalforsamlingene i 

2017-2019 har formannskapet behandlet de sakene som har vært tatt opp på generalforsamlingen. 

I tillegg til eiersakene viser tabellene 4.1 - 4.3 at formannskapet i perioden 2017-2019 også har 

behandlet andre typer saker hvor Sandefjord Lufthavn AS har vært tema.  
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4.2.3 Årlig orientering om selskapet i formannskapet 
 

Kommunestyre-091/17 Vedtak:  

2. Følgende overordnede prinsipper for forvaltning av eierskap i selskaper legges til grunn:  

c. Formannskapet skal årlig gis en orientering om de enkelte selskapers utvikling. 
Formannskapet bør forut for eiermøter gis anledning til å behandle spørsmål av 
prinsipiell karakter og drøfte valg til selskapenes styrer.  

 

I tilknytning til selskapskontrollen av Vestfold Vann IKS, konkluderte revisjonen med at kommunen ikke 

hadde etablert en praksis som ivaretok eierskapsprinsippet om at formannskapet årlig skal gis en 

orientering om hvert av selskapene som Sandefjord kommune har eierinteresser i.  Administrasjonen 

opplyser at årlig orientering om Sandefjord Lufthavn AS så langt er blitt ivaretatt i saksbehandlingen i 

formannskapet knyttet til de årlige generalforsamlingene.  

Revisors vurderinger 
Vi vurderer at formannskapets behandling av saker forut for generalforsamling for Sandefjord Lufthavn 

har gitt dem anledning til å drøfte sakslisten.  

Det er ikke gitt en særskilt årlig orientering om Sandefjord Lufthavn, utover behandlingen av 

saksfremleggene for generalforsamlingen. Etter vår vurdering har kommunen fortsatt ikke en klar 

praksis på hvordan kommunen skal etterleve eierskapsprinsippene punkt 2c. Det kan derfor med fordel 

avklares om de årlige orienteringene er sammenfallende med generalforsamlingssakene, eller 

eventuelt hvilken form disse orienteringene skal ha, og når de eventuelt skal gis.  

4.2.4 Valgkomite og styrevalg 
 

Kommunestyre-091/17 Vedtak:  

e. Ved valg til selskapenes styrer skal det søkes å gi styret en samlet kompetanse som er 
hensiktsmessig for de utfordringer som selskapet står overfor. Krav til kjønnsbalanse i 
styrene skal ivaretas. Det bør benyttes valgkomite for å forberede styrevalg. 
 Ordføreren bør fortrinnsvis være kommunens representant i valgkomiteen 

(eierskapsprinsipp 2b)  
 Formannskapet bør forut for eiermøter gis anledning til å drøfte valg til selskapenes 

styrer (eierskapsprinsipp 2c.) 

 

Valgkomite 
Saksdokumenter til generalforsamlingene i perioden 2017-2019 (tabell 4.1-4.3) viser at det er benyttet 

valgkomite for å forberede styrevalg, i henhold til kommunens eierskapsprinsipp 2e.  

I henhold til selskapets vedtekter skal styret ha 6 aksjonærvalgte medlemmer, i tillegg kommer 

ansattvalgt styremedlem. Hver aksjonær har rett til å oppnevne ett styremedlem med personlig 

varamedlem. Aksjonærene forplikter seg ved valg til styret, til å stemme slik at de enkelte aksjonærer 

får valgt sin representant. To styremedlemmer med personlige varamedlemmer velges i tillegg av 

generalforsamlingen på fritt grunnlag. Aksjonærene er enige om at som styremedlem kan ikke velges 

personer som innehar politiske verv i kommunestyre, fylkesting, fylkesutvalg, formannskap eller 

hovedutvalg i Vestfold og Telemark fylke. Sandefjord kommune har ikke benyttet seg av retten til å 
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oppnevne ett styremedlem, men kommer med et forslag basert på en samlet vurdering hvor selskapets 

interesser, kjønn og kompetanse hensynstas.  

I henhold til selskapets vedtekter skal generalforsamlingen velge en valgkomite bestående av ett 

medlem fra hver av selskapets eiere, og fastsette valgkomiteens mandat. Aksjonærene forplikter seg i 

generalforsamling å stemme slik at den enkelte aksjonær får valgt sin representant til valgkomiteen.  

Sandefjord kommune opplyser at ordføreren i Sandefjord er leder av valgkomiteen og har spilt en aktiv 

rolle i forbindelse med styrevalg.  Styreleder opplyser til revisjonen at valgkomiteen jobber selvstendig, 

og at de får tilsendt styreevalueringsrapporter. Styreleder har også hatt møter med valgkomiteen.  

Det er enighet mellom eierne om at det helhetlige perspektivet skal være avgjørende, da dette best 

ivaretar selskapets interesser. Et styremedlem skal representere selskapets interesser, ikke den 

enkelte eiers interesser.  

Formannskapets drøfting av valg til styret 
Vi ser at vedtektene er endret i perioden 2017-2019. Endringen styrker Sandefjord kommunes 

påvirkningskraft ved styresammensetningen, ved at valgkomiteen nå skal bestå av ett medlem fra hver 

av aksjonærene. I henhold til Sandefjord kommunes eierskapsprinsipp 2c, bør formannskapet forut for 

eiermøtene drøfte valg til selskapenes styrer. Valgkomiteens innstilling lå ikke ved sakspapirene til 

formannskapet i perioden 2017-2019. Kommunens opplyser at formannskapet orienteres muntlig.  

Kjønnsbalanse i styret 
I henhold eierskapsprinsipp 2e skal kravet kjønnsbalanse i styrene ivaretas. Det følger av kommune-

loven § 21-1 at reglene i aksjeloven § 20-6, om representasjon av begge kjønn i styrer hos 

statsaksjeselskaper, gjelder tilsvarende for aksjeselskaper er kommuner og fylkeskommunen til 

sammen eier minst 2/3 av aksjene. Aksjeloven § 20-6 første ledd nr. 3 sier at dersom styret har seks til 

åtte medlemmer skal hvert kjønn være representert med minst tre. Av bestemmelsens annet ledd 

presiseres at første ledd ikke gjelder styremedlemmer som skal velges blant de ansatte. Andelen 

kvinner og menn skal beregnes for faste medlemmer og varamedlemmer hver for seg, og ansattvalgte 

representanter skal ikke regnes med, jamfør Ot.prp. nr. 97 (2002-2003). I det sittende styret er tre av 

åtte faste styremedlemmer kvinner. En av disse kvinnene er imidlertid ansattrepresentant. Tre av 

varamedlemmene er kvinner. 

Kompetanse og styreevaluering 
Ved valg til selskapenes styrer skal det søkes å gi styret en samlet kompetanse som er hensiktsmessig 

for de utfordringene som selskapet står overfor, jamfør eierskapsprinsipp 2e.  

Kommunen har ikke formulert konkrete prinsipper for styreevalueringer, men vi får opplyst at dette 

gjennomføres årlig. Styreleder opplyser til revisjonen at styret jobber tett sammen om strategiske 

spørsmål, og har årlige samlinger. Det vurderes også fra styreleder at styret besitter bred kompetanse 

innen marketing, økonomi, ledelse, flydrift, internasjonal virksomhet samt offentlig administrasjon. 

Revisors vurderinger 
Vi vurderer at kommunens eierskapsprinsipper etterleves i stor grad når det kommer til styrevalg. 

Selskapet oppfylles imidlertid ikke kravet om at tre av styrets medlemmer, ansatterepresentanter 

holdt utenfor, må være kvinner. For varamedlemmene er kravet oppfylt. 

4.3 Konklusjon om kommunens eierstyring 
Vi konkluderer med at Sandefjord kommunes eierstyring av Sandefjord Lufthavn AS i all hovedsak er i 

samsvar med vedtatte eierskapsprinsipper og politiske vedtak. Kommunen er fortsatt ikke helt i mål 

med folkevalgtopplæring, behandling av overordnede retningslinjer for forvaltning av eierskapet og 
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årlige orienteringer om selskapene. Vi forutsetter at kommunen sikrer at disse forholdene blir ivaretatt 

i 2020, i samsvar med kommunestyrets vedtak. Kravet om kjønnsbalanse i styret er ikke fullt ut 

ivaretatt.   
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5. Selskapets virksomhet  

Problemstilling 2: Utøves virksomheten i Sandefjord Lufthavn AS i tråd med lov om aksjeselskaper 

og i samsvar med selskapets vedtekter? 

 

Her ser på følgende forhold i aksjeloven og selskapets vedtekter: 

 Krav til vedtektene 

 Generalforsamlingens plikter 

 Krav til styret og daglig leder 

5.1 Krav til vedtektene 
5.1.1 Revisjonskriterier 
I følge aksjeloven § 2-2 skal vedtektene minst angi: 

1. selskapets foretaksnavn, 

2. selskapets virksomhet, 

3. aksjekapitalens størrelse, jf § 3-1, 

4. aksjenes pålydende (nominelle beløp), jf § 3-1. 

Vi har utledet følgende revisjonskriterium: 

Revisjonskriterium 1: Vedtektene skal oppfylle aksjelovens krav til innhold. 

 

5.1.2 Krav til vedtektene - fakta 
Selskapets vedtekter 
Sandefjord Lufthavn AS’ vedtekter ble sist endret den 27.5.2019. Vedtektene angir blant annet: 

 selskapets foretaksnavn (§ 1) – Sandefjord Lufthavn AS 

 selskapets virksomhet/formål (§ 2) – Utbygging og drift av Sandefjord Lufthavn - Torp 

 aksjekapitalens størrelse (§ 4) – kr 120.500.000 

 aksjenes pålydende (§ 4) – kr 1.000 

 

I tillegg angir vedtektene § 3 selskapets kontorsted, Sandefjord, og det fremgår av § 5 at aksjene ikke 

gyldig kan overdras uten samtykke, jamfør aksjeloven § 4-16.  

