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Om Vestfold og Telemark revisjon IKS 

 

Vestfold og Telemark revisjon IKS (VTR) er 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 Holmestrand kommune, jf. sak 

08/20 og sak 09/20. Vurderingen av behovet for forvaltningsrevisjon framgår av kapittel 

4, og vurderingen knyttet til eierskapskontroll framgår av kapittel 5. 

 

1.2 Korona og arbeid med rapporten  

Koronapandemien vil påvirke kommunenes situasjon på mange måter framover i tid, 

både rent økonomisk og når det gjelder behovene innenfor ulike tjenesteområder. Det 

er vanskelig å si noe konkret om hvordan dette vil slå ut nå, og vi har ikke forsøkt å 

vurdere konsekvenser i denne rapporten. Men ettervirkningene kan medføre endringer 

i risikobildet og kan endre behovet for forvaltningsrevisjon framover.   

 

                                                

1 Jf. kommuneloven §§ 23-2, 23-3 og 23-4. 
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1.3 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. 

 

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 

 

1.4 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. 

 

1.5 Avtale om forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll er omtalt i selskapsavtalen for VTR IKS og er 

dekket av avtale om revisjonstjenester mellom Holmestrand kommune og VTR IKS. 

Basert på dette, kan VTR levere ca 7 rapporter om forvaltningsrevisjoner og 

eierskapskontroller til Holmestrand kommune fordelt over fire år. Dersom kommunen 

ønsker flere eller mer omfattende forvaltningsrevisjoner eller eierskapskontroller kan 

det avtales særskilt. 
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2. Om risiko- og vesentlighetsvurderingen 

2.1 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, kommunedirektørens 

internkontrollansvar2 og virkeområdet for forvaltningsrevisjon3. 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? 

 Legger kommunen til rette for en bærekraftig utvikling?  

                                                

2 Kommuneloven §§ 1 og 31-3 
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. 

 

2.2 Metode 

For å kartlegge og vurdere risiko i Holmestrand kommune har vi innhentet og 

gjennomgått følgende informasjon: 

 relevant regelverk og nasjonale føringer for kommunene 

 kommunens Handlingsprogram 2020-2023, årsrapporter, regnskap og annen 

styringsdokumentasjon 

 analyse av nøkkeltall fra KOSTRA og annet statistisk materiale  

 overordnet informasjon om selskaper som kommunen har eierinteresser i 

(formål, årsmeldinger)  

 tilsynsvirksomhet 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 kommunedirektørens ledergruppe, politiske 

gruppeledere og hovedutvalgsledere 

 

I KOSTRA-analysen bruker vi hovedsakelig tall for kommunen for perioden 2018 og 

2019. Vi sammenligner kommunen med sammenlignbare kommuner og 

landsgjennomsnittet utenom Oslo. I KOSTRA er kommunene gruppert ut fra størrelse, 

kostnader og inntekter. Holmestrand kommune er i kommunegruppe 8, som er 

Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, middels frie 

disponible inntekter. Sande har vært i kommunegruppe 7, som er Mellomstore 

kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter. 

 

Vi bygger også på revisjonens egne erfaringer og kunnskap om kommunen, og på 

tidligere forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller. Kontrollutvalget har hatt 
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anledning til å komme med innspill til vurderingen, og vi har hatt møte med ordfører og 

kommunedirektørens ledergruppe.  

 

2.3 Kommunesammenslåing 

Kommunene Holmestrand og Hof ble slått sammen til nye Holmestrand fra 1.1.2018. 

Fra 1.1.2020 ble Holmestrand kommune slått sammen med Sande kommune til nye 

Holmestrand. En slik kommunesammenslåingen i to omganger er den eneste hittil i 

kommunereformen. Det er risiko knyttet til kommunesammenslåinger.  

Kommunedirektøren har opplyst at kommunen, pga. kommunesammenslåingene, 

fortsatt har etterslep på mange områder for å få ting på plass.  
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3. Om Holmestrand kommune 

3.1 Demografi 

Fakta om Holmestrand kommune fra 1.1.2020: 

 Innbyggertallet er ca. 24. 275 

 Landarealet er på ca. 590 km 

 Består av de tidligere kommunene Hof, Sande og Holmestrand, samt 

grensejustering fra RE kommune for områdene Langøya, Mulvika og Nordre 

Grettebygd 

 Holmestrand by har hatt bystatus siden 1752 

Grenser i øst til Oslofjorden, i nord til Drammen og Øvre Eiker i nordvest til 
Kongsberg og i sør til Tønsberg og Larvik. 

 

Prognosen fra SSB viser at nye Holmestrand vil ha en sterk vekst, ikke minst gjelder 

dette i de eldste aldersgruppene. I planperioden viser prognosen en vekst på 1.159, 

mens 10-årsveksten viser en total økning på over 3.500 innbyggere. Tabellen på neste 

side viser prognose for befolkningsutvikling i perioden 2020 – 2030.  

 

Figur 1 – SSB - Prognose befolkningsutvikling 2020 - 2030 

 

Kommunens organisasjon 

Kommunen er inndelt i fire programområder: strategi og samfunnsutvikling, oppvekst, 

helse og velferd og teknisk. Figuren på neste side viser kommunens organisasjonskart 

fra 1.1.2020.  
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Figur 2 – Organisasjonskart 2020 – Holmestrand kommune 

 

Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder og 

kommunedirektørens ledergruppe består i tillegg av ass. rådmann/ kommunalsjef, tre 

kommunalsjefer og HR-sjef. Den nye kommunen har ca. 2000 ansatte. 
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3.2 Økonomi og eierskap  

 

 Hovedtrekk i kommunens økonomi og utvikling 

 

Holmestrand 2019: 

 Kostra 2019 Holmestrand 

kommune 

Gruppesnitt 

Gruppe 8 

Landsgj.snitt* 

Frie inntekter per innbygger 54513 56119 57297 

Langsiktig gjeld i prosent av 

brutto driftsinntekter 114,4 114,5 102,6 

Fri egenkapital drift i prosent 

av brutto driftsinntekter 

(prosent) 10,6 8,9 10,4 

Årets mindre/merforbruk i 

driftsregnskapet i prosent av 

brutto driftsinntekter (prosent) -0,4 0,3 0,9 

Tabell 1: SSB: KOSTRA nøkkeltall – Holmestrand – Ureviderte tall 16.03.2020 

 

Sande 2019: 

 Kostra 2019 Sande 

kommune 

Gruppesnitt 

Gruppe 7 

 

Landsgj.snitt* 

Frie inntekter per innbygger 55605 54699 57297 

Langsiktig gjeld i prosent av 

brutto driftsinntekter 105,4 110,9 102,6 

Fri egenkapital drift i prosent av 

brutto driftsinntekter (prosent) 16,7 11,4 10,4 

Årets mindre/merforbruk i 

driftsregnskapet i prosent av 

brutto driftsinntekter (prosent) 0,6 0,5 0,9 

Tabell 2: SSB: KOSTRA nøkkeltall – Sande – Ureviderte tall 16.03.2020 

 

https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/bamble/regnskap#description_KOSKG210000
https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/bamble/regnskap#description_KOSKG210000
https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/bamble/regnskap#description_KOSKG210000
https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/bamble/regnskap#description_KOSKG210000
https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/bamble/regnskap#description_KOSKG210000
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Tabellene viser at både Holmestrand og Sande har lavere frie inntekter4 enn 

landsgjennomsnittet. Dette betyr at kommunene har hatt mindre midler per innbygger, 

som fritt kan disponeres uten føringer fra staten eller gjeldende lover og regler. Videre 

kan vi trekke fram at Holmestrand hadde negativt resultat/ merforbruk i 2019.   

 

Holmestrand kommunens regnskapstall for 2019 viser at kommunen har et 

regnskapsmessig mindreforbruk på 2,107 mill. kroner. Driftsregnskapet viser imidlertid 

et betydelig merforbruk i forhold til regulert budsjett innenfor de fleste 

programområdene. Det totale avviket innenfor programområdene, sammenlignet med 

revidert budsjett beløper seg til ca. 44. mill. kroner. Mer om dette under pkt. 4.1.3.  

 

Sande kommunes ureviderte tall for 2019 viser at kommunen har et regnskapsmessig 

mindreforbruk på kr 2,774 mill. kroner. Regnskapsskjema 1B viser sum fordelt til drift 

per ansvar/ virksomhet, og viser et samlet merforbruk i forhold til budsjett på 5,115 mill. 

kroner. 

 

Kommunens økonomiske handlingsrom fremover 

Det fremgår av kommunens handlingsprogram 2020 – 2023, at kommunen har et 

stramt driftsbudsjett, med lite handlingsrom til å foreta større reduksjoner innenfor den 

enkelte virksomhet. Begge de opprinnelige kommunene har i stor grad en effektiv drift, 

etter mange år med stram økonomi. 

 

Sande kommune gjennomførte for noen få år siden en betydelig omstilling (Et samfunn 

i utvikling), der man rasjonaliserte driften betraktelig. Som en konsekvens av 

omstillingsprosjektet innførte kommunen samtidig eiendomsskatt som skulle være med 

på å finansiere investeringsbehovet som fulgte av en hurtig befolkningsvekst. 

 

I politisk plattform for nye Holmestrand er det nedfelt at den nye kommunen ikke skal 

ha eiendomsskatt, noe som også ble bekreftet i et vedtak i fellesnemnda for 

kommunesammenslåingen. Samtidig er investeringsprogrammet som er lagt i de to 

gamle kommunene opprettholdt, med noen få foreslåtte endringer når det gjelder 

oppstartstidspunkt. 

                                                

4 Frie inntekter er midler kommuner og fylkeskommuner fritt kan disponere uten andre føringer fra 

staten enn gjeldende lover og regler. Frie inntektene består av rammetilskudd fra staten og 

skatteinntekter.  
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Dette medfører at det nå er et sterkt behov for å redusere kommunens driftskostnader, 

og i forbindelse med de senere års økonomiplaner i de to kommunene er det lagt inn 

effektiviseringsgevinster og rasjonaliseringstiltak for å møte dette behovet. I Sandes 

økonomiplan for 2018-2021 begynte arbeidet med å finne inndekking for utfasing av 

eiendomsskatt, og i budsjettet for 2019 er hele eiendomsskatten forutsatt avsatt til 

disposisjonsfond. 

 

I Holmestrand ble eiendomsskatten fjernet fra 2018 ved sammenslåingen med Hof 

kommune. 

 

I både Sande og Holmestrand ble det i handlingsprogrammene for 2019-2022 allerede 

innarbeidet en del innsparingstiltak som følge av kommunesammenslåingen, blant 

annet har vertskommuneløsninger og administrative samarbeidsløsninger med felles 

ledelsesfunksjoner i de to kommunene allerede gitt gode synergieffekter. 

 

Gjennomganger av den nye kommunens økonomiske situasjon sammen med 

Fylkesmannen, har vist at kommunens driftsbalanse er for svak sett i forhold til 

nasjonale føringer og måltall. Fellesnemnda behandlet i mai 2018 en sak om den nye 

kommunens økonomiske situasjon (FN 036/18), der det ble skissert tre mulige 

løsninger for å bedre kommunens driftsbalanse: 

 

- Øke driftsinntektene 

- Redusere driftsutgiftene 

- Redusere investeringsvolumet 

 

I følge ny kommunelov og tilhørende nye økonomiforskrifter, skal alle kommuner vedta 

lokale måltall for økonomistyring. Nye Holmestrand kommune har  føringer for 

økonomistyringen i forhold til måltall på gjeld, disposisjonsfond og netto driftsresultat. 

 

Netto driftsresultat er ifølge forslaget svært svakt, og skulle etter målsettingen om 1,75 

pst. av brutto driftsinntekter ha lagt på om lag 32 mill. kroner årlig. Med et budsjettert 

netto driftsresultat på negativt 19,9 mill. kroner tilsvarer dette et forbedringsbehov på 

nær 52 mill. kroner i 2020 for å nå målsettingen. Det er verdt å merke seg at 15 mill. 

kroner av det negative netto driftsresultatet på 19,9 mill. kroner i 2020 skyldes 
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driftskonsekvenser ved den foreslåtte forskyvningen av sentrumsskolene i Sande med 

ett år. 

 

Netto lånegjeld er langt over anbefalt nivå, og skulle etter målsettingen om et øvre tak 

på 75 pst. av driftsinntektene vært redusert med 576 mill. kroner i 2023 sett i forhold til 

det gjeldsnivået kommunen får med dette investeringsforslaget. 

 

Målsettingen om en beholdning på minst 5 pst. av driftsinntektene i disposisjonsfond er 

den eneste handlingsregelen som oppfylles i planperioden, og den nye kommunen har 

gode reserver. Dette innebærer derfor at kommunen har anledning til å ha noe høyere 

gjeld enn hva som ellers ville ha vært tilfellet. Likevel viser de tre nøkkeltallene for 

planperioden sett under ett en svært krevende økonomisk situasjon, med lite 

handlingsrom og behov for ytterligere reduksjoner. 

 

Det er i 2018 og 2019 tatt ut effekter tilknyttet kommunereform med til sammen 21,7 

mill. kroner, hvorav 2,2 mill. kroner i Sande og 19,5 mill. kroner i Holmestrand. I tillegg 

ligger det i kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2020-2023 innsparinger 

på 65,5 mill. kroner, hvorav 29 mill. kroner er knyttet til strukturtiltak.  

 

Fylkesmannen skriver i sin årsrapport for 2019 at nye Tønsberg, nye Holmestrand og 

Midt-Telemark alle planlegger negative driftsresultater i årene som kommer. Det 

fremgår også at fylkesmannen i tidligere årsrapporter har uttrykt bekymring for Sande 

og Holmestrand som slår seg sammen. Denne bekymringen vedvarer for 

fylkesmannen, og forsterkes av vedtatt økonomiplan. 

 

Hendelser etter balansedagen – Korona-krisen  

Følgende fremgår av Holmestrand kommunes årsrapport 2019: 

I henhold til god kommunal regnskapsskikk, skal det gis opplysninger om hendelser 

som kan påvirke kommunens økonomiske stilling samt andre vesentlige forhold.   

Etter at kommuneregnskapet ble avlagt per 15. februar 2020, har Norge og verden for 

øvrig vært i krise. Korona-krisen har ført til at aksjemarkedet i løpet av mars måned har 

stupt, noe som følgelig har ført til store økonomiske tap for alle som har plassert 

penger i markedet. Per 31.12.2019 hadde Holmestrand kommune 273,8 mill. kroner 

definert som langsiktig finansiell aktiva plassert via kraftfondet.  Per mars måned er 

porteføljen til nye Holmestrand kommune redusert med 5,18 % siden 31.12.2019. 
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Totalt er nedgangen i kroner for ny kommune på 17,4 mill. kroner. Beløpet er samlet 

for ny portefølje, hvor også midler fra tidligere Sande kommune er inkludert.  

