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Om Vestfold og Telemark revisjon IKS
Vestfold og Telemark revisjon IKS (VTR) ble stiftet i 2019 av fylkeskommunen og alle
kommunene i Vestfold og Telemark fylke. Selskapet er en videreføring av Telemark
kommunerevisjon IKS og Vestfold kommunerevisjon. VTR utfører revisjon og andre
tjenester for våre eiere og andre kommunale/fylkeskommunale aktører.
VTRs ansatte har bred erfaring med eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon. Vi har
samfunnsfaglig, økonomisk og juridisk utdanning på mastergradsnivå, og har god
kompetanse innen offentlig forvaltning.
Du kan lese mer på vårt nettsted vtrevisjon.no.
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1 Innledning
1.1 Bakgrunn – kontrollutvalgets bestilling
Kontrollutvalget skal utarbeide planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, og
skal påse at det blir utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i kommunen.1


Plan for forvaltningsrevisjon skal vise på hvilke områder det skal
gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal dekke både kommunens
virksomhet og den virksomheten som utøves i kommunens selskaper.



Plan for eierskapskontroll skal vise hvilke eierskapskontroller som skal
utføres. Planen skal dekke utøvelsen av kommunens eierskap i de selskap
kommunen har eierinteresser i.

Kommunestyret selv skal vedta planene. Kommunestyret kan delegere til
kontrollutvalget å gjøre endringer i planene.
Planene skal baseres på risiko- og vesentlighetsvurderinger av kommunens
virksomhet og eierskap, og av virksomheten i kommunens selskaper.
Denne risiko- og vesentlighetsvurderingen er utarbeidet av Vestfold og Telemark
revisjon IKS (VTR) på oppdrag fra kontrollutvalget i Tønsberg kommune, jf. sak 7/20 og
8/20. Vurderingen av behovet for forvaltningsrevisjon framgår i hovedsak av kapittel 4,
og vurderingen knyttet til eierskap framgår av kapittel 5.

1.2 Hva er forvaltningsrevisjon
Forvaltningsrevisjon er en av kontrollutvalgets lovpålagte oppgaver.
Forvaltningsrevisjon er å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi,
produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller
fylkestingets vedtak, jf. kommuneloven § 23-3. Undersøkelsene rettes mot kommunen
og mot kommunens selskaper. Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres i samsvar med
god kommunal revisjonsskikk.

1

Jf. kommuneloven §§ 23-2, 23-3 og 23-4.
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Gjennom forvaltningsrevisjon kan kontrollutvalget:


bidra til kommunens egenkontroll



synliggjøre muligheter til økt produktivitet og måloppnåelse



bringe fram styringsinformasjon til kommunens beslutningstakere



bidra til læring og forbedring i kommunen organisasjon og i kommunens
selskaper

1.3 Hva er eierskapskontroll?
Eierskapskontroll er en kontroll av om kommunens eierskap i selskap utøves i samsvar
med lover og forskrifter, kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og anerkjente
prinsipper for eierstyring.
Eierskapskontroll skal utføres i samsvar med god kommunal revisjonsskikk.

1.4 Avtale om forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll er omtalt i selskapsavtalen for VTR IKS og er
dekket av avtale om revisjonstjenester mellom Tønsberg kommune og VTR IKS.
Basert på dette, kan VTR levere ca 8-9 forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller
(inkludert denne risiko- og vesentlighetsanalysen) til Tønsberg kommune fordelt over
fire år. Antallet rapporter bygger på et stipulert anslag, og avhenger tema og innretning
på undersøkelsene. Kommunestyret/kontrollutvalget2 kan endre planen innenfor
ressursrammen gjennom hele planperioden. Dersom kommunen ønsker flere eller mer
omfattende forvaltningsrevisjoner eller eierskapskontroller kan det avtales særskilt.

1.5 Forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller 2016 – 2019
I gamle Tønsberg og Re kommune er følgende forvaltningsrevisjoner, inkludert
forvaltningsrevisjoner i selskap og eierskapskontroll, gjennomført i perioden 2016 2019:
Tønsberg:


Vedlikehold av kommunale bygg



Selskapskontroll: Vestfold Interkommunale brannvesen IKS
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Post og arkiv, offentleglova og forvaltningslov, alle virksomheter2



Rus og psykisk helse 2018



Vikarbruk oppvekst barnehager



IKT-systemer, opplæring, ajourhold og hardware



Selskapskontroll: Smiløkka Arena AS



Sykefravær



Skole: elevenes psykososiale miljø



Selskapskontroll Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Re:

2

De fem siste revisjonene på listen over tidligere forvaltningsrevisjoner i Tønsberg er utarbeidet av
KPMG
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2 Om risiko- og vesentlighetsvurderingen
Risiko og vesentlighet
Risiko handler om


hva som kan gå galt,



hvor sannsynlig det er at noe går galt, og



hva som er konsekvensen.

Vesentlighet i forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll vurderes ut fra hvor alvorlig den
enkelte risikofaktor/konsekvens er i forhold til kommunens eller selskapets
måloppnåelse.
Vi vurderer vesentligheten i lys av flere perspektiver:


kommunens samfunnsoppdrag – hensynet til lokaldemokrati, politiske
prioriteringer, innbyggerdeltakelse, tillit og bærekraft



kommunens brukere/innbyggere – tjenesteyting og myndighetsutøvelse som
angår mange eller som er av stor betydning for dem det gjelder



økonomiske interesser/økonomisk betydning

Plan for forvaltningsrevisjon skal dekke kommunens virksomhet, herunder
kommunale foretak, oppgavefelleskap og vertskommuneordninger, samt virksomheten
i kommunens selskaper.
Vi har tatt utgangspunkt i kommunelovens formålsparagraf, rådmannens
internkontrollansvar3 og virkeområdet for forvaltningsrevisjon4. Vi fokuserer derfor på
følgende tema i risikovurderingen:


Ligger forholdene til rette for et funksjonsdyktig folkestyre?



Har kommunedirektøren tiltak for virksomhetsstyring og betryggende kontroll?



Blir regelverk, rettssikkerhet, kvalitet og effektivitet ivaretatt i
myndighetsutøvelse og tjenesteyting?



3
4

Legger kommunen til rette for en bærekraftig utvikling?

Kommuneloven §§ 1 og 31-3
Kommuneloven § 23-3
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Utøves virksomheten i kommunens selskap i tråd med gjeldende regler og
vedtak?

Plan for eierskapskontroll skal vise hvordan kontrollutvalget vil påse at det føres
kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper mv.
Vi vurderer om det er risiko for at kommunens eierskap ikke utøves i samsvar med
lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.

Metode
For å kartlegge og vurdere risiko i Tønsberg kommune har vi innhentet og gjennomgått
følgende informasjon:


relevant regelverk og nasjonale føringer for kommunene



Tønsberg kommunens økonomiplan, planstrategi og annen
styringsdokumentasjon



Årsrapporter for 2018 fra Re og gamle Tønsberg



analyse av nøkkeltall fra KOSTRA og annet statistisk materiale



kommunens internkontroll



overordnet informasjon om selskaper som kommunen har eierinteresser i
(formål, årsmeldinger)



tilsynsvirksomhet mv rettet mot kommunen og kommunens selskap
(tilsynsrapporter, tilsynsplaner og klagesaksbehandling)



annen dokumentasjon som gir grunnlag til å vurdere risiko knyttet til
kommunens virksomhet



spørreundersøkelse til administrativ ledelse, politiske gruppeledere og
hovedutvalgsledere

I KOSTRA-analysene bruker vi tall for gamle Tønsberg og Re for perioden 2017-2019.
I KOSTRA er kommunene gruppert ut fra størrelse, kostnader og inntekter, disse
gruppene omtales ofte som kommunegrupper.
Vi bygger også på tidligere forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller, samt
revisjonens øvrige kunnskap om kommunen.
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Kontrollutvalget hatt anledning til å komme med innspill til analysen, og vi har også
vært i møter med både Fylkesmannen i Vestfold og Telemark og ordfører, rådmann og
kommunalsjef innenfor økonomi og virksomhetsstyring for deres synspunkter.
I denne analysen fremkommer ikke alltid i fullstendig grad hvilke kilder som taler i
retning av en anbefaling om forvaltningsrevisjon, da dette bygger på en
helhetsvurdering - med utgangspunkt i risiko og vesentlighet.

Kommunesammenslåing
1. januar 2020 slo kommunene Re og Tønsberg seg sammen til én kommune;
Tønsberg kommune. I forbindelse med sammenslåingen ble det foretatt noen
grensejusteringer mot Horten og Holmestrand.
I perioden rundt kommunesammenslåing er det erfaringsmessig risiko for at både
tjenestene kommunen leverer kan være noe utsatt og at arbeidsmiljøet kan være
sårbart. I forbindelse med denne analysen har vi registrert at det, naturlig nok, er noe
færre rutiner på plass i den nye kommunen, sammenliknet med hva som var tilfelle for
gamle Tønsberg og Re. Å få dette på plass er et pågående arbeid som er sterkt
prioritert fra ledelsen sin side.

Fellesnemnda
Fellesnemda er det folkevalgte organet som tok alle de viktigste avgjørelsene i
forbindelse med kommunesammenslåingen. Fellesnemnda hadde 16 medlemmer, åtte
fra gamle Tønsberg og åtte fra gamle Re. Fellesnemnda hadde syv møter i perioden
januar til august 2019.
Foruten fellesnemnd var også nedsatt partssammensatt utvalg og administrativ
rådgivningsgruppe. Det har vært benyttet ekstern kompetanse til utarbeidelse av
organiseringen av den nye kommunen.

Vestfold og Telemark revisjon IKS
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3 Om Tønsberg kommune
Tønsberg kommune er ca. 332 km2 stor. Kommunen har lang kystlinje, og grenser til
både Holmestrand, Horten, Færder, Sandefjord og Larvik. Landskapet i kommunen
preges av småkuperte, langstrakte og skogkledde åser med sprekkedaler nord-sør og
med høyder lengst i vest på 400 moh. (Snippane). Bekker og elver følger de nordsørgående dalene. Storelva som renner sentralt gjennom kommunen fra nord til sør og
Merkedamselva i vest forener seg og blir til Aulielva, som munner ut innerst
i Tønsbergfjorden.
Næringslivet i kommunen er i dag preget av allsidighet med overveiende små og
mellomstore bedrifter. De viktigste industribransjene er næringsmiddelindustri, med
blant annet Nortura og Tine. Også verkstedindustrien er betydelig, særlig
metallvareindustri, likeledes kjemisk industri med blant annet
Essos raffineri på Slagentangen. Tønsberg er også en stor jordbrukskommune, der
korndyrking dominerer, men produksjon av grønnsaker også er betydelig.

Demografi
Tønsberg kommune har ca 55 000 innbyggere. I perioden 2010–2019 hadde
kommunen (Tønsberg og Re samlet) en befolkningsvekst på 16 prosent, mot 10
prosent i landet som helhet. 95 prosent av befolkningen er bosatt i tettbygd strøk.
SSB har per i dag ikke samlet informasjon om den nye kommunens innbyggere fordelt
på kjønn og alder. Vi inntar derfor figurene som gjaldt for gamle Tønsberg og Re per
1.1.2020.
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Re kommune:

Figur 1 – Folketall etter kjønn og alder i gamle Tønsberg kommune

Gamle Tønsberg kommune:

Figur 2 – Folketall etter kjønn og alder i gamle Tønsberg kommune
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Basert på tall fra SSB er beregnet at Tønsberg kan forvente en befolkningsvekst på ca.
0,93 % årlig i perioden 2020 - 2023.
Den nasjonale trenden med en aldrende befolkning vil også gjelde for Tønsberg.

Kommunens organisasjon
Tønsberg kommune har følgende organisering:

Figur 3 - Organisasjonskart – Tønsberg kommune per januar 2020

Tønsberg kommune er arbeidsplass for ca. 4 500 ansatte. Det er sterk overvekt av
kvinner blant de ansatte i kommunen.

Vertskommunesamarbeid
Av vertskommunesamarbeid i Tønsberg kommune finnes per i dag kun Legevakten.
Det er Færder, Holmestrand og Tønsberg som samarbeider om denne tjenesten.
Tønsberg er vertskommune.
Interkommunale samarbeid
Tønsberg kommune er en del av følgende interkommunale samarbeid:
 Start i Vestfold

Vestfold og Telemark revisjon IKS
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Økonomi – KOSTRA – Nøkkeltall 2019
Følgende nøkkeltall gjelder for gamle Tønsberg kommune og Re kommune:5
Kostra 2019

Tønsberg

Gruppesnitt

Landet uten Oslo

54 361

55 214

57 297

86,3

104,5

102,6

Fri egenkapital drift i prosent av brutto
driftsinntekter (prosent)

4,9

10,8

10,4

Årets mindre/merforbruk i
driftsregnskapet i prosent av brutto
driftsinntekter (prosent)

0,5

0,8

0,9

Frie inntekter per innbygger
Langsiktig gjeld i prosent av brutto
driftsinntekter

Tabell 1: SSB: KOSTRA nøkkeltall gamle Tønsberg kommune. Publisert 16.03.2020

Kostra 2019

Re

Frie inntekter per innbygger

Gruppesnitt Landet uten Oslo

55 835

55 927

57 297

118,1

103,6

102,6

Fri egenkapital drift i prosent av brutto
driftsinntekter (prosent)

6,2

8,5

10,4

Årets mindre/merforbruk i
driftsregnskapet i prosent av brutto
driftsinntekter (prosent)

1,6

0,5

0,9

Langsiktig gjeld i prosent av brutto
driftsinntekter

Tabell 2: SSB: KOSTRA nøkkeltall Re kommune. Publisert 16.03.2020

Det følger av tabellene at Re kommune har betydelig mer langsiktig gjeld enn gamle
Tønsberg. Begge kommunene ligger lavt når det kommer til fri egenkapital, både i
forhold til sammenliknbare kommuner og landet for øvrig.
Av rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan går det frem at den økonomiske
situasjonen i Tønsberg kommune ved inngangen til 2020 var preget av økende
kostnader og av inntekter som flater ut. Gapet mellom faktiske kostnader i 2019 og

5

Fordi de gamle kommunene tilhører ulike Kostragrupper (henholdsvis 13 og 8) følger to

tabeller.
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forventede inntekter i 2020 utgjør ca. 123 millioner kroner. For å få budsjettet for 2020 i
balanse, er det nødvendig å bruke noe fonds- og engangsmidler, og å redusere
overføringene til de enkelte rammeområdene med om lag 2 %. Reduksjonen skjer fra
et nivå som er høyere enn budsjettet for 2019, fordi det er lagt inn midler gjennom året
for å sikre et mer realistisk kostnadsbilde enn det som lå til grunn da budsjettet for
2019 ble vedtatt. Det framgår av budsjettforslaget at for å sikre kommunen økt
økonomisk handlingsrom på sikt, er det nødvendig å gjennomføre en større omstilling
og effektivisering av driften frem mot 2023.