Vedtektenes § 6 omhandler selskapets styre, valg av styremedlemmer, valg av styrets leder og hvem 

som skal ansette av daglig leder. § 7 omhandler avholdelse av generalforsamling og hva den skal 

behandle og avgjøre. § 8 omhandler frist for innkalling til ordinær generalforsamling og i § 9 når 

ekstraordinær generalforsamling skal holdes. 

5.1.3 Revisors vurdering av vedtektene 
Vi vurderer at vedtektene inneholder aksjelovens minstekrav til vedtekter, jamfør aksjeloven § 2-2. 

Vedtektene inneholder også andre opplysninger som er relevante for selskapet. 
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5.2 Generalforsamlingens plikter 
5.2.1 Revisjonskriterier 
Aksjelovens krav: 
Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverste myndighet i selskapet. Innen seks 

måneder etter utgangen av hvert regnskapsår skal selskapet holde ordinær generalforsamling, jamfør 

aksjeloven § 5-5. På denne ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres: 

1. godkjennelse av årsregnskapet og eventuell årsberetning, herunder utdeling av utbytte; 

2. andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamling.  

Årsregnskapet og eventuell årsberetning og revisjonsberetning skal senest en uke før general-

forsamlingen sendes til hver aksjeeier med kjent adresse, jamfør § 5-5, 3. ledd.  

I følge aksjelovens § 5-9, er det selskapets styre som innkaller til generalforsamling. Innkallingen skal 

være skriftlig og angi de saker som skal behandles, jf. § 5-10. Generalforsamling skal holdes i den 

kommunen som selskapet har sitt forretningskontor, jf. § 5- 8. 

I følge aksjeloven § 5-16, skal møtelederen sørge for at det føres protokoll for generalforsamlingen. I 

protokollen skal generalforsamlingens beslutning inntas med angivelse av utfallet av avstemmingene. 

Protokollen skal angi antallet avgitte stemmer, og hvor mange aksjer og hvilken andel av aksjekapitalen 

de avgitte stemmene representerer, samlet og for og mot den enkelte beslutningen, i den utstrekning 

dette er relevant for utfallet av avstemningen. Fortegnelsen over de møtende etter § 5-13 skal inntas 

i eller vedlegges protokollen. 

Videre skal protokollen signeres av møtelederen og minst en annen person valgt av general-

forsamlingen blant dem som er til stede.   

Vedtektenes krav til generalforsamlingen: 
§ 7: 

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. 

Generalforsamlingen skal behandle og avgjøre: 

1. Fastsetting av resultatregnskap og balanse. 

2. Anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd. 

3. Ansettelse av revisor og fastsettelse av dennes godtgjørelse. 

4. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret og fastsettelse av deres godtgjørelse. 

5. Valg av valgkomite med ett medlem fra hver av aksjonærene og fastsettelse av dennes 

mandat. 

6. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen. 

Forslag fra aksjeeiere må for å kunne tas under behandling, være innlevert til styret senest 4 uker 

før generalforsamlingen. 

§ 8: 

Ordinær generalforsamling innkalles med minst 6 ukers varsel ved skriftlig henvendelse til hver 

aksjeeier. 

§ 9: 

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig. 
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Ekstraordinær generalforsamling skal også innkalles innen 2 uker når det til behandling av bestemt 

angitt emne, kreves skriftlig av revisor eller av aksjeeiere som representerer minst 1/10 av 

aksjekapitalen. 

Vi har utledet følgende revisjonskriterier:  

Selskapets styre skal innkalle til generalforsamling. 

Innkalling til generalforsamling skal være skriftlig og angi de saker som skal behandles.  

Ordinær generalforsamling innkalles med minst 6 ukers varsel ved skriftlig henvendelse til hver 

aksjeeier.  

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. 

Generalforsamlingen skal behandle og avgjøre: 

1. Fastsetting av resultatregnskap og balanse. 
2. Anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd. 
3. Ansettelse av revisor og fastsettelse av dennes godtgjørelse. 
4. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret og fastsettelse av deres godtgjørelse. 
5. Valg av valgkomite med ett medlem fra hver av aksjonærene og fastsettelse av dennes 

mandat. 

Møteleder skal sørge for at det føres protokoll for generalforsamlingen, med det innhold som 
aksjeloven § 5-16 krever.  

 

5.2.2 Generalforsamlingens plikter – fakta 
Selskapet har hatt ordinær generalforsamling hvert år i undersøkt periode, det vil si 2017-2019. 

Tabellen nedenfor viser det nærmere innholdet i generalforsamlingene. 

Tabell 5.1 – Generalforsmalinger 2017-2019 

Møte Saker Innkalling  Protokoll 

13.6.17 Godkjenning av innkallingen 
Valg av møteleder og to personer til å 
undertegne protokollen 
Styrets årsberetning 
Fastsetting av resultatregnskap og balanse 
for året 2016 
Revisors beretning 
Fastsettelse av godtgjørelse til styret 
Fastsettelse av godtgjørelse til revisor 
Valg av styret 
Valg av valgkomité 

Innkalling sendt 
19.4.17 av styrets 
leder. 

Sendt til alle 
aksjonærene med 
saksliste og 
vedlegg 

Protokoll skrevet, 
men mangler 
utfallet av 
avstemmingen.  

Protokollen er 
underskrevet av 
møteleder og to 
valgte personer.  

12.06.18 Godkjenning av innkallingen 
Valg av møteleder og to personer til å 
undertegne protokollen 
Styrets årsberetning 
Fastsetting av resultatregnskap og balanse 
for året 2017 
Revisors beretning 
Fastsettelse av godtgjørelse til styret 

Innkalling sendt 
17.4.18 av styrets 
leder. 

Sendt til alle 
aksjonærene med 
saksliste og 
vedlegg 

Protokoll skrevet, 
men mangler 
utfallet av 
avstemming. 

Protokollen er 
underskrevet av 
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Fastsettelse av godtgjørelse til revisor 
Endringer av vedtekter 
Valg av styret 
Valg av valgkomité 

møteleder og to 
valgte personer. 

27.05.19 Godkjenning av innkallingen 
Valg av møteleder og to personer til å 
undertegne protokollen 
Styrets årsberetning 
Fastsetting av resultatregnskap og balanse, 
herunder utdeling av utbytte for året 2018, 
samt revisors beretning 
Fastsettelse av godtgjørelse til styret 
Fastsettelse av godtgjørelse til revisor 
Endringer av vedtekter 
Valg av styret 
Valg av valgkomité 

Innkalling sendt 
04.04.18 av 
styrets leder. 

Sendt til alle 
aksjonærene med 
saksliste og 
vedlegg 

Protokoll skrevet, 
men, med et 
unntak mangler 
utfallet av 
avstemmingen.  

Protokollen er 
underskrevet av 
møteleder og to 
valgte personer. 

 

5.2.3 Generalforsamlings plikter – revisors vurdering 
Protokollene fra de tre siste avholdte ordinære generalforsamlingene, viser at generalforsamling er 

avholdt hvert år innen utgangen av juni måned. Det er styrets leder som skriftlig har innkalt til 

generalforsamling, og angitt de saker som skulle behandles. Videre er fristen for innkalling overholdt. 

Vi vurderer at generalforsamlingen har behandlet og avgjort de saker som følger av aksjeloven § 5-5 

og selskapets vedtekter. Protokollen kunne likevel ha vært mer utfyllende på vedtektenes krav til 

anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd. Protokollen sier heller ikke noe om hvem 

som er revisor eller fastsettelse av valgkomiteens mandat. 

Vi kan ikke se at det i protokollene fra de tre nevnte generalforsamlingene, fremgår om vedtak er 

enstemmig eller om vedtaket er truffet under dissens, slik aksjeloven § 5-16 krever. Dette med unntak 

av saken om vedtektsendring, som ble behandlet av at generalforsamlingen den 27.5.19.  

5.3 Krav til styret og daglig leder  
5.3.1 Revisjonskriterier 
Aksjelovens krav til styret og daglig leder 
I henhold til aksjeloven § 6-1 skal selskapet ha et styre med ett eller flere medlemmer. Selskapet skal 

også ha en daglig leder, jamfør § 6-2.  

Det følger av aksjeloven § 6-13 at styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets 

virksomhet for øvrig. Av § 6-15 følger det at daglig leder minst hver fjerde måned skal gi styret 

underretning om selskapets virksomhet og resultatutvikling. 

Det fremgår av aksjeloven § 6-29 at det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Bestemmelsen 

sier at styreprotokollen i det minste skal angi tid og sted, deltakerne, behandlingsmåten og styrets 

beslutninger. Dersom styrets beslutninger ikke er enstemmig, skal det angis hvem som har stemt for 

og imot. Protokollen skal signeres av alle medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen. Styret kan 

også velge to til å signere, dersom styret har minst fem medlemmer, og beslutning er truffet i møte. I 

så fall skal kopi av protokollen sendes samtlige styremedlemmer med frist for merknader, som i tilfelle 

kan kreves inntatt i protokollen.  
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Vi har utledet følgende revisjonskriterier: 

Styret skal føre tilsyn med den daglig ledelse og selskapets virksomhet for øvrig, jamfør aksjeloven 

§ 6-13, første ledd. 