  

Kommunedirektøren anslår at 2020 vil kunne bli et negativt år i forhold til avkastning på 

finansplasseringer, og i ytterste konsekvens vil man kunne oppleve flere negative år i 

forhold til finansforvaltningen. Dette innebærer en viss risiko i forhold til kommunens 

økonomiske stilling. Kommunen har imidlertid et bufferfond for nettopp slike hendelser, 

og vil kunne tåle et visst økonomisk tap uten at dette vil påvirke kommunens 

driftsrammer. Per 31.12.2019 var bufferfondets størrelse på 21,1 mill. kroner. Det vises 

for øvrig til den årlige finansrapporten. 

 

På grunn av kommunens stramme økonomi og usikkerhet knyttet til 

kommuneøkonomien pga. Korona-krisen, er det en risiko for at kommunens ikke klarer 

å gjennomføre planlagte innsparingstiltak.  

 

Kommunale oppgavefelleskap og vertskommuneordninger5 

Kommunen deltar i ulike samarbeidsordninger med andre kommuner.  

 

Note nr. 9 til Holmestrand kommunes regnskap 2019 viser kommunens 

interkommunale samarbeid: 

                                                

5 Dette er den nye betegnelsen på § 27-samarbeid, jf. gammel kommunelov § 27. Kommunene må etter 

gjeldende kommunelov § 31-2, gjøre om § 27-samarbeid til enten interkommunale politiske råd eller 

interkommunale oppgavefellesskap innen 4 år etter at loven trådte i kraft. Vertskommuneordninger er 

hjemlet i § 28-1 a og b i gammel kommunelov, og i § 20-1 og § 20-2 i ny kommunelov. 
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Note nr. 29 til Sande kommunes regnskap 2019 viser kommunens interkommunale 

samarbeid: 
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3.3 Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll – erfaringer og 

innspill 

Forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller 2018-2019 

Følgende forvaltningsrevisjoner er gjennomført for de to kommunene i perioden 2018 

til 2019:  

 

Holmestrand 

 Personalforvaltning og sykefravær  

 Eiendomsforvaltning i Holmestrand kommune 

 

Sande: 

 Psykisk helse og rusomsorg 

 Økonomisk sosialhjelp 

 Medisinering og ernæring innen hjemmebaserte tjenester 

 Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) (levert februar 2020) 

 

Det har ikke vært eierskapskontroller i verken Holmestrand kommune eller Sande 

kommune i ovennevnte periode. 

Innspill til forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller 

 

Innspill fra KU: 

 Prosjektstyring  

 Personvern – GDPR 

 Etikk – korrupsjon  

 Klima og miljø 

 Salg av anleggsmidler  

 Områdeplan i Sande  

 Budsjettprosess  

 Tjenestekontoret – sett i lys av rapport om BPA – kultur, service m.m.  

 Arkiv, journal, innsyn – e-forvaltningsregler 
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Innspill fra ordfører, gruppeledere, hovedutvalgsledere og kommunedirektørens 

ledergruppe:6 

 Økonomistyring generelt/ spesielt Helse og velferd 

 Journalsystem for Helsetjenester – anskaffelsesprosessen og funksjonalitet 

 Anskaffelser/ innkjøp 

 Plan og byggesak  

 Eiendomsforvaltning 

 Etikk og varsling 

 Samfunnssikkerhet og beredskap  

 Kommunens innsynsløsning for offentlige dokumenter 

 Vann og avløp – kvalitet, oppgraderinger / prosjektstyring  

 Rus og psykisk helse – ungdom 

 Hjemmetjenester – turnover/ sykefravær/ arbeidsverktøy 

 Internkontroll / kvalitetssystem – ROS-analyser 

 Ledelse, administrasjon, organisering 

 Arkiv og journal 

 Klima og miljø 

 Helsetjenester barn og unge 

 Barnevern 

 VESAR IKS 

 Eierstyring  

 

  

                                                

6 Vi har tatt med innspill som to eller flere har kommet med i undersøkelsen. 
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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.  

 

Holmestrand kommune har under fanen Politikk og innsyn, på kommunes nettside, en 

fane for Innsyn, hvor man kan søke på innsyn i arkivsaker, innsyn i journalposter og 

innsyn i postliste. Dokumentene ligger foreløpig ikke tilgjengelig her. Innbyggere må be 

om innsyn i aktuelle dokumenter. Kommunen har et mål om å få fullt innsyn i offentlige 

dokumenter på plass høsten 2020.  

 

Under fanen Politikk og innsyn ligger også politiske møteplaner hvor sakslister, 

saksfremlegg og protokoller legges ut. Dette er enkelt tilgjengelig på kommunens 

nettside. Hovedutvalgsmøter, formannskapsmøter og kommunestyremøter sendes 

direkte på nett, og er tilgjengelig i etterkant av møtene.  

 

Norsk Presseforbund offentliggjorde i 2018 en såkalt åpenhetsindeks. Indeksen bygger 

på tre innfallsvinkler der en sjekker hjemmesidene, om kommunene svarer på 

spørsmål og det blir sendt et innsynskrav til kommunene. Holmestrand kommune fikk 

19 poeng og Sande 16,5 av 30,5 mulige. 

 

Ordfører har spilt inn at innsynsløsninger per nå er for dårlige, og kontrollutvalget har 

spilt inn at arkiv, journal og innsyn kan være et aktuelt tema for forvaltningsrevisjon.  
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Generelt er det risiko for at offentlighet og innsynskrav ikke håndteres i samsvar med 

offentlighetsloven. En forvaltningsrevisjon om innsyn kan kombineres med arkiv og 

journal. 

 

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. 

 

Kommunen har etablert rutiner for saksbehandling til folkevalgt organ. Kommunestyret 

vedtok i desember 2019 et nytt reglement for saksbehandling i folkevalgte organer. § 2 

omhandler Forberedelse av saker til folkevalgt organ, hvor det står at 

kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgt organer er 

forsvarlig utredet.  

 

I følge kommunedirektøren skal det etableres et system for rapportering om status på 

kommunestyrets vedtak. Tidligere Sande kommune har hatt en praksis på dette. 

Rapporteringen kan etableres i Framsikt, som er en rapporteringsmodul som 

kommunen i dag bruker til økonomirapportering. 

 

Holmestrand kommune har per nå ikke rutiner som sikrer at alle saker skal ha 

rapportering tilbake til politisk nivå. Dette gir risiko for at vedtak ikke gjennomføres i 

samsvar med vedtak og forutsetninger. Det kan være aktuelt med forvaltningsrevisjon 

innenfor dette området.  

 

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 
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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.  

 

Handlingsprogram 2020 – 2023, økonomiplan og budsjett ble vedtatt av 

kommunestyret 11. desember 2019. Budsjett og økonomiplan er kommunedirektørens 

viktigste arbeidsdokument. Handlingsprogram 2020 - 2023 viser blant annet 

overordnede mål og strategier, kommunens forutsetninger og økonomiske rammer 

fremover, utfordringer, strategi og mål innenfor hvert kommunalområde. Videre en 

samlet oversikt over årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023. Videre er drifts- og 

investeringsbudsjettet nærmere beskrevet. Økonomiplan og årsbudsjett er satt opp i 

balanse. Kommunedirektøren poengterer at kommunen har et stramt driftsbudsjett, 

med lite handlingsrom til å foreta større reduksjon innenfor den enkelte virksomhet.  

 

Ny kommuneloven har nå åpnet for at økonomiplanen kan utgjøre kommuneplanens 

handlingsdel, og Handlingsplan 2020-2023 inneholder kommuneplanens handlingsdel.  

 

Rådmannen skal minst to ganger i året rapportere til kommunestyret om utviklingen i 

utgifter og inntekter, sammenholdt med budsjett. Hvis utviklingen tilsier vesentlige 

avvik, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årsbudsjettet.  

 

I både tidligere Holmestrand kommune og Sande kommune har rådmannen rapportert 

til kommunestyret hvert tertial, i tillegg til årsrapportering. Virksomhetene i kommunen 

har rapportert månedlig i Framsikt, som er et verktøy for bl.a. budsjettering og 

rapportering. 

 

Som nevnt under omtalen av kommunens økonomi i kap.3.2, viser driftsregnskapet til 

Holmestrand for 2019 et betydelig merforbruk i forhold til regulert budsjett innenfor de 

fleste programområdene. Programområde Helse og velferd har den største avviket i 

kroner med 25,6 mill. kroner, programområde Teknisk har det største avviket i % i 

forhold til regulert budsjett, med 26,9 % og 16 mill. kroner og programområde 

Oppvekst og kultur har et avvik på 6,4 mill. kroner. 

 

Det ble lagt fram en sak for formannskapet 23. april 2020, hvor prognose for 2020 viser 

et forventet merforbruk på nesten 40 mill. kroner samlet for Helse og velferd og 
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Teknisk. Kommunedirektøren anbefaler derfor i saken en del omfattende tiltak for å 

komme gjennom den økonomiske utfordringen.  

 

Stramme budsjetter og budsjettoverskridelser tidligere år, samt forventet merforbruk i 

2020, er en risiko for at kommunen kan få «overraskelser» ved årets slutt i årene 

fremover også. Usikkerhet knyttet til hvordan Korona-krisen påvirker 

kommuneøkonomien er også en risikofaktor. Vi har fått innspill på at økonomistyring og 

budsjettprosessen generelt, og spesielt innen Helse og omsorg kan være aktuelle tema 

for forvaltningsrevisjon.   

 

4.1.4 Sykefravær 

Sykefravær – Holmestrand og Sande 2019 ble rapportert i administrasjonsutvalget i 

februar 2020. Informasjon nedenfor er hentet fra rapporten.  

 

Sykefraværsoversikt – Sande og Holmestrand kommuner 2018 og 2019  

Fraværet for de to kommunene i 2019 var på henholdsvis 8,43 i Sande og 5,9 i 

Holmestrand.  

 

 

 

Målet for 2019 var at sykefraværet totalt ikke skulle overstige 7%. Kommunen skriver at 

det er ønskelig at dette skal vedvare også nå når Sande og Holmestrand er ny 
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kommune fra 01.01.2020, og dette arbeidet vil kreve godt samarbeid mellom 

administrasjon, tillitsvalgte og politikere.   

 

Det framgår av rapporten at nærværet, tross merarbeid på grunn av 

kommunesammenslåing, har vært økende, og at de virksomhetene som jobber etter en 

lokalt forankret plan i samarbeid med HR-avdelingen skaper gode resultater.   

 

I 2020 er kommunens videre satsninger på området:   

 HR Robot som bistår i oppfølgingsarbeidet  

 «Tett på i Holmestrand kommune». Alle våre ansatte som er bosatt i Vestfold 

og Telemark fylke vil følges opp fra NAV Holmestrand. Det settes av dedikerte 

ressurser fra virksomhetens HR-avdelingen lokalt NAV kontor og NAV Arbeid 

og helse.  

 Opplæring av nye ledere blant annet innen IA arbeid.   

 Generell kompetanseplan for ledere.   

 HR og IA-rådgiver tar ansvar for forankringsarbeidet.  

 HR koordinerer alle møter på virksomhetene etter en plan.  

 IA og HR vurderer hvorvidt systemrettede tiltak er hensiktsmessig for å styrke 

arbeidsmiljøet og forebygge sykefravær.   

 Oppstart av IA utvalg.   

 Sykefravær vil være tema på alle møtene i administrasjonsutvalget og i 

medbestemmelse på alle nivå.   

 

Det ble gjennomført en forvaltningsrevisjon innenfor tema personalforvaltning og 

sykefravær i Holmestrand kommune i 2018. Holmestrand kommune har hatt en 

nedgang i det totale sykefraværet etter sammenslåingen med Hof kommune 1.1.2018. 

Kommunen har fortsatt utfordringer knyttet til høyt sykefravær innenfor noen 

programområder, spesielt innenfor Helse og velferd. Revisors inntrykk er at kommunen 

jobber kontinuerlig og har mange tiltak for å følge opp og redusere sykefraværet/ øke 

nærværet. Vi vurderer at kontrollutvalget kan følge opp dette arbeidet på andre måter 

enn ved forvaltningsrevisjon.  
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4.1.5 Aktuelle tema for forvaltningsrevisjon 

Tema/selskap Vinkling Risiko Vesentlighet 

Åpenhet og innsyn Tiltak og praksis for 

håndtering av 

innsynssaker. Bør 

kombineres med 

arkiv og journal. 

Høy/middels Vesentlig for 

demokrati og 

tillit. 

Saksutredning og 

gjennomføring av 

kommunestyrets vedtak 

Systemundersøkelse 

av rutine og praksis 

for saksutredning og 

oppfølging av 

kommunestyrets 

vedtak.  

Middels Vesentlig for 

demokratiet at 

vedtak blir 

forsvarlig 

utredet og 

gjennomført. 

Budsjett- og 

økonomistyring  

Mulige vinklinger: 

Budsjett- og 

økonomistyring 

innenfor Helse og 

velferd, alternativt 

budsjett og 

økonomistyring 

generelt. 

Høy Vesentlig for 

kommunens 

økonomi og 

tjenesteyting/ 

drift 

 

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.  
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De to kommunene som har slått seg sammen, har hatt forskjellig verktøy for 

internkontroll. Høsten 2019 ble det valgt nytt verktøy for den nye kommunen. Valget 

falt på «Compilo. Parallelt med dette pågår det en prosess for å utarbeide et prinsipp-

dokument for internkontrollen i den nye kommunen. Kvalitetssystemet består av en 

rekke ulike moduler som Dokumenthåndtering, Avvikshåndtering, Risikoanalyse, 

Årshjul, GDPR mm.  I følge kommunen skal avvikssystemet være tilgjengelig for 

registrering og behandling av avviksmeldinger for hele kommunen fra 1.1.2020. 

Arbeidet med å dokumentere prosedyrer og rutiner på ny felles plattform er også i 

gang. Modul for årshjul og risikovurderinger vil tas i bruk i 2020. 

 

Høsten 2019 ble det besluttet å øke ressursen på området med 0,5 årsverk.  

Ekstern bidragsyter har vært engasjert for å bistå med risikovurderinger, foreslå tiltak 

og følge dette opp, så vel i sammenslåingsprosessen som i ny kommune. 

Sektorovergripende IK, tjenestespesifikk og IK støtteprosesser har vært vurdert.  

 

Mangelfull internkontroll kan føre til lovbrudd og manglende måloppnåelse. Det kan 

også være en risiko knyttet til manglende oppfølging av avvik og til å bruke kunnskap 

om avvik i forbedringsarbeid innenfor ulike tjenesteområder.  

 

Det har kommet innspill på at internkontroll / kvalitetssystem kan være aktuelt tema for 

forvaltningsrevisjon.  

 

Det er risiko knyttet til implementering av nytt system, og vi vurderer at Internkontroll 

kan være et aktuelt område for forvaltningsrevisjon i midten eller slutten av perioden. 