Vestfold og Telemark revisjon IKS
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4 Risikovurdering - forvaltningsrevisjon
4.1 Lokaldemokrati
4.1.1

Åpenhet og innsyn

Åpenhet og innsyn er sentrale forutsetninger for et fungerende demokrati.
Offentlighetsloven og kommunelovens regler om møteoffentlighet skal legge til rette for
at kommunens virksomhet er åpen og gjennomsiktig. På den måten styrkes
informasjons- og ytringsfrihet, den demokratiske deltakelse, tilliten til kommunen og
allmenhetens kontroll.
I ny kommunelov er møteprinsippet styrket ved at det er klargjort hva som skal anses
som et folkevalgt organ og at det er begrenset adgang til å opprette folkevalgte organ.
Det skal fastsettes reglement for folkevalgte organers virkeområde, virksomhet og
saksbehandling.
Norsk Presseforbund offentliggjorde i 2018 en såkalt åpenhetsindeks for alle landets
kommuner. Indeksen bygger på tre innfallsvinkler: undersøkelse av hjemmesidene, om
kommunene besvarte spørsmål de mottok og hvordan kommunene håndterte
innsynskrav. Gamle Tønsberg kommune fikk 15 poeng av 30,5 mulige, noe som ga en
plass i øvre halvdel av resultatlisten. Re kommune fikk 8 poeng av 30,5 mulige, noe
som ga en plass blant de siste hundre av de 423 kommunene som resultatlisten
bestod av.
Tønsberg kommune har tilrettelagt for åpenhet og innsyn i offentlige dokumenter.
Kommunen har godt synlig på sine nettsider en fane for Innsyn, hvor man kan søke i
postlisten, via dokumentsøk, postlister eller i saker.
På nettsiden til Tønsberg kommune finnes også politiske møteplaner med sakslister,
saksfremlegg og protokoller. Kommunestyremøter sendes direkte på nett og er også
tilgjengelig i etterkant av møtene. Også formannskapsmøtene og utvalgsmøtene
strømmes.
I 2018 hadde Tønsberg kommune en forvaltningsrevisjon kalt «Post og arkiv,
offentleglova og forvaltningslov, alle virksomheter.» Revisjonen var rettet mot
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kommunens håndtering av publikums krav om innsyn i kommunale dokument og
beslutningsprosesser. Revisjonen viste at kommunene hadde forbedringspotensial på
dette området. I følge ledelsen i administrasjonen er lagt ned et stort arbeide i etterkant
av prosjektet.

4.1.2

Saksutredning og gjennomføring av kommunestyrets vedtak

Kommunedirektøren har ansvar for at saker til folkevalgte organer er forsvarlig utredet,
og at vedtak blir gjennomført uten ugrunnet opphold. Saksutredningen skal gi et faktisk
og rettslig grunnlag for å treffe vedtak. Hvis kommunedirektøren blir oppmerksom på
faktiske eller rettslige forhold som har sentral betydning for iverksettingen av vedtaket,
skal han si fra om det på en egnet måte.
Det har per mars 2020 ikke vært mange kommunestyremøter i den nye kommunen.
Erfaringen fra ordfører så langt er at saksutredningen i all hovedsak er tilfredsstillende.
Det har nylig vært en samling for alle som skriver politiske saker, med fokus på lik
utforming og klart språk. Det ikke utarbeidet rutiner for rapportering på gjennomføring
av kommunestyrets vedtak ennå, men det er på gang i løpet av våren.

4.1.3

Budsjettering og rapportering

Kommuner skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt
over tid. Kommunen skal utarbeide samordnete og realistiske planer for egen
virksomhet og økonomi og for lokalsamfunnets utvikling.
Kommunestyret skal vedta årsbudsjett og økonomiplan for de fire neste årene.
Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i
kommunale og regionale planer skal følges opp. Økonomiplanen og årsbudsjettet skal
vise kommunestyrets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som
økonomiplan og årsbudsjett bygger på. Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes
opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige. Årsbudsjettet er
bindende. Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel.
Rådmannen har utarbeidet forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2020-2023,
som redegjør for kommunens rammebetingelse og utviklingstrekk, samt føringer,
behov og utfordringer på tjenesteområdene. Budsjett og økonomiplan ble vedtatt av
kommunestyret 12. desember 2019.
Vestfold og Telemark revisjon IKS
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Det rapporteres til kommunestyret hvert tertial, i tillegg til årsrapportering.
Formannskapet orienteres hyppigere. Administrativt rapporteres også månedlig i
rådmannens ledergruppe.
Det har tidligere vært kritisert at Re kommunes budsjetter ikke har vært tilstrekkelig
realistiske, noe som har medført merforbruk.
Som tidligere nevnt er den økonomiske situasjonen i Tønsberg kommune per i dag
krevende. Dette fordrer tydelig styring fra ledelsen.

4.1.4

Aktuelle tema for forvaltningsrevisjon

Tema/selskap

Vinkling

Risiko

Vesentlighet

Åpenhet og innsyn

Rutiner, tiltak og

Høy

Vesentlig for

praksis for håndtering

demokrati og tillit.

av innsynssaker. Bør
kombineres med arkiv
og journal. Foreslås
sent i perioden.
Budsjettering og

Økonomistyring,

rapportering

budsjettrammer og

kommunens

kontroll.

økonomi.

Middels
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4.2 Kommunedirektørens virksomhetsstyring
4.2.1

Internkontroll

Kommunedirektøren skal sørge for at administrasjonen er gjenstand for betryggende
kontroll, jf. kommuneloven § 31-3. I kommunens årsberetning skal det redegjøres for
tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll
med virksomheten. Et nytt krav er at kommunedirektøren minst en gang i året skal
rapportere til kommunestyret og fylkestinget om resultater fra statlig tilsyn.
Det er krav om internkontroll på en rekke særlovsområder, både sektorovergripende og
for de ulike tjenesteområdene i kommunen, f.eks. arbeidsmiljøloven,
personopplysningsloven, opplæringsloven, barnevernloven, helse- og
omsorgstjenesteloven og sosialtjenesteloven.
Godt etablert internkontroll og gode systemer for internkontroll er vesentlig for
oppbygningen av ny kommune. Etter en kommunesammenslåing er det naturlig at det
går noe tid før internkontrollen er oppe og går. Samtidig er kommunen i en sårbar fase
som følge av at sammenslåingen, og da er det viktig å prioritere få internkontrollen på
plass.
Det er kommunalområdet Økonomi og virksomhetsstyring som har ansvaret for
internkontrollen i Tønsberg kommune. Kommunen har ansatt en egen
kvalitetskoordinator. Delegasjonsreglement er vedtatt, både for politisk og
administrativt nivå.
I sitt internkontrollarbeid benytter kommunen det elektroniske systemet Compilo
(tidligere Kvalitetslosen). Systemet skal ivareta og forenkle melding og behandling av
avvik og gjennomføring av risiko og sårbarhetsanalyser, og være et oppdatert bibliotek
over styrende dokumentasjon. Compilo er foreløpig ikke ferdig rigget i kommunen.
Dette skjer nå område for område etter en vedtatt fremdriftsplan.
4.2.2

Etikk og varsling

Et av formålene med kommuneloven er å bidra til at kommuner og fylkeskommuner er
tillitsskapende. KS og Transparency International Norge anbefaler at kommuner og
kommunale foretak og selskap har etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte, og at
retningslinjene bør være behandlet av kommunestyret. I årsberetningen skal
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kommunen gjøre rede for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å
sikre en høy etisk standard.
Arbeidstakere har rett, og til dels plikt, til å varsle om kritikkverdige forhold på
arbeidsplassen. Kommunen som arbeidsgiver plikt til å utarbeide rutiner for varsling av
kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Kravene til rutiner og arbeidsgivers håndtering
av varslingssaker er endret med virkning fra 1.1.2020.
En god ytringskultur blant ansatte, og gode rutiner rundt varsling, er viktig for
lokaldemokratiet. Det er derfor viktig at kommuner og fylkeskommuner gjør det trygt å
ytre seg kritisk om forhold i egen virksomhet. Fra 1.1.2020 er tilrettelegging for et godt
ytringsklima tatt inn i arbeidsmiljølovens formålsparagraf.
Tønsberg kommune har vedtatt etiske retningslinjer. Det er også vedtatt et reglement
for varsling. Disse er nylig gjennomgått med 250 ledere i kommunen for forankring og
videre implementering.

4.2.3

Sykefravær

I gamle Tønsberg kommunes årsmelding for 2018 går det frem at sykefraværet i
kommunen har hatt en betydelig økning i 2018 sammenliknet med de fire siste årene. I
2018 var totalt fravær (det vil si både korttidsfravær og langtidsfravær) på 8,5 %. Dette
til tross for at det arbeides målrettet i virksomhetene med bistand både fra NAV
Arbeidslivssenter, Viken Bedriftshelsetjeneste og kommunens HR-enhet.
I Re kommune målte man tilsvarende fravær til 10,6 % i slutten av 2. kvartal 2018. Det
har også i Re kommune vært stort fokus på å få ned fraværet.
Av Tønsberg kommunes budsjett og økonomiplan går det frem at per andre kvartal
2019 var det samlede sykefraværet i Re og Tønsberg ca 8 %, det vil si at fraværet har
gått ned. Metoden «Tett på» er benyttet i arbeidet med å få ned sykefraværet, og det
er også samarbeidet tett med både NAV lokalt og NAV arbeidslivssentre.
Det var forvaltningsrevisjon av sykefraværet i Re kommune i 2018. Revisjonen viste
enkelte forhold som kommunen burde forbedre.
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4.2.4

Arkiv og dokumentasjon

Kommuner og offentlige organer har ansvar for å dokumentere sin egen aktivitet både i
et kortsiktig og et langsiktig perspektiv. I tillegg har arkivene en samfunnsmessig
betydning for åpenhet, demokratisk aktivitet, forskning og kulturell virksomhet. En
velfungerende postjournal og arkivordning er grunnleggende forutsetninger for å
ivareta dette.
Alle kommuner skal utarbeide en arkivplan som skal innrettes slik at den kan brukes
som et redskap i organets internkontroll med arkivarbeidet.
Flere studier, blant annet tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjoner, har vist at det er
stor risiko for at mye arkivverdig materiale ikke blir arkivert.
En undersøkelse gjennomført av arkivverket i 2019, viser at mange kommuner ikke
foretar overføringer av arkivverdig materiale fra sine elektroniske systemer til
langtidslagring, og at mange kommuner opplever at det er knapphet på ressurser for å
følge de lovkrav som gjelder.
Kommunesammenslåinger utgjør en særlig risiko knyttet til arkiv.
Kommunen benytter ACOS WebSak som elektronisk arkiv.
Kommunens team dokumentforvaltning har blant annet ansvar for postmottak, saks- og
arkivsystem, dokumentflyt, rådgivning, support og kurs. Rådmannen uttaler i budsjettog økonomiplanen at de per i dag ikke ressurser til lovpålagte arkivoppgaver (løpende
kvalitetssikring og avslutting av saker), men at det jobbes med et etterslep på dette
området gjennom en midlertidig ressurs, og et nytt årsverk. Per mars 2020 får vi
opplyst at kommunen nå er a jour i sitt arkiveringsarbeid.
Re kommune hadde tilsyn fra Arkivverket i 2017. Kommunen fikk flere pålegg som
følge av tilsynet.
Tønsberg kommune er medeier i selskapet IKA Kongsberg (Interkommunalt arkiv for
Buskerud, Vestfold og Telemark IKS). IKA Kongsbergs hovedoppgave er å legge
forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring
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av arkivlovens intensjoner og bestemmelser, samt å bevare og formidle deponerte
arkiver som har rettslig, forvaltningsmessig og kulturell verdi.
Ved kommunesammenslåinger følger det av arkivforskriften § 21 første ledd at
arkivene skal overføres til det organet som overtar saksområdet. Ved overføringen skal
det ikke skje noen sammenblanding av de ulike organenes arkiver. Data fra avsluttede
arkiv skal gjøres tilgjengelig i ny løsning i ny kommune. Flytting og transformasjon av
data innebærer alltid en risiko.

4.2.5

Informasjonssikkerhet - personvern

Informasjonssikkerhet omfatter alle tiltak som sikrer konfidensialitet, integritet og
tilgjengelighet til informasjon og IT-systemer, det vil si alt som sørger for å gi korrekt
informasjon til de rette menneskene til rett tid.
Personopplysningsloven gjennomfører EUs personvernforordning (GDPR) i norsk rett
og stiller krav om tilfredsstillende informasjonssikkerhet ved behandling av
personopplysninger. Det kreves dokumentert internkontroll. Kommunen skal ha en
komplett oversikt over alle personopplysninger som kommunen behandler, både
innenfor de ulike tjenesteområdene og internt med kommunens ansatte og politikere.
Basert på disse oversiktene skal kommunen vurdere risiko og opprette rutiner og et
aktivt system for avvikshåndtering. Kommunen skal ha databehandleravtaler med alle
som behandler personopplysninger på vegne av kommunen, f.eks. leverandører av ITsystemer. Kommuner og fylkeskommuner skal gjennomføre og dokumentere
opplæring av alle ansatte innenfor personvern og informasjonssikkerhet.
Alle de tekniske mulighetene som kommunene i dag har, medfører et særskilt ansvar
for ivaretakelse av innbyggerne personvern. Datatilsynet sendte nylig ut varsel om
overtredelsesgebyr til en kommune som hadde behandlet helseopplysninger i en digital
læringsplattform i strid med regelverket.
Tønsberg kommune har som ambisjon å være en åpen, profesjonell og tilgjengelig
kommune. Kommunen har en personvernerklæring på sine hjemmesider. Her
beskrives blant annet nærmere hvordan kommunen behandler personopplysninger.
Kommunen har oppnevnt personvernombud, og det er lenke til personvernombudets
kontaktinformasjon fra hjemmesiden. Arbeidet med å lage en digital strategi er i gang,
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og forventes ferdigstilt våren 2020. GDPR er inntatt i kvalitetssystemet, og Jarlsberg
IKT er tungt inne dette arbeidet.

4.2.6

Anskaffelser

Reglene om offentlige anskaffelser skal bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser,
og at det offentlige opptrer med integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige
anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. Anskaffelser over en viss verdi skal
kunngjøres og gjennomføres i samsvar med regulerte prosesser, og KOFA6 kan ilegge
gebyr for ulovlige direkteanskaffelser.
Reglene om offentlige anskaffelser skal også bidra til å motvirke sosial dumping,
ivareta miljøhensyn og motvirke brudd på menneskerettighetene. Kommunene skal ha
ulike tiltak for å overholde disse kravene.
Tønsberg kommune deltar i innkjøpssamarbeidet Vestfold offentlige
innkjøpssamarbeid (VOIS). VOIS ble etablert i 01.01.96 og er et formalisert samarbeid
mellom alle kommunene i gamle Vestfold fylke, og flere andre offentlige virksomheter
og foretak, blant annet Høgskolen i Sørøst Norge, på avtalenivå.
Tønsberg kommune har en anskaffelsesrådgiver. Samtidig foretas mange anskaffelser
ute hos virksomhetene. Det er satt i gang et prosjekt på dette området, med det som
formål å utrede sentralisering av innkjøpene.
Det kan være risiko for at kommunen ikke følger opp samfunnsansvaret ved
anskaffelser, i samsvar med de skjerpede lovkravene som har kommet de siste årene.
Særlig risiko er det knyttet til oppfølging av kontraktsvilkår om samfunnsansvar
(barnearbeid, menneskerettigheter m.m.)

4.2.7

Offentlig støtte

EØS-avtalen forbyr tildeling av offentlig støtte til foretak, dersom støtten kan vri eller
true med å vri konkurransen og påvirke samhandelen innen EØS-området. Kommunen
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kan gi lovlig støtte innenfor de rammene og prosedyrekravene som følger av reglene
om offentlig støtte.
En del kommuner tilbyr selv eller gjennom eierskap, varer og tjenester i
konkurranseutsatte markeder, f.eks. badeland, kafedrift, utleie av næringseiendom.
Konkurranseutsatt aktivitet skal være tydelig atskilt fra annen offentlig virksomhet, slik
at det ikke skjer en ulovlig kryssubsidiering. Investeringer i næringsvirksomhet og
omsetning av offentlig eiendom kan også gi risiko for ulovlig støtte.