Daglig leder skal minst hver fjerde måned gi styret underretning om selskapets virksomhet og 

resultatutvikling, jamfør aksjeloven § 6-15. 

Styret skal utarbeide styreinstruks som gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling, 

jamfør aksjeloven § 6-23. 

Selskapet må følge kravene til styreprotokoller i aksjeloven § 6-29. 

 

5.3.2 Krav til styret og daglig leder – fakta  
Styreinstruks 
Styret har utarbeidet instruks for sitt arbeid. Instruksen er fra 2012. I instruksen blir det blant annet 

redegjort for styrets ansvar og oppgaver, hvilke saker som skal styrebehandles og styrets saks-

behandling. Instruksen sier bl.a. følgende om styremøter: 

 Styremøter avholdes i henhold til utarbeidet arbeidsplan. Hvert av styremedlemmene og 

daglig leder kan kreve styrebehandling. 

 Styremedlemmene skal få innkalling med dagsorden og styredokumenter senest én uke før 

møtet. 

 Styreleder skal i sammen med daglig leder sørge for at sakene som skal styrebehandles er 

forsvarlig forberedt.  

Av styreinstruksen går det frem at styremøtene gjennomføres med fire kategorier saker; formalia, 

informasjonssaker, drøftingssaker og beslutningssaker.  

De ordinære styremøtene har følgende faste poster: 

1. Godkjenning av protokoll fra siste møte 

2. Daglig leders redegjørelse, drift, aktiviteter og tiltak 

3. Økonomi og finans 

4. Markedssituasjonen 

5. Rapportering HMS og «compliance», herunder sikkerhetsprosedyrer (safety og security) 

6. Eventuelt 

Styreinstruksen inneholder også regler for protokollføring. 

Styreinstruksen har også et punkt om daglig leders arbeidsoppgaver og rapportering til styret:  

[…] 

For øvrig skal daglig leder: 

1) sette i verk de beslutninger som fattes i styret og rapportere gjennomføringen 

2) sørge for at Selskapet gjennomfører den strategi, de krev, de mål og retningslinjer som 

blir fastsatt av styret 

3) lage planer for ulike funksjoner og prosjekter og fremlegge disse for styret for vedtak 

4) utarbeide beslutningsgrunnlag i beslutningssaker 

5) ta initiativ for å få de riktige og viktige sakene frem for styret 

6) rapportere fremdrift av ulike planer og evt. avvik fra vedtatte planer 
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5.2 Rapportering til styret 

Daglig leder skal i forbindelse med hvert styremøte gi styret skriftlig underretning om Selskapets 

virksomhet, stilling og resultatutvikling. Styret kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en 

nærmere redegjørelse om bestemte saker. Slik redegjørelse kan også kreves av det enkelte 

styremedlem. 

Daglig leder skal underrette styret når forutsetningene for et tidligere vedtak som har betydning 

for driften er vesentlig endret.  

Daglig leders rapport skal også inneholde en orientering om markedssituasjonen, kunderelasjoner, 

trafikkutvikling, organisasjon og bemanning, sikkerhet, helse og miljø.  

Det er også utarbeidet en stillingsinstruks for daglig leder.  

Protokoller fra styremøter i 2017-2019 
Revisjonen har fått oversendt protokoller fra avholdte styremøter i perioden 2017-2019. Det er avholdt 

syv styremøter hvert år. Protokollen angir innledningsvis dato, sted og hvem som var til stede i 

styremøtet. Beslutningsmåte og vedtak fremgår også av protokollene. Av de oversendte protokollene 

går det ikke på noe punkt frem at det ikke har vært enstemmighet rundt de fattede vedtak. Vi legger 

til grunn at dette skyldes at det faktisk har vært enstemmighet rundt vedtakene. Dersom så ikke skulle 

være tilfelle skal det presiseres i protokollen hvem som har stemt for og imot. Alle de oversendte 

protokollene er undertegnet av samtlige styremedlemmer.   

Av styreprotokollene følger det videre at daglig leder, som et fast agendapunkt i styremøtene, 

orienterer om status innenfor ulike aktuelle deler av driften ved lufthavnen. Daglig leder orienterer 

også om regnskap og resultatutvikling. Protokollene viser at styret og daglig leder har en bred og 

løpende dialog rundt selskapet.  

5.3.3 Styrets plikter – revisors vurdering 
Vi vurderer at styret følger opp virksomheten i selskapet. Styret har fastsatt styreinstruks og har 

jevnlige styremøter, der det behandles saker som det tilligger styret å behandle, herunder budsjett, 

regnskapsrapporter og planer for virksomheten – i tillegg til andre løpende forhold.  

På bakgrunn av styreprotokollene mener vi at styret har tiltak for å føre tilsyn med selskapets daglige 

ledelse. Styret har også fastsatt stillingsinstruks for daglig leder, og daglig leder har jevnlige 

rapporteringer og orienteringer i styremøtene.  

Vi vurderer at selskapet følger aksjelovens krav til styreprotokoller. 

5.4 Konklusjon om selskapets virksomhet 
Vi vurderer at saksbehandlingen i generalforsamlingen og styret i all hovedsak utøves i samsvar med 

lov om aksjeselskaper og i samsvar med selskapets vedtekter. Styreinstruksen fra 2012 kan vurderes 

revidert for å sikre at den er oppdatert. Utfallet av avstemminger i generalforsamling fremgår ikke 

alltid av protokollene.   



Sandefjord Lufthavn AS | Sandefjord kommune 

 

Vestfold og Telemark revisjon IKS 
 

23 

6. Anskaffelser – selskapets rutiner 

Problemstilling 3: Har Sandefjord Lufthavn AS rutiner for å sikre etterlevelse av lovverk om 
offentlige anskaffelser? 

 

6.1 Reglene om offentlige anskaffelser 
6.1.1 Virkeområdet til lov og forskrift  
Som det framgår av navnet gjelder lov om offentlige anskaffelser primært for offentlige organer eller 

virksomheter med en tilknytning til det offentlige. Siden Sandefjord Lufthavn har både offentlige og 

private eiere er det viktig å avklare om lov om offentlige anskaffelser gjelder for selskapet. Da det er 

knyttet flere forskjellige forskrifter til loven er det også viktig å avklare hvilken forskrift som gjelder de 

for de anskaffelsene selskapet utfører.5 Vi vil i dette avsnittet først avklare om lov om offentlige 

anskaffelser gjelder for selskapet, deretter hvilken forskrift som gjelder og til sist redegjøre for 

terskelverdiene som avgjør hvilke regler i forskriften selskapet må følge.  

Lov om offentlige anskaffelser § 2 andre ledd fastsetter hvem loven gjelder for: 

Loven gjelder for følgende oppdragsgivere: 

a) statlige myndigheter, 

b) fylkeskommunale og kommunale myndigheter, 

c) offentligrettslige organer, 

d) sammenslutninger med en eller flere oppdragsgivere som nevnt i bokstav a til c, 

e) offentlige foretak som utøver forsyningsaktivitet som definert i internasjonale avtaler som 

Norge er forpliktet av og 

f) andre virksomheter som utøver forsyningsaktivitet på grunnlag av enerett eller særrett som 

definert i internasjonale avtaler som Norge er forpliktet av. 

For Sandefjord Lufthavn er det bokstav e som er aktuell.  Bokstaven har to vilkår som selskapet må 

oppfylle. Det første er at selskapet er et «offentlige foretak» og det andre er at selskapet «utøver 

forsyningsaktivitet som definert i internasjonale avtaler som Norge er forpliktet av». Vi vil gjennomgå 

hvert av disse vilkårene. 

Hva som utgjør et «offentlig foretak» er definert i forsyningsforskriften § 1-2 (3):  

(3) Et offentlig foretak er et foretak som offentlige myndigheter direkte eller indirekte kan utøve 

avgjørende innflytelse over i kraft av eierforhold, annen økonomisk deltakelse eller reglene som 

gjelder for foretaket. Avgjørende innflytelse antas å foreligge når slike myndigheter direkte eller 

indirekte 

a) eier majoriteten av foretakets tegnede kapital, 

b) kontrollerer flertallet av stemmene knyttet til andeler utstedt av foretaket, eller 

                                                           

5 Sandefjord Lufthavn fikk utformet et notat fra Arntzen de Besche i 2015 hvor det ble vurdert hvor vidt selskapet 
skal følge lov om offentlige anskaffelser og forsyningsforskriften. Dette ble gjort i forbindelse med at selskapet 
skulle utføre arbeid på rullebanen. I notatet ble det konkludert at med at lov om offentlige anskaffelser og 
forsyningsforskriften gjaldt for Sandefjord Lufthavn. Den 01.01.17 trådde ny lov om offentlige anskaffelser og 
forsyningsforskrift i kraft. Vi har derfor gjort en ny vurdering om Sandefjord Lufthavn fortsatt er forpliktet av 
lovverket. Denne vurderingen bygger bla. bygger på notatet fra Arntzen de Besche. 
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c) kan utpeke mer enn halvparten av medlemmene i foretakets administrasjons-, ledelses- 

eller kontrollorgan. 

Av selskapets årsmelding fremgår det at Sandefjord kommune og Vestfold fylkeskommune til sammen 

eier 86,52 prosent av aksjene i Sandefjord Lufthavn. Denne offentlige eiermajoriteten medfører at 

selskapet oppfyller det først vilkåret for at loven skal gjeld; at det er et offentlig foretak.  