 

4.2.2 Etikk og varsling  

God etisk standard på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at 

innbyggerne skal ha tillit til kommunen. Et av formålene med kommuneloven er å bidra 

til at kommuner og fylkeskommuner er tillitskapende. KS og Transparency International 

Norge (TI) 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 kommunen gjøre rede for tiltak som er iverksatt 

og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard. 
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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. 

 

Etisk standard er omtalt i Holmestrand kommunes årsrapport for 2019, og teksten er 

tatt inn nedenfor.    

 

Etiske retningslinjer 

Holmestrand kommune har etiske retningslinjer for ansatte, ledere og politikere. Etiske 

retningslinjer ble oppdatert i forbindelse med sammenslåingen med Sande kommune, 

og ble politisk vedtatt 11.12.2019, ref. kommunestyresak 040/19. 

 

Rutiner for varsling 

Rutine for varsling ble også revidert i 2019 og vedtatt i AMU 13.11.2019 med 

tilhørende varslingsplakat. Rutinen er lett tilgjengelig på kommunens intranett. Rutinen 

er i samsvar med bestemmelsene i § 2-4 i Arbeidsmiljøloven. Loven gir arbeidstaker 

rett til å varsle om kritikkverdige forhold og vern mot gjengjeldelse mot varsler. 

 

Det må arbeides kontinuerlig med tiltak for etikk og å sikre et trygt ytringsklima. Det vil 

alltid være risiko for kommunens etiske arbeid ikke er godt nok, og risiko for at det ikke 

varsles om kritikkverdige forhold. En forvaltningsrevisjon vil kunne bidra til å rette 

oppmerksomhet mot dette i hele organisasjonen. Vi har også fått innspill på at dette 

kan være aktuelle tema for forvaltningsrevisjon. Vi mener derfor at det kan 

gjennomføres forvaltningsrevisjon om disse temaene, selv om kommunen har 

oppdaterte retningslinjer og rutiner.  

 

4.2.3 Arkiv og dokumentasjon  

Kommuner og offentlige organ har ansvar for å dokumentere sin egen aktivitet både i 

et kortsiktig og et langsiktig perspektiv. I tillegg har arkivene en samfunnsmessig 
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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.  

 

Holmestrand kommune er medeier i selskapet IKA Kongsberg, som er et 

interkommunalt selskap. Selskapets fulle navn er Interkommunalt arkiv for Buskerud, 

Vestfold og Telemark IKS. IKA Kongsbergs hovedoppgave er å legge forholdene til 

rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens 

intensjoner og bestemmelser, samt å bevare og formidle deponerte arkiver som har 

rettslig, forvaltningsmessig og kulturell verdi. 

 

Holmestand kommune har tatt i bruk fullelektronisk arkivering i sak-/arkivsystemet Acos 

Websak. 

 

Arkivverket hadde tilsyn i Holmestrand i 2018. Kommunen hadde avvik, og det ble gitt 

7 pålegg om utbedringer med hjemmel i arkivloven. I følge kommunen hadde de en 

stor gjennomgang med Arkivverket, og her har det bl.a. kommet en arkivplan på plass i 

etterkant.  

 

Arkivdanning og organisering av arkivet er vesentlig for at kommunen skal ha oversikt 

over egen saksbehandling og dokumenthåndtering. Videre er arkivet vesentlig for å 

sikre innsyn og ivareta innbyggermedvirkning og demokratiske hensyn, og for å sikre 

dokumentasjon av kommunens virksomhet for framtida. Erfaringer tilsier at mye av 

risikoen for mangelfull arkivdanning ligger i manglende journalføring når 

saksbehandlere er avsendere av dokumenter, epost o.l. Det er bl.a. en risiko for at nye 
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rutiner for elektronisk arkivering ikke blir fulgt, spesielt i en krevende tid med 

kommunesammenslåing. Det har ikke vært forvaltningsrevisjon av arkivdanning og 

journalføring i Holmestrand kommune tidligere. Det har også kommet innspill på at 

dette kan være et aktuelt tema for forvaltningsrevisjon. Vi anbefaler derfor 

forvaltningsrevisjon på området. 

 

4.2.4 Informasjonssikkerhet  

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 IT-

systemer. Kommuner og fylkeskommuner skal gjennomføre og dokumentere 

opplæring av alle ansatte innenfor personvern og informasjonssikkerhet. 

 

Holmestrand kommune har IKT-rådgivere og fagarbeidere innenfor skole og helse, 

samt koordinator mot Jarlsberg IKT (felles IKT-driftsselskap med Tønsberg og Færder 

kommuner). IKT-avdelingen er organisert under kommunalområde Strategi og 

samfunnsutvikling.  

 

Kommunen opplyser at de har gjort tiltak for imøtekomme kravene til håndtering av 

personopplysninger. En GDPR-rådgiver har sett på kommunens IKT-systemer, bl.a. 

skoleadministrasjons system for å sikre krav til informasjonssystem. Videre er det 

gjennomført e-opplæring til ansatte om informasjonssikkerhet. De har anskaffet et 

opplæringsopplegg, som er delt opp i små bolker, og som har blitt sendt ut over en 

periode. Kommunen har også etablert et lydisolert rom, hvor det blant annet kan 

gjennomføres skype-møter. 
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Siden regelverket er nytt og omfattende er det generell risiko for at kommunen ikke har 

god nok oversikt over hvilke personopplysninger de behandler, og at de ikke har 

tilfredsstillende system og etterlevelse. Dette medfører risiko for tap av data, 

informasjon på avveie, at nødvendig informasjon ikke er tilgjengelig for de som trenger 

det, tap av tillit og omdømme og store bøter. Informasjonssikkerhet er vesentlig for 

innbyggere og ansatte, slik at ikke uvedkommende får tilgang til personopplysninger. 

Det er også vesentlig at ansatte har den informasjonen de trenger, slik at de kan levere 

riktige tjenester. Vi mener derfor det kan være aktuelt å gjennomføre 

forvaltningsrevisjon innenfor informasjonssikkerhet – GDPR. Kontrollutvalget har også 

spilt inn at dette kan være et aktuelt tema for forvaltningsrevisjon.  

 

4.2.5 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 KOFA7 kan ilegge 

gebyr for ulovlige direkteanskaffelser.  

 

Anskaffelsesreglene skal også bidra til å motvirke sosial dumping, ivareta miljøhensyn 

og motvirke brudd på menneskerettighetene. Kommunene skal ha ulike tiltak for å 

ivareta disse kravene. 

 

Det er utpekt en innkjøpsansvarlig som har bidratt med å koordinere aktivitetene 

mellom kommunene. Arbeidet med å harmonisere rutiner, koordinere løpende avtaler 

og etablere nye innkjøpsavtaler er krevende. Det har vært benyttet ekstern bistand til å 

avhjelpe etablering av noen innkjøpsavtaler.     

 

Kommunene deltar fortsatt i vertskommunesamarbeidet VOIS og bidrar til å utvikle 

dette. Innkjøpssamarbeidet BTV (Buskerud Telemark Vestfold) er avviklet, men noen 

avtaler løper fortsatt.  

 

Høsten 2019 ble det besluttet å øke ressursene på området med 0,5 årsverk, samtidig 

som fagansvaret på området ble delt. 

                                                

7 Klagenemnda for offentlige anskaffelser 
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Alle innkjøpene gjøres i virksomhetene. Den enkelte virksomhetsleder er 

budsjettansvarlig og ansvarlig for at anskaffelsene skjer i tråd med gjeldende lover og 

regler. Innkjøpsansvarlig i gamle Holmestrand kommune har vært en støttefunksjon for 

det totale anskaffelsesområdet i kommunen. Kommune jobber nå med å utarbeide en 

overordnet anskaffelsesstrategi, hvor blant annet miljø og lokalt næringsliv skal 

hensyntas.  

 

Det har vært gjennomført forvaltningsrevisjoner innenfor etterlevelse av regelverket om 

offentlige anskaffelser i Sande kommune i 2016 og gamle Holmestrand (før 

sammenslåingen med Hof) i 2017. I begge forvaltningsrevisjonene ble det, ved kontroll 

av enkeltanskaffelser, avdekket noen brudd på regelverket om offentlige anskaffelser 

og gitt anbefalinger på området til kommunene.  

 

Tilbakemelding fra regnskapsrevisor er at innkjøpsområdet i Holmestrand kommune, 

etter etablering av en sentral innkjøpsfunksjon og gode rutiner for å sikre 

regeletterlevelse, har blitt mye bedre de siste årene.  

 

Til tross for gode rutiner på området og en sentral innkjøpsfunksjon, kan det være 

risiko spesielt knyttet til anskaffelser som gjøres ute på virksomhetene. Videre kan det 

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.). Det kan også være risiko for at det ikke er avklart hvem 

som har slikt oppfølgingsansvar når det gjelder kontrakter som er inngått i 

innkjøpssamarbeidet (rammeavtaler).   

 

Gode og lovlige anskaffelser er vesentlig for omdømme og tillit, og for forebygging av 

korrupsjon og ivaretakelse av samfunnsansvar.  

 

Det har kommet flere innspill på at anskaffelser kan være et aktuelt område for 

forvaltningsrevisjon.  

 

4.2.6 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.  

 

4.2.7 Eiendomsskatt 

Kommunestyret bestemmer om kommunen skal innføre eiendomsskatt.  

 

I politisk plattform for nye Holmestrand er det nedfelt at den nye kommunen ikke skal 

ha eiendomsskatt, noe som også ble bekreftet i et vedtak i fellesnemnda for 

kommunesammenslåingen.  

 

I Holmestrand ble eiendomsskatten fjernet fra 2018 ved sammenslåingen med Hof 

kommune. Sande kommune har hatt eiendomsskatt frem til sammenslåingen 1.1.2020. 

    

4.2.8 Eiendomsforvaltning og vern av verdier 

Eiendomsforvaltningen 

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. 

 

I 2018 brukte Holmestrand kommune mindre penger per m2 til vedlikehold enn 

sammenlignbare kommunegrupper, og betydelig mindre penger per m2 enn normtallet 

for bransjen.  

  

I 2019 var det forvaltningsrevisjon av eiendomsforvaltning i Holmestrand kommune.  

Revisjonen viste at Holmestrand kommune til en viss grad har gode systemer for 

planmessig vedlikehold av kommunens bygningsmasse, men at kommunen har 

forbedringspotensial på enkelte områder. Det er satt i gang et arbeid på området, men 

siden kommunen har vært i en overgangsfase p.g.a. kommunesammenslåinger, har 

kommunen bevisst valgt minimumsløsninger i denne fasen. Rådmannen uttalte at 

anbefalingene danner et godt grunnlag for den videre utviklingen av 

eiendomsforvaltningen når Holmestrand slår seg sammen med Sande kommune 

1.1.2020.  

 

Det er en risiko for at dette arbeidet ikke blir fulgt opp med det første, og det er risiko 

knyttet til oversikt over det samlede vedlikeholdsbehovet for den sammenslåtte 

kommunen. Det har også kommet innspill på at eiendomsforvaltning kan være et 

aktuelt område for forvaltningsrevisjon.  

 

Investeringsprosjekter 

I 2020 er det planlagt investeringsprosjekter for 259 mill. kroner og totalt 1,14 milliarder 

kroner samlet for de nester fire årene (2020-2023)8, hvorav 44,77 % er finansiert ved 

bruk av lån. Dette gjelder investeringsprosjekter innenfor alle de fire programområdene 

i kommunen, samt selvkostinvesteringer innenfor vann og avløpsområdet (VAR) 

innenfor Teknisk. De største investeringene i kommende fireårsperiode vil være 

innenfor Helse og velferd og Teknisk.  

Det er alltid en risiko knyttet til gjennomføring av investeringsprosjekter, både med 

hensyn til etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser og prosjektstyring 

generelt.  

                                                

8 Handlingsprogram 2020 -2023 – Holmestrand kommune  
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Det har kommet flere innspill på at prosjektstyring generelt og spesielt innenfor VAR-

prosjekter kan være aktuelt for forvaltningsrevisjon.  

 

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.  

 

I følge kommunen, ble kunsten i gamle Holmestrand registret før sammenslåingen med 

Hof. Kunsten ble ikke verdivurdert, da dette krevde innleie av spesialkompetanse. 

Oversikten ligger i et gammelt dataprogram og er ikke oppdatert siden den gangen. 

Etter sammenslåingen med Hof er ikke registrering av kunsten i Hof prioritert. Sande 

kommune har ikke registrert sin kunst.   

 

Kulturkontoret har registrering av kunst på oppgavelisten. Planen er å invitere 

kunstforeningene til et samarbeid om denne registreringen. 

 

Det er risiko for at registrering av kunst ikke kommer på plass, og at verdifull kunst 

kommer på avveie og/eller at den ikke blir tatt vare på. En forvaltningsrevisjon på 

området kan være aktuelt.  

4.2.9 Aktuelle tema for forvaltningsrevisjon 

Tema/selskap Vinkling Risiko Vesentlighet 

Internkontroll Overordnet system, 
implementering og 
etterlevelse. 
F.eks. risikovurdering,  
avvikshåndtering. 
Anbefales i midten 
eller slutten av 
perioden.  

Høy  Vesentlig for 
måloppnåelse og 
intern styring 

Etikk og varsling Kommunens arbeid 
med etiske 
retningslinjer og etisk 
refleksjon – 
antikorrupsjonsarbeid. 

Høy Vesentlig for tillit 
og omdømme 
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Tilrettelegging for 
varsling. 

Arkiv og 

dokumentasjon 

Journalføring og 
arkivdanning, innsyn. 
Eventuelt følge opp 
tilsyn fra Arkivverket. 
Kan kombineres med 
Åpenhet og innsyn 

Høy Vesentlig for 
kommunens 
oversikt og å sikre 
innsyn og 
demokrati 

Informasjonssikkerhet GDPR,  
Generell 
internkontroll, evt 
vinkles mot praksis 
innenfor et eller flere 
utsatte tjeneste-
områder 

Middels Vesentlig for at 
personopplysninger 
ikke kommer på 
avveie og at 
ansatte har 
nødvendig 
informasjon 

Anskaffelser Mulige vinklinger: 
Etterlevelse av 
regelverket generelt 
og risiko for 
misligheter i 
forbindelse med 
innkjøp. 
Etterlevelse av 
regelverket om 
samfunnsansvar. 

Middels/ Høy Vesentlig for tillit 
og omdømme 

Eiendomsforvaltning – 

vedlikehold av 

kommunale bygg 

En oppfølging av 
forvaltningsrevisjonen 
som ble gjennomført i 
2019 i Holmestrand. 
Anbefales i midten 
eller slutten av 
perioden. 

Høy Vesentlig for 
kommunens 
verdier og 
tjenestekvalitet.  

Prosjektstyring - 

investeringsprosjekter 

Mulige vinklinger: 
Kvalitets- og 
leveranseoppfølging i 
investeringsprosjekter.  
Investeringsprosjekter  
VAR-området. 
Anskaffelser, 
Samfunnsansvar – 
sosial dumping 

Middels/Høy Vesentlig for 
kvalitet i 
leveransen og 
kommunens 
økonomi  

Forvaltning og sikring 

av kunst 

Kommunens rutiner 
og praksis for å sikre 
verdifull kunst (bør 
komme sent i 
perioden) 

Middels Vesentlig for å sikre 
kommunens 
verdier i kunst. 
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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.  