4.2.8

Kunst

Kommunens kunst kan utgjøre store verdier, både økonomisk, kulturelt og historisk.
Kommunen bør derfor ha en oppdatert oversikt over den kunsten som kommunen har
ansvar for, og gode rutiner for å ta vare på og sikre disse verdiene. Ansvarsforhold for
administrasjon og forvaltning av kunst i kommunen, her under om kunstverk er
tilstrekkelig forsikret bør være avklart og dokumentert.
Tønsberg kommune har tidligere kartlagt hva de har av kunst. Det er usikkert om Re
kommune har gjort det samme. Registeret synes ikke revidert i senere tid.

Aktuelle tema for forvaltningsrevisjon
Tema/selskap

Vinkling

Risiko

Vesentlighet

Internkontroll, inkl.

Gjennomføring og

Høy

Vesentlig for kontroll

avvik

implementering.

og styring av

Aktuelt mot slutten av

virksomheten

perioden.
Sykefravær

Kommunens

Middels

Grunnleggende

forebyggende rutiner

forutsetning for at

og tiltak, samt

kommunen skal kunne

sykefraværsoppfølging

levere tjenester til
innbyggerne.

Arkiv

Vinkling under

Høy

Vesentlig for oversikt

overordnet om

over egen

internkontroll,

saksbehandling og

arkivplan og

dokumenthåndtering.
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Tema/selskap

Vinkling

Risiko

Vesentlighet

kompetanse avklares

Også vesentlig for å

ved bestilling:

sikre innsyn og ivareta



innbyggermedvirkning.

Arkivdanning
(journalføring og
arkivering) og
offentlig innsyn



Bevaring (uttrekk
fra fagsystem i ny
kommune og
bevaring av arkiv
fra Re og gamle
Tønsberg).

Informasjonssikkerhet Etterlevelse av GDPR,
– personvern

Anskaffelser

Høy

Vesentlig for at

kan vinkles mot et

personopplysninger

eller flere utsatte

ikke kommer på

tjenesteområder

avveie.

Etterlevelse av

Middels

regelverket, eventuelt

Vesentlig for tillit og
omdømme

kun den delen som
omhandler
samfunnsansvar
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4.3 Tjenesteyting – kvalitet, rettssikkerhet og produktivitet
Kommunene forvalter en stor del av fellesskapets midler. Det meste av disse midlene
blir brukt til å produsere de tjenestene som innbyggerne trenger. Tjenestene skal ha
det omfang og den kvalitet som loven krever, og skal produseres så effektivt som
mulig.
Strukturen i framstillingen videre følger den organiseringen kommunen har per januar
2020, med fem kommunalområder;


Oppvekst og læring



Mestring og helse



Samfunns- og næringsutvikling



Kultur, nærdemokrati og inkludering



Eiendom og tekniske tjenester

4.3.1

Oppvekst og læring

Innenfor kommunalområdet Oppvekst og læring er det 1610 årsverk. Vi vil i det videre
vurdere de mest vesentlige feltene innenfor dette kommunalområdet.

Barnehage
Som eier og myndighetsutøver har kommunen mange oppgaver på
barnehageområdet. Kommunen skal blant annet sørge for plass til alle barn med rett til
barnehageplass, drifte egne barnehager i samsvar med gjeldende krav, godkjenne
barnehager, yte tilskudd til private barnehager, samordne opptak, drive veiledning og
føre tilsyn både etter barnehageloven og etter forskrift om miljørettet helsevern i skoler
og barnehager.
Det er nasjonal maksimalpris for barnehageplass, rett til søskenmoderasjon og
moderasjonsordninger for lavinntektsfamilier (prisreduksjon og gratis kjernetid).
Barnehagene i Tønsberg er organisert som tjenesteområder under kommunalområdet
Oppvekst og læring. De tre tjenesteområdene er har vært sitt geografiske område, og
hver sin virksomhetsleder.
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Det er 53 barnehager i Tønsberg kommune. Av disse er 27 kommunale, 25 private og
en åpen kommunal barnehage. I rådmannens budsjett og økonomiplan fremgår at ut
ifra dagens prognoser for barnetallsutvikling i kommunen, ser det ut som om
kommunen, etter allerede vedtatt utbygging av Skjeggestadåsen barnehage med 72
plasser, vi ha tilstrekkelig kapasitet. Det vil likevel kunne være mangel på plasser i
enkelte områder. Antall barn med behov for spesialundervisning i barnehagen økte fra
60 i 2017 til 76 i 2018. Omfanget av vedtakstimer vil føre til et stort press på denne
tjenesten.
Kostra-tall viser at både gamle Tønsberg og Re kommune lå noenlunde på snittet i
forhold til alle sentrale målingsindikatorer. Av tall fra Utdanningsdirektoratet følger at
både gamle Tønsberg og Re har en høyere andel av barnehageansatte med
pedagogisk utdannelse enn landsgjennomsnittet. Gamle Tønsberg hadde full
barnehagedekning i 2019, mens Re hadde en dekningsgrad på 89,2 %. Andelen barn
med ekstra ressurser økte fra 2017 til 2018 i både gamle Tønsberg, Re og de
kommunegruppene disse sammenliknes kan sammenliknes med.
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark uttaler til revisjonen at de har vært relativt tett på
denne delen av administrasjonen i noe tid, og at de alt i alt ikke bekymret for
barnehageområdet.

Grunnskole
Kommunen har ansvaret for grunnskoleopplæringen. Kommunen skal sørge for at
pplæringen tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte elev, jf.
opplæringsloven § 1-3. Dette stiller store krav til planlegging og organisering.
Kommunen skal ha et system som gjør det mulig å vurdere om kommunen ivaretar
sine forpliktelser etter opplæringsloven, jf. § 13-10.
Kompetanseheving i barne- og ungdomsskolen er fortsatt et nasjonalt satsingsområde.
Det legges særlig vekt på videreføring og utvidelse av antall plasser på lederutdanning
for rektorer, og videreføring og økte økonomiske intensiver til å gjennomføre etter- og
videreutdanning for lærere. Fylkesmannen i Vestfold og Telemark informerer om at det
i de siste årene har vært en jevn, og til dels markert, økning i antall søknader som er
anbefalt og godkjent fra skoleeier.
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Grunnskolen i Tønsberg er organisert som et tjenesteområde under Oppvekst og
læring. Det er 19 kommunale skoler i Tønsberg kommune. I de nærmeste årene vil
enkelte skoler få utfordringer med å ta inn alle barn i skolekretsen, mens andre skoler
vil oppleve en nedgang i elevtallet. Høsten 2020 starter Skagerak International School
Tønsberg opp, hvis godkjenning blir gitt av Utdanningsdirektoratet. Skolen er planlagt
for 220 elever, og forventes å ta deler av elevveksten. Samtidig vil kommunen trekkes i
rammetilskuddet for de elevene som går til Skagerak.

Fra høsten 2020 innføres nye læreplaner i grunnskolen. Dette innebærer at de
tradisjonelle lærebøkene i stor grad vil erstattes av elektroniske lærebøker,
nettressurser, apper og programvare. Anslaget for innkjøp av nødvendig antall digitale
enheter stipuleres til 11,4 millioner kroner. I tillegg kommer kostnader til digitale tavler,
kompetanseutvikling mm.
Kommunen skal sikre at elevene har et godt fysisk og psykososialt miljø på skolen, jf.
opplæringsloven § 9a-1. Loven stiller klare krav om handleplikt og prosedyre i slike
saker. Et trygt og godt skolemiljø er grunnleggende for læring. Re kommune hadde et
prosjekt om skolemiljø i 2017. I løpet av de senere år har flere skoler, særlig i gamle
Tønsberg, hatt utfordringer på skolemiljøområdet.
De elevene som ikke får tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen har rett
til å få spesialundervisning. Opplæringstilbudet til elever med spesialundervisning skal
ha et slikt innhold at det samlede tilbudet til eleven gir et forsvarlig utbytte av
opplæringen, i forhold til andre elever og i forhold til de opplæringsmålene som er
realistiske for eleven.
I 2018 fikk 9,1 % av elevene i grunnskolen i Tønsberg kommune spesialundervisning.
Andelen økte til 9,3 % i 2019. For Re var andelen 9,9 % i 2018 og 8,7 % i 2019.
Andelen elever med spesialundervisning var høyere i Tønsberg og Re enn hva som
var tilfelle for sammenliknbare kommuner og landsgjennomsnittet uten Oslo (7,9 % i
2018 og 7,8 % i 2019). Tall fra Kostra viser at antall timer til spesialundervisning per
elev i Tønsberg og Re kommune ligger noenlunde på snittet.
Det følger av rådmannens budsjett og økonomiplan at Oppvekst og læring for 2020 har
et innsparingskrav på 2 %. Skolene har fått et samlet innsparingskrav på 15,5 millioner
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kroner. Rådmannen uttaler i denne forbindelse at lærernormen skal overholdes så
langt det er mulig, men at skolene kan komme til å få utfordringer med både
lærernormen og med ressurser til spesialundervisning.
Vold og trusler om vold mot ansatte i skolen er et økende problem. Dette må håndteres
av skoleeier. Det kan være usikkerhet knyttet til hvilke hendelser som bør anses som
avvik.

SFO
Kommunen skal tilby SFO til alle som ønsker det. Ordningene skal ha vedtekter i
samsvar med opplæringsloven § 13-7, og elever i SFO skal sikres et godt fysisk og
psykososialt miljø. Utover dette er det ikke fastsatt nasjonale kvalitetskrav til
skolefritidsordningen. SFO kan finansieres med foreldrebetaling (selvkost), jf. § 13-7.
Tønsberg kommune tilbyr SFO til alle elever i 1.-4. trinn, og for alle barn med spesielle
behov på 1.–7. trinn. SFO kan tilpasses antall dager man ønsker tilbudet, og det kan
også søkes om kun morgenplass. Egenbetalingen i SFO har vært lavere i Re
kommune enn i Tønsberg. Konsekvensene av nye harmonerte satser medfører at
brukerbetalingen øker relativt markant for familiene i gamle Re. Innføring av makspris
ut fra husstandens samlede inntekt vil kunne motvirke denne økningen for noen
familier. Det er søskenrabatt for andre og tredje barn.

Skoleskyss
Elever med lang eller farlig reisevei og elever som på grunn av sykdom eller
funksjonshemming har behov for skyss, har krav på gratis skoleskyss.
Myndighetsutøvelse og det praktiske og økonomiske ansvaret for skyssen er delt
mellom kommunen og fylkeskommunen, avhengig av hva som er grunnlaget for retten
til skyss for den enkelte elev, jf. opplæringsloven § 13-4.
Tønsberg kommune tilbyr skoleskyss til alle elever som bort mer enn 4 km fra skolen (2
km i første klasse), elever som må reise med båt, elever som har behov for skoleskyss
på medisinsk grunnlag og elever som har vedtak om skoleskyss til annen skole enn
nærskolen eller på grunn av farlig skolevei. Skoleskyssordningen administreres og
organiseres av Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Vestfold og Telemark revisjon IKS

27

Risiko og vesentlighetsanalyse 2020-23 – Tønsberg kommune

PPT
Hver kommune skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste, eventuelt i samarbeid med
andre kommuner. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet
med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til
rette for elever med særlige behov. Elever som ikke har eller kan få tilfredsstillende
utbytte av den ordinære undervisningen, har rett til spesialundervisning, jf.
opplæringsloven § 5-1. Det er store forskjeller mellom kommuner og mellom skoler når
det gjelder antall elever med vedtak om spesialundervisning.
Spesialpedagogisk hjelp er kostbart, og kan være vesentlig i et økonomisk perspektiv.
Tjenestekvalitet kan være vesentlig fordi de som trenger tjenesten er en sårbar gruppe,
og riktig tilrettelegging av undervisningen kan ha stor betydning for læringsmuligheter
og et godt voksenliv for den enkelt.
PPT ivaretar en sårbar elevgruppe. Det er derfor viktig at PPT har tilstrekkelig
kompetanse og kapasitet til å fatte riktige vedtak og følge opp elevgruppen som er i
behov av spesialpedagogisk hjelp
PPT i Tønsberg kommune undersøker om barn og unge kan ha behov for ekstra hjelp i
barnehage og skole, gir hjelp til voksne som ønsker utredning og tilbyr opplæring, råd
og veiledning til foreldre, ansatte i barnehager og skoler. De jobber både på system- og
individnivå, og innenfor både skole og barnehage.
I forbindelse med kommunesammenslåingen og ny organisering i sektoren har PPT
redusert sin bemanning med 1,5 årsverk. Som følge av innsparingskravet vil
bemanningen forbli på dette nivået inntil videre.
I årsmeldingen til gamle Tønsberg kommune fra 2018 går det frem at PPT strevde med
etterslep av saker og kapasitet.

Barneverntjenesten
Barnevernets oppgaver er regulert i lov om barnevernstjenester. Hovedoppgaven er å
sikre at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår, og at de som lever under forhold som
kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.
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Barneverntjenesten skal medvirke til at barns interesser ivaretas også av andre
offentlige organer, og skal samarbeide med andre sektorer og forvaltningsnivåer.
Det er gjort flere endringer i barnevernloven i 2018, og forslag til ny barnevernslov har
vært på høring i 2019. Lovendringene vil ytterligere styrke barnets perspektiv og bidra
til økt vekt på forebygging og tidlig innsats.
Antall barn og unge i Norge som får hjelp fra barnevernet har økt. Fra 2013 til 2018
økte antallet bekymringsmeldinger på landsbasis fra 52 000 til 57 000, og 83 % av
bekymringsmeldingene gikk videre til en undersøkelsessak i 2018.
Barneverntjenesten skal ivareta en sårbar målgruppe som ikke alltid kan ivareta egne
behov og ønsker. Det er derfor særlig viktig at barneverntjenesten har tilstrekkelig
kompetanse og kapasitet til å fatte riktige vedtak og følge dem opp systematisk over
tid.
Det er ofte flere og sammensatte årsaker til at utsatte barn og unge kommer i kontakt
med barnevernet. Barna og deres familier får ofte bistand fra flere etater. Å sikre et
tverrfaglig samarbeid er derfor viktig.
Det har i løpet av den senere tiden vært flere barnevernssaker i
menneskerettighetsdomstolen. Norge har tapt flere av disse. Sakene er av ulik
karakter, men det går igjen i flere av sakene at det etterlyses bedre dokumentasjon av
barneverntjenestens vurderinger.
Barneverntjenesten i Tønsberg hører inn under Virksomhet Barn og Unge, innenfor
kommunalområdet Oppvekst og læring. Barneverntjenesten er organisert i fem team;
mottaksteam, undersøkelsesteam, oppfølgingsteam, omsorgsteam og tiltaksteam.
Tall fra KOSTRA viser at gamle Tønsberg i 2019 hadde flere barn både med
meldinger, undersøkelser og tiltak enn kostragruppe 13 og landet for øvrig. Ra
kommune lå mer på snittet. Både gamle Tønsberg og Re lå over både kostragruppe 13
og landsgjennomsnittet når det gjaldt saker som avsluttes innen tre måneder; 99 % av
sakene i Tønsberg og 100 % i Re.
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Fylkesmannen i Vestfold har fulgt barneverntjenesten i Tønsberg relativt tett opp de
senere årene. Fylkesmannen uttrykker ingen særskilt bekymring for denne tjenesten.