Det andre vilkåret er at selskapet «utøver forsyningsaktivitet som definert i internasjonale avtaler som 

Norge er forpliktet av». Hva som utgjør forsyningsaktiviteter er definert i forsyningsforskriften § 1-1 

bokstav a til g:  

a) gass og varme som definert i § 1-3 

b) elektrisitet som definert i § 1-4 

c) drikkevann som definert i § 1-5 

d) transport som definert i § 1-6 

e) havner og lufthavner som definert i § 1-7 

f) post som definert i § 1-8 

g) olje, gass, kull og andre typer fast brensel som definert i § 1-9.  

For Sandefjord Lufthavn er det bokstav e som er aktuell. Havner og lufthavner blir nærmere definert i 

forskriften § 1-7, hvor det fremgår at forskriften gjelder for «aktiviteter som har til formål å utnytte et 

geografisk område for å stille til rådighet luft-, sjø- eller innlandshavner eller andre terminalanlegg for 

luft-, sjø- eller elvetransportører.» Vi vurderer at Sandefjord Lufthavns virksomhet kommer inn under 

denne forsyningsaktiveten.  

Vi vurderer derfor at selskapet oppfyller begge vilkårene for at lov om offentlige anskaffelser for skal 

gjelde for selskapet.6   

Det er fastsatt flere forskrifter med hjemmel i lov om offentlige anskaffelser, blant annet: 

anskaffelsesforskriften, forsyningsforskriften og konsesjonskontraktsforskriften. For at en anskaffelse 

skal falle inn under forsyningsforskriften må to vilkår være oppfylt. Første vilkår er at oppdragsgiver er 

et offentlig foretak (forskriften § 1-2). Som vist over oppfyller selskapet dette vilkåret. Det andre 

vilkåret går mer spesifikt på anskaffelsens karakter (forskriften § 1-1):   

Forskriften gjelder når oppdragsgivere som nevnt i § 1-2 inngår vare-, tjeneste- eller bygge- og 

anleggskontrakter, eller gjennomfører plan- og designkonkurranser, med en anslått verdi som er 

lik eller overstiger 100 000 kroner ekskl. mva., knyttet til utøvelsen av følgende 

forsyningsaktiviteter: […] 

e) havner og lufthavner som definert i § 1-7 

Som også nevnt over vurderer vi at Sandefjord Lufthavns aktiviteter er knyttet til forsyningsaktivitet 

definert i forsyningsforskriften § 1-1 bokstav e: havner og lufthavner, som er nærmere definert i  

§ 1-7.  

Dette medfører at for lufthavnens anskaffelser over 100 000 kroner (ekskl. mva.),7 som knytter seg til 

drift av lufthavn, kommer forsyningsforskriften til anvendelse.8  

                                                           

6 Lov om offentlige anskaffelser fra 1999 
7 Tilsvarende gjaldt tidligere forskrift § 1-6, der det presiseres i annet ledd bokstav o) at forskriften ikke gjelder 
for kontrakter under 100 000 kr. 
8 Det finnes noen unntak i forsyningsforskriftens kapittel 2.  
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Hvilket lovverk som en anskaffelse kommer inn under kan oppsummeres i følgende diagram:  

Figur 6-1: virkeområdet til de forskjellige forskriftene om offentlige anskaffelser9 

 

6.1.2 Anskaffelsens verdi og krav i forsyningsforskriften 
Når en anskaffelse er omfattet av forskriften vil anskaffelsens verdi avgjøre hvilke nærmere krav som 

stilles til gjennomføringen av anskaffelsen. I forsyningsforskriften er det tre «verdigrupper», fastsatt 

på bakgrunn av gitte terskelverdier, som avgjør hvilke krav som gjelder for anskaffelsen. Terskel-

verdiene er uten merverdiavgift. 

Anskaffelser under kroner 100 000 
Anskaffelser under 100 000 kr eks. mva. er ikke omfattet av anskaffelsesloven og forsyningsforskriften, 

jamfør loven § 2 og forskriften § 1-1. Ved slike anskaffelser er det likevel viktig at oppdragsgiver opptrer 

ansvarlig, slik at alle har tillit til at det offentlige gjennomfører alle anskaffelser på en hensiktsmessig 

måte, og sikrer konkurranse og effektiv ressursutnyttelse. Vi ser at selskapet har krav også til disse 

anskaffelsene i egne rutiner, bla. policy for anskaffelser.  

Anskaffelser med verdi fra 100 000 til EØS-terskelverdi 
For anskaffelser med en verdi fra og med kroner 100 000, men under EØS-terskelverdien i forsynings-

forskriftens § 5-210 gjelder anskaffelsesloven og forsyningsforskriftens del I.  

Anskaffelsesloven § 4, som oppstiller de grunnleggende prinsippene som selskapet skal følge ved 

anskaffelser:  

Oppdragsgiveren skal opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om konkurranse, 

likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet. 

                                                           

9 Nærings- og fiskeridepartementet, Virkeområdet for forsyningsforskriften 
10 Følgende terskelverdier er fastsatt i forsyningsforskriften § 5-2 første ledd:  

EØS-terskelverdiene er 
a) 4,1 millioner kroner ekskl. mva. for vare- og tjenestekontrakter og plan- og designkonkurranser 
b) 51 millioner kroner ekskl. mva. for bygge- og anleggskontrakter. 

For mer informasjon om terskelverdiene se avsnitt 7.1.  
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Forsyningsforskriften del I inneholder bestemmelser av mer generell karakter og gir ikke detaljerte 

krav til hvordan anskaffelsesprosessen skal gjennomføres. Fellesbestemmelsene i kapittel 7, inne-

holder krav blant annet til dokumentasjonsplikt, offentlighet og habilitet.  

Anskaffelser over EØS-terskelverdien 
Anskaffelser over EØS-terskelverdien skal følge krav i anskaffelsesloven og forsyningsforskriftens del I 

og II.11 Forsyningsforskriftens del II har detaljerte krav til hvordan anskaffelsesprosessen skal gjennom-

føres. 

6.2 Føringer om anskaffelser fra eier Sandefjord kommune 
Som vist i rapportens pkt. 4.1 har Sandefjord kommunestyre fastsatt prinsipper for forvaltningen av 

kommunens eierskap i kommunestyrevedtak 091/17. Sandefjord Lufthavn er ikke forpliktet av disse 

prinsippene, med mindre de vedtas av generalforsamlingen. Likevel kan selskapet se det som 

hensiktsmessig at det er samsvar mellom eierskapsprinsippene og selskapets rutiner. Eierskaps-

prinsippenes punkt 2d ii til v gir relevante føringer fra eier for selskapets anskaffelser: 

Ved behandling av enkeltsaker som gjelder selskapenes virksomhet skal kommunens eierskap 

ii.  fremme samfunnsansvarlig forretningsdrift, herunder ivareta miljø- og klimahensyn. 

iii. bidra til at det er åpenhet om selskapenes virksomhet og at selskapenes virksomhet er 

basert høy etisk standard og er gjenstand for betryggende kontroll. 

iv. sørge for at finansiering av selskapene og deres forretningsdrift er i samsvar med gjeldende 

lover og forskrifter, herunder konkurransereglene og reglene om offentlig støtte. 

v. sikre kostnadseffektivitet og høy kvalitet/pris-forhold for de tjenester/produkter selskapene 

leverer. 

6.3 Revisjonskriterier 
Styret i selskapet har ansvar for forvaltningen av selskapet, herunder ansvar for en tilfredsstillende 

organisering av selskapet og at virksomheten, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for 

betryggende kontroll, jamfør aksjeloven § 6-12. Det følger av dette at selskapet bør ha etablert 

hensiktsmessige tiltak for å sikre at anskaffelsesreglene følges. Eksempler på slike tiltak kan være 

innkjøpsreglement, tilgang på innkjøpskompetanse hos ansatte eller gjennom deltagelse i innkjøps-

samarbeid m.m.  

Forsyningsforskriften § 7-4 (1) fastsetter at forvaltningsloven § 6 til § 10 sine regler om habilitet gjelder 

for selskapet i anskaffelsesprosesser. I henhold til forskriftens § 7-4 (2) skal selskapet «treffe egnede 

tiltak for å forebygge, identifisere og avhjelpe tilfeller av inhabilitet.» 

Vi har på grunnlag av dette utarbeidet følgende tre revisjonskriterier:  

Revisjonskriterium 1: Selskapet bør ha etablert rutiner og tiltak for å sikre at anskaffelsesreglene 
følges, jamfør aksjeloven § 6-12, lov om offentlige anskaffelser og forsyningsforskriften.  

Revisjonskriterium 2: Selskapets retningslinjer for offentlige anskaffelser bør ivareta prinsippene 
som Sandefjord kommune har vedtatt for sitt eierskap, jf. kommunestyrevedtak 091/17 punkt 2d, 
ii-v. 

Revisjonskriterium 3: Selskapet skal ha etablert tiltak for å forebygge, identifisere og avhjelpe 
tilfeller av inhabilitet, forsyningsforskriften § 7-4 første ledd. 

                                                           

11 Et relevant unntak er plan- og designkonkurranser hvor det er egne bestemmelser i forskriftens del VI. 
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6.4 Selskapets tiltak og rutiner 

Revisjonskriterium 1: Selskapet bør ha etablert rutiner og tiltak for å sikre at anskaffelsesreglene 
følges. 