 

4.3.1 Oppvekst 

Programområdet oppvekst består av barnehager, skoler, voksenopplæring og 

virksomhetene PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste) og Barn, unge og familie. 

Virksomheten Barn, unge og familie består av Barne- og familiesenteret, 

Barneverntjenesten, Barnehabilitering, i og utenfor institusjon og Bosetting av enslige 

mindreårige flyktninger. Virksomheten ble fra 2020 overført til programområdet 

oppvekst for å få bedre samhandling og oppfølging av barn og unge. Alle 

virksomhetene er aktivt med i samhandling «På tvers» med andre tjenester. Metoden - 

«På tvers» - skal sikre tidlig innsats og kommunen har en elektronisk handlingsveileder 

"Påtvers.no" som nylig er revidert. Tidligere Holmestrand har også tidligere hatt fokus 

på tverrfaglig samarbeid gjennom «God oppvekst Holmestrand» og SamBUH-

samarbeidet.  

 

Høsten 2019 har kommunen utarbeidet en helhetlig strategiplan for inkluderende 

oppvekst, som gjelder for den nye kommunen og skal behandles politisk våren 2020. 

 

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). Dette 

er det informasjon om på kommunens nettside. 
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Kommunen har 8 kommunale og 14 private barnehager. Alle med rett til 

barnehageplass har fått tilbud om plass i 2019, men det er en utfordring for kommunen 

at det er mangel på barnehageplasser i enkelte områder. Etterspørselen etter plasser 

er størst i tidligere Sande kommune, mens det er flere plasser enn det som 

etterspørres i Hof. Befolkningsutviklingen viser at behovet for barnehageplasser er 

størst i Sande, og her er det også foreldre som velger å ha barn i private barnehager i 

Drammen, noe som gir kommunen økte kostnader. Kommunedirektøren foreslo i 

budsjett for 2020 å legge ned Eidsfoss barnehage, men det ble ikke vedtatt. 

Kommunedirektøren anbefaler også at det etableres en ny kommunal barnehage i 

Sande, men det var ikke økonomisk handlingsrom for dette i 2020.   

 

Tall for 2019 viser at barnehagene i Holmestrand oppfyller pedagognormen, men 9,5 

% oppfyller pedagognormen med dispensasjon. Det er klart bedre enn på landsbasis, 

hvor det er 8,8 % som ikke oppfyller pedagognormen og 27,1 % som oppfyller den 

med dispensasjon. Det er også en større del av de ansatte som har fagutdanning som 

barne- og ungdomsarbeider eller utdanning barnehagelærer eller tilsvarende. I 

Holmestrand er det 5,8 barn per ansatt, mens det på landsbasis er 5,7. 

 

Kommunen har en høyere andel barn i barnehage enn snittet for landet uten Oslo. 

Både netto driftsutgifter per innbygger i barnehagealder og korrigerte brutto 

driftsutgifter per oppholdstime er lavere i Sande enn snittet for landet, mens det for 

tidligere Holmestrand var noe høyere. 

 

Kommunalsjefen opplyser at det er regelmessige møter med administrativ ledelse på 

oppvekst og barnehagene, der de private barnehagene også er med. 

 

Kommunen har gjennomført foreldreundersøkelsen i 2019 og resultatene er på nivå 

med eller litt over landsgjennomsnittet. 

Kommunen har to rådgivere organisert under kommunalsjef for oppvekst, med ansvar 

for tilsyn med barnehagene (myndighetsutøvelsen). Kommunalsjefen opplyser at det er 

laget planer for tilsyn. Det er viktig at kommunen er oppmerksom på skillet mellom 

kommunen som eier og som myndighet.  
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Barne- og ungdomsskoler  

Kommunen har ansvaret for grunnskoleopplæringen. Kommunen skal sørge for at 

opplæringen 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.  

 

Kommunen har totalt åtte barneskoler, hvorav en er privat. I tillegg er det en kommunal 

1. – 10. skole og to kommunale ungdomsskoler. Kommunen har utarbeidet en felles 

kvalitetsmelding for 2019 som viser resultater i de to kommunene og for den nye 

kommunen og skoleeiers vurdering av dem og noe omtale av hvordan kommunen 

jobber for å bedre resultatene.  

 

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng, som er et samlemål for karakterene elvene får ved 

avsluttet grunnskole, viser at tidligere Holmestrand kommune hadde for skoleårene 

2017/18 og 2018/19 resultater omtrent på nivå med dem vi sammenligner med. 

Tidligere Sande kommune hadde lavere grunnskolepoeng skoleåret 2017/18 og 

høyere i 2018/19.  

 

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. Kommunen opplyser i kvalitetsmelding for skole at 

de årlig har i snitt to lærere per skole i videreutdanning. Det er satt nasjonale 

kompetansekrav i fagene norsk, engels og matematikk som skal være oppfylt innen 

2025. Kommunen opplyser at det er svært få lærere som ikke fyller 

kompetansekravene, og at kommunen forventer å oppfylle kravene som er satt. 

 

Kommunen skal sikre at elevene har et godt fysisk og psykososialt miljø på skolen, jf. § 

9a-1. Opplæringsloven stiller klare krav om handleplikt og prosedyre i slike saker. 

Fylkesmannen har i 2019 behandlet seks skolemiljøsaker fra tidligere Holmestrand og 

to saker fra Sande. Det ble konstatert brudd i en av sakene fra tidligere Holmestrand, 

to saker ble avvist og tre ble avsluttet/trukket. Det to sakene fra Sande ble 
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avsluttet/trukket. I saker som er avsluttet/trukket har Fylkesmannen ikke fattet vedtak i 

saken, fordi foreldre trekker saken. 

 

Elevundersøkelsen for 2019/2020 viser at 17,1% av elevene på 10. trinn i tidligere 

Sande har svart at de opplever å bli mobbet av medelever, digitalt og/eller av voksne 

på skolen 2 – 3 ganger i måneden eller oftere, mot 6,6 % på landsbasis. Året før var 

tallet i Sande på 11,3 %. Resultatene for 7. trinn i Sande og 7. og 10. trinn i tidligere 

Holmestrand er på nivå med resultater for landet. I kvalitetsmeldingen for skole er det 

opplyst at skolene har handlingsplaner mot mobbing, med retningslinjer og rutiner for 

oppfølging av mobbesaker. Sande kommune hadde et eget tiltak, Læringsmiljø i 

Sandeskolen, som ble avsluttet sommeren 2019, da Sande gikk inn i Holmestrands 

digitaliseringstiltak. De høye tallene for mobbing i ungdomsskolen i tidligere Sande 

kommune, viser at det er risiko for at kommunen ikke sikrer elevenes skolemiljø godt 

nok.  

 

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.  

 

Tall fra SSB viser at både tidligere Holmestrand og Sande har en høyere andel av 

elevene i SFO enn dem vi sammenligner med. Kostnaden per bruker er noe lavere i 

tidligere Holmestrand og noe høyere i tidligere Sande, sammenlignet med landet 

utenom Oslo. Sande kommune skriver i sin årsmelding fra 2018: 

Vi ser at selvkostprinsippet ved SFO er utfordret ved at foreldrebetalingen ikke 

dekker kostnadene for vanlig åpningstid og bemanning på hver SFO. En annen 

utfordring er å gi et likeverdig tilbud til alle elever – uansett behov. Små SFO strever 

med å dekke spesielle behov og lovverket er heller ikke tilpasset slike behov. Det blir 

en oppgave i ny kommune å harmonisere tilbud og foreldrebetaling og utvikle rutiner 

og budsjettrammer for likeverdig SFO tilbud ved alle skoler.   

Det kan være risiko for at kommunen ikke får gjennomført en slik harmonisering i 

praksis og at det er uønskede forskjeller i SFO-tilbudet i kommunen. 
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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. 

 

Målt per innbygger 6 – 15 år viser tall fra SSB at Sande kommune i 2019 har litt lavere 

utgifter til skoleskyss enn landet utenom Oslo, mens tidligere Holmestrand har litt 

høyere. Fra 2018 til 2019 har det vært en kraftig nedgang i utgifter til skoleskyss i 

Sande, mens tidligere Holmestrand har hatt en kraftig økning.  

 

Voksenopplæring 

Voksenopplæringen er samlokalisert i Sande, og har grunnskoleopplæring, 

norskundervisning og spesialundervisning for voksne. Kommunen har brukt mindre på 

voksenopplæringen enn snittet for kommunegruppe 13. Høsten 2019 er det 

gjennomført en utredning om organisering av voksenopplæringen i ny kommune.  

 

PPT 

Hver kommune skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste, eventuelt i samarbeid med 

andre kommuner. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal hjelpe barn, elever, 

lærekandidater, lærlinger, praksisbrevkandidater og voksne med behov for særskilt 

tilrettelegging. PPT skal også hjelpe barnehager og skoler 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.   

 

Tidligere Sande og Holmestrand kommuner hadde vertskommunesamarbeid om PPT 

før kommunesammenslåing. 

 

Det har vært nedgang i prosentandel elever som får spesialundervisning, og både 

tidligere Holmestrand og Sande har hatt en lavere andel enn landsgjennomsnittet. 

Dette er vist i tabellen nedenfor.  
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 Holmestrand Sande Landet u Oslo 

2018 6,9 % 7,7 % 7,9 % 

2019 6,3 % 6,8 % 7,8 % 

Tabell 3 Prosentandel elever som får spesialundervisning. Kilde KOSTRA SSB. 

Kommunen jobber for at en skal fange opp flest mulig elever gjennom arbeid med 

tilpasset opplæring, og at spesialundervisningen skal være for de få, de som har større 

tilpasningsbehov og ofte individuelt tilpassede læringsmål. Dette er også i tråd med 

nasjonale føringer. I tidligere Holmestrand er andelen elever som får 

spesialundervisning redusert noe og timetallet per elev har økt, mens det i Sande har 

vært nedgang i både andel elever og timetall per elev.  

 

I KOSTRA er det tall som viser andel barn med spesialpedagogisk hjelp i kommunale 

barnehager. Bruken har vært noe ulik i de to kommunene de to siste årene, som vist i 

tabellen under. I tidligere brukte Holmestrand noe mindre spesialpedagogisk hjelp i 

barnehager enn landsgjennomsnittet i 2018, men mer i 2019, mens bruken i Sande har 

vært høyere begge år.  

 

 Holmestrand Sande Landet u Oslo 

2018 3,3 % 4,3 % 3,7 % 

2019 4,9 % 7,1 % 3,9 % 

Tabell 4 Andel barn med spesialpedagogisk hjelp i kommunale barnehager. Kilde KOSTRA SSB. 

 

PPT har utarbeidet ulike rutiner/skjemaer for dialogen med skole og barnehage. Dette 

kan bidra til at skole/barnehage prøver ut tiltak før henvisning, og at PPT få en god 

beskrivelse av barnets vansker, noe som kan lette saksbehandlingen.   

 

Barn, unge og familie 

Virksomheten barn unge og familie ble fra 01.01.2020 flyttet fra kommunalområdet 

helse og velferd til oppvekst. Virksomheten omfatter Barne- og familiesenteret, 

Barneverntjenesten, Barnehabilitering, i og utenfor institusjon og Bosetting av enslige 

mindreårige flyktninger. 
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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.  

Det er Barne- og familiesenteret som har ansvar for helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten. Virksomheten har bl.a. psykolog og fysioterapeut, og et eget 

psykisk helseteam for barn og unge, som tilbyr gruppeveiledning, samtaler og 

foreldreveiledning. Helsestasjonstjenesten omfatter helsestasjon for ungdom.  

 

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.  

 

Samlet bemanning i helsestasjons- og skolehelsetjenesten var bedre i tidligere 

Holmestrand enn snittet i landet utenom Oslo i 2018 og 2019, mens bemanningen i 

Sande var lavere ifølge tallene i KOSTRA. Dette er vist i tabellen nedenfor. Dersom vi 

ser på den nye kommunen, er avtalte årsverk per 10 000 innbyggere 0 – 20 år på 46,9, 

noe lavere enn snittet for landet uten Oslo. Lav bemanning kan gi risiko for at 

kommunen ikke får gitt nødvendige tjenester og ivaretatt det forebyggende arbeidet på 

en god måte.  

 

Holmestrand Sande Landet u Oslo 

56,6 34,2 48,1 

Tabell 5 Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjeneste per 10 000 innbyggere 0 – 20 år. 

Kilde: KOSTRA SSB. 

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. Sande gjennomførte i 2019 hjemmebesøk innen to uker 

etter hjemkomst til 83,5 prosent av de nyfødte, mens alle i tidligere Holmestrand har 

fått besøk innen to uker. Forskjellen kan ha sammenheng med forskjeller i 

bemanningsnivå. 
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Kommunen har helsestasjon for ungdom. 

 

Vi har fått innspill på forvaltningsrevisjon av helsetjenester til barn og unge, og arbeid 

med rus og psykisk helse blant ungdom. Kommunen et eget psykisk helseteam for 

barn og unge, som både gir gruppeveiledning, samtaler og foreldreveiledning. Selv om 

kommunen har tiltak på området, er det likevel generell risiko her. Lav bemanning i 

skolehelsetjenesten kan gi risiko for at en ikke får fulgt godt nok opp. 

 

Barnevern 

Barnevernets oppgaver er regulert i lov om barnevernstjenester. Hovedoppgaven er å 

sikre at barn og unge får trygge oppvekstvilkår, og at de som lever under forhold som 

kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. 

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 som får hjelp fra barnevernet har økt. Fra 2013 til 2018 har antallet 

bekymringsmeldinger nasjonalt økt fra 52 000 til 57 000, og 83 % av 

bekymringsmeldingene går videre til en undersøkelsessak i 2018. På landsbasis ble 

det satt i verk tiltak i 40 % av de avsluttede undersøkelsene, og 88 % av disse ble 

avsluttet innen fristen på 3 måneder. 

 

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.  

 

Barnevernstjenesten i tidligere Holmestrand hadde tilsyn fra Fylkesmannen i 2017 som 

avdekket flere avvik. Før ny kommunesammenslåing hadde tidligere Holmestrand og 

Sande etablert et vertskommunesamarbeid på barnevern. Tall i KOSTRA viser at 

begge kommunene brukte mindre på barnevern enn snittet for landet uten Oslo i 2019. 
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Holmestrand Sande Landet u Oslo 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

49 366 7 707 6 684 6 647 8 318 8 387 

Tabell 6 Netto driftsutgifter til barnevernstjenesten per innbygger 0 – 22 år. Kilde KOSTRA SSB. 