Helsestasjon og skolehelsetjeneste
Kommunen skal tilby helsestasjons- og skolehelsetjeneste til barn og ungdom 0-20 år.
Tilbudet skal fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold, og
forebygge sykdommer og skader, jf. helsestasjonsforskriften §§ 1-1 og 2-1.
I følge Barneombudet opplever mange at det er for få helsesøstre og at de har for liten
tid på skolen. Dette understøttes av undersøkelser som viser at helsesøstre verken har
tid til å gjøre de lovpålagte oppgavene eller til oppsøkende arbeid og
informasjonsarbeid.
I 2017 utarbeidet Helsedirektoratet en nasjonal faglig retningslinje for det
helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
Retningslinjene er utarbeidet for å tydeliggjør de faglige kravene til hvordan tjenesten
for barn og unge 0–20 år skal være. Den består også av anbefalinger om hvordan
innholdet i tjenesten bør være for å oppnå god praksis og dermed også faglig
forsvarlighet i hele landet.
I Tønsberg kommune er helsestasjon og skoletjenesten lagt inn under Forebyggende
helsetjenester, som igjen er organisert under Virksomhet Barn og Unge i
kommunalområdet Oppvekst og læring. I Forebyggende enhet finnes også
jordmortjeneste, legetjeneste, ergoterapi og fysioterapi, noe som legger til rette for
tverrfaglig samarbeid. I 2019 hadde Tønsberg kommune 50,7 årsverk per 10 000
innbyggere i helsestasjon og skolehelsetjenesten. Re kommune hadde 48,4 årsverk
per 10 000 innbyggere. Antall årsverk for gamle Tønsberg er høyere enn
landsgjennomsnittet og sammenliknbare kommuner, mens tallet for Re er mer på snitt.

Aktuelle tema for forvaltningsrevisjon
Tema/selskap

Vinkling

Risiko

Vesentlighet

Grunnskole

Rutiner, tiltak og praksis for å

Høy

Vesentlig for

sikre et godt skolemiljø.
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PPT

Vold og trusler om vold mot

Berører alle

ansatte i skolen.

skolebarn.

Kvalitet i vedtakene og

Høy

saksbehandlingstid

Vesentlig for
en sårbar
elevgruppe.

Barnevern

Saksbehandlingskompetanse Middels

Vesentlig for å

– dokumentasjonsplikt

fatte riktige
vedtak og for
rettssikkerhet.

Helsestasjon og

Helsefremmende og

skolehelsetjeneste

forebyggende arbeid (basert

en sårbar

på kravene i

gruppe.

Middels

Vesentlig for

Helsedirektoratets veileder).

4.3.2

Mestring og helse

Kommunalområdet Mestring og helse har ansvar for helhetlig helse- og omsorgstilbud
av god kvalitet til kommunens voksne innbyggere. Det er 1244 årsverk på
kommunalområdet.
Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen får tilbud om
nødvendige helse- og omsorgstjenester. Dette omfatter alle pasient- og brukergrupper,
herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse,
rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. Kommunen har plikt
til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at tjenestenes
omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift.

Samhandlingsreformen
Kommunen skal sørge for bevilgninger som er nødvendige for å yte tjenester og sette i
verk tiltak som kommunen har ansvaret for. Kommunen skal inngå samarbeidsavtale
med regionalt helseforetak om utskrivningsklare pasienter, jf. lov om kommunale helseog omsorgstjenester § 6-1. Kommunene må betale helseforetakene for pasienter som
er utskrivningsklare fra sykehus, dersom kommunen ikke kan ta imot pasientene som
avtalt. Departementet har gitt nærmere bestemmelser om ordningens omfang og
innhold, jf. forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter.
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Kommunene skal ha et døgntilbud for øyeblikkelig hjelp, både for somatiske lidelser og
for voksne pasienter med psykisk helse- og/eller rusmiddelproblemer jf. helse og
omsorgstjenesteloven § 3-5.
Gamle Tønsberg kommune hadde i 2014 en forvaltningsrevisjon der temaet var
kommunens tilpasning til samhandlingsreformen. Revisjonen påpekte flere områder
som burde forbedres.

Omsorgstilbud i og utenfor institusjon
Kommunene har ansvar for tjenestetilbudet til alle mennesker med behov for pleie- og
omsorgstjenester, uten hensyn til alder eller diagnose. Omfanget av pleie- og
omsorgstjenestene har økt de siste årene. Økende behov skyldes både at det
blir stadig flere eldre, særlig i aldersgruppen over 90 år, og at det har vært en sterk
økning i antall yngre mottakere (under 67 år).
Kommunale helse- og omsorgstjenester består i hovedsak av hjemmetjenester (for
eksempel hjemmesykepleie og praktisk bistand), opphold i institusjon/sykehjem, tilbud
om avlastningstiltak, støttekontakt og omsorgslønn. Personer under 67 år med
langvarig og stort behov for personlig assistanse har rett til å få tjenestene organisert
som brukerstyrt personlig assistanse, jf. pasient og brukerrettighetsloven § 2-1d.
Det følger av rådmannens budsjett og økonomiplan at selv om helse- og
omsorgsområdene i både gamle Tønsberg kommune og Re kommune har gjennomført
effektiviseringsprosesser i flere runder de siste årene, så har det ikke vært mulig å
kompensere for kostnadsveksten. Innen området Mestring og helse er det stor økning i
antall brukere, både innenfor eldreomsorgen, men også innen avhengighet og psykisk
Helse, og generelt for alle brukere under 67 år. Et eksempel er antall brukere i
hjemmetjenesten, som har hatt en vekst på over 11 % de siste tre årene. Den
nasjonale målsettingen om å flytte stadig flere oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til
kommunene er godt i gang, men rådmannen påpeker at ressurser ikke følger i samme
grad som oppgavene kommunen er pålagt.
Det er planlagt en omfattende sykehjemsutbygging i de neste årene. Den største er
Hogsnes sykehjem, som skal ha 120 plasser.
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Tildeling helse- og omsorgstjenester
Tildeling helse- og omsorgstjenester behandler alle søknader om helse- og
omsorgstjenester til personer over 20 år. Det er felles søknadsskjema for alle
tjenestene.
Tønsberg kommune har kommunale boliger som kommunen leier ut. Man kan søke om
å leie en kommunal bolig hvis man ikke kan skaffe seg et sted å bo på grunn av dårlig
økonomi, helse eller sosiale problemer.
Fylkesmannen i Vestfold mottok i 2019 17 klager på vedtak om helse- og
omsorgstjenester i Tønsberg. Av disse ble 14 stadfestet og tre ble opphevet og sendt
tilbake til kommunen for ny behandling. Fra Re mottok Fylkesmannen seks klager. Alle
ble stadfestet av Fylkesmannen. Saksbehandlingstiden var i gjennomsnitt på 0,9
måneder i Tønsberg og 1,4 i Re. Tallene er noenlunde på linje med gjennomsnittet i
regionen.
Kommunene undersøker for tiden hvilket nivå Tønsberg kommune tildeler helse- og
omsorgstjenester på, sammenliknet med andre kommuner. Fra kommunens side er
ønskelig å gå bredere inn på dette feltet, for også å se nærmere på praksis for
evaluering av tildelte tiltak, og om noen tjenestemottakere kan/bør hektes av
ordningen.

Psykisk helse og rus
Kommunene har en sentral rolle i å identifisere, utrede, behandle og følge opp
personer med psykiske lidelser. Dette er også et felt med behov for koordinerte
tjenester og tverrfaglig samarbeid, både innad i kommunen og med
spesialisthelsetjenesten. Både skolehelsetjenesten og PPT kan ha en viktig rolle i
arbeidet med å forebygge sykdom. Kommunen skal også skaffe bolig og sikre
nødvendig bo-oppfølging til dem som trenger det.
Fra 2019 skal kommunene også betale for pasienter innen psykisk helsevern som blir
liggende på sykehus i påvente av kommunalt tilbud.
Fra 2020 skal alle kommuner skal ha psykologkompetanse. Rekruttering av flere
psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene er en av regjeringens
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satsinger for å styrke kvalitet og kompetanse i det tverrfaglige arbeidet innen psykisk
helse og rus, vold- og traumefeltet. Det er lagt til rette for at alle landets kommuner kan
motta tilskudd til lønn til psykologstillinger.
Innenfor rusomsorgen er det behov både for forebyggende arbeid og tiltak knyttet til
behandling. Dette er et område med behov for koordinering internt i kommunen og
mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.
Prop. 15S (2015-2016) er regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet, i perioden 2016
til og med 2020. Forslagene omhandler tiltak som skal legge til rette for en forbedret,
forsterket, tverrsektoriell og samordnet innsats. Det fremgår av proposisjonen at
regjeringen foreslår å øke bevilgningene til rusfeltet med 2,4 mrd. kroner i perioden
2016–2020. Det har skjedd en opptrapping av bevilgninger til rusfeltet, likevel ikke i
nevnte størrelsesorden.
I Tønsberg kommune finnes flere tilbud dersom man har det vanskelig som følge av
rus eller psykiske utfordringer, eller vil lære mer om hvordan man vil ta vare på sin
psykiske helse. Blant tilbudene finnes flere lavterskeltilbud der man bare kan møte
opp. Kommunen har også et pakkeforløp for psykisk helse og rus, som skal bidra til
gode koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. Tønsberg kommune har
kommunepsykolog.

Barnefattigdom
Bekjempelse av fattigdom er et av FNs bærekraftmål. Gjennom sitt ansvar for å
forebygge sosiale problemer og bedre levekårene for vanskeligstilte, er kommunen en
viktig aktør i innsatsen mot barnefattigdom. Kommunens ansvar på dette området er
først og fremst regulert gjennom barnevernloven og sosialtjenesteloven.
Tall fra Bufdir7 viser at ett av ti norske barn vokser opp i fattigdom. Trenden de siste
årene har vært at antall barn som vokser opp i fattigdom øker.

7

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er underlagt Barne- og familiedepartementet (BFD),
og er et fagorgan på områdene barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling
og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner.
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En undersøkelse Riksrevisjonen har gjort, viser at samarbeid og koordinering av
tjenester rettet mot barnefattigdom ikke er godt nok i mange kommuner. I desember
2016 ble det derfor laget retningslinjer for samarbeid mellom barneverntjenesten og
NAV.
Det kan være risiko for at samarbeid og koordinering av tjenester rettet mot
barnefattigdom ikke er godt nok, og kommunestyrets vedtak om tiltak og prioriteringer
ikke følges opp.
Bufdir har utarbeidet en statistikkbank hvor man kan få opp hvordan kommuner gjør
det opp mot landssnitt på barnefattigdom. På de aller fleste parameterne gjorde gamle
Tønsberg og Re det noe bedre enn snittet både i fylket og i landet.
I desember 2019 vedtok kommunestyret i Tønsberg at barnetrygden skulle holdes
utenfor beregning av sosialhjelp. Dette er en videreføring av praksis fra Re kommune.

Krisesenter
Kommunen skal sørge for et krisesentertilbud som skal kunne brukes av personer som
er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, og som har behov for
rådgivning eller et trygt og midlertidig botilbud. Kommunen skal sørge for god kvalitet
på tilbudet. Det er fastsatt nærmere krav til organisering, innhold og samordning med
andre instanser i lov og forskrift.
Krisesenteret i Vestfold er en stiftelse, som startet sitt arbeid for voldsutsatte kvinner og
barn i 1981. Krisesenteret i Vestfold ligger i Tønsberg, og er Krisesentertilbud for alle
kommunene i gamle Vestfold fylke.
Det kan være risiko for at et krisesenter ikke ivaretar kravene til organisering, innhold
og fysiske rammer, for at de formelle og økonomiske rammene rundt ordningen ikke er
godt nok ivaretatt, risiko knyttet til samordning mellom krisesenteret og andre
kommunale instanser: meldeplikt barnevern, barnefattigdom, NAV m.m.
I regi av Bufdir har Fylkesmannen relativt nylig hatt tilsyn med om Vestfoldkommunene sørger for at Krisesenteret i Vestfold oppfyller sine forpliktelser etter loven.
Det ble avdekket at verken krisesenteret eller flere av kommunene hadde et fullgodt
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tilbud til sårbare grupper, særlig innenfor personer innenfor rus og psykiatri som var i
behov av et krisesentertilbud. Dette ble fulgt opp på kommunalt nivå.
Aktuelle tema for forvaltningsrevisjon
Tema/selskap

Vinkling

Risiko

Vesentlighet

Psykisk helse og rus

Koordinerte tjenester -

Høy

Vesentlig for velferd til

kvalitet i tjenesten.

svake grupper.

Arbeidsmiljø (vold/
trusler mot ansatte).
Tildeling av tjenester

Tildeling og oppfølging

Høy

av tjenester
Barnefattigdom

Tiltak for fattige

Vesentlig for velferd til
svake grupper.

Høy

barnefamilier.

Vesentlig for å sikre
gode oppvekstvilkår.

Tverrfaglig samarbeid.

4.3.3

Samfunns- og næringsutvikling

Næringsutvikling
En av oppgavene til kommunen som planmyndighet er å vurdere og ta hensyn til
næringsutvikling og næringsbebyggelse i kommunen. Enkelte kommuner har egne
næringsplaner og egne virkemidler knyttet til disse, mens andre har organisert arbeidet
i ulike former for næringsselskap/samarbeid.
Næringsutvikling i Tønsberg kommune er bindeleddet mellom næringslivet,
næringslivsorganisasjonene, politiker og administrasjon. Tjenesten jobber for god
kommunikasjon mellom de ulike aktørene, og deltar aktivt i kommunale og regionale
planprosesser for å bidra til at næringslivets interesser blir ivaretatt. Næringsutvikling
har en egen facebook-side og er synlig i det lokale mediebildet.

Folkehelse
Gjennom folkehelseloven § 5 er kommunene pålagt å ha nødvendig oversikt over
helsetilstanden i befolkningen, og de positive og negative faktorer som kan virke inn på
denne. Dette for å sikre en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, samt utjevner
sosiale ulikheter i helse. En utjevning av bakenforliggende årsaker til sosiale ulikheter i
helse er nødvendig for at alle borgere skal oppleve like muligheter og gode levekår i
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samfunnet. Et samfunn med store helseulikheter basert på sosial bakgrunn kan føre til
store kostnader.
Tønsberg kommune har en egen folkehelsekoordinator. Kommunen skal også bli
vertskommune for en frivillighetskoordinator i 50-80 % stilling finansiert av
fylkeskommunen. Dette er et prosjekt som går over tre år, og er en del av arbeidet i
program for folkehelse i Vestfold. Arbeidet foregår i samarbeid med fylkeskommunen
og kommunene i Vestfold.

NAV
Formålet med sosialtjenesteloven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til
sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo
selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i
samfunnet. Utsatte barn og unge og deres familier skal få et helhetlig og samordnet
tjenestetilbud.
Kommunen skal ha kunnskap om innbyggernes levekår, finne forebyggende tiltak og
tilby tjenester som skal bidra til sosial trygghet og bedre levekår for økonomisk
vanskeligstilte.
På landsbasis har utbetalingene til sosialhjelp økt de siste årene. I 2018 ble det utbetalt
6,95 milliarder kroner i økonomisk sosialhjelp, en sum som er 3,2 prosent over 2017tallene, målt i faste priser. Ifølge SSB er det betydelige forskjeller mellom kommunene.
I gamle Tønsberg kommune steg antallet sosialhjelpsmottakere fra 1 445 i 2016, til
1 483 i 2017 og 1 526 i 2018. Den gruppen mottakere som fikk sosialhjelp i seks
måneder eller mer økte fra 497 til 558 i samme periode. Antall barn i familier som
mottok sosialhjelp økte fra 580 til 726. For Re sitt vedkommende har det også vært en
viss økning i antall sosialhjelpsmottakere; 268 i 2016, 270 i 2017 og 285 i 2018. For
øvrig er tendensene stabile i Re, og det har vært en positiv utvikling hva gjelder antall
sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt.
I 2018 er det innført begrensninger i hvor lenge man kan motta den statlige ytelsen
arbeidsavklaringspenger. Fra 2017 til 2018 økte utgifter til sosialhjelp i Norge med
rundt 500 millioner kroner. En tredel av økningen gjelder tidligere mottakere av
arbeidsavklaringspenger.
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For personer med behov for økonomisk sosialhjelp er det viktig å få en rask avgjørelse.
Fylkesmannen i Vestfold mottok 56 klager på sosiale tjenester i NAV i Tønsberg i
2019. Av disse ble 49 stadfestet, fire ble endret helt eller delvis og tre ble opphevet og
sendt tilbake til kommunen for ny behandling. Fra Re mottok Fylkesmannen 17 klager.
15 av disse ble stadfestet, en helt eller delvis endret og en opphevet og sendt tilbake til
kommunen for ny behandling. Saksbehandlingstiden var i gjennomsnitt på 1,4
måneder i Tønsberg og 1,1 i Re. Tallene er på linje med gjennomsnittet i regionen.