 

Sandefjord Lufthavn har flere rutiner som er aktuelle for offentlige anskaffelser: 

 policy for anskaffelser 

 prosedyre for anskaffelser inkludert skjemaet «grunnlag for beslutning av anskaffelse» 

 fullmaktstruktur ved anskaffelser 

 prosedyre for økonomistyring 

 retningslinjer for etikk 

 retningslinjer for samfunnsansvar 

 miljøpolicy 

I selskapet er det ledergruppen som har budsjettansvar og innkjøpsmyndighet. Ledergruppen består 

av:  

 adm. direktør 

 økonomisjef  

 bygg‐ og anleggssjef 

 leder av Servicesenteret 

 markedssjef 

 miljøsjef og HMS‐koordinator 

 operational manager 

 safety manager 

 security manager/ terminalleder 

I rutinen Fullmaktstruktur ved anskaffelser framgår det at ved anskaffelser under kroner 50 000,- kan 

anskaffelsesretten delegeres fra budsjettansvarlig. Anskaffelser over kroner 50 000,- kan ikke 

delegeres, og skal kvalitetssikres av økonomisjef. I samme rutine opplistetes følgende oppgaver som 

en del av bestillingsretten:  

 kontroll med og ansvar for at det er budsjettmidler til dekning av anskaffelsen 

 ansvar for at policy for anskaffelser overholdes 

 gjennomgang og kontroll av utkast til avtaler 

 ansvar for at retningslinjer for samfunnsansvar og etikk overholdes 

Det framgår av prosedyren Økonomistyring at økonomisjef skal involveres i forhandling om avtaler og 

vurdere avtaler før de signeres. Med henvisning til vedtektene presiseres det også at det er kun 

administrerende direktør som kan signere avtaler på vegne av selskapet.  

Det framgår også at alle driftskostnader eller investeringer med verdi fra kroner 10 000,- skal 

godkjennes av økonomisjef, mens anskaffelser med verdi fra kroner 50 000,- skal godkjennes av 

administrerende direktør. Selskapet opplyser at praktiseringen rundt denne rutinen har blitt utydelig 

og det er derfor planer om gjøre endringer i rutinen med tanke på beløpsgrensen og tydeliggjøre 

tidspunkt for en slik godkjenning. 

Policy for anskaffelser beskriver hovedprinsipper for og ansvarsfordeling i forbindelse med 

anskaffelser. Retningslinjen omfatter de sentrale prinsipper som skal legges til grunn for alle 

anskaffelser, med tanke på konkurranse, etikk, miljø og beslutningsmyndighet. Retningslinjen inne-
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holder også en matrise med ulike krav avhengig av verdien på anskaffelsen. Matrisen beskriver krav til 

antall leverandører, krav til dokumentasjon/ protokollførsel, forhold til forsyningsforskriften og bruk 

av rammeavtaler. Det framgår at fagansvarlig, i samarbeid med økonomisjefen, skal lede og koordinere 

anskaffelsesprosessen. Kravspesifikasjonen er det fagfunksjonen som skal utarbeide.  

Prosedyre for anskaffelser gjelder for alle anskaffelser over kroner 100 000,- ekskl. mva. For disse 

anskaffelsene skal det utformes beslutningsgrunnlag for å vurdere om anskaffelsen skal gjennomføres. 

Hoveddelen av prosedyren er beskrivelse av hva beslutningsgrunnlaget skal inneholde, blant annet: 

 Begrunnelse for at anskaffelsen skal gjennomføres.  

 Faller anskaffelsen inn under forsyningsforskriftens bestemmelser? 

 Har anskaffelsen konsekvenser for personvernet? 

 Konsekvensanalyse:  

 Økonomi: kostnader, budsjettdekning, resurser (til anskaffelse og implementering) og 

økonomisk gevinst. 

 Daglig drift: ressursbruk ved drift, effektiviseringsgevinst og vurdering av hva dette 

tilsvarer i kroner (hvis det er mulig).  

 Andre områder: eventuelle økonomiske konsekvenser for andre områder som ikke er 

beskrevet tidligere. Dette kan være: safety, security, ytre miljø, HMS, personvern og 

informasjonssikkerhet.  

 Hvordan samsvarer anskaffelsen med Sandefjord Lufthavn sine verdier, dvs. enkel, 

tilgjengelig, vennlig og presis (det skal gis en kort begrunnelse for hver av verdiene).  

 Innstilling til beslutning, samt eventuelt andre opplysninger som beslutningstager bør være 

kjent med.  

I Prosedyre for anskaffelser framgår at det er krav om opplæring i gjeldende retningslinjer, prosedyrer 

og forsyningsforskriften. Selskapet opplyser at det ikke foreligger skriftlige retningslinjer for hvordan 

opplæring om offentlige anskaffelser skal gjennomføres, men at man trekker erfaring på tvers av 

fagområder og innhenter ekstern juridisk kompetanse ved behov.  

Revisor kan ikke se at det framgår av selskapets rutiner at det skal vurderes om anskaffelser faller inn 

under konsesjonskontraktforskriften.  

Revisor ser fra Policy for anskaffelser at det ikke er et krav om at det føres anskaffelsesprotokoll før 

anskaffelsen overstiger 1 000 000 kroner (ekskl. mva).  

6.4.1 Revisors vurdering 
Etter vår vurdering er selskapets rutiner mest spesifikke på den tidlige fasen i anskaffelsesprosessen, 

særlig vedrørende beslutningsgrunnlaget for at en anskaffelse skal gjennomføres. Rutinene sikrer ikke 

i tilstrekkelig grad at anskaffelser over 100 000 kr dokumenteres i samsvar med forsyningsforskriften, 

jf. § 7-1 første ledd, som sier at det ved alle anskaffelser over 100 000 kroner skal oppbevares 

«dokumentasjon som er tilstrekkelig til å begrunne viktige beslutninger i anskaffelsesprosessen».  

Utover de overordnede kravene til anskaffelser beskrevet i Policy for anskaffelser kan vi ikke se at det 

foreligger noen nærmere beskrivelse hvordan anskaffelser skal gjennomføres, eksempelvis retnings-

linjer for utlysning/invitasjon til konkurranse, vurdering av tilbud og tildeling av kontrakt. Vi mener at 

rutiner som ivaretar kravene til anskaffelsesprosessen bør på plass.  

Selskapet bør vurderer tiltak som sikrer opplæring av ansatte som gjør anskaffelser, for å sikre høy 

kompetanse hos alle med innkjøpsmyndighet. 
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6.5 Samsvar mellom kommunens føringer og selskapets 
anskaffelsesrutiner 

Revisjonskriterium 2: selskapets retningslinjer for offentlige anskaffelser bør ivareta prinsippene 
som Sandefjord kommune har vedtatt for sitt eierskap, jf. kommunestyrevedtak 091/17 punkt 2d, 
ii-v. 

 

Vi vil i dette avsnittet se hvorvidt selskapets retningslinjer og rutiner for gjennomføringen av 

anskaffelser samsvarer med de prinsippene for eierskap i Sandefjord kommunes eierskapsprinsipper 

punkt 2d, hvor det framgår hva kommunens eierskap skal fremme.  

Samfunnsansvar, klima og miljø  
Eierskapsprinsippenes punkt 2d ii vektlegger samfunnsansvar og at klima- og miljøhensyn skal i varetas.  

Policy for anskaffelser sier at det skal utføres livsløpsvurderinger ved anskaffelser «for å kartlegge 

energi forbruk, materialforbruk og utslipp.» Retningslinjen sier også at selskapet skal «foretrekke å 

handle med leverandører som ved ellers like kommersielle betingelser og vilkår og ved lik kvalitet, 

representerer et miljøvennlig, samfunnsansvarlig og fremtidsrettet alternativ.» Videre går det frem at 

selskapets retningslinjer for miljø og samfunnsansvar skal vektlegges i beslutningsprosessen. Til sist 

framgår det at selskapet «stiller krav til våre leverandører i samsvar med kravene vi forholder oss til 

gjennom ISO 14001, og vi skal velge leverandører som har et godt omdømme.» 

Selskapets Retningslinjer for samfunnsansvar har som formål å «konkretisere hvilke prinsipper SLH 

[Sandefjord Lufthavn] skal legge til grunn for å utøve sin samfunnsrolle». Retningslinjene omfatter flere 

områder og nevner spesielt i forhold til leverandører at selskapet «skal stille krav til at leverandører 

etterlever retningslinjer for samfunnsansvar og etikk.» 

Åpenhet, etiske standarder og betryggende kontroll 
Eierskapsprinsippene punkt 2d iii vektlegger åpenhet om selskapenes virksomhet, at virksomheten er 

basert på høy etisk standard og at det er betryggende kontroll av virksomheten.  

Det framgår av Policy for anskaffelser at anskaffelser skal gjøres i samsvar med selskapets etiske 

retningslinjer. Ansatte skal overholde habilitetskravene i de etiske retningslinjene i forbindelse med 

anskaffelser. Policyen sier også at det skal være nulltoleranse for korrupsjon (samt misligheter og 

hvitvasking) i selskapet, og at ansatte skal «følge prinsippet om «armlengdes avstand» i omgang med 

leverandører», dvs. at etiske retningslinjer for gaver og representasjon skal overholdes. Det er ikke 

tillatt å gi eller motta gaver eller delta på representasjon hos selskaper hvor det er en pågående 

anskaffelsesprosess. De etiske retningslinjer gjelder for alle ansatte inkludert styremedlemmer, ledere 

og innleid arbeidskraft. I forhold til leverandører forventes det at de «følger grunnleggende prinsipper 

for samfunnsansvar som samsvarer med SLHs egne prinsipper.»  

Forsyningsforskriften hjemler § 7-2 innsyn ved anskaffelser:  

For allmennhetens innsyn i dokumentene knyttet til en offentlig anskaffelse gjelder offentleglova. 