Sande har en lavere andel barn med melding enn snittet for landet og tidligere 

Holmestrand, og har også en lavere andel barn med undersøkelser og 

barnevernstiltak. Lav andel meldinger kan være en indikasjon på risiko for at 

meldeplikten ikke er godt nok kjent eller at det ikke er gode nok rutiner for å melde fra.   

 

 Holmestrand Sande Landet u Oslo 

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Barn m melding 4,5 5,7 2,7 3,7 4,5 4,6 

Barn m undersøk. 4,8 6,4 3,5 3,8 4,8 4,8 

Barn m tiltak 4,5 4,8 3,7 2,5 3,9 3,8 

Tabell 7 Prosentandel barn med... ift innbyggere 0 - 17 år (Tiltak ift innbyggere 0 - 20 år). Kilde 

KOSTRA SSB. 

Både tidligere Holmestrand og Sande har en lavere andel fristbrudd enn snittet for 

landet. Tidligere Holmestrand har langt flere barn med undersøkelse eller tiltak per 

årsverk, 29,7, mens Sande har 20 og snittet for landet utenom Oslo er 19,2. 

 

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. Kommunen har etablert «På tvers» for å sikre 

tidlig innsats overfor barn, unge og familier med behov for tverrfaglig samhandling. Det 

kan være aktuelt å se nærmere på implementering og oppfølging av dette arbeidet. 

 

Vi har fått innspill om forvaltningsrevisjon på barnevern, men innspillene er ikke 

spesifisert nærmere. 

 

4.3.2 Helse og velferd  

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 
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til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at tjenestenes 

omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift.  

 

Helse og velferd består av tre bo og behandlingssentre, Hjemmebaserte tjenester, 

Voksenhabilitering, Folkehelse, forebygging og frivillighet og Psykisk helse og 

forvaltning. Både i tidligere Holmestrand og Sande kommune har det vært press på 

helse- og velferdstjenestene, med økende behov for tjenester og 

budsjettoverskridelser. Kommunen har innhentet ekstern bistand for å analysere pleie- 

og omsorgstjenestene for å se som det er forhold som kan endres/forbedres, og som 

kan bidra til økt økonomisk handlingsrom. Kommunen har vertskommunesamarbeid 

med kommunene i Vestfold om legevakt, barnevernvakt og incestsenteret, med 

Tønsberg kommune som vertskommune. Tidligere Sande kommune var med i 

Legevakta i Drammensregionen IKS, som er under avvikling. 

 

Tidligere Holmestrand og Sande startet samarbeid innen helse og velferd i forkant av 

kommunesammenslåingen og opprettet i 2018 og 2019 flere samarbeid og 

samlokaliserte flere tjenester.  

 

Helse og velferd skal i 2020 ha fokus på utvikling av følgende handlingsplaner: Helse- 

og omsorgsplan, Boligsosial handlingsplan, Rusmiddelpolitisk handlingsplan, 

Smittevernplan, Kompetanseplan og Plan for habilitering og rehabilitering, inkludert 

plan for innføring av velferdsteknologi. 

 

Som omtalt i punkt 3.2 og 4.1.3 har kommunen en stram økonomi og tidligere 

Holmestrand hadde i 2019 et betydelig merforbruk bl.a. innen Helse og velferd. Det 

ligger også an til betydelig merforbruk i 2020, og kommunen må foreta store kutt. Det 

er som omtalt i punkt 4.1.3 risiko knyttet til budsjett og økonomistyring innen helse og 

velferd. De stramme rammene vil også gi generell risiko knyttet til tjenestene.   

 

Tidligere Holmestrand og Sande har en ulik befolkningssammensetning, hvor 

Holmestrand har en noe eldre befolkning enn Sande. Dette kan være en årsak til at 

Sande kommune hadde lavere utgifter til helse og omsorg, som vist i tabellen 

nedenfor. Vi ser også at begge kommunene har lavere legedekning enn 

landsgjennomsnittet.  
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 Holmestrand Sande Landet* 

Utgifter helse og omsorgstj. pr innb. 29 939 25 937 28 727 

Årsverk helse og omsorg per 10 000 innb. 306,0 275,4 313,6 

Avtalte legeårsverk per 10 000 innb. 10,7 9,4 11,4 

Avtalte fysioterapiårsverk per 10 000 innb. 8,4 10,8 9,7 

Tabell 8 Utgifter og årsverk helse og omsorgstjenester. Tall for 2019. * Landet uten Oslo. Kilde: 

KOSTRA SSB. 

 

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 helse- 

og 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. Det at stadig 

flere behandlingsforløp flyttes ut av sykehusene, er en av flere faktorer som bidrar til 

økt press på tjenestene i kommunen. 

 

I 2019 betalte tidligere Holmestrand for 42 døgn for utskrivningsklare pasienter, ingen 

innen psykiatri. Sande betalte for 166 døgn, hvorav 29 var innen psykiatri. Det har vært 

en svak nedgang i antall døgn som tidligere Holmestrand betalte for sammenlignet 

med 2018, mens det har vært en økning for Sande.  

 

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. Kommunen har etablert et slikt døgntilbud.  

 

Folkehelsearbeid 

Arbeidet med folkehelse og å forebygge sykdom er sentralt i samhandlingsreformen. 

Arbeidet er forankret i folkehelseloven. Kommunen skal fremme helse og søke å 

forebygge sykdom, skade og sosiale problemer. Kommunen skal fastsette mål og 

strategier for folkehelsearbeidet. Utgangspunktet for mål og strategier skal være 

kommunens identifisering av sine folkehelseutfordringer. Hensikten med at kommunen 
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skal sette mål og strategier er å sikre politisk og tverrsektoriell forankring av 

folkehelsearbeidet. 

 

Folkehelseloven setter krav til politisk forankring av folkehelsearbeidet og for en 

langsiktig, systematisk innsats. Det innebærer at kommuner og fylkeskommuner skal 

ha oversikt over helsetilstanden til befolkningen i sin kommune/sitt fylke og de faktorer 

som påvirker helsetilstanden. Denne kunnskapen skal legges til grunn i 

kommuneplanarbeidet. 

 

Kommunen har en egen virksomhet, Folkehelse, forebygging og frivillighet, som ble 

etablert for å samle og sette sterkere fokus på folkehelse og det å forebygge sykdom. 

Kommunen har 0,65 årsverk folkehelsekoordinator og satser på ulike forebyggende 

tiltak som ulike treningsgrupper, frisklivssentral og forebyggende hjemmebesøk til eldre 

i kommunen. Kommunen må foreta store kutt i 2020, noe som gjør det usikkert om 

folkehelsekoordinatoren blir videreført.  

 

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. Det økende behovet skyldes både at 

tjenestetilbudet har blitt bygd ut i takt med 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 ulike former for 

hjemmetjenester, som for eksempel hjemmesykepleie og praktisk bistand, opphold i 

institusjon, herunder sykehjem, og tilbud om avlastningstiltak, støttekontakt og 

omsorgslønn. Personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig 

assistanse har rett til å få slike tjenester organisert som brukerstyrt personlig 

assistanse, jf. pasient og brukerrettighetsloven § 2-1d.  

 

I 2018 hadde tidligere Holmestrand og Sande få brukere som fikk tjenestene organisert 

som brukerstyrt personlig assistanse (BPA), men andelen var likevel høyere enn snittet 

for landet utenom Oslo. Det var forvaltningsrevisjon av ordningen med BPA i Sande 

kommune, rapport ble levert og behandlet av kontrollutvalget i 2020. Revisjonen 
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omfattet kun brukere fra Sande, men saksbehandling og oppfølging av vedtak var lagt 

til felles enheter. Tjenestekontoret hadde ansvar for vedtak, og fra 01.05.18 var det 

vertskommunesamarbeid om felles tjenestekontor. Fra 01.01.19 har det vært felles 

ledelse for Helse og velferd i de to kommunene og vedtakoppfølging ble lagt til 

virksomhetsleder for Voksenrehabilitering. Revisjon av rutiner og system gjelder 

dermed ny kommune. Revisjonen fant svakheter ved kommunens interkontroll og 

styring.  

 

Det er mange som har gitt innspill på forvaltningsrevisjon av Hjemmetjenestene. Det er 

ikke alle innspillene som er presisert, men flere har nevnt innføringen av nytt 

journalsystem for helse og omsorgstjenestene, i tillegg til budsjettavvik og om brukerne 

får de rette og lovpålagte tjenestene.  

 

De foreløpige KOSTRA tallene for 2019 har ikke tall for alle omsorgstjenestene. 

Tallene i tabellen nedenfor er fra 2018. Tallene viser at tidligere Holmestrand har hatt 

en større andel yngre brukere av hjemmetjenester enn Sande, som også hadde en noe 

lavere andel enn landet. Kommunene har en mindre andel av eldre innbyggere som er 

beboer på sykehjem og også en noe lavere andel som får hjemmetjenester, inklusiv 

døgnbemannet bolig. Tidligere Sande kommune har hatt dårlig legedekning på 

sykehjem, men Sande bo og behandlingssenter har økt legedekningen.  

 

 Holmestrand Sande Landet* 

Årsverk per bruker av omsorgstjenester  0,51 0,60 0,56 

Andel brukere hj.tj. 0 – 66 år 52,4 45,4 47,5 

Andel innb 80 år + som får hj.tjenester 29,7 29,6 31,6 

Andel innb 80 år + beboer på sykehjem 8,2 8,1 12,1 

Legetimer per uke per beboer i sykehjem 0,57 0,22 0,57 

Tabell 9 Årsverk og brukere i omsorgstjenesten. Tall fra 2018. Kilde: KOSTRA SSB. 

 

Sande ga i 2018 tjenester til en relativt sett mindre andel av innbyggerne sammenlignet 

med tidligere Holmestrand og landet, men har en høyere andel av 

hjemmetjenestebrukerne som får høy timesats. Sande gir altså tjenester til færre, men 

har noen flere brukere som får mange timer. Dette ser vi også av tabellen over, der 

Sande har flere årsverk målt per bruker. Holmestrand gir hjemmetjenester og 

aktiviserings og servicetjenester til en høyere andel av innbyggerne enn 
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landsgjennomsnittet, men har en lavere andel av hjemmetjenestebrukerne som får høy 

timesats enn både landet og Sande. Andelen som får institusjonstjenester er lavere i 

både tidligere Holmestrand og Sande enn landsgjennomsnittet.  

 

Fra 1.1.2020 har kommunene plikt til å kunne tilby dagaktivitetstilbud for personer med 

demens. Kommunen har flere bo- og behandlingssentra som drifter dagtilbud for 

hjemmeboende med demens. 

 

Vedtak om helse og omsorgstjenester i kommunen er lagt til Tjenestekontoret. 

Fylkesmannen behandlet 12 klagesaker for helse og omsorgstjenester fra Sande og 11 

fra Holmestrand i 2019. Fylkesmannen stadfestet 6 av sakene fra Sande og 8 fra 

Holmestrand. Det er relativt få saker, men at så vidt mange ble endret eller opphevet 

kan være en indikasjon på at det er risiko knyttet til saksbehandlingen i kommunen. 

Funnene i rapporten om BPA forsterker risikoen. Kontrollutvalget har kommet med 

innspill på forvaltningsrevisjon av Tjenestekontoret, på bakgrunn av rapporten om BPA 

og hvor de ønsket fokus på kultur, service og om innbyggere blir møtt på en god måte. 

Det er viktig at kommunen har en tillitsskapende forvaltning. I tillegg til å se på 

saksbehandlingen, kan forvaltningsrevisjonen også omfatte arbeidet med service og 

informasjon til søkere. 

 

Psykisk helse og rusomsorg 

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. Som nevnt tidligere betalte 

tidligere Holmestrand ikke for noen pasienter innen psykisk helsevern, mens Sande 

betalte for 29 døgn. 

 

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. Holmestrand kommune har 

psykologkompetanse både knyttet til barne- og familiesenteret og psykisk helsetjeneste 

for voksne.  

 

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. Planen 

omhandler tiltak som skal legge til rette for en forbedret, forsterket, tverrsektoriell og 

samordnet innsats. Regjeringen foreslo i proposisjonen å øke bevilgningene til rusfeltet 

med 2,4 mrd. kroner i perioden 2016–2020. Det har skjedd en opptrapping av 

bevilgninger til rusfeltet, men ikke i nevnte størrelsesorden.  

 

I 2018 var det en forvaltningsrevisjon av arbeid med psykisk helse og rusomsorg i 

Sande kommune. Det ble gitt anbefalinger knyttet til kommunens rutiner.  

 

Holmestrand kommune har en egen fengselshelsetjeneste, der en også har tjenester 

innen psykisk helse og rusomsorg. Dette gjør at utgifter til rusomsorg i KOSTRA 

nødvendigvis ikke gir et riktig bilde av kommunens arbeid innen rusomsorg. Tall i 

KOSTRA viser lave utgifter til rusomsorg, samtidig som kommunen fatter vedtak om 

midlertidige tiltak og kjøp av tiltak i større grad enn landsgjennomsnittet. Kommunen 

har også bedre kompetanse på området sett i forhold til innbyggertall, men her er det 

ikke tatt hensyn til behov i fengselshelsetjenesten. Tall i KOSTRA gir ikke noen entydig 

indikator på risiko, men psykisk helse og rus er et område med generell risiko. Det har 

også kommet innspill fra flere på at dette er et aktuelt område for forvaltningsrevisjon. 

 

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.  
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Vestfold krisesenter dekker alle kommunene i gamle Vestfold fylke, og holder til i 

Tønsberg. Krisesenteret har både samtale- og botilbud til både kvinner og menn. 

Krisesenteret har også en døgnåpen telefontjeneste. Sande kommune var med i 

Drammensregionens interkommunale krisesenter, mens den nye kommunen er med i 

krisesenteret i Vestfold.  

 

4.3.3 Strategi og samfunnsutvikling 

Området omfatter stab/støtte-tjenester som økonomi, IKT, personal, beredskap, 

næringssjef og fellestjenester, strategi og utvikling (rådmannens ledergruppe), NAV og 

kultur. 

 

NAV 

NAV Holmestrand har ansvar for sosialtjenester, startlån, boligtilskudd og bostøtte på 

vegne av Husbanken og bosetting og introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger. 

 

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 2017-

tallene, målt i faste priser. I følge SSB er det betydelige forskjeller mellom kommunene. 

Tidligere Holmestrand hadde en lavere økning i brutto utbetalt sosialhjelp enn snittet 

for landet fra 2017 til 2018, mens økningen i Sande var betydelig større. 

 

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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Antall mottakere av sosialhjelp ble noe redusert fra 2017 til 2018 for både tidligere 

Holmestrand og Sande, og nedgangen ble forsterket i 2019. For Sande økte imidlertid 

antallet som hadde sosialhjelp som viktigste inntektskilde fra 2017 til 2018, noe som 

kan forklare økning i utbetalinger. Fra 2018 til 2019 ble antallet med sosialhjelp som 

viktigste inntektskilde redusert i begge kommuner. Antallet unge sosialhjelpsmottakere, 

18 – 24 år, er betydelig redusert i perioden.  