Siden 2017 har det vært krav om at det skal stilles vilkår om aktivitet for tildeling av
økonomisk stønad til personer under 30 år, med mindre tungtveiende grunner taler mot
det. Konsekvensen av at kommunene ikke følger opp dette, kan være økt passivisering
og økte sosialhjelpsutbetalinger for kommunen. Fylkesmannen har gjort flere tilsyn
som viser at mange kommuner i Norge ikke sikrer at vilkår brukes i tråd med lovkravet.
Det er generelt risiko for at kommuner ikke følger godt nok opp denne aktivitetsplikten.
Tønsberg kommune har et godt arbeidsmarked, men samtidig nest høyest ledighet
blant kommunene i Vestfold og en av kommunene med flest langtidsledige. En sentral
utfordring for kommunen fremover vil derfor være å bidra til å øke inkluderingsgraden
og sikre flest mulig av kommunens innbyggere arbeid. Dette er avgjørende både for å
redusere kommunen og statens velferdsytelser, men også for å sikre den enkelte
innbygger mulighet for deltagelse og meningsbærende liv og for å bekjempe
barnefattigdom og annet utenforskap. Ca. halvparten av langtidsledige arbeidssøkere
mottar sosialhjelp som livsoppholdsytelse, enten som supplering til annen ytelse
(dagpenger) eller som hovedinntektskilde. Dette er betydelige utgifter for kommunen
og gir stor risiko for den enkelt i forhold til utenforskap og helseutfordringer.
Totale utgifter til sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet i Tønsberg kommune har økt
kraftig de siste årene. I utgangspunktet er budsjettet til sosialhjelp noe underbudsjettert
med 3,5 millioner kroner, basert på prognoser for 2019. At kommunestyret nylig vedtok
vedtatt at barnetrygden skal holdes utenfor beregning av sosialhjelp i 2020 gir
ytterligere kostnader.
Administrativ ledelse i Tønsberg kommune har stilt spørsmål ved om kommunen har
en større andel innbyggere på kommunale ytelser enn hva sammenliknbare kommuner
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har, rettere sagt om andelen av innbygger på uføreytelser burde ha vært høyere, og
andelen innbyggere på sosiale ytelser burde ha vært lavere. Det følger av oversikt fra
NAV at 10,4 % av Tønsbergs innbyggere mellom 18 og 67 år mottok uføretrygd i
desember 2019. Tallet økte fra 10,0 % i 2017. Til sammenlikning var 12,5 % av
innbyggerne i Re uføre på samme tidspunkt, 13,1 % av innbyggerne i Sandefjord og
13,3 % av innbyggerne i Horten. Tønsberg synes å ha lavest andel uføre av alle
Vestfold-kommunene. Hvis man sammenlikner antallet sosialhjelpsmottaker på samme
tidspunkt, er tallet for Tønsberg 3,3 %, mens det for Re var 2,9 %, Sandefjord 3,0 % og
Horten 3,8 %. Det presiseres at andel sosialhjelpsmottakere beregnes av hele
befolkningen. Når man sammenlikner andelen sosialhjelpsmottaker per kommune er
Tønsberg i øvre sjiktet i Vestfold-kommunene.

Tabell 4 – Sammenstilling sosialhjelp og uføretrygd

Aktuelle tema for forvaltningsrevisjon
Tema/selskap

Vinkling

Risiko

Vesentlighet

NAV

Tildeling og

Høy

Vesentlig for

oppfølging av

velferd til svake

tjenestemottakere

grupper.
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4.3.4

Kultur, nærdemokrati og inkludering

Kultur, nærdemokrati og inkludering omfatter følgende tjenester: SMART-senter for
sosial innovasjon, Nærdemokrati og inkludering, Ung i Tønsberg, Kulturskole,
Tønsberg læringssenter og Tønsberg og Færder bibliotek. Det er 138 årsverk på
kommunalområdet.
Kommunalområdet har fått ansvar for å koordinere arbeidet med nærdemokratiordninger og inkludering. Det ble vedtatt en plan for nærdemokratiordninger i
fellesnemnda den 23.05.2019.
Det følger av kulturloven § 4 at kommunen skal sørge for økonomiske, organisatoriske,
informerende og andre relevante virkemidler og tiltak som fremmer og legger til rette
for et brett spekter av kulturvirksomhet regionalt og lokalt. Kommunen skal sørge for
at kulturlivet har forutsigbare utviklingskår, legge til rette for deltakelse i kulturaktiviteter
og sørge for at personer, organisasjoner og institusjoner har tilgang til informasjon om
økonomiske støtteordninger og andre virkemidler, jf. kulturloven § 5.

Introduksjonsordningen
Formålet med introduksjonsloven er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for
deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet.
Introduksjonsprogrammet skal bidra til at deltakerne blir kvalifisert for arbeid eller
videre utdanning.
Bare halvparten av de som hadde plikt og krav til norskopplæring i landet fikk det av
kommunen innen fristen på 3 måneder i 2017.8 Det er risiko for at mange kommuner
ikke sikrer god nok gjennomføring.
Kommunenes mottak av flyktninger fikk en topp i 2015/2016 da flyktningstrømmen til
Europe og Norge økte dramatisk. Det var hovedsakelig personer fra Syria som sto for
økningen. I 2016 ble det bosatt 15 000 flyktninger mens det for 2019/2020 bosettes
rundt 5 000 flyktninger.

8

Kilde: IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) er underlagt Kunnskapsdepartementet, og skal
gjennomføre regjeringenes integreringspolitikk.
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Tønsberg kommune har et introduksjonsprogram, og benytter læringssenteret i denne
forbindelse. På grunn av at det kommer vesentlig færre flyktninger nå, sammenliknet
med situasjonen for få år siden, er det et relativt lavt antall elever i
introduksjonsprogrammet nå.

Bibliotek
Kommunene har ansvar for folkebibliotek og skolebibliotek. Alle kommuner skal ha en
fagutdannet biblioteksjef, og bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent.
Tønsberg og Færder bibliotek er et interkommunalt bibliotek for Tønsberg og Færder
kommuner. I 2018 ble Tjøme bibliotek en del av Tønsberg og Færder bibliotek, og
Revetal bibliotek i 2020. Biblioteket benyttes i stor grad som møteplass for
innbyggerne, og er nå etablert som Litteraturhusbibliotek. Biblioteket er søndagsåpent.
Det fremgår av rådmannens budsjett og økonomiplan at de viktigste utfordringene for
biblioteket i 2020 vil være knyttet til integrering og inkludering, stedsutvikling og å
bygge kompetanse blant innbyggerne. Styrking av befolkningens digitale kompetanse
står sentralt, og de kommende årene er det å gi tilgang til digitale kunnskapsressurser
blant bibliotekets hovedoppgaver.
Bibliotekene i kommunen har hatt en meget stor økning brukere både i Tønsberg og
etter åpningen av nytt bibliotek på Revetal. På bibliotekets hjemmeside går bibliotekets
tilbud og arrangementer frem. Kommunen har fagutdannet biblioteksjef.

Kulturskole
Alle kommuner skal ha et kulturskoletilbud til barn og unge, enten alene eller i
samarbeid med andre kommuner, jf. opplæringsloven § 13-6.
Kulturskolen i Tønsberg er et tilbud for alle barn og unge i Tønsberg kommune, fra 019 år.
Av Tønsberg kommunes årsmelding fra 2018 går det frem at kulturskolen i Tønsberg
kommune har stor aktivitet, og leverer stabil drift. Kulturskolen skal både være et
«ressurssenter», som leverer kompetanse og tjenester til det lokale kulturlivet og
samhandler med kommunen sine virksomheter og et fritidstilbud til barn og unge.
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Av rådmannens budsjett og økonomiplan går det frem at driften av kulturskolen er
utfordrende innen de rammene som foreligger.

Tilskudd til idrett og kultur
Kommunen yter tilskudd til idretts- og kulturformål. Både profesjonelle, amatører og
frivillige lag og organisasjoner kan være mottakere av slike tilskudd.
Tønsberg kommune vil i løpet av 2020 utarbeide nye retningslinjer for kommunalt
tilskudd til kultur, idrett og friluftsliv. Disse vil gjelde fra 2021. I mellomtiden er det de
gamle retningslinjene for tidligere Re kommune og tidligere Tønsberg kommune som
gjelder.
I Re kommune har man tidligere årlig kunnet søke om kulturmidler. I gamle Tønsberg
kommune har man kunnet søke om løpende arrangementsstøtte.

4.3.5

Eiendom og tekniske tjenester

Kommunalområdet Eiendom og tekniske tjenester omfatter følgende fire tjenester;
Tønsberg kommunale eiendom, Areal, bygg og landbruk, Teknisk drift og Kommunal
teknikk, prosjekt og forvaltning. Det er 294 årsverk på området.

Eiendomsforvaltning
Kommunale eiendommer har betydelig verdi. Samlede kostnader for anskaffelse,
forvaltning, drift og vedlikehold utgjør om lag 15-20 prosent av en kommunes økonomi.
God eiendomsforvaltning i kommunen handler om å gi ansatte og tjenestemottakere
gode og effektive bygninger til lavest mulig kostnad. Dette innebærer å skape best
mulig bygningsmessige rammer for tjenestene som leveres. Kommunen har rollen
både som eier, forvalter og bruker av eiendom. Disse rollene er ulike og kan til tider ha
motstridende interesser. Ansvaret for de ulike rollene bør derfor organiseres på en
tydelig og hensiktsmessig måte.
Videre bør det foreligge overordnede politisk forankrede mål for bolig- og
eiendomsforvaltningen, et rasjonelt system for planlegging og styring, og rapportering
som bidrar til god kommunikasjon mellom bolig- og eiendomsforvaltningen og
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politikerne, og som kan tjene som beslutningsgrunnlag. Førende anbefalinger for god
eiendomsforvaltning tilsier at kommunen bør ha oversikt over teknisk, forskriftsmessig
og funksjonell tilstand i kommunale bygg og boliger.
Tønsberg kommunale Eiendom (TkE) har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av
nye Tønsberg kommunes bygninger; ca 260 000 m2 formålsbygg og ca 1050 boliger.
Verdiene av bygningene skal opprettholdes, samtidig som de ulike brukerne skal tilbys
funksjonelle og tilfredsstillende lokaler og boliger i henhold til brukernes behov.
Det er fokus på at vedlikeholdet av bygningsmassen skal ha et nivå som opprettholder
kommunens verdier i bygningene og at bygningene har en standard slik at disse
tilfredsstiller brukernes behov, samt lover og forskrifter. Samtidig har kommunen et
betydelig vedlikeholdsetterslep, og det er budsjettert begrensede ressurser på
området.
Tekniske tjenester for Re ble fra og med 2018 utført fra Tønsberg kommune.
Gamle Tønsberg hadde en forvaltningsrevisjon på dette området høsten 2019.
Revisjonen avdekket i det alt vesentlige gode rutiner og praksis.

Plan og byggesaksbehandling
Plan – og bygningsloven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte,
samfunnet og fremtidige generasjoner. Planprosessen skal sikre åpenhet,
forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Sett fra
innbyggernes ståsted er dette et inngripende område. Det er derfor viktig at
innbyggerne har tillit til administrasjonen på dette området. Et hensiktsmessig og
oppdatert planverk bidrar til å sikre effektivitet og likebehandling. Kommunen skal føre
tilsyn med at loven etterleves. Tilsynet skal ha slikt omfang at det kan avdekke
ulovligheter.
Areal, bygg og landbruk har ansvar for saksbehandling av private reguleringsplaner og
byggesaker etter plan- og bygningsloven. Av årsmeldingen fra 2018 går det frem at
begge kommunene som nå utgjør Tønsberg hadde økt saksbehandlingstidene for
byggesaker og hadde meget lange responstider. I budsjett og økonomiplan skriver
rådmannen at denne tjenesten har mange saksbehandlere og stor søknadsmengde.
Dette fører med seg at det er et stort behov for kvalitetssystem, maler og rutiner for å få
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en lik og forutsigbar saksbehandling. Det er små ressurser på ulovlighetsoppfølging og
tilsyn.
Areal, bygg og landbruk har følgende målsetting i budsjett og økonomiplanen:


Likeverdig og høy kvalitet på all tjenesteproduksjon



Effektiv tjenesteproduksjon hvor stordriftsfordeler skal benyttes til å gi bedre
tjenester for innbyggerne



Nye Tønsberg kommune skal være en tydelig og fremtidsrettet miljøkommune
med hovedfokus på bærekraftig utvikling.

Nøkkeltall fra Kostra viser særlig at både gamle Tønsberg og Re har lengre
saksbehandlingstid både for byggesaker med treukers frist og byggesaker med 12ukersfrist enn andre kommuner.
Risikoen knyttet til plan- og byggesaksbehandling knytter seg spesielt til feil
saksbehandling opp mot lov og forskrift.

Beregning av selvkost – tekniske tjenester
Vannforsyning, avløp, renovasjon, feiing og byggesaksbehandling finansieres gjennom
gebyrer fra innbyggerne. Regler om beregning av selvkost er hjemlet i kommuneloven
§ 15-1 og forskrift om beregning av selvkost (i kraft 01.01.2020). Forskriften vil gi
rettslig bindende regler for hvordan samlet selvkost for et tjenesteområde skal
beregnes. For sammenslåtte kommuner er det viktig at sammenslåingen blir så
rettferdig og effektiv som mulig, både for innbyggerne og kommunen.
Kryssubsidiering mellom kommunens lovpålagte oppgaver og næringsvirksomhet er
forbudt, f.eks. innenfor avfallshåndtering. Avfallsforskriften krever at kommunen skal ha
separat regnskap for lovpålagt håndtering av husholdningsavfall.

Fastsettelse av gebyr – tekniske tjenester
Kommunen fastsetter fordelingen av kostnaden på abonnenter gjennom egne vedtak.
Kommunens handlingsrom for fordeling av den samlede gebyrbyrden og differensiering
av gebyrene varierer mellom selvkostområdene. Innenfor årsgebyr for avfallstjenesten
tok Tønsberg i 2018 kr 2 036 for dette, mens samme tjeneste da kostet kr 1 543 i Re.
Årsgebyret for avløpstjenesten var samme år kr 3 780 for Tønsberg, mens gebyret da
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var på kr 5 848 i Re. Årsgebyret for vannforsyning var kr 2 163 for Tønsberg, mens det
var på kr 4 134 for Re.