Oppdragsgivere som ikke er omfattet av offentleglova, skal gi allmennheten innsyn i vare- og 

tjenestekontrakter med en verdi på minst 9,25 millioner kroner ekskl. mva. og bygge- og 

anleggskontrakter med en verdi på minst 92,5 millioner kroner ekskl. mva. Reglene i offentleglova 

om unntak fra innsyn gjelder tilsvarende. 
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Selskapet har opplyst at de ikke har skriftlige rutiner for hvordan slike innsynsbegjæringer skal 

håndteres.  

Det fremgår av Policy for anskaffelser at kvalitetssjefen har ansvar for internkontroll i forbindelse med 

anskaffelser, og at det skal gjøres risikovurderinger av prosesser i anskaffelsesarbeidet. Selskapet 

opplyser at slike vurderinger er foretatt, men ikke skriftliggjort, og at Prosedyre for anskaffelser bygger 

på vurderinger av anskaffelsesprosessene.  

Overholdelse av lover 
Sandefjord kommunes eierskapsprinsipper punkt iv sier at selskapenes finansiering og forretningsdrift 

skal være i samsvar med lov og forskrift. I forbindelse med anskaffelser vil overholdelse av lov om 

offentlige anskaffelser og tilhørende forskrifter være mest relevant. Selskapets rutiner og retningslinjer 

kan være med å sikre dette, vi viser i denne forbindelse til oversikt over disse i starten av avsnitt 6.4, 

og vurderingen av disse.   

Kostnadseffektivitet 
Eierskapsprinsippene punkt v fremhever kostnadseffektivitet i de selskapene kommunen eier. Policy 

for anskaffelser framhever dette momentet i forbindelse med anskaffelser: «Formålet med 

anskaffelsesprosessen er å øke SLHs lønnsomhet gjennom kostnadseffektive anskaffelser til riktig 

kvalitet og i samsvar med lovpålagte krav, etiske retningslinjer og til enhver tid vedtatt 

fullmaktstruktur.» Vi merker oss også at effektiviseringsgevinster er et at momentene som skal 

vurderes før det besluttes at en anskaffelse skal gjennomføres. 

6.5.1 Revisor vurdering 
Det i stor grad er sammenheng mellom prinsippene Sandefjord kommune har satt for sin eierskaps-

forvaltning i punkt 2d og Sandefjord Lufthavns prinsipper og retningslinjer for offentlige anskaffelser. 

Vi merker oss imidlertid at selskapet ikke har rutiner for å ivareta innsyn i samsvar med forsynings-

forskriftens § 7-2.  

6.6 Habilitet ved anskaffelser 

Revisjonskriterium 3: selskapet skal ha etablert tiltak for å forebygge, identifisere og avhjelpe 
tilfeller av inhabilitet, jf. forsyningsforskriften § 7-4 første ledd. 

 

I Policy for anskaffelser er det en eget avsnitt om relasjon til leverandører. Her vektlegges det at 

selskapet skal sikre rettferdig konkurranse og at habilitetskrav i de etiske retningslinjene overholdes. I 

de etiske retningslinjene står det følgende om habilitet: 

 «Vi skal ikke arbeide eller befatte oss med saker der vi har direkte eller indirekte interesser, 

ansettelse eller verv hos SLHs [Sandefjord Lufthavn] forretningsmessige motpart. Interesser 

inkluderer ektefelle, samboer, forlovede eller annen nær slektning, eller noen annen person vi 

har nære forbindelser til. 

 Vi skal ikke behandle forretningsmessige saker når det foreligger andre omstendigheter som 

er egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet. 

 Vi skal rapportere skriftlig til vår overordnede [om] saker der det kan foreligge 

habilitetsproblem så snart vi blir kjent med dette. Dersom den overordnete er inhabil må 

saken løftes ett nivå opp.» 

Det er ikke utarbeidet konkrete rutiner eller tiltak i forbindelse med anskaffelsesprosesser utover 

overnevnte retningslinjer og rutiner. Vi kan heller ikke se at det er noen henvisning til 
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forvaltningslovens §§ 6-10 habilitetsbestemmelser som selskapet er lovpålagt i følge i forbindelse med 

offentlige anskaffelser, jf. forsyningsforskriftens § 7-4 første ledd.  

Revisors vurdering 
Vi vurderer at Sandefjord Lufthavn har overordnende prinsipper og rutiner knyttet til habilitets-

vurderinger i de etiske retningslinjene. I forbindelse med anskaffelser framheves dette ved at Policy 

for anskaffelser vektlegger at selskapets habilitetskrav skal overholdes. 

Ved anskaffelser skal selskapet overholde forvaltningslovens habilitetsbestemmelser i §§ 6-10, jf. 

forsyningsforskriftens § 7-4 første ledd. Vi vurderer at en konkret henvisning til forvaltningslovens 

habilitetsbestemmelser i selskapets rutiner kan bidra til å sikre etterlevelsen av denne. Vi kan ikke se 

at det er beskrevet konkrete tiltak i rutinene for å anskaffelser for å sikre habilitet.   

6.7 Konklusjon om selskapets rutiner for anskaffelser 
Vi vurderer at Sandefjord Lufthavns har rutiner som skal sikre etterlevelsen av lovverk om offentlige 

anskaffelser. Rutinene gir overordnede rammer og krav til anskaffelsene som kan bidra til etterlevelse 

av lovverket. Det er tydelig fordeling av myndighet ved anskaffelser og kunnskapsgrunnlaget som skal 

ligge til grunn for å vurdere om en anskaffelse skal gjennomføres. Vi mener imidlertid at det bør 

utarbeides tydeligere rutiner for gjennomføringen av anskaffelsen, eksempelvis retningslinjer for 

utlysning/ invitasjon til konkurranse, vurdering av tilbud og tildeling av kontrakt. Plikten til 

dokumentasjon av viktige beslutninger i anskaffelsesprosessen bør også inntas i selskapets rutiner. 

Videre bør selskapet vurdere om det bør være egne tiltak i rutinene for offentlige anskaffelser for å 

forebygge, identifisere og avhjelpe tilfeller av inhabilitet i forbindelse med anskaffelser, jf. forsynings-

forskriften § 7-4 andre ledd, samt rutiner for å håndtere innsynsforespørsler i forbindelse med 

anskaffelser, jf.  forsyningsforskriften § 7-2. 
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7. Anskaffelser – etterlevelse 
 

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

 

7.1 Revisjonskriterier 
Ved anskaffelser over 100 000,- kroner (ekskl. mva.) skal Sandefjord Lufthavn følge anskaffelsesloven 

og forsyningsforskriften. 12  Avhengig av anskaffelsens verdi og type anskaffelse, er det ulike 

bestemmelser i forsyningsforskriften som regulerer hvordan anskaffelsen skal gjøres. Følgende tabell 

viser terskelverdiene i perioden 2017-2019, og hvilken del av forskriften som gjelder:  

Tabell 7-1: Terskelverdier i forsyningsforskriften som er relevant for Sandefjord Lufthavn.  

Gjeldende terskelverdi i kroner 
(fra 06.04.18, ekskl. mva.) 

Tidligere terskelverdi i kroner 
(før 06.04.18, ekskl. mva.) 

Relevant del av 
forsyningsforskriften 

Under 100 000 Under 100 000 Ingen lov- og forskriftskrav, 
interne rutiner 

Fra 100 000 under 4 100 000  
(EØS-terskelverdien) 

Fra 100 000 under 3 500 000 
(EØS-terskelverdien) 

Del I 

Fra 4 100 000  
Eller fra 51 000 000 for bygge- 
og anleggskonkurranser 

Fra 3 500 000  
Eller 44 000 000 for bygge- og 
anleggskontrakter 

Del I og II 
For plan- og design-
konkurranser gjelder del IV  

Kilde: forsyningsforksriften §§ 5-1 og 5-2. 

I tillegg til forsyningsforskriften gjelder også lov om offentlige anskaffelser for anskaffelser med verdi 

over 100 000 (ekskl. mva). Lovens § 4 er sentral i denne forbindelse: «Oppdragsgiveren skal opptre i 

samsvar med grunnleggende prinsipper om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, 

etterprøvbarhet og forholdsmessighet.» 

Sandefjord Lufthavn har vedtatt egne rutiner for gjennomføringen av anskaffelsesprosesser. Disse 

finnes primært i Policy for anskaffelser og Prosedyre for anskaffelser (med tilhørende skjema). 

Sistnevnte ble utarbeidet i 2019. 

Vi baserer revisjonskriteriene på lov- og forskriftskrav, samt selskapets egne rutiner.  

Revisjonskriterium 1: Ved offentlige anskaffelser bør selskapet oppfylle krav i anskaffelsesloven, 
forsyningsforskriften og egne rutiner.  

 

I og med at den anslåtte verdien av anskaffelsen avgjør hvilke krav som stilles til anskaffelsesprosessen, 

vil det være det være ulike krav til anskaffelser med ulike verdier. Siden verdigrenser i forsynings-

                                                           

12 Se avsnitt 6.1 for en nærmere utledning av forsyningsforskriftens virkeområde og forholdet til det øvrige 
anskaffelseslovverket.   
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forskriften oppgis uten merverdiavgift vil alle beløp i dette kapittelet være uten dette med mindre 

annet er oppgitt. 

Vi har utarbeidet kontrollpunkter for de forskjellige gruppene som terskelverdiene gir. I 2017 trådde 

ny forsyningsforskrift i kraft, og vår kontroll baserer seg hovedsakelig på denne. For anskaffelser gjort 

før 2017 anvendes forsyningsforskriften av 2006.  