 

For personer med behov for økonomisk sosialhjelp er det viktig å få en rask avgjørelse. 

Sande har hatt to klagesaker som er behandlet av Fylkesmannen i 2019, mens 

tidligere Holmestrand har hatt 18. Begge kommunen har hatt kortere 

saksbehandlingstid enn snittet i for Vestfold og Telemark. I begge klagene fra Sande 

stadfestet Fylkesmannen kommunens vedtak, mens 13 av 18 vedtak fra Holmestrand 

ble stadfestet, noe som er en lavere andel enn snittet for fylket. I fylket ble 84 % av 

vedtakene stadfestet, mens det for Holmestrand og Sande samlet var 75 % som ble 

stadfestet. 

 

Siden 2017 har det vært et 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. Det er risiko for at kommuner ikke følger opp aktivitetsplikten i tilstrekkelig grad. 

Konsekvens vil kunne 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.  

 

Fylkesmannen hadde i 2016 tilsyn med tildeling av økonomisk sosialstønad ved NAV 

Holmestrand og økonomisk stønad til personer mellom 17 og 23 år ved NAV Sande. 

Det ble avdekket avvik i begge tilsynene. I 2019 var det forvaltningsrevisjon av 

økonomisk sosialhjelp ved NAV Sande, som da var samlokalisert med NAV 

Holmestrand. Det ble ikke gitt noen anbefalinger.   

 

Det er flere som har gitt innspill på forvaltningsrevisjon av sosialtjenesten/NAV. En har 

kommentert at det bør undersøkes om brukere får de rette og lovpålagte tjenestene. 

 

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 
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viktig aktør i innsatsen mot barnefattigdom i Norge. Kommunens ansvar på dette 

området er først og fremst regulert gjennom barnevernloven og sosialtjenesteloven.  

 

Tall fra Bufdir9 viser at ett av ti norske barn vokser opp i fattigdom (10,7%). Det er noe 

færre barn som vokser opp i fattigdom i Holmestrand (8,9%). Tallene er fra 2017 og 

sier noe om andel barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt (3 år). 

 

Kommunen har en egen støtteordning, ALLE skal MED, slik at familiens økonomi ikke 

skal være avgjørende for barns deltakelse i fritidsaktiviteter. 

 

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.  

 

Boligsosialt arbeid 

Flere kommuner har utfordringer i arbeidet med å sikre varig bolig for vanskeligstilte på 

boligmarkedet.  

 

I nasjonal strategi for boligsosialt arbeid 2014 – 2020 er det fastlagt felles nasjonale 

mål og prioriterte innsatsområder, og kommunene har en nøkkelrolle i å realisere 

målene. Vi er ikke kjent med om det kommer nye statlige føringer fra 2020. 

Kommunenes bruk av de statlige virkemidlene har betydning for arbeidet med å sikre 

varig bolig for vanskeligstilte på boligmarkedet.  

 

Kommunen jobber med boligsosial handlingsplan 2020. Tall i KOSTRA tyder på at det 

kan være press på kommunalt disponerte boliger i deler av kommunen. Tidligere 

Sande hadde færre kommunalt disponerte boliger sett i forhold til innbyggere enn 

snittet for landet utenom Oslo, og ga avslag på en større andel nye søknader om bolig. 

Tidligere Holmestrand lå mer likt med landsgjennomsnittet. Sande brukte også startlån 

og bostøtte i mindre omfang. Det kan være risiko for at kommunens arbeid med å sikre 

varig bolig for vanskeligstilte på boligmarkedet ikke er godt nok.  

                                                

9 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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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 2017 fikk det av 

kommunen innen fristen på 3 måneder.10 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 

Europa 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.  

 

Både tidligere Holmestrand og Sande har en lavere andel innvandrere enn 

landsgjennomsnittet, og har bosatt en noe lavere andel enn snittet for landet. Begge 

kommunen har en høyere andel innvandrere sysselsatt enn snittet for landet. Sande 

kommune har bedre resultat fra introduksjonsprogrammet enn landsgjennomsnittet. Vi 

har ikke tilsvarende tall for tidligere Holmestrand, men det at kommunen har gode 

sysselsettingstall for innvandrere kan også være en indikasjon på at 

introduksjonsprogrammet har ønsket resultat.  

 

Kultur 

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, jf. kulturloven § 4. 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.  

 

                                                

10 Kilde: IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) er underlagt Kunnskapsdepartementet, og skal 

gjennomføre regjeringenes integreringspolitikk. 
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Virksomhet Kultur er flyttet fra kommunalområdet Oppvekst til Strategi og 

samfunnsutvikling. Det er satt mål om at kommunen skal legge til rette for en målrettet, 

positiv by og regionsutvikling ved å ha et attraktivt og mangfoldig kulturliv og at 

kulturtilbudet skal gi innbyggerne kilder til livskvalitet, tilhørighet, kunnskap og 

samfunnsforståelse. Det er også lagt til grunn at Kultur og fritid søker tilskudd for å 

optimalisere økonomiske ressurser.  

 

Bibliotek 

Kommunene har ansvar for folkebibliotek og skolebibliotek. Alle kommuner skal ha en 

fagutdannet biblioteksjef, og bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent.  

 

Holmestrandbibliotekene består av Holmestrand, Hof og Sande bibliotek. Bibliotekene 

formidler litteratur, informasjon og kultur, tilbyr studieplasser og oppsøkende 

virksomhet overfor skoler, eldre og andre som ikke selv kan komme til biblioteket. 

Bibliotekene er nøytrale møteplasser og arenaer for offentlige samtaler og debatt, og 

de største kulturelle og sosiale møteplassene i kommunen. 

 

Informasjon om kommunens bibliotek, tjenester og arrangementer ligger tilgjengelig på 

bibliotekenes egen nettside.  

 

Kulturskole 

Alle kommuner skal ha et kulturskoletilbud til barn og unge, enten alene eller i 

samarbeid med andre kommuner, jf. opplæringsloven § 13-6.  

 

Kommunen har kulturskoletilbud. Tidligere Holmestrand har en større andel barn som 

bruker kulturskolen enn snittet for landet, mens andelen i Sande var betydelig lavere i 

2018 og de foreløpige tallene for Sande for 2010 viser at det er null, noe som trolig er 

feil. 

 

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. Kommunen har 

informasjon om ulike tilskuddsordninger på nettsiden. Kommunen har vedtatt 

retningslinjer for de kommunale tilskuddene. 
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4.3.4 Tekniske tjenester  

Kommunen yter tjenester og utøver myndighet på vann, avløp, renovasjon, 

branntilsyn/feiing og plan- og byggesak. Programområde teknisk er organisert i to 

virksomheter Plan, byggesak og landbruk og Kommunalteknikk. Plan, byggesak og 

landbruk omtales under punkt 4.4 og 4.5. Kommunen får renovasjonstjenester fra 

Vestfold Avfall og Ressurs AS (Vesar) og Nord-Jarlsberg avfallsselskap. 

 

Beregning av selvkost 

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 (trer i kraft 01.01.2020). Forskriften vil gi 

rettslig bindende regler for hvordan samlet selvkost for et tjenesteområde skal 

beregnes. 

 

Kryssubsidiering mellom kommunens lovpålagte håndtering av husholdningsavfall og 

avfallstjenester som selges i markedet er forbudt. Avfallsforskriften setter krav til at 

kommunen skal ha separat regnskap for lovpålagt håndtering av husholdningsavfall. 

 

Holmestrand bruker Momentum på selvkost, som flere andre kommuner. Momentum 

leverer verktøy for beregning av selvkost, og har spesialkompetanse på området. 

Kontrollene som er gjort i regnskapsrevisjon har ikke avdekket feil på selvkostområdet.  

 

Fastsettelse av gebyr 

Kommunen fastsetter fordelingen av kostnaden på abonnenter gjennom egne vedtak. 

Kommunens handlingsrom for fordeling av gebyrbyrden varierer mellom 

selvkostområdene.  

 

Gebyr i ny kommune og snittet for landet utenom Oslo er vist nedenfor. Gebyr for 

avløpstjenesten har økt fra 2019 både i Sande og tidligere Holmestrand. 

 

Gebyr 2020 Holmestrand Landet utenom Oslo 

Årsgebyr avfallstjenesten 2 575 2 648 

Årsgebyr avløpstjenesten 5 597 3 252 

Årsgebyr vannforsyning 3 252 3 251 
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Årsgebyr feiing og tilsyn 422 572 

Tabell 10 Satser for en standard bolig på 120 kvm, kr ekskl. mva. (kr), 2020, Kilde SSB. 

 

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. Vannverkene i kommunen er eid av Vestfold 

vann IKS og Blindvannverket IKS, som kommunen er deleier i. I tillegg får en liten del 

av kommunen vannforsyning fra Glitre vannverk IKS, som eies av Dammen, Lier og 

Asker. Vestfold vann IKS og Glitre vannverk IKS er med i bedreVANN, som er et 

verktøy for å måle standard på tjenestene. Resultater fra 2018 viser at Vestfold vann 

IKS scorer bra på tjenestekvalitet, både når det gjelder hygiene, vannkvalitet, 

leveringssikkerhet og vanntap. For kommunens samlede ledningsnett er imidlertid 

vanntapet noe større, og det ligger over snittet for landet utenom Oslo. Tallene er vist i 

tabellen under.  

 

 2018 2019 

Sande 33  

Holmestrand 42 35 

Landet utenom Oslo  29,4 29,8 

Tabell 11 Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje. Kilde KOSTRA SSB. 

Folkehelseprofilen for Holmestrand for 2020 viser at kommunen ligger signifikant bedre 

an på god drikkevannsforsyning. 

 

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. 
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Kommunen har etterslep på vedlikehold/fornyelse av vann og avløpsnettet, og skal få 

utarbeidet og revidert nye hovedplaner for hhv vann og avløp for ny kommune i 2020. 

Planene skal bidra til redusert etterslep med minimum 1,5 % per år. Tall i KOSTRA 

viser at både Sande og Holmestrand har fornyet en mindre andel av ledningsnettet 

både for vann og avløp sammenlignet med snittet for landet utenom Oslo. Utfordringen 

er størst på avløp. Holmestrand har avløpsanlegg med tillatelse gitt før 2007, og har 

fått varsel fra fylkesmannen om revidering av tillatelsen.11 Estimert gjennomsnittsalder 

for spillvannsnettet i de to kommunene er lavere enn landet, men 52 % av nettet i 

tidligere Holmestrand og 36 % i Sande har ukjent alder. For landet utenom Oslo var det 

15 % av nettet med ukjent alder. 

 

Både Sande og Holmestrand har hatt en selvkostgrad på 100, altså at utgiftene på 

vann og avløp er dekket gjennom selvkost, men det har vært betydelig variasjon i 

størrelsen på gebyrene. Sammenlignet med snittet for landet utenom Oslo, har Sande 

har hatt lavere på vann og Holmestrand høyere og på avløp har det vært motsatt. 

 

Kommunen har gjennomført en risiko og sårbarhetsanalyse i forbindelse med 

kommunesammenslåingen, der bortfall av vannforsyningen er en av de uønskede 

hendelsene som er analysert.  

 

Det er mange som har gitt innspill på forvaltningsrevisjon på vann og avløp. Det er 

trukket frem at det kan være aktuelt med prosjektstyring på vann og avløp eller å se på 

kvalitet/oppgradering. 

 

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 

forsøplingssaker er viktige tiltak for å hindre forsøpling, helse- eller luktproblemer eller 

andre forurensningsulemper som følge av avfall.  

 

                                                

11 For tillatelser gitt før 2007 skal fylkesmannen vurdere utslippstillatelsen opp mot de 

unntaksbestemmelser som er satt for eldre avløpsanlegg. 
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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.  

 

Holmestrand kommune får renovasjonstjenester fra Vestfold Avfall og Ressurs AS 

(Vesar) og Nord-Jarlsberg avfallsselskap IKS. Sistnevnte har ansvar for Nordre Foss 

gjenvinningsstasjon i Holmestrand. Tidligere Sande kommune var med i 

Renovasjonselskapet for Drammensregionen IKS, men er meldt ut. 

 

Vesar håndterer avfallsinnsamlingen for husstandene. 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. Vi har fått innspill på at 

Vesar er et selskap det kan være aktuelt med forvaltningsrevisjon i. Det er aktuelt både 

som del av en eierskapskontroll, der en også ser på kommunens dialog med selskapet 

som bestiller i forhold til tjenestene som blir levert jf. punkt 5.3.1 og 5.3.3, men også 

det å se på anskaffelser, etikk og samfunnsansvarder punkt 5.3.1. 

 

Andelen avfall levert til materialgjenvinning var i 2018 59,6 % og 61 % i 2019, noe som 

er betydelig høyere enn landet (uten Oslo), som hadde 40 % i 2018 (ikke tall for 2019). 

 

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.  



Risiko og vesentlighetsanalyse 2020-23 – Holmestrand kommune 

 

 

 

Vestfold og Telemark revisjon IKS 58 

 

Holmestrand kommune har organisert brannvesenet i Vestfold Interkommunale 

Brannvesen IKS (VIB) sammen med tre andre kommuner. Selskapet har både ansvar 

for beredskap ved brann- og redningsoppgaver, og forebyggende brannvern. I 

forbindelse med kommunesammenslåingen har VIB overtatt driften av brannstasjonen i 

Sande fra brannvesenet i Drammen. Tidligere Sande kommune var med i 

Drammensregionens brannvesen IKS, men er meldt ut. 

 

Både tidligere Holmestrand og Sande hadde lavere driftsutgifter per innbygger til 

forebygging og beredskap mot brann og andre ulykker enn landet utenom Oslo. Tall i 

KOSTRA viser at det er gjennomført feiing av en større andel piper i begge kommuner 

både i 2018 og 2019 enn for landet uten Oslo. Tall over tilsyn med bygninger hvor 

brann kan medføre mer en alminnelig fare for tap av menneskeliv (A-objekter) viser at 

det i Sande er gjennomført tilsyn med en større andel enn for landet uten Oslo, mens 

andelen er lavere i tidligere Holmestrand. Manglende gjennomføring av tilsyn, kan gi 

økt risiko. 

 

Det var forvaltningsrevisjon av VIB i 2019, med tilhørende eierskapskontroll for Re, 

Horten og Tønsberg. Tema for forvaltningsrevisjonen var arbeidet med særskilte 

brannobjekter og forebyggende arbeid, samt hvordan selskapet er organisert. 

Rapporten hadde anbefalinger både til kommunene og selskapet. Det kan bli 

gjennomført en oppfølging av denne revisjonen av Horten og Tønsberg. Holmestrand 

kan vurdere å være med på den delen som gjelder forvaltningsrevisjon i selskapet. 