Vann og avløp
Kommunen skal sørge for en tilstrekkelig og sikker vannforsyning, og en miljømessig
riktig avløpshåndtering. Alle kommuner skal ha beredskapsplaner for
drikkevannsforsyning.
I mange kommuner er vann- og avløpsnettet gammelt og det er store kostnader knyttet
til vedlikehold og fornying. Klimatiske endringer med hyppige og voldsomme
nedbørsmengder kan være en utfordring dersom lednings-nettet er gammelt og/eller
underdimensjonert.
Drikkevannsforskriften §§ 6 og 7 setter krav om farekartlegging og farehåndtering og
om internkontroll for alle vannverkseiere. Det er krav om internkontroll også på
avløpsområdet, og kommunen skal blant annet ha en samlet oversikt over overløp,
jf. forurensningsforskriften kapittel 13 og 14.
Drikkevannet i Tønsberg kommune leveres av Vestfold Vann IKS. Vestfold Vann har
ansvaret for hoved-vannettet, som leverer vann til de seks eierkommunene.
Kommunen har ansvar for sitt eget vann-nett fra der det er tilknyttet hovednettet, og
frem til tomta til hver vannabonnent.
Nye Tønsberg kommune har som målsetting å ha stabil vannforsyning med god
kvalitet og lekkasjeandel under 15 %. I 2019 var andel av total kommunal
vannleveranse til lekkasje 21 % prosent i Tønsberg og 18,5 % i Re.
Innenfor vann- og avløp har kommunen som målsetting å håndtere avløpsvann slik at
det ikke forurenser vannmiljø unødvendig i elv eller fjord.

Renovasjon
Økonomisk vekst og forbruk gjør at avfallsmengdene fortsetter å vokse i Norge. Målet
er å produsere mindre avfall, samtidig som ressursene utnyttes bedre. Avfall kan
påvirke miljøet direkte ved at dårlig avfallshåndtering eller forsøpling endrer
økosystemene. Gode systemer for innsamling av avfall og oppfølging av
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forsøplingssaker er viktige tiltak for å hindre forsøpling, helse- eller luktproblemer eller
andre forurensningsulemper som følge av avfall.
Kommunen skal blant annet sørge for at det er etablert et system for innsamling av
husholdningsavfall og at det gis nødvendig informasjon om avfallshåndtering til
husstander og bedrifter.
I tillegg til den lovpålagte renovasjonsordningen, er det mange kommuner eller
kommunale selskaper som driver næringsrettet renovasjonsvirksomhet.
Renovasjonsordningen i Tønsberg er ivaretatt av Vestfold Avfall og Ressurs AS
(VESAR), eid av Tønsberg kommune sammen med fem andre kommuner. Selskapet
er et bestillerselskap, som kjøper renovasjonstjenester for eierkommunene, og har
derfor ikke eget materiell eller tjenester de drifter selv. Kommunen
fastsetter renovasjonsforskrift og gebyrregulativet og har ansvar for innkrevingen av
denne.

Brannvern og feiing
Brann og eksplosjonsvernloven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle
verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre
akutte ulykker, samt uønskede tilsiktede hendelser.
Kommunen plikter å sørge for etablering og drift av et brannvesen. Brannvesenets
oppgaver er å sørge for beredskap ved brann og å drive forebyggende arbeid.
Det forebyggende arbeidet innebærer bl.a. kartlegging av brannobjekt og utsatte
grupper, samt tilsyn og feiing av fyringsanlegg i bygninger. Fra og med 01.01.2016 er
fritidsboliger omfattet av kommunens plikt til å drive tilsyn og feiing av fyringsanlegg.
Sammen med tre andre kommuner eier Tønsberg kommune Vestfold Interkommunale
Brannvesen. Selskapet har ansvar for både beredskap ved brann og forebyggende
brannvern. Det var en forvaltningsrevisjon av selskapet i 2019, med tilhørende
eierskapskontroll. Temaet for revisjonen var arbeidet med særskilte brannobjekter og
forebyggende arbeid, samt selskapets organisasjon. Rapporten hadde flere
anbefalinger både til selskapet og kommunen som eier.
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Aktuelle tema for forvaltningsrevisjon
Tema/selskap

Vinkling

Risiko

Vesentlighet

Plan- og

Saksbehandling

Middels

Vesentlig for

byggesaksbehandling

kvalitet og
tjenestens
omdømme.
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4.4 Myndighetsutøvelse - kvalitet, rettssikkerhet og
produktivitet
Kommunens myndighet skal forvaltes effektivt, og slik at formålet med
myndighetsutøvelsen og rettssikkerhet for den enkelte blir godt ivaretatt.
4.4.1

Skjenkekontroll

Kommunen har ansvar for å tildele skjenke- og serveringsbevilling til virksomheter og å
føre kontroll med at regelverket etterleves. Et særlig risikoområde er kontroll med
virksomheter som har skjenkebevilling.
Utførelse av kontroll og håndheving av brudd på skjenkebestemmelsene er regulert i
forskrift.
Tønsberg kommune foretar lovbestemte kontroller av butikker, restauranter, barer,
puber og arrangementer for å kontrollere at aktivitet foregår i samsvar med regelverket.
Målet med kontrollen er at Tønsberg kommune skal være en trygg kommune å ferdes
i, med seriøs drift av byens relativt mange serverings- og skjenkesteder.
Sommeren 2019 var det flere serveringssteder som fikk prikker etter besøk av
skjenkekontrollen.
I 2019 testet ungdomsorganisasjonen Juvente dagligvarebransjen for salg av alkohol til
mindreårige. I Tønsberg kommune fikk de mindreårige ungdommene kjøpt alkohol i to
av de syv dagligvarebutikkene der de forsøkte å handle.

4.4.2

Landbruks- og miljøforvaltning

Landbruksmyndighet
Kommunene har oppgaver knyttet til saksforberedelse og kontroll av ulike
tilskuddsordninger i landbruket. Videre har kommunene både myndighet og
tilsynsoppgaver etter konsesjonsloven i forbindelse med eierskifte, og etter jordloven i
forbindelse med nydyrking, deling eller omdisponering av jordbrukseiendom, og i
forbindelse med driveplikt. Kommunen har også ansvar for å kontrollere at
skogbruksloven følges, og kan fastsette meldeplikt for planer om hugst og tiltak knyttet
til foryngelse og stell av skog.
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Landbrukskontoret i Tønsberg ligger på Revetal.

Miljømyndighet
Kommunene spiller en nøkkelrolle i arbeidet med å nå de nasjonale miljømålene, både
som myndighet og som samfunnsaktør. Kommunen har flere myndighets- og
samfunnsoppgaver på miljøområdet.
Fra 1. januar 2020 er det forbudt å bruke fossil fyringsolje og parafin til oppvarming av
bygninger. Kommunene har ansvar for å håndheve forbudet. Kommunene kan føre
tilsyn med at forbudet blir etterlevd i deres kommune, og behandler søknader om
eventuelle unntak fra forbudet. Forbudet vil føre til at flere nedgravde oljetanker skal
tas ut av bruk. Dersom kommunen har fastsatt lokal forskrift om nedgravde oljetanker
vil det gi større forutsigbarhet for tankeiere i kommunen, og lette kommunens
saksbehandling.

Aktuelle tema for forvaltningsrevisjon
Tema/selskap

Vinkling

Risiko

Vesentlighet

Skjenkekontroll

Kontroller med

Middels

Vesentlig for

alkoholsalg
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4.5 Samfunnssikkerhet og bærekraft
4.5.1

Planlegging i kommunen

Plan- og bygningsloven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte,
samfunnet og framtidige generasjoner. Planprosessen skal sikre åpenhet,
forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter.
Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med
handlingsdel og arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og
nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver
kommunen.
Kommunestyret skal minst en gang hver valgperiode utarbeide og vedta en
planstrategi. Hvert fjerde år legger regjeringen fram nasjonale forventninger til
kommunal planlegging, for å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet. Det framgår
av de nasjonale forventningene for 2019-2023, at FNs 17 bærekraftmål bør blir en del
av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen, innenfor den lokale
sammenhengen i kommunen.
Risikoen på dette området kan være at kommunen ikke har planstrategi, og ikke
oppdatert og funksjonelt planverk. Planer som ikke er i samsvar med nasjonale
forventninger kan bli møtt med innsigelser, og medføre forsinkede prosesser. Dårlig
planverk kan føre til behov for dispensasjoner, og dermed uforutsigbar og lite effektiv
byggesaksbehandling. Dårlig planverk på andre områder enn areal kan føre til svak
styring på andre områder. Mangel på kompetanse kan innebære risiko for svak
planlegging og arealforvaltning.
Kommuneplanene i gamle Tønsberg og Re gjelder frem til ny felles kommuneplan blir
vedtatt. Kommuneplanen i gamle Tønsberg gjelder i utgangspunktet til 2030.
Tilsvarende plan i Re gjelder til 2027. Tønsberg kommune har også en egen byplan.

4.5.2

Samfunnssikkerhet og beredskap

Plan- og bygningsloven setter krav til samfunnssikkerhet i planleggingen i kommuner
og fylker. Sivilbeskyttelsesloven pålegger kommunene å planlegge beredskapen basert
på en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. Direktoratet for samfunnssikkerhet og

Vestfold og Telemark revisjon IKS

50

Risiko og vesentlighetsanalyse 2020-23 – Tønsberg kommune

beredskap gjennomfører årlige kommuneundersøkelser. Resultatene fra kommuneundersøkelsen 2019 viser at et stort flertall av kommunene (i Vestfold og Telemark)
oppfyller alle minimumskravene til helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse.
Fylkesmannen i Vestfold hadde tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i
Tønsberg i 2018. Det ble ikke funnet avvik, men kommunen fikk flere merknader, blant
annet var opplæringsplanen lite fulgt opp med heving av kompetanse for kriseledere og
krisestab. Videre var det ikke avholdt møte i beredskapsrådet siden 2015.
Fylkesmannen merket seg også overordnet beredskapsplan ikke syntes oppdatert.
Dagens koronasituasjon viser hvor viktig dette området er. På sikt kan være naturlig å
evaluere kommunens håndtering av situasjonen.

4.5.3

Klimamål – miljøansvar

I følge forskrift om statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og
klimatilpasning skal kommunene og fylkeskommunene i sin overordnede planlegging
innarbeide tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser. Formålet med
dette er at kommuner og fylkeskommuner gjennom planlegging og øvrig myndighetsog virksomhetsutøvelse skal stimulere til og bidra til reduksjon av klimagassutslipp,
samt økt miljøvennlig energiomlegging. Planleggingen skal også bidra til at samfunnet
forberedes på og tilpasses klimaendringene (klimatilpasning). I følge de statlige
retningslinjene skal kommunene ha ambisiøse mål for utslippsreduksjoner.
Tønsberg kommune vedtok kommunedelplan for klima og energi 2018-2028
20.06.2018. Re kommune vedtok tilsvarende plan 05.02.2008. Høsten 2019 ansatte
Tønsberg kommune en egen klimarådgiver.
Til og med 2018 hadde Re en nedgang i utslipp per år. Utslippene i Tønsberg
kommune var mer stabile.
4.5.4

Aktuelt for forvaltningsrevisjon

Tema/selskap

Vinkling

Risiko

Vesentlighet

Klima og miljø - bærekraft

Planlegging og

Høy

Vesentlig for

måloppnåelse

omdømme og
samfunnsansvar.
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5 Risikovurdering – eierskap
At virksomheter eller tjenester skilles ut og legges i selskaper innebærer at
betingelsene for folkevalgt styring og kontroll endres. God folkevalgt styring defineres
gjerne gjennom fire standarder: pålitelig, ansvarlig, borgernært og effektivt. Det er viktig
at kommunestyrene som eiere har kunnskap og innsikt i omfanget av selskapsorganisering og de styringsmuligheter man har for de selskapene kommunen har
eierandeler i.9 Eierskapskontrollen skal bidra til dette.
Basert på KS anbefalinger for eierstyring og selskapsledelse kan det være aktuelt å
undersøke ulike tema knyttet til kommunens utøvelse av eierskap, avhengig av
identifisert risiko i kommunen. Flere tema kan inngå i samme kontroll rettet mot flere
selskap, eller utvalgte tema kan foreslås for ett selskap, eventuelt sammen med en
forvaltningsrevisjon.
Vi har ikke vurdert behov for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Vestfold og
Telemark revisjon IKS. Dette er fordi vi ikke er uavhengige/habile til å vurdere risiko
ved eierskapet i eget selskap. Vi har heller ikke vurdert risiko i Vestfold, Telemark og
Agder kontrollutvalgssekretariat IKS. Vi mener at vi har nær tilknytning til dette
selskapet, og at vi derfor ikke oppfyller krav om uavhengighet. Kontrollutvalget må selv
vurdere risiko og ev. behov for forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll i disse
selskapene.

5.1 Eierskap i Tønsberg kommune
Oversikt over kommunens eierinteresser i selskap framgår av vedlegg. De viktigste
selskapene målt i eierandel er:
Selskap

Eierandel

Tykkmark AS

100%

DS Kysten

73,03%

Revetal Arbeid og Kompetanse AS

66,67%

(RAK)

9

Hentet fra KS anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll
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Andre selskap som er særlig viktige for kommunen er:


Tønsberg Renseanlegg IKS



Vestfold Interkommunale brannvesen IKS



Vestfold Vann IKS



Gigafib holding AS



VESAR AS

I pkt. 3 er det oversikt over utførte eierskapskontroller i perioden 2016-2019.

5.2 Utøvelse av eierskap
Eierskapsmelding – styringsdialog
Ifølge kommuneloven § 26-1 skal kommunen minst en gang i valgperioden utarbeide
en eierskapsmelding, som skal vedtas av kommunestyret selv.10 Eierskapsmeldingen
skal inneholde kommunens prinsipper for eierstyring, en oversikt over kommunens
eierskap i selskaper m.m., samt kommunens eller fylkeskommunens formål med sine
eierinteresser. KS har over tid anbefalt at kommunene etablerer retningslinjer for
utøvelsen av sitt eierskap.
KS anbefaler at det jevnlig gjennomføres eiermøter for å bidra til god eierstyring og
kommunikasjon med selskapet. Videre at det etableres forutsigbare
kommunikasjonsformer mellom kommunestyre og eierorganet, og at dette forankres i
eierskapsmeldingen.
Fellesnemnda vedtok eierskapsmelding for nye Tønsberg kommune i sak 037/19 den
23.05.19. Ordfører og rådmann opplyser at det er planlagt at eierskapsmeldingen skal
behandles av kommunestyret.
Eierskapsmeldingen inneholder retningslinjer for hvordan kommunen skal gjennomføre
eierstyringen. Meldingen lister opp hvilke oppgaver som ligger til kommunestyre,
formannskap og rådmann i forbindelse med eierstyringen. Kommunestyret skal
fastsette kommunens eierskapspolitikk og vedta eierstrategier for det enkelte selskap.
Kommunestyret skal også behandle årsberetning, årsregnskap og strategi- og

10

I kraft fra konstituering høsten 2019.
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handlingsplaner for selskapene. Kommunestyret skal hvert år få framlagt en sak om
eierskap og vertskommunesamarbeid.
Formannskapet skal behandle eierskapssaker som ikke er av prinsipiell betydning, og
skal gi kommunens eierrepresentant mandat til representantskapsmøter. Videre
innstiller formannskapet til kommunestyret i eierskapssaker, og skal minst en gang i
hver valgperiode gjennomføre eiermøte med alle AS og IKS og gjennomfører
orienteringer om eierstrategisk arbeid forut for sluttbehandling av eierstrategier.
Det forutsettes at rådmannen har en god dialog med selskapene i faglige vurderinger
og administrative rutiner.
Eierskapsmeldingen inneholder en liste med 10 krav til selskapene når det gjelder
formål, behandling av selskapenes strategier, etisk reglement, offentlige anskaffelser,
internkontroll, åpenhet, likestilling, ansattes rettigheter og risikovurdering. Kravene
gjelder for de selskapene hvor kommunen er majoritetseier. Det framgår av
eiermeldingen at kommunen ikke kan på samme måte kreve etterlevelse av kravene
fra selskaper hvor kommunen ikke er majoritetseier. Kravene skal imidlertid også
fremmes av kommunens eierrepresentant i selskapene hvor kommunen er
minoritetseier. Kommunen ønsker at selskapene skal rapportere til kommunen hvert år
på disse kravene. Rapporteringen skal legges fram for kommunestyret i den årlige
saken om eierskap.
I 2017 gjennomførte KPMG eierskapskontroll av Smiløkka arena, hvor selskapets
etterlevelse av disse kravene ble undersøkt. Av rapporten framgår det at prinsippene i
all hovedsak ble etterlevd, men på tre forhold ble det vurdert at prinsippet kun var
delvis etterlevd.
Tønsberg kommune har eierinteresser i mange selskap sammen med andre
kommuner. Det er risiko for at de forskjellige eierne gir ulike føringer for
eierskapsutøvelse, målsetninger og styring av selskapene, og føringene kan til dels
være motstridende. Flere av kravene som kommunen setter til selskaper den eier vil
kreve samordning med andre eiere og med selskapene.
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Prinsippene for eierstyring er mer omfattende enn tilsvarende hos de to gamle
kommunene. Det vil kreves ressurser fra administrasjonen for å sikre at disse blir fulgt
opp, samt god koordinering med selskapene. Revisor vurderer derfor at det er risiko
knyttet til oppfølgningen av eierskapsprinsippene og at dette kan være et aktuelt tema
for en eierskapskontroll i et stykke ut i perioden.