7.1.1 Anskaffelser under 100 000 kroner 
For anskaffelser under 100 000 kroner gjelder ikke kravene i anskaffelsesloven og forsynings-

forskriften. Selskapet har fastsatt egne rutiner for anskaffelser under 100 000 kroner i Policy for 

anskaffelser. Her framgår at det ikke er krav om konkurranse for disse anskaffelsene, men at 

konkurranse bør gjennomføres når det er hensiktsmessig. Videre framgår at det skal begrunnes hvis 

det ikke er mer enn en leverandør som er forespurt.  Vi har utarbeidet følgende kontrollpunkt:  

Tabell 7-2: Kontrollpunkter for anskaffelser med en verdi på under 100 000 

Kontrollpunkt Kilde Tilhørende dokumentasjon 

Dokumentasjon: Når kun en 
leverandør er vurdert 
foreligger det en begrunnelse 
for at ikke flere er forespurt. 

Policy for anskaffelser pkt. 3 Notat med begrunnelse 

 

7.1.2 Anskaffelser fra 100 000 til under EØS-terskelverdien 
For anskaffelser fra 100 000 kr til EØS-terskelverdien gjelder kravene i anskaffelsesloven og 

forsyningsforskriftens del I.  Forskriften del I inneholder fellesbestemmelser som gjelder for alle 

anskaffelser omfattet av forskriften. Disse er av en generell karakter, og gir ikke nøyaktige regler for 

gjennomføringen av anskaffelsen.  

I anskaffelsesloven er § 4 særlig relevant for disse anskaffelsene. Vi vil spesielt framheve det grunn-

leggende prinsippet om forutberegnelighet. I Veileder til reglene om offentlige anskaffelser13 framgår 

det at:  

Forutberegnelighet er særlig knyttet til at følgende forhold skal fremgå klart: 

 hva som skal anskaffes 

 hvordan konkurransen skal gjennomføres 

 hvilke krav til leverandøren som skal gjelde 

 hvilke kriterier som legges til grunn for valget av leverandør 

 omfang og lengde på kontrakten 

På bakgrunn av anskaffelsesloven § 4, jamfør veilederen, vurderer vi at selskapet må ha kriterier for 

hvordan tilbud blir vurdert (tildelingskriterier) for å oppfylle kravet til forutberegnelighet. 

Det følger av forsyningsforskriften § 1-7 at oppdragsgiver skal oppbevare dokumentasjon som er 

tilstrekkelig til å begrunne viktige beslutninger i anskaffelsesprosessen. 

                                                           

13  Utgitt av Fiskeri- og næringsdepartementet. Veilederen omhandler primært anskaffelsesforskriften, men 
omhandler også deler av anskaffelsesloven, herunder de grunnleggende prinsippene i lovens § 4.  
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Selskapets rutiner skiller mellom anskaffelser fra 100 000 til 1 000 000 kroner og 1 000 000 til 

5 000 000 kroner. Rutinen stiller i hovedsak krav til hvor mange tilbud som skal innhentes og 

dokumentasjon.  

På grunnlag av dette har vi utarbeidet følgende kontrollpunkter: 

Tabell 7-3: Kontrollpunkter for anskaffelser med verdi fra 100 000 til under EØS-terskelen 

Kontrollpunkt Kilde Tilhørende dokumentasjon 

Det er gjennomført 
konkurranse i henhold til 
internt regelverk og lovverk 

Policy for anskaffelser, 
prosedyre for anskaffelser, 
forsyningsforskriften del I, 
anskaffelsesloven § 4 

Tilbudsinvitasjon/ 
konkurransegrunnlag.  
 

Tildelingskriterier er brukt i 
henhold til lovverket 

Anskaffelsesloven § 4,  
Veileder til reglene om 
offentlige anskaffelser 

Tildelingskriterier, 
evalueringsskjema 

Dokumentasjon i henhold til 
lovverket 

Forsyningsforskriften § 7-1, 
Policy for anskaffelser 

Anskaffelsesprotokoll 

 

7.1.3 Anskaffelser fra og med EØS-terskelverdien 
For anskaffelser over EØS-terskelverdien er forsyningsforskriften mer detaljert på hvordan 

anskaffelsesprosesser skal gjennomføres. For disse anskaffelsene gjelder forskriftens del I og del II.14 I 

tillegg gjelder kravene i selskapets egne rutiner, som beskrevet i 7.1.2. Revisor har kommet fram til 

følgende kontrollpunkter:  

Tabell 7-4: Kontrollpunkter for anskaffelser med verdi fra og med EØS-terskelverdien 

Kontrollpunkt Kilde Tilhørende dokumentasjon 

Det er gjennomført 
konkurranse i henhold til 
internt regelverk og lovverk 

Policy for anskaffelser, 
prosedyre for anskaffelser, 
forsyningsforskriften del II 

Tilbudsinvitasjon/ 
konkurransegrunnlag.  
Utlysning på DOFFIN. 

Tildelingskriterier er brukt i 
henhold til lovverket 

Forsyningsforskriften kap 14 Tildelingskriterier, 
evalueringsskjema 

Protokollføring i henhold til 
lovverket 

Forsyningsforskriften § 7-1 Anskaffelsesprotokoll 

 

7.1.4 Utvalgte anskaffelser til stikkprøvekontroll 
På bakgrunn av forsyningsforskriftens terskelverdier og selskapets egne rutiner har vi laget fire 

«verdigrupper». På grunnlag av dette ble det valgt ut forskjellige leverandører fra leverandør-

statistikken til selskapet i de tre årene. 15  Ved å velge ut leverandører med forskjellige verdi bidrar 

                                                           

14  For noen typer anskaffelser gjelder en annen del av forskriften, mest aktuell for selskapet er plan- og 
designkonkurranser som reguleres av forskriften del IV.  
15 For 2019 er leverandørstatistikken per 27.08.19.  
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dette til utvalgets representativitet. Se tabell 7-4 for antallet leverandører som ble utvalgt i de 

forskjellige gruppene. For hver leverandør er en anskaffelse undersøkt.  

Tabell 7-5: Verdigrupper for kontroll av offentlige anskaffelser 

Verdigruppe (kroner) Antall utvalgte anskaffelser per 
år 

Totalt antall utvalgte 
anskaffelser  

Under 100 000 1 3 

100 000 - 1 000 000 2 6 

1 000 000 - 4 100 000 2 6 

Fra 4 100 000 1 3 
 

7.2 Kontroll av utvalgte anskaffelser 
7.2.1 Anskaffelser under 100 000 
Revisor har vurdert tre anskaffelser i denne verdigruppen. Det ble ikke holdt konkurranse for noen av 

disse anskaffelsene. Interne retningslinjer sier at konkurranse bør gjennomføres dersom dette er 

hensiktsmessig. Dersom kun 1 leverandør er vurdert, skal dette begrunnes i et notat som arkiveres. Vi 

har ikke fått fremlagt et slikt notat. Vi vurderer at dette er et brudd på selskapets egne rutiner.  

7.2.2 Anskaffelser mellom kr 100 000 og EØS-terskelverdi 
Revisor har vurdert 12 anskaffelser i denne verdigruppen. For én av disse anskaffelsene fant vi ikke 

avvik i forhold til vurderte kontrollpunkter, dvs. krav til konkurranse, tildelingskriterier og 

dokumentasjon.  

I en av anskaffelsene var dokumentasjonen blitt makulert, da det er over fem år siden anskaffelsen ble 

gjort. På bakgrunn av fullmakt fra selskapet til et rådgivingsselskap for gjennomføring av konkurranse 

legger vi til grunn at konkurranse er gjennomført. 

For flere av anskaffelsene i denne gruppen, var det inngått rammeavtale. For andre anskaffelser var 

det inngått avtaler over flere år. Reglene for offentlige anskaffelser sier at oppdragsgiveren skal 

beregne kontraktens verdi på grunnlag av et anslag over den samlede betalingen ekskl. mva., inkludert 

enhver form for opsjon som er fastsatt i anskaffelsesdokumentene, jamfør forsyningsforskriftens § 5-

3 første ledd. Av forskriftens § 5-3 femte ledd fremgår det at ved rammeavtaler og dynamiske 

innkjøpsordninger skal oppdragsgiveren legge til grunn den maksimale verdien av alle kontraktene som 

han forventer å inngå i løpet av avtalens eller ordningens varighet. Anskaffelser som dette bør utlyses 

på Doffin/TED hvis anskaffelsens verdi er over EØS terskelverdi.  
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En anskaffelsene gjaldt flere mindre kjøp hos samme leverandør i 2018. Totalt beløp anskaffelsene seg 

til over 100 000,-.16 For slike anskaffelser bør det gjøres en vurdering om de er ensartede og bør sees 

på som en anskaffelse. 17 

For enkelte av anskaffelsene foreligger det ikke dokumentasjon på at konkurransen er holdt. Dette 

gjelder anskaffelser av verdi på over 1 mill. kroner.  

Flere av anskaffelsene mangler konkretisering av tildelingskriterier for å tilfredsstille lovens krav om 

forutberegnelighet. For de fleste anskaffelsene mangler det i forskjellig grad dokumentasjon.  

For to av anskaffelsene oppgis at det kun er en leverandør som kan levere etterspurt leveranse. Dette 

er også en vurdering som må dokumenteres. 

7.2.3 Over EØS-terskelverdi 
Fra denne verdigruppen har revisor plukket ut tre anskaffelser. For en av anskaffelsene er det ikke 

funnet noen avvik fra lovkrav på de kontrollkriteriene vi har vurdert: konkurranse, tildelingskriterier og 

dokumentasjon. Anskaffelsen er også blitt utlyst på DOFFIN/TED.  