 

4.3.6 Tjenester organisert i vertskommune, oppgavefelleskap eller selskap 

Som omtalt er en del av de kommunale tjenestene lagt til selskaper. Dette gjelder bl.a. 

tekniske tjenester som vann, brann- og feiertjenester og renovasjon. Det er viktig at det 

er etablert god dialog mellom kommuneadministrasjonen og selskapet knyttet til 

leveranse av tjenestene, siden innbyggerne ofte henvender seg til 

kommuneadministrasjonen med spørsmål. Kommunalsjef på tekniske tjenester trakk 

frem at denne dialogen kan være utfordrende. Dette kan være aktuelt å ta med i en 

eierskapskontroll, se punkt 5.3.3. 
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4.3.7 Aktuelle tema for forvaltningsrevisjon 

Tema/selskap Vinkling Risiko Vesentlighet 

Skolemiljø Forebygging, saksbehandling og 

tiltak. 

Middels/ 

høy 

Vesentlig for 

livssituasjon og 

utdanning for barn 

og unge 

SFO Harmonisering av tilbud i ny 

kommune. 

Middels Vesentlig for elever 

i SFO og deres 

foreldre. 

Forebyggende 

arbeid barn og 

unge – 

Barnevern  

eller  

Tverrfaglig 

forebyggende 

arbeid barn og 

unge 

Alternative vinklinger: 

- Meldeplikt til barnevernet, 

samarbeid mellom barnevern og 

skoler og barnehager. 

- Helsestasjon og 

skolehelsetjeneste - tverrfaglig 

samarbeid om barn og unge. 

- Helsestasjon og 

skolehelsetjeneste – rus og 

psykisk helse ungdom.  

Vinkling avklares ved bestilling 

Høy/ 

middels 

Vesentlig for å 

sikre gode 

oppvekstvilkår i 

kommunen og for 

velferd til sårbare 

grupper. 

Tjenester innen 

helse og velferd  

Saksfeltet er stort og 

sammensatt og det kan være 

risiko på flere områder, som 

Psykisk helse og rus, 

Hjemmetjenester eller 

Institusjonstjenester. Vinkling på 

prosjekt bør utredes/velges i 

forbindelse med 

bestilling/planlegging. 

Høy Vesentlig for tilbud 

til innbyggere som 

trenger tjenester og 

deres pårørende.  

Journalsystem – 

pleie og omsorg 

Anskaffelse, implementering og 

funksjonalitet til nytt 

journalsystem. Kan være aktuelt 

å se spesielt på systemet for 

hjemmetjenesten. 

Middels Vesentlig for 

tjenestekvalitet og 

for de ansatte i 

tjenesten. 
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Tema/selskap Vinkling Risiko Vesentlighet 

Tjenestekontor Undersøkelse av kommunens 

tiltak for å sikre kvalitet i 

saksbehandlingen på utvalgte 

saksområder. 

Kan omfatte service og 

informasjon til søkere. 

Høy/ 

middels  

Vesentlig for 

likebehandling, tillit 

og omdømme. 

Boligsosialt 

arbeid 

Bruk av statlige virkemidler og 

kommunens arbeid med å sikre 

varig bolig for vanskeligstilte på 

boligmarkedet.  

Middels Vesentlig for 

velferd til svake 

grupper, 

Vann og avløp  Oppfølging av hovedplaner for 

vann og avløp. Bør komme sent 

i perioden. 

Høy/ 

middels 

Vesentlig for 

forsynings-

sikkerhet og vern 

mot forurensing.  

Brannvern -

Vestfold 

Interkommunale 

Brannvesen IKS 

Hvis mulig – bli med på 

oppfølgningsprosjekt av 

forvaltningsrevisjon i selskap i 

2019. 

Middels Selskapet leverer 

tjenester med høy 

vesentlighet som 

kan redde liv og 

helse.  

Tjenester 

organisert i 

selskap 

Se på samhandling kommune 

selskap knyttet til leveranse av 

tjenester. Aktuelle tjenester er 

renovasjon og brannvern/feiing. 

Middels Vesentlig for 

innbyggere og for å 

sikre forventede 

tjenesteleveranser 

 

 

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 Plan- og byggesaksbehandling 

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.  
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Kommunene fatter vedtak om nesten all byggeaktivitet innenfor kommunegrensene. 

Sett fra innbyggernes ståsted er dette en inngripende lov. Det er derfor viktig at 

innbyggerne har tillit til at kommunen håndhever loven på en forutsigbar, lik og effektiv 

måte. Et hensiktsmessig og oppdatert planverk bidrar til å sikre effektivitet og 

likebehandling.   

 

Holmestrand kommune har i en periode vært uten virksomhetsleder på plan, byggesak 

og landbruk. Stillingen har vært lyst ut og søknadsfristen er nylig utløpt. 

 

Tall i KOSTRA viser at kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid i 3-ukers 

saker er over tre uker. Kommunen har også høyere gjennomsnittlig saksbehandlingstid 

i saker med 12-ukers frist. Vi har også undersøkt Fylkesmannens behandling av 

klagesaker i byggesaker for tidligere Sande og Holmestrand. Tall for 2018 og 2019 

viser at kommunenes vedtak er stadfestet, men for tidligere Holmestrand er det ikke 

rapportert inn tall for 2019. Klagesaksbehandlingen gir dermed ikke noen indikasjon på 

risiko i byggesaksbehandlingen, men saksbehandlingstidene kan tyde på at er risiko på 

området. 

 

Kommunen skal føre tilsyn med at loven etterleves. Tilsynet skal ha et slikt omfang at 

det kan avdekke ulovligheter. Tall i KOSTRA viser at tidligere Sande har rapportert inn 

9 gjennomførte tilsyn i 2019 og 10 i 2018, mens det ikke er tall for tidligere 

Holmestrand i 2019 og det er gjennomført 10 tilsyn i 2018. Det er ikke rapportert inn 

ulovlighetsoppfølging. Nye Holmestrand har i 2020 utarbeidet en strategiplan for tilsyn 

og ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven (pbl), jf. pbl § 25-1, for perioden 

2020 – 2022. Administrasjonen opplyser om manglende ressurser på tilsyn. 

Kommunen har 60 ulovlighetssaker per 01.01.20 som ikke er fulgt opp i tilstrekkelig 

grad. Administrasjonen vil derfor styrke bemanningen på tilsyn/ulovlighetsoppfølging, i 

første omgang for en periode på inntil tre år.  

 

Vi har fått innspill fra syv om forvaltningsrevisjon innen plan og byggesak. De fleste har 

ikke spesifisert nærmere, men en har vist til en konkret byggesak der en er usikker på 

behandlingen. 
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4.4.2 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. Det er kommunalområde Helse og velferd som 

har ansvar for dette i Holmestrand. Utførelse av kontroll og håndheving av brudd på 

skjenkebestemmelsene er regulert i forskrift. Fra 2018 fikk kommunene også ansvar 

for å føre tilsyn med tobakksutsalg.  

 

Holmestrand kommune har registrert salgs- og skjenkebevillinger i Helsedirektoratets 

bevillingsregister (jf. alkoholforskriftens § 33), men det kan se ut til at enkelte 

utsalgssteder ikke har fornyet bevilling i 2019. Det er i tobakkssalgsregisteret registret 

30 utsalgssteder i kommunen. Det enkelte utsalgssted er selv ansvarlig for å registrere 

seg. Kommunen lyste i 2019 ut rammeavtale på tobakkskontroll og salgs- og 

skjenkekontroller i kommunen for 2020-2023. 

 

Tidligere Holmestrand kommune vedtok alkoholpolitiske retningslinjer i 2018. 

Holmestrand har informasjon om salgs-, serverings- og skjenkebevilling på sine 

nettsider.  

 

Arbeidet med skjenkekontroll er organisert under kommunelegen. Det har vært noen 

utfordringer i kommunesammenslåingen, men kommunen er nå i ferd med å utvikle 

nye rutiner og retningslinjer. 

 

4.4.3 Landbruks- og miljøforvaltning  

Kommunene har oppgaver knyttet til saksforberedelse og kontroll av ulike 

tilskuddsordninger i landbruket. Det er informasjon om de ulike tilskuddene på 

kommunens nettside. 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. 

 

Holmestrand har et eget landbrukskontor med ansvar for landbrukssaker som er lagt til 

Plan, byggesak og landbruk. Plan, byggesak og landbruk har også ansvar for oppgaver 
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etter friluftsloven og forvaltning av vassdrag. Kommunalteknikk har bl.a. ansvar for 

forurensing og miljø, og har fått en øremerket stilling på klima og miljø inkl. 

forurensningsmyndighet.  

 

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. Holmestrand har ikke vedtatt slik forskrift. 

 

Kommunen har ansvar for at motorferdsel i utmark og vassdrag forvaltes i samsvar 

med motorferdselloven. Kommunen skal behandle søknader om dispensasjon fra det 

generelle forbudet mot motorferdsel i utmark og vassdrag. Kommunen har myndighet 

til å gi lokale forskrifter om motorferdsel og bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 

islagte vassdrag. Holmestrand vedtok i 2018 forskrift om motorisert ferdsel i vassdrag. 

 

Holmestrand har prosjektlederfunksjon for vannområde Eikeren. Administrasjonen 

opplyser at avsatt ressurs ikke strekker til og at de jobber med en løsning for å bøte på 

dette. 

 

Det er generell risiko for at kommunen ikke har oppdaterte rutiner og funksjonell 

organisasjon på disse områdene, og er også generell risiko knyttet til 

saksbehandlingen.  

 

4.4.4 Aktuelle tema for forvaltningsrevisjon 

Tema Vinkling Risiko Vesentlighet 

Byggesaks-

behandling 

og tilsyn 

Byggesaksbehandling, 

tilsyn og korrupsjons-

forebyggende tiltak. 

Middels/høy Vesentlig for kvalitet i 

tjenesten og omdømme. 
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Landbruk 

og miljø 

Saksbehandling Middels Vesentlig for 

samfunnsansvar, 

likebehandling, tillit og 

omdømme. 

 

 

4.5 Samfunnssikkerhet og bærekraft 

Kommuneloven skal legge til rette for at norske kommuner er bærekraftige. FN har 

vedtatt 17 bærekraftmål.12  Norge og alle de andre medlemslandene i FN har forpliktet 

seg til å lage handlingsplaner for arbeidet med bærekraftmålene. FN slår fast at 65 

prosent av bærekraftmålene ikke kan oppfylles uten deltakelse eller samordning med 

lokale og regionale myndigheter. 

 

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 i valgperioden utarbeide og vedta en kommunal 

planstrategi. Hvert fjerde år legger regjeringen fram nasjonale forventninger til den 

kommunale planleggingen, 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. 

 

                                                

12 Se FN-sambandet: https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal 

 

https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal
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Det foreligger per i dag ingen felles kommuneplan for nye Holmestrand kommune. I 

løpet av første kvartal 2020, vil kommunens planstrategi og planprogram legges frem til 

politisk behandling. Ny kommuneplan med visjon, mål og strategier vil være førende for 

kommunens fremtidige handlingsprogram.  

 

Inntil det foreligger en ny kommuneplan, er det de eksisterende kommuneplanene som 

er førende for kommunens planarbeid. I kommunedirektørens forslag til 

handlingsprogram 2020-2023, er det tatt utgangspunkt i styringsmålene fra 

kommuneplanens samfunnsdel i Holmestrand, samt overordnede satsningsområder fra 

samfunnsdelen i Sande. Handlingsprogrammet viser til FNs bærekraftmål.  

 

4.5.2 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.   

 

Holmestrand kommune har egen næringssjef med ansvar for tilrettelegging for 

næringsliv og etablerere gjennom etablererveiledningen START i Vestfold, følge opp 

kommunens avtale med Visit Vestfold og utarbeide og følge opp strategier og planer. 

Holmestrand kommune har START koordinator, og kommunen har bl.a. 

bygdeutviklingsmidler som skal legge ril rette for næringsutvikling knyttet til landbruket.  

De tidligere kommunene Hof, Holmestrand og Sande har samarbeidet om samfunns- 

og næringsutvikling i forkant av kommunesammenslåingen, og startet blant annet med 

forarbeid til felles strategisk næringsplan.  

 

NHO foretar en rangering av kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på 

forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal 

økonomi. Tallene for 2019 er i hovedsak basert på tallgrunnlag fra 2018. Tidligere 

Holmestrand kom på 10. plass i Vestfold og Telemark og som nr. 148 i landet, mens 

Sande kom på 6. plass i fylket og nr. 96 i landet. 

 

4.5.3 Samfunnssikkerhet og beredskap 

Plan- og bygningsloven setter krav til samfunnssikkerhet i planleggingen i kommuner 

og fylker. Sivilbeskyttelsesloven pålegger kommunene å planlegge beredskapen basert 
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på en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap gjennomfører årlige kommuneundersøkelser. Resultatene fra kommune-

undersøkelsen 2019 viser at et stort flertall av kommunene (i Vestfold og Telemark) 

oppfyller alle minimumskravene til helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse.  

 

Holmestrand har nylig utarbeidet en ny risiko og sårbarhetsanalyse for den nye 

kommunen, og det er vedtatt en felles overordnet beredskapsplan for ny kommune. 

Virksomhetene har egne planer som er videreført og justert ift ny overordnet plan.  

 

Tidligere Holmestrand kommune hadde tilsyn med beredskapsarbeidet i 2018 og fikk 

da ett avvik og syv merknader. I kommunens sjølmelding på beredskap har kommunen 

opplyst at det ikke er laget noen handlingsplan for å følge opp den helhetlige ROS-

analysen. Kommunen har kommentert at en ikke har laget egen plan, fordi en har 

vurdert det som mest hensiktsmessig å integrere dette i kommunens øvrige aktiviteter.  

 

Det er flere som har gitt innspill på samfunnssikkerhet og beredskap, bl.a. om 

beredskapen er godt nok med tanke på Korona-pandemien og en at det er mangler 

knyttet til oppfølging av beredskapsplan. I etterkant av Korona-pandemien er det 

naturlig at kommunen selv evaluere hvordan beredskapen fungerte. 

 

4.5.4 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 myndighets- 

og 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. 

 

Holmestrand kommune har klimaplaner som skal bli vurdert for revisjon i forbindelse 

med utarbeidelse av planstrategien for den nye kommunen. Vi har fått innspill fra både 

kontrollutvalget og i spørreundersøkelsen på forvaltningsrevisjon innen klima og miljø. 

Det er i spørreundersøkelsen kommentert at det er manglende oppfølging på området. 



Risiko og vesentlighetsanalyse 2020-23 – Holmestrand kommune 

 

 

 

Vestfold og Telemark revisjon IKS 67 

Det kan være aktuelt å se på arbeidet med klimaplaner og hvordan disse blir fulgt opp 

mot slutten av perioden. Dette er et område med generell risiko for kommunene. 

 

Kommunen har som nevnt i punkt 4.4.3 øremerket en eksisterende stillingshjemmel på 

klima og miljø inkl. forurensningsmyndighet, som er plassert i kommunalteknikk.  

For perioden 2011 – 2017 har kommunen redusert klimagassutslipp, særlig på vei og 

fra industrien. 