Styre – evaluering, valg og sammensetning og godgjøring
Det er eiers ansvar å sørge for at styrets samlede kompetanse er tilpasset selskapets
virksomhet. Det er flere lovkrav til styresammensetning, og i eierskapsmeldingen er det
også stilt krav og forventninger til styrets sammensetning. I eierskapsmeldingen
vektlegges styrets kompetanse, både for å sikre en bred sammensetning og fylle
selskapets behov, samt kjønnsbalanse. Videre framgår det at
kommunestyremedlemmer, ordfører og rådmann ikke bør velges til styrer, for å unngå
habilitetskonflikter. Videre: “Overordnet alt bør man søke etter styremedlemmer som er
«uavhengige», og som tør å være krevende, kritiske og spørrende til ledelsen.”
I forbindelse med utarbeidelse av eierskapsmeldingen anbefaler KS at eier bør ha en
prinsipiell diskusjon om godtgjøring av styreverv. Denne bør danne grunnlag for
eierorganets fastsetting av styrehonorar. Av Tønsberg kommunes eierskapsmelding
framgår det at styregodtgjøring bør reflektere styremedlemmenes ansvar, kompetanse,
tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Det framgår også hvilke organer som
fastsetter godtgjøringen for de forskjellige styrene.
5.2.1

Samfunnsansvar og etikk

De fleste kommunalt eide selskap plikter å følge regler om varsling og andre
arbeidsmiljøkrav, offentlige anskaffelser, offentlig innsyn og offentlig støtte og habilitet.
Videre plikter selskapene å sikre oppdaterte registreringer om selskapet i offentlige
registre. Tønsberg kommune har også en rekke tilsvarende forventninger til sine
selskaper i eierskapsmeldingen. Undersøkelser har vist at det generelt er risiko for at
slike krav ikke blir godt nok ivaretatt av offentlig eide selskaper.
Det kan være risiko for at kommunens føringer og forventninger knyttet til etiske
retningslinjer ikke blir godt nok formidlet og ivaretatt. Det kan derfor være et aktuelt
tema for forvaltningsrevisjon i selskap. Eksempler på aktuelle selskap er blant annet
Gigafib AS, Smiløkka arena AS, Velle gruppen AS, Revetal Arbeid og Kompetanse AS
(RAK), VESAR, Tønsberg renseanlegg og Jarlsberg IKT.
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5.2.2

Aktuelle tema for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i selskap

Tema/selskap

Vinkling

Risiko

Vesentlighet

Samfunnsansvar:

Kan være aktuelt i

Høy

Vesentlig for



Etikk og varsling

flere selskap:

kommunens



Anskaffelser

Gigafib, Smiløkka

omdømme og

arena, Velle

økonomi.

gruppen,11 RAK,
VESAR, Tønsberg
renseanlegg og
Jarlsberg IKT
Tønsberg kommunes

Oppfølgning av

oppfølgning av eierskap

prinsipper for

sikre styring av

styringsdialog og

selskapene og

demokratisk

demokratisk

medvirkning

medvirkning

Vestfold Interkommunale

Oppfølgning av

Brannvesen IKS

forvaltningsrevisjon i

Middels

Middels

12

selskap i 2019.

Vesentlig for å

Selskapet
leverer
tjenester med
høy
vesentlighet
som kan redde
liv og helse

11

I sin årlige rapportering for 2018 har Velle Gruppen opplyst om at lov om offentlige anskaffelser ikke
gjelder for dette selskapet, revisor har ikke gjort en nærmere vurdering av dette på nåværende
tidspunkt.
12

Se avsnitt på brannvern og feiing tidligere i rapporten.
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6 Oppsummering
Vi har oppsummert risiko og vesentlighet for flere forvaltningsrevisjoner og
eierskapskontroller enn det som dekkes av revisjonshonoraret.
Innenfor rammen av revisjonstjenester til Tønsberg kommune, kan vi levere ca 8-9
rapporter om forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for fireårsperioden 2020-23.
Arbeidsomfang per prosjekt er et anslag, og avhenger i stor grad av hvilke
problemstillinger som skal undersøkes.

6.1 Oppsummering - forvaltningsrevisjon
Tema/selskap

Vinkling

Risiko

Vesentlighet

Åpenhet og innsyn

Tiltak og praksis for

Høy

Vesentlig for

håndtering av innsynssaker.

demokrati og tillit

Bør kombineres med arkiv og
journal. Foreslås sent i
perioden.
Internkontroll inkl

Systematikk, implementering

avvik

og oppfølging. Foreslås sent

måloppnåelse og

i perioden.

styring

Vinkling under overordnet om Høy

Vesentlig for oversikt

internkontroll, arkivplan og

over saksbehandling

kompetanse avklares ved

og

bestilling:

dokumenthåndtering,



Arkivdanning

samt for å sikre innsyn

(journalføring og

og ivareta

arkivering) og offentlig

innbyggermedvirkning.

Arkiv og innsyn

Høy

Vesentlig for

innsyn


Bevaring (uttrekk fra
fagsystem i ny kommune
og bevaring av arkiv fra
Re og gamle Tønsberg).
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Informasjonssikkerhet Etterlevelse av GDPR, kan
– personvern

Høy

Vesentlig for at

vinkles mot et eller flere

personopplysninger

utsatte tjenesteområder

ikke kommer på
avveie

Grunnskole

PPT

Rutiner, tiltak og praksis for å

Høy

sikre et godt skolemiljø.

læring. Berører en stor

Vold og trusler om vold mot

andel av kommunens

ansatte i skolen.

befolkning.

Kvalitet i vedtakene og

Høy

saksbehandlingstid
Psykisk helse

Vesentlig for elevers

Kvalitet i tjenesten.

Vesentlig for en sårbar
elevgruppe

Høy

Arbeidsmiljø (ev inkl vold og

Vesentlig for velferd til
svake grupper

trusler mot ansatte).
Tildeling av tjenester

Tildeling og oppfølging av

Høy

tjenester
Barnefattigdom

Tiltak for fattige

Vesentlig for velferd til
svake grupper

Høy

barnefamilier. Tverrfaglig

Vesentlig for å sikre
gode oppvekstvilkår.

samarbeid.
NAV

Tildeling og oppfølging av

Høy

tjenester
Klima og miljø -

Planlegging og

bærekraft

måloppnåelse

Vesentlig for velferd til
svake grupper

Høy

Vesentlig for å ivareta
kommunens
samfunnsansvar

Budsjettering og

Økonomistyring,

rapportering

budsjettrammer og kontroll

Sykefravær

Kommunens forebyggende

Middels Vesentlig for
kommunens økonomi
Middels Grunnleggende

rutiner og tiltak, samt

forutsetning for at

sykefraværsoppfølging

kommunen skal kunne
levere tjenester til
innbyggerne

Anskaffelser

Etterlevelse av regelverket,
eventuelt kun den delen som

Middels Vesentlig for tillit og
omdømme

omhandler samfunnsansvar
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Barnevern

Saksbehandlingskompetanse Middels Vesentlig for å fatte
– dokumentasjonsplikt

riktige vedtak og for
brukernes
rettssikkerhet

Helsestasjon og

Helsefremmende og

skolehelse-tjeneste

forebyggende arbeid (basert

Middels Vesentlig for en sårbar
gruppe

på kravene i
Helsedirektoratets veileder).
Plan- og byggesaks-

Saksbehandling

Middels Vesentlig for kvalitet

behandling

og tjenestens
omdømme

Skjenkekontroll

Kontroller med alkoholsalg

Middels Vesentlig for
omdømme

6.2 Oppsummering – eierskapskontroll
Tema/selskap

Vinkling

Risiko

Vesentlighet

Samfunnsansvar:

Kan være aktuelt i

Høy

Vesentlig for



Etikk og varsling

flere selskap:

kommunens



Anskaffelser

Gigafib, Smiløkka

omdømme og

arena, Velle

økonomi.

13

gruppen, RAK,
VESAR, Tønsberg
renseanlegg og
Jarlsberg IKT
Tønsberg kommunes

Oppfølgning av

oppfølgning av eierskap

prinsipper for

sikre styring

styringsdialog og

av selskapene

demokratisk

og

medvirkning

demokratisk

Middels

Vesentlig for å

medvirkning

13

I sin årlige rapportering for 2018 har Velle Gruppen opplyst at anskaffelsesreglene ikke gjelder for
dette selskapet. Vi har ikke gjort noen nærmere vurdering av dette på nåværende tidspunkt.
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Vestfold Interkommunale

Oppfølgning av

Brannvesen IKS

forvaltningsrevisjon i

leverer

selskap i 2019.

tjenester med

Middels

Selskapet

høy
vesentlighet
som kan
redde liv og
helse
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Vedlegg: Oversikt over kommunens eierskap i selskaper m.v.
Vi har hentet oversikt over kommunens eierskap fra eierskapsmeldingen for nye Tønsberg kommune (vedtatt av fellesnemda) og opplysninger
fra kommunens hjemmesider.
Økonomiske nøkkeltall er hentet fra www.proff.no. For de fleste interkommunale selskap er det ikke tilgjengelig regnskapstall for de siste
årene. Det er derfor ikke inkludert i oversikten under.

Formler og forklaringer på begreper som brukes i tabellene nedenfor:
Begrep

Formel

Forklaring

Egenkapitalandel (Sum egenkapital/totalkapital)*100

Egenkapitaldelen viser hvor mye av totalkapitalen som
er egenkapital. Over 40 % regnes som meget godt.

Totalrentabilitet

(Resultat før skatt + finanskostnader)*100/gj.sn. totalkapital

Gjeldsgrad

Sum gjeld / Sum egenkapital

Resultat av drifta viser hvor lønnsom virksomheten er.
Over 15 % regnes som meget godt. Sentralt for selskap
som har erverv som formål.
Gjeldsgraden viser hvor stor gjelda er i forhold til
egenkapitalen. En gjeldsgrad på 1 vil si at bedriften har
like stor gjeld som egenkapital.
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Selskaper som kontrollutvalget har innsynsrett i, jf. koml. § 24-10:
Kommunalt
oppgavefelleskap –
eget rettssubjekt
(Koml. kap. 19 (§ 27) )

Kommunens
ansvarsdel

Jarlsberg IKT

Opplysninger om selskapet

Kontorkommune
og andre
deltakerkommuner

Formål:
Bidra til å levere effektive og sikre digitale tjenester av høy kvalitet til de
samarbeidende kommunene.

Øvrige deltakere:
Færder og
Holmestrand.

Annet:
Det har ikke vært forvaltningsrevisjon av selskapet i perioden 2015-2019.

Interkommunale
selskap (IKS)

Kommunens
ansvarsdel

Opplysninger om selskapet

Kontorkommune
og andre
deltakerkommuner

Færder
Nasjonalparksenter IKS

50%

Formål:
Færder nasjonalparksenter IKS skal ivareta utvikling og drift av Færder
Nasjonalparksenter på Verdens Ende i Tjøme kommune. Færder
nasjonalparksenter IKS skal være et driftsselskap med ansvar for drift av
besøkssenter for publikum, herunder utstilling og formidling knyttet til naturen og
kulturen i nasjonalparken og den marine fremtiden. Selskapet skal inngå leieavtale
med Tjøme kommune i lokalene etablert for senteret på Verdens Ende. Lokalene er
tilrettelagt for at selskapet skal fremleie kontorplasser og møteromsfasiliteter til
andre aktører med virksomhet i nasjonalparken og på senteret. Senterets
virksomhet skal bidra til verdiskapning for lokalt næringsliv, reiseliv og kulturliv, og

Øvrige deltakere:
Færder
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Interkommunale
selskap (IKS)

Kommunens
ansvarsdel

Opplysninger om selskapet

Kontorkommune
og andre
deltakerkommuner

til å øke regionens bosteds og besøksattraktivitet. Senteret skal drives på en
økonomisk bærekraftig måte og etter retningslinjer for autoriserte
nasjonalparksentere.

Interkommunalt arkiv
for Buskerud Vestfold
og Telemark IKS (IKA
Kongsberg)

7,84%

Annet:
Det har ikke vært forvaltningsrevisjon av selskapet i perioden 2015-2019.
Formål:
Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle,
funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og
bestemmelser. Selskapet skal kunne fungere som arkivdepot for eierne samt selge
kompetanse og arkivtjenester til andre. Selskapet skal kunne fungere som
fylkesarkiv for deltakende fylkeskommuner, og skal kunne motta privatarkiv.
Selskapet skal følge Lov om arkiv og forskrifter om offentlige arkiv.
Annet:
Det gjennomføres i 2020 en undersøkelse av offentlige anskaffelser i selskapet på
bestilling fra styret.

Vestfold
Interkommunale
brannvesen IKS

44,5%

Formål:
Selskapet har som formål å ivareta eierkommunenes forpliktelser etter følgende
lovverk:
 brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter
 forurensingsloven kap 6 om akutt forurensing
 sivilbeskyttelsesloven kap 5 om kommunal beredskapsplikt

Vestfold og Telemark revisjon IKS

Øvrige deltakere:
Skien, Horten, Vestfold
og Telemark
fylkeskommune,
Holmestrand,
Tønsberg, Sandefjord
Larvik, Porsgrunn,
Notodden, Færder,
Siljan, Bamble,
Kragerø, Drangedal,
Nome, Midt-Telemark,
Tinn, Hjartdal, Seljord,
Kviteseid, Nissedal,
Fyresdal, Tokke, Vinje
Øvrige deltakere:
Horten, Færder og
Holmestrand
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Interkommunale
selskap (IKS)

Kommunens
ansvarsdel

Opplysninger om selskapet

Kontorkommune
og andre
deltakerkommuner

I tillegg til de lovpålagte oppgavene kan VIB etter avtale med den enkelte
eierkommune påta seg andre oppgaver, så langt dette ikke svekker brannvesenets
kapasitet i forhold til gjennomføring av brannvesenets lovpålagte oppgaver. Slike
tilleggstjenester kan VIB kreve en kostnadsdekkende godtgjørelse for. Dette med
unntak av kontroll av brannkummer. Denne tjenesten skal ytes vederlagsfritt til
eierkommunene. Tidspunktet for gjennomføring av kontrollen avtales direkte med
den enkelte kommune.
VIB kan selge tjenester samt drive kurs- og opplæringsvirksomhet innenfor sitt
fagområde til andre interesserte. Dette er betinget av at virksomheten ikke fører til
konkurransevridning i forhold til privat virksomhet og at virksomheten ikke går ut
over brannvesenets habilitet når det gjelder forvaltningsoppgaver.
VIB vedtar dokumentasjon av brannvesenet (brannordningen).
Annet:
Det var forvaltningsrevisjon av selskapet i 2019, med tilhørende eierskapskontroll
for kommunene Tønsberg, Re og Horten. Tema for forvaltningsrevisjonen var
arbeidet med særskilte brannobjekter og forebyggende arbeid, samt hvordan
selskapet er organisert.