For en annen anskaffelse vurderte selskapet at det i praksis kun var en leverandør i markedet. I slike 

tilfeller kan det gjennomføres en intensjonskunngjøring etter forsyningsforskriftens § 17-5. Sandefjord 

Lufthavn har vurdert at forsyningsforskriften ikke kommer til anvendelse for denne anskaffelsen pga. 

anskaffelsens verdi, men revisor henviser til forsyningsforskriftens § 5-3 som sier at man må vurdere 

avtalens totale verdi.  

For den siste anskaffelsen i denne gruppen er det ikke holdt konkurranse. Dette medfører brudd på de 

kontrollkriteriene vi har vurdert. 

7.3 Overordnet konklusjon 
I flere av de kontrollerte anskaffelsene finner vi brudd på et eller flere av kontrollpunktene vi har 

vurdert.  

Konkurranse er gjennomført i noen av anskaffelsene. I flere av anskaffelsene kan det ikke 

dokumenteres at prinsippet om konkurranse er ivaretatt. Videre mangler tildelingskriterier i flere av 

anskaffelsene.  

Vi ser at det er enkelte brudd på kravet til publisering av anskaffelser på TED/DOFFIN for anskaffelser 

hvor vi vurderer at verdien overstiger EØS-terskelverdien.  

Vi vurderer også at viktige avgjørelser som er gjort i anskaffelsesprosessene i for liten grad er 

dokumentert.   

                                                           

16 Jf. forsyningsforskriften § 5-3 (9):  
Ved vare- og tjenestekontrakter som oppdragsgiveren inngår regelmessig eller som skal fornyes innenfor et 
bestemt tidsrom, skal oppdragsgiveren beregne kontraktens verdi på grunnlag av 

a) den samlede faktiske verdien av liknende kontrakter som er tildelt i løpet av de foregående 12 månedene 
eller det foregående regnskapsåret, om mulig justert for forventede endringer i løpet av de 12 etterfølgende 
månedene, eller 
b) den samlede anslåtte verdien av de kontraktene som vil bli tildelt i løpet av 12 måneder fra den første 
leveransen, eller i løpet av regnskapsåret dersom dette er lengre enn 12 måneder. 

17 Jf. forsyningsforskriften § 5-3 (4): 
Oppdragsgiveren skal ikke velge beregningsmåte eller dele opp en kontrakt med det formål å unnta kontrakten 
fra forskriften. 
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8. Revisors anbefalinger 
Revisor har følgende anbefalinger til Sandefjord kommune: 

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 

Revisor har følgende anbefalinger til Sandefjord Lufthavn AS: 

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 
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9. Uttalelse fra Sandefjord kommune
Revisor har mottatt følgende høringssvar fra Sandefjord kommune ved rådmann:

Rådmannen viser til at revisor anbefaler Sandefjord kommune å:
- 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

Kommunen vil ta opp anbefalingen om å skrive protokollen som anbefalt under årets
generalforsamling. Vi vil også forsøke å bidra til kjønnsbalanse i styret ved Sandefjord Lufthavn, men
så lenge vi ikke er majoritetseier så går jo begrepet sørge for lengre enn vi kan love å etterkomme
alene. Vi er imidlertid enig i at dette må bringes i orden.

Revisor peker i rapporten på at rådmannen har varslet at administrasjonen vil følge opp tre forhold i
løpet av 2020:

- Legge frem overordnende rutiner for forvaltning av kommunens eierskap til politisk
behandling

- Gjennomføre folkevalgtopplæring med eierskap som et spesifikt tema
- Ha en årlig gjennomgang av selskaper hvor vi har vesentlige eierinteresser

Rådmannen kan bekrefte at det pågår prosesser for å følge opp disse tre tingene.

Med vennlig hilsen

Bjørn Gudbjørgsrud
rådmann

mobil: 481 53 414
web: sandefjord.kommune.no

http://sandefjord.kommune.no/
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10. Uttalelse fra Sandefjord Lufthavn AS
Revisor har mottatt følgende høringssvar fra Sandefjord Lufthavn AS ved administrerende direktør:



Sandefjord Lufthavn AS | Sandefjord kommune 

 

Vestfold og Telemark revisjon IKS 
 

40 

11. Litteraturliste 
Eksterne kilder 

 Arntzen de Besche, Sandefjord Lufthavn – forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene, 

datert 22.09.15.  

 Nærings- og fiskeridepartementet, Virkeområdet for forsyningsforskriften, artikkel, sist 

oppdatert: 24.04.18, 

https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentlige-

anskaffelser-/andre-kolonne/virkeomrade-for-forsyningsforskriften/id2598956/ 

 Ot.prp. nr. 97 (2002-2003) Om lov om endringer i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper, 

lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper og i enkelte andre lover (likestilling i styrer 

i statsaksjeselskaper, statsforetak, allmennaksjeselskaper mv.) 

 Vestfold og Telemark Fylkeskommune, Torp Sandefjord Lufthavn AS, nettside, sist oppdatert 

mai 2019, https://www.vtfk.no/meny/politikk/eierskap/eierskap-i-selskaper-og-

stiftelser/torp-sandefjord-lufthavn-as/ 

Lover og forskrifter 
 Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

 Forskrift 15. juni 2004 nr. 905 om revisjon i kommuner og fylkeskommuner 

(revisjonsforskriften) 

 Lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) (i kraft fra 

konstituering høsten 2019) 

 Forskrift 17. juni 2019 nr. 904 om kontrollutvalg og revisjon (i kraft fra konstituering høsten 

2019) 

 Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) 

 Lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) 

 Lov 7. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) 

 Forskrift 12. august 2016 nr. 974 om offentlige anskaffelser 

 Forskrift 12. august 2016 nr. 975 om innkjøpsregler i forsyningssektorene 

(forsyningsforskriften) 

 Forskrift 4. juli 2006 nr. 403 om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og 

energiforsyning transport og posttjenester) 

 Forskrift 12. august 2016 nr. 976 om konsesjonskontrakter (konsesjonskontraktforskriften) 

Interne dokumenter 
Sandefjord kommune 

 Formannskapsaker:  

 055/17 Intercityutbyggingen- Høring av planprogram til kommunedelplan 

 187/17 Sandefjord Lufthavn Torp AS- Aksjonærlån- Eierskap 

 130/17 Sandefjord Lufthavn AS- generalforsamling 13. juni 2017 

 Eventuelt den 29.08.17 

 134/18 Generalforsamling Sandefjord Lufthavn AS-12.06.2018 

 253/18 Trafikkplan for kollektivtransport i Sandefjord kommune-planarbeid 

 021/19 Kommunedelplan for InterCity Stokke- Larvik: Høringsuttalelse 

 Eventuelt den 19.03.19 

 047/19 Nasjonal transportplan-2022-2033 

 083/19 Innkalling til generalforsamling – Sandefjord Lufthavn (Torp), den 27.05.2019 

 108/19 Ny aksjonæravtale for Sandefjord Lufthavn AS 

https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser-/andre-kolonne/virkeomrade-for-forsyningsforskriften/id2598956/
https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser-/andre-kolonne/virkeomrade-for-forsyningsforskriften/id2598956/
https://www.vtfk.no/meny/politikk/eierskap/eierskap-i-selskaper-og-stiftelser/torp-sandefjord-lufthavn-as/
https://www.vtfk.no/meny/politikk/eierskap/eierskap-i-selskaper-og-stiftelser/torp-sandefjord-lufthavn-as/


Sandefjord Lufthavn AS | Sandefjord kommune 

 

Vestfold og Telemark revisjon IKS 
 

41 

 134/19 Ny aksjonæravtale for Sandefjord Lufthavn AS 

 210/19 Forslag til detaljregulering for Hangarveien 

 Kommunestyrevedtak 091/17, Eierskap i selskaper, vedtatt 24.10.17.  

Sandefjord Lufthavn AS 
 Aksjonæravtale 

 Innkalling til generalforsmaling: 13.06.2017, 12.06.2018 og 27.05.2019. 

 Protokoll for generalforsamling: 24.10.1958 (konstituerende generalforsamling), 29.04.1987, 

13.06.2017, 12.06.2018 og 27.05.2019. 

 Protokoll for styremøter i perioden 2017-2019 

 Rutinedokumenter: 

 Adm. direktør, sist endret 12.09.18 

 Fullmaktstruktur, sist endret 04.04.13 

 Miljøpolicy, datert 27.05.19 

 Policy for anskaffelser, sist endret 20.05.19 

 Prosedyre for anskaffelser, sist endret 11.03.19 

 Retningslinjer for etikk, sist endret 04.08.17 

 Retningslinjer for samfunnsansvar, sist endret 04.08.17 

 Skjema_grunnlag for anskaffelse, sist endret 10.03.19 

 Prosedyre for økonomistyring, sist endret 26.09.17 

 Styreinstruks for Sandefjord Lufthavn AS, vedtatt av styret 08.04.12.  

 Vedtekter for Sandefjord Lufthavn AS 

 Årsrapport 2017 

 Årsrapport 2018 

 

  



Sandefjord Lufthavn AS | Sandefjord kommune

Vestfold og Telemark revisjon IKS 42

P å vakt for
fel l esskap ets
verd i er

Rapporten er utarbeidet av

Vestfold og Telemark revisjon IKS

Har du spørsmål til rapporten?

Ta kontakt med oss:

Telefon: 33 07 13 00

E-post: post@vtrevisjon.no

www.vtrevisjon.no