Tønsberg Renseanlegg
IKS

76%

VIB har 17,3 % eierandel i Sør-Øst 110 IKS.
Formål:
Selskapets formål er å motta og behandle avløpsvann og slam. Selskapet kan ta på
seg oppgaver som det er naturlig å utøve i tråd med hovedformålet. Selskapet kan
inngå samarbeidsavtaler med andre og/eller inneha eierandeler i andre selskaper
dersom dette følger som en naturlig del av virksomheten.

Øvrige deltakere:
Færder

Annet:
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Interkommunale
selskap (IKS)

Kommunens
ansvarsdel

Nord-Jarlsberg
Avfallsselskap IKS

9%

Opplysninger om selskapet

Det har ikke vært forvaltningsrevisjon av selskapet i perioden 2015-2019.
Formål:
Ivareta deler av eierkommunenes renovasjonsbehov, herunder å anlegge, drive
eller leie ut felles interkommunale mottak og avfallsbehandlingsanlegg. Selskapet
skal drive informasjon, koordinering, rådgivning og tilrettelegging av forhold
vedrørende avfallsbehandling i den utstrekning kommunene nærmere bestemmer.
Selskapet kan være deltaker i andre selskap relatert til avfallsbehandling og
gjenvinning.

Kontorkommune
og andre
deltakerkommuner
Øvrige deltaker:
Horten, Holmestrand

Økonomisk nøkkelinfo (2018):
Egenkapital: 7 189 000,Egenkapitalandel: 14,4%
Totalrentabilitet: 9,2%
Gjeldsgrad: 5,9
Deltakers innskuddsplikt og plikt til å yte bidrag

Vestfold Krematorium
IKS

25%

Annet:
Det har ikke vært forvaltningsrevisjon av selskapet i perioden 2015-2019.
Formål:
Anlegge, eie og drive et krematorium på vegne av deltakerkommunene. Selskapet
skal selge tjenester til kommuner utenfor eierkommunene. Selskapet leverer
tjenester knyttet til, og i samsvar med, gravferdslovens bestemmelser om
kremasjon og urnegravferd. Selskapet skal finansiere sin drift gjennom
innbetalinger fra tjenestekjøperne.

Øvrige deltakere:
Sandefjord, Horten og
Larvik

Annet:
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Interkommunale
selskap (IKS)

Kommunens
ansvarsdel

Vestfold Vann IKS

30,55%

Opplysninger om selskapet

Det har ikke vært forvaltningsrevisjon av selskapet i perioden 2015-2019.
Formål:
Selskapets formål er på en kostnadseffektiv måte å levere tilstrekkelige mengder
med drikkevann av offentlig godkjent kvalitet til eierkommunene på like vilkår frå
egne vannverk i Farris og Eikeren. Dersom vannverkenes kapasitet er tilstrekkelig,
kan selskapet selge vann til jordvanning eller selge drikkevann til kunder utenfor
eierkommunenes forsyningsområder. Selskapet kan, når det fremmer selskapets
og eiernes formål, inngå samarbeid med andre virksomheter og delta på eiersiden i
selskaper og interkommunale selskaper med begrenset ansvar.

Kontorkommune
og andre
deltakerkommuner
Øvrige deltakere:
Sandefjord, Horten,
Færder og
Holmestrand

Økonomisk nøkkelinfo (2018):
Egenkapital: 25 336 000,Egenkapitalandel: 2,7%
Totalrentabilitet: 1,8%
Gjeldsgrad: 36,6

Vestfoldmuseene IKS

17,5%

Annet:
Det var forvaltningsrevisjon av selskapet i 2019 for Sandefjord kommune.
Forvaltningsrevisjonen knyttet seg til rapportering, økonomisk drift, IKS-loven,
internkontroll og offentlige anskaffelser.
Formål:
Drive og vidreutvikle museene i Vestfold samt være kunst-, historie-, naturhistorieog museumsfaglig kompetansesenter for hele fylket. Museet skal forvalte og samle
inn kunst-, naturog kulturhistorisk materiale og eventuelle antikvariske bygninger.
Det skal drives et systematisk arbeide rundt felles bevaring, forvaltning og
dokumentasjon av samlingene og legges til rette for forskning, kunnskapsutvikling
og formidling av lokal, regional, nasjonal og internasjonal kunst og kulturhistorie.
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Vestfold og Telemark
Fylkeskommune,
Larvik, Sandefjord,
Horten, Holmestrand
og Drammen
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Interkommunale
selskap (IKS)

Vestfold og Telemark
revisjon IKS

Kommunens
ansvarsdel

8,13%

Opplysninger om selskapet

Annet:
Det var forvaltningsrevisjon av selskapet for Vestfold fylkeskommune i 2019. Tema
for forvaltningsrevisjonen var offentlige anskaffelser og IKS-loven.
Formål:
Selskapet skal utføre lovpålagte revisjonsoppgaver for deltakerne. Selskapet kan
utføre andre revisjonsoppdrag og rådgivning for deltakerne. Selskapet kan utføre
revisjonsoppdrag og rådgivning for andre selskaper. Selskapet har ikke erverv til
formål.
Økonomisk nøkkelinfo:
Da selskapet er nyetablert foreligger det ikke regnskap for selskapet.
Annet:
Selskapet startet driften 01.01.20.

Vestfold, Telemark og
Agder kontrollutvalgssekretariat IKS
(VETAKS)

Formål:
Formålet med selskapet er å utøve sekretariatsfunksjon for deltakernes
kontrollutvalg, slik det fremgår av kommuneloven og forskrifter om kontrollutvalg.
Sekretariatet skal påse at de sakene som behandles av kontrollutvalget er
forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt.

Vestfold og Telemark revisjon IKS

Kontorkommune
og andre
deltakerkommuner

Øvrige deltakere:
Skien, Horten, Vestfold
og Telemark
fylkeskommune,
Holmestrand,
Tønsberg, Sandefjord,
Larvik, Porsgrunn,
Notodden, Færder,
Siljan, Bamble,
Kragerø, Drangedal,
Nome, Midt-Telemark,
Tinn, Hjartdal, Seljord,
Kviteseid, Nissedal,
Fyresdal, Tokke, Vinje
Øvrige deltakere:
Vestfold og Telemark
fylkeskommune,
Bamble, Drangedal,
Fyresdal, Færder,
Hjartdal, Holmestrand,
Horten, Kragerø,
Kviteseid, Larvik, MidtTelemark, Nissedal,
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Interkommunale
selskap (IKS)

Kommunens
ansvarsdel

Opplysninger om selskapet

Kontorkommune
og andre
deltakerkommuner
Nome, Notodden,
Porsgrunn, Seljord,
Siljan, Tokke, Tinn,
Tønsberg, Vinje,
Agder fylkeskommune,
Arendal, Birkenes,
Froland, Gjerstad,
Grimstad,
Kristiansand,
Lillesand, Risør,
Tvedestrand,
Vegårshei, Vennesla,
Åmli

Heleide kommunale
aksjeselskap (AS)

Kommunens
eierandel

Opplysninger om selskapet

Smiløkka Arena AS

25%

Formål:
Selskapets primære virksomhet er å være tiltaksarrangør for Varig tilrettelagt arbeid
- VTA. Tiltaket er rettet mot personer som har eller i nær fremtid ventes å få
innvilget uførepensjon, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett
oppfølging. Deltakerne i tiltaket VTA er ansatt i bedriften og deltar i produksjon og
omsetning av varer og tjenester. Tiltaket skal tilby personer som Ikke kan få arbeid
på det ordinære arbeidsmarked, arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne.
Arbeidet i virksomheten skal bidra til å utvikle ressurser hos deltakerne gjennom

Vestfold og Telemark revisjon IKS

Kontorkommune
og andre
eierkommuner
Øvrige eiere:
Sandefjord og Færder.
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Heleide kommunale
aksjeselskap (AS)

Kommunens
eierandel

Opplysninger om selskapet

Kontorkommune
og andre
eierkommuner

kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver. Virksomheten kan også være
tiltaksarrangør for andre arbeidsmarkedstiltak og administrere sysselsetting for
svakere grupper på arbeidsmarkedet på vegne av eierkommunene. Deltakerne i
disse andre tiltak er ikke ansatt i bedriften. Selskapet kan i tillegg engasjere seg i
kjøp og salg av eksternt produserte varer og tjenester.
Økonomisk nøkkelinfo (2018):
Egenkapital: 17 192 000,Egenkapitalandel: 89,2%
Totalrentabilitet: 6,8%
Gjeldsgrad: 0,1

Revetal Arbeid og
Kompetanse AS (RAK)

66,67%

Annet:
Eierskapskontroll ble gjennomført i selskapet i 2017. Fokuset var på hvordan
selskapet etterlevde kommunens krav til selskaper hvor kommunen har eierskap.
Formål:
Å drive praktisk opplæring, produksjon, handel og annet tjenesteytende arbeid ved
bruk av arbeidskraft rekruttert blant fysisk og psykisk funksjonshemmede og andre
som ikke er i stand til å utføre arbeid på det ordinære arbeidsmarkedet. Selskapet
skal gi arbeidstakerne varig tilrettelagt arbeid. For enkelte arbeidstakere kan det
være en målsetting å sette i gang en lærings- og utviklingsprosess hos den enkelte
slik at han/hun i størst mulig grad når fram mot det mål å kunne utføre arbeid på det
ordinære arbeidsmarked. Det er et overordnet mål at selskapet i nært samarbeid
med sine samarbeidspartnere NAV, grunnskole, v.g. skole, kommunale helse- og
sosialetater, arbeidskontor, trygdekontorer og eventuelle andre skal arbeide for å
gjøre den enkeltes totale livssituasjon så trygg og god som mulig.
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Øvrige eiere:
Holmestrand
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Heleide kommunale
aksjeselskap (AS)

Kommunens
eierandel

Opplysninger om selskapet

Kontorkommune
og andre
eierkommuner

Økonomisk nøkkelinfo (2018):
Egenkapital: 11 510 000,Egenkapitalandel: 75,5%
Totalrentabilitet: 4,8%
Gjeldsgrad: 0,3

Vestfold Avfall og
Ressurs AS (VESAR)

21,37%

Annet:
Det har ikke vært forvaltningsrevisjon av selskapet i perioden 2015-2019.
Formål:
Ivareta oppgaver innen avfallshåndtering for kommunene i Vestfold. Selskapet skal
ha ansvaret for behandling av matrester og restfraksjoner i forbruksavfallet samt for
avfallsdeponering fra de kommuner som er aksjeeiere i selskapet, og kommunen
skal overlate selskapet ansvaret for de nevnte oppgaver. Selskapet skal videre
drive planleggingsog informasjonsvirksomhet,og det kan påta seg andre oppgaver
innen avfallshåndtering for eierkommunene. Selskapet kan også påta seg oppgaver
for andre kunder enn eierkommunene, og kjøpe tjenester tilknyttet driften fra andre,
dersom dette finnes hensiktsmessig. Selskapet avgjør i hvilken grad driften skal
baseres på bruk av egne anlegg, utstyr og mannskap, eller ved leie- og/eller
driftavtaler med eierkommunene eller andre.

Øvrige eiere:
Sandefjord, Larvik,
Færder, Horten,
Holmestrand

Økonomisk nøkkelinfo (2018):
Egenkapital: 5 392 000,Egenkapitalandel: 2,7%
Totalrentabilitet: 4,1%
Gjeldsgrad: 36
Annet:

Vestfold og Telemark revisjon IKS

70

Risiko og vesentlighetsanalyse 2020-23 – Tønsberg kommune

Heleide kommunale
aksjeselskap (AS)

Tykkmark AS

Kommunens
eierandel

100%

Opplysninger om selskapet

Kontorkommune
og andre
eierkommuner

Det har ikke vært forvaltningsrevisjon av selskapet i perioden 2015-2019.
Tilknyttet selskap:
Grenland Vestfold Biogass AS (Greve Biogass) (eierandel 40,99%)
Formål:
Eie, drift, utvikling og salg av fast eiendom og alt som naturlig står i forbindelse med
dette. (Eier tomta som helsehuset på Revetal er bygget på)
Økonomisk nøkkelinfo (2018):
Egenkapital: 268 000,Egenkapitalandel: 98,5%
Totalrentabilitet: 5,6%
Gjeldsgrad: 0
Annet:
Det har ikke vært forvaltningsrevisjon av selskapet i perioden 2015-2019.
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Selskap som kontrollutvalget ikke har innsynsrett i, jf. koml. § 24-10
Aksjeselskap med
ikke-kommunale
medeiere

Kommunens
eierandel

Opplysninger om selskapet

DS Kysten

73,03%

Formål:
Eie og drive DS Kysten. Skipet skal ha Tønsberg som hjemmehavn og ha
Vestfoldbyene som sitt primære seilingsområde. Styret kan sette bort driften av
selskapet.

Kontorkommune
og andre eiere

Øvrige eiere:
kommuner, private
firmaer og
enkeltpersoner

Økonomisk nøkkelinfo (2018):
Egenkapital: 7 530 000,Egenkapitalandel: 82,5%
Totalrentabilitet: 3,5%
Gjeldsgrad: 0,2

Gigafib Holding AS

24,92%

Annet:
Det har ikke vært forvaltningsrevisjon av selskapet i perioden 2015-2019.
Formål:
Etablering og drift av nettverk for tele- og datakommunikasjon samt alt som står i
forbindelse med dette.
Økonomisk nøkkelinfo (2018):
Egenkapital: 59 282 000,Egenkapitalandel: 87,3%
Totalrentabilitet: 4%
Gjeldsgrad: 0,1

Øvrige eiere:
Horten, Sandefjord,
Færder, Holmestrand,
Universitetet i
Sørøst-Norge og
Studentsamskipnaden
i Sørøst-Norge.

Annet:
Det har ikke vært forvaltningsrevisjon av selskapet i perioden 2015-2019.
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Aksjeselskap med
ikke-kommunale
medeiere

Kommunens
eierandel

Opplysninger om selskapet

Kontorkommune
og andre eiere

Velle gruppen AS

23%

Formål:
Selskapets virksomhet skal være å få flere i arbeid, gjennom å være en arbeids- og
inkluderingsbedrift som kvalifiserer og formidler jobbsøkere til arbeid og utdanning,
herunder eie aksjer i selskaper som fremmer dette formålet.

Øvrige eiere:
Velle-ansattes
stiftelse, Færder,
Sandefjord, ideelle
organisasjoner,
private, egne aksjer.

Økonomisk nøkkelinfo (2018):
Egenkapital: 42 582 000,Egenkapitalandel: 85,5%
Totalrentabilitet: 0,6%
Gjeldsgrad: 0,2
Annet:
Datterselskap (heleide):
 Velle Arbeid og Inkludering AS
 Velle Datter AS
 Velle Produksjon AS
 Vellebarnehagene AS
 Kaikanten Kunnskapssenter AS
Annet:
Det har ikke vært forvaltningsrevisjon av selskapet i perioden 2015-2019.

Vestfold og Telemark revisjon IKS

73

På 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: 35 91 70 30 / 33 07 13 00
E-post: post@vtrevisjon.no

www.vtrevisjon.no

74