 

4.5.5 Aktuelle tema for forvaltningsrevisjon 

Tema/selskap Vinkling Risiko Vesentlighet 

Klima/miljø  Planlegging og 

måloppnåelse. Bør 

komme sent i perioden. 

Middels Vesentlig for å 

ivareta kommunens 

samfunnsansvar. 
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5. Risikovurdering – eierskap  

5.1 Eierskap i Holmestrand kommune   

Oversikt over kommunens eierinteresser i selskap framgår av vedlegg. Vi har ikke 

vurdert behovet for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i selskap for Vestfold, 

Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS og Vestfold og Telemark revisjon IKS 

på grunn av manglende uavhengighet. 

 

De viktigste selskapene målt i eierandel er: 

 

Selskap Eierandel 

Veksthuset Kreativ kompetanse AS 100 % 

Holmestrand kulturfestival As 40 % 

Revetal Arbeid og Kompetanse 33,33 % 

 

Andre selskap som er særlig viktige for kommunen, men hvor kommunen har lav 

eierandel er: 

 Vestfold Interkommunale brannvesen IKS 

 VESAR AS 

 Vestfold Vann IKS 

 Gigafib Holding AS 

 

5.1.1 Eierskapskontroller13 2016-2019 

Det har ikke vært gjennomført eierskapskontroll for Sande kommune i perioden 2016 – 

2019 eller for Holmestrand kommune i perioden 2018-2019.  

 

5.2 Utøvelse av eierskap – risiko  

5.2.1 Tema i eierskapskontrollen  

Basert på KS anbefalinger for eierstyring og selskapsledelse er det aktuelt å 

undersøke ulike tema knyttet til kommunens utøvelse av eierskap. Flere tema kan 

                                                

13 Tidligere omtalt som selskapskontroll. Kontrollformene etter ny kommunelov er forvaltningsrevisjon i 

selskap og eierskapskontroll. 
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inngå i samme kontroll rettet mot flere selskap, eller utvalgte tema kan foreslås for ett 

selskap, eventuelt sammen med en forvaltningsrevisjon.  

 

Eierskapsmelding og styringsdialog 

Ifølge kommuneloven § 26-1 skal kommunen minst en gang i valgperioden utarbeide 

en eierskapsmelding.14 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. 

 

Holmestrand 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.  

 

Status tidligere Sande kommune:  

Vi har fått opplyst at Sande ikke har hatt en eierskapsmelding. Det var i 2015/16 

initiativ til å igangsette arbeid med en melding, men når kommunereformen var et 

faktum ble det kansellert med tanke på at den nye kommunen måtte utvikle en 

eierstrategi, lage melding etc. 

 

Status Holmestrand: 

Det er foreløpig ikke vedtatt en ny eierskapsmelding for Holmestrand kommune etter 

sammenslåingen med Sande. Kommunedirektøren har opplyst at dette arbeidet vil 

prioriteres fremover. Vi er heller ikke kjent med at det ble vedtatt en ny eiermelding i 

etterkant av sammenslåing med Hof i 2018. Fra tidligere har gamle Holmestrand en 

eiermelding vedtatt av bystyret i 2012 (sak 052/12) og gamle Hof kommune en 

eiermelding vedtatt av kommunestyret i 2016 (sak 005/16).  

                                                

14 I kraft fra konstituering høsten 2019.  



Risiko og vesentlighetsanalyse 2020-23 – Holmestrand kommune 

 

 

 

Vestfold og Telemark revisjon IKS 70 

Det er uheldig at Holmestrand kommune ikke har vedtatt en ny eierskapsmelding i 

senere tid. Et aktuelt tema for eierskapskontroll, etter vedtatt ny eierskapsmelding, kan 

være å se på kommunens føringer for eierskap, opplæring av eierrepresentanter og 

kommunens praksis for eierstyring.  

Det kan være risiko for at kommunen mangler god oversikt over sine eierskap, og at 

føringer for eierskap ikke er i samsvar med kommunelovens krav til innhold og 

anbefalinger om innhold, og at eierstyring ikke prioriteres i folkevalgtopplæringen. Det 

kan være risiko for at kommunens eierstyring ikke er i samsvar med egne vedtak og 

føringer, og risiko for at eierstyring ikke prioriteres i folkevalgtopplæringen. 

 

Det har ikke vært gjennomført tematisk eierskapskontroll i Holmestrand kommune som 

vurderer kommunens eierskapsforvaltning på tvers av flere selskaper.  

 

Vi har fått innspill fra kommunen på at det kan være utfordringer knyttet til dialogen 

mellom selskap og kommunen og hvilke roller selskapet og kommunen har.  

 

Styre – evaluering, valg og sammensetning og godgjøring (KS anbefaling 9-17) 

Det er eiers ansvar å sørge for at styrets samlede kompetanse er tilpasset selskapets 

virksomhet. Det er krav til styresammensetning i selskapsreglene.  

 

Kommunen bør i forbindelse med utarbeidelse av eierskapsmelding ha en prinsipiell 

diskusjon om godtgjøring av styreverv. Denne bør danne grunnlag for eierorganets 

fastsetting av styrehonorar.  

 

5.3 Forvaltningsrevisjon i selskap  

Oversikt over kommunens eierinteresser i selskap framgår av vedlegget bak i 

rapporten. Kommunens eierskap kan deles i følgende kategorier: 

 

 Sektoroppgaver/tjenesteyting til kommunen 

 Finansielt begrunnet eierskap 

 Andre samfunnsmål 

 

Behovet for forvaltningsrevisjon av sektoroppgaver er vurdert i kapittel 4. I dette kapitlet 

vurderes behovet for forvaltningsrevisjon i selskap på annet grunnlag.  
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5.3.1 Samfunnsansvar og etikk  

De fleste kommunalt eide selskaper 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. Undersøkelser har vist at det generelt er risiko for at slike krav ikke blir godt 

nok ivaretatt.  

 

Selskapers etterlevelse av regelverket for offentlig anskaffelse er ikke vurdert for gamle 

Holmestrand eller Sande kommune i forrige perioden. 

 

I forrige valgperiode var det imidlertid forvaltningsrevisjoner om selskapers etterlevelse 

av regelverket om offentlige anskaffelser i selskapene Vestfold Vann IKS og 

Vestfoldmuseene IKS, som også Holmestrand kommune er medeier i, på oppdrag for 

henholdsvis Sandefjord kommune og Vestfold fylkeskommune. I disse 

forvaltningsrevisjonene ble det avdekket manglende etterlevelse av regelverket om 

offentlige anskaffelser.  

 

Selskapers arbeid med etikk eller rutiner for varsling er ikke vurdert i forrige perioden 

for verken gamle Holmestrand eller Sande kommune. Siden kommunen ikke har 

vedtatt en ny eierskapsmelding etter kommunesammenslåingen, kan vi ikke si noe om 

hvilke forventninger om samfunnsansvar og etikk som kommunen har til sine selskap.  

 

Vi vurderer at det kan være aktuelt å gjennomføre forvaltningsrevisjoner i flere selskap, 

for å undersøke om kommunens forventinger er formidlet og implementert i 

selskapene. En forvaltningsrevisjon av selskapets arbeid med etikk bør kombineres 

med varsling, og eventuelt andre områder innenfor åpenhet og samfunnsansvar. Slike 

forvaltningsrevisjoner bør gjennomføres i samarbeid med andre eiere. Vi vurderer at 

dette vil være mest aktuelt etter at kommunen har revidert sine prinsipper for 

forvaltning av eierskap i selskaper.  

 

5.3.2 Gjennomføring av virksomhet - måloppnåelse 

Selskapers økonomiske drift og måloppnåelse er ikke vurdert i forrige perioden for 

verken gamle Holmestrand eller Sande kommune.  
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I perioden 2017-2019 har det imidlertid vært forvaltningsrevisjon i Vestfold Vann IKS, 

på oppdrag for Sandefjord kommune, hvor bl.a. selskapets økonomiske drift ble 

vurdert. Det ble konkludert med at selskapet har en forsvarlig økonomisk drift.  

 

5.3.3 Aktuelle tema for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i selskap 

Tema/selskap Vinkling Risiko Vesentlighet 

Holmestrand kommunes 

oppfølgning av selskaper 

Styringsdokumenter 

– formål og strategi 

for selskaper.  

Styringsdialog og 

demokratisk 

medvirkning – 

praksis. 

Aktuelt også å se på 

dialog rundt 

tjenesteleveranser. 

Vurderes i midten 

av perioden. 

Høy Vesentlig for å 

sikre tjenester 

og forvalte 

kommunens 

verdier.  

Samfunnsansvar: 

 Etikk og varsling 

 Anskaffelser 

Kan være aktuelt i 

flere selskap, f.eks.  

Veksthuset Kreativ 

Kompetanse AS, 

Gigafib AS, VESAR 

AS og Revetal 

Arbeid og 

Kompetanse AS 

Middels Vesentlig for 

kommunens 

omdømme og 

økonomi.  
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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 Holmestrand kommune, kan vi levere ca. 7 

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.  

 

Koronapandemien vil påvirke kommunenes situasjon på mange måter framover i tid, 

både rent økonomisk og når det gjelder behovene innenfor ulike tjenesteområder. Det 

er vanskelig å si noe konkret om hvordan dette vil slå ut nå, men ettervirkningene kan 

medføre endringer i risikobildet og behovet for forvaltningsrevisjon framover.   

Enkelte områder knyttet til kommunens økonomiforvaltning blir også vurdert årlig i 

forbindelse med forenklet etterlevelseskontroll, jf. kommuneloven § 24-9. 

Etterlevelseskontrollen vil også kunne avdekke behov for forvaltningsrevisjon. 

6.1 Oppsummering – forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll 

Tema/selskap Vinkling Risiko Vesentlighet 

Budsjett- og 

økonomistyring  

Mulige vinklinger: 
Budsjett- og 
økonomistyring innenfor 
Helse og velferd, 
alternativt 
budsjett og 
økonomistyring generelt. 

Høy Vesentlig for 
kommunens 
økonomi og 
tjenesteyting/ drift 

Internkontroll Overordnet system, 
implementering og 
etterlevelse. 
F.eks. risikovurdering,  
avvikshåndtering. 
Anbefales i midten eller 
slutten av perioden.  

Høy  Vesentlig for 
måloppnåelse og 
intern styring 

Etikk og varsling Kommunens arbeid med 
etiske retningslinjer og 
etisk refleksjon – 
antikorrupsjonsarbeid. 
Tilrettelegging for 
varsling. 

Høy Vesentlig for tillit 
og omdømme 
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Arkiv og 

dokumentasjon 

Journalføring og 
arkivdanning, innsyn. 
Eventuelt følge opp tilsyn 
fra Arkivverket. 
Kan kombineres med 
Åpenhet og innsyn 

Høy Vesentlig for 
kommunens 
oversikt og å sikre 
innsyn og 
demokrati 

Eiendomsforvaltning – 

vedlikehold av 

kommunale bygg 

En oppfølging av 
forvaltningsrevisjonen 
som ble gjennomført i 
2019 i Holmestrand. 
Anbefales i midten eller 
slutten av perioden. 

Høy Vesentlig for 
kommunens 
verdier og 
tjenestekvalitet.  

Tjenester innen helse 

og velferd  

Saksfeltet er stort og 
sammensatt og det kan 
være risiko på flere 
områder, som Psykisk 
helse og rus, 
Hjemmetjenester eller 
Institusjonstjenester. 
Vinkling på prosjekt bør 
utredes/velges i 
forbindelse med 
bestilling/planlegging. 

Høy Vesentlig for tilbud 
til innbyggere som 
trenger tjenester 
og deres 
pårørende.  

Holmestrand 

kommunes 

oppfølgning av 

selskaper 

(Eierskapskontroll) 

Styringsdokumenter – 
formål og strategi for 
selskaper.  
Styringsdialog og 
demokratisk medvirkning 
– praksis. 
Aktuelt også å se på dialog 
rundt tjenesteleveranser. 
Vurderes i midten av 
perioden. 

Høy Vesentlig for å 
sikre tjenester og 
forvalte 
kommunens 
verdier.  

Åpenhet og innsyn Tiltak og praksis for 
håndtering av 
innsynssaker. Bør 
kombineres med arkiv og 
journal. 

Høy/middels Vesentlig for 
demokrati og tillit. 

Forebyggende arbeid 

barn og unge – 

Barnevern  

eller  

Alternative vinklinger: 
- Meldeplikt til 
barnevernet, samarbeid 
mellom barnevern og 
skoler og barnehager. 
- Helsestasjon og 
skolehelsetjeneste - 

Høy/ middels Vesentlig for å sikre 
gode 
oppvekstvilkår i 
kommunen og for 
velferd til sårbare 
grupper. 
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Tverrfaglig 

forebyggende arbeid 

barn og unge 

tverrfaglig samarbeid om 
barn og unge. 
- Helsestasjon og 
skolehelsetjeneste – rus 
og psykisk helse ungdom.  
Vinkling avklares ved 
bestilling 

Tjenestekontor Undersøkelse av 
kommunens tiltak for å 
sikre kvalitet i 
saksbehandlingen på 
utvalgte saksområder. 
Kan omfatte service og 
informasjon til søkere. 

Høy/ middels  Vesentlig for 
likebehandling, tillit 
og omdømme. 

Vann og avløp  Oppfølging av 
hovedplaner for vann og 
avløp. Bør komme sent i 
perioden. 

Høy/ middels Vesentlig for 
forsynings-
sikkerhet og vern 
mot forurensing.  

Anskaffelser Mulige vinklinger: 
Etterlevelse av 
regelverket generelt og 
risiko for misligheter i 
forbindelse med innkjøp. 
Etterlevelse av 
regelverket om 
samfunnsansvar. 

Middels/ Høy Vesentlig for tillit 
og omdømme 

Prosjektstyring - 

investeringsprosjekter 

Mulige vinklinger: 
Kvalitets- og 
leveranseoppfølging i 
investeringsprosjekter.  
Investeringsprosjekter  
VAR-området. 
Anskaffelser, 
Samfunnsansvar – sosial 
dumping 

Middels/Høy Vesentlig for 
kvalitet i 
leveransen og 
kommunens 
økonomi  

Skolemiljø Forebygging, 
saksbehandling og tiltak. 

Middels/ høy Vesentlig for 
livssituasjon og 
utdanning for barn 
og unge 

Byggesaks-behandling 

og tilsyn 

Byggesaksbehandling, 
tilsyn og korrupsjons-
forebyggende tiltak. 

Middels/høy  

Saksutredning og 

gjennomføring av 

Systemundersøkelse av 
rutine og praksis for 
saksutredning og 

Middels Vesentlig for 
demokratiet at 
vedtak blir 
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kommunestyrets 

vedtak 

oppfølging av 
kommunestyrets vedtak.  

forsvarlig utredet 
og gjennomført. 

Informasjonssikkerhet GDPR,  
Generell internkontroll, 
evt vinkles mot praksis 
innenfor et eller flere 
utsatte tjeneste-områder 

Middels Vesentlig for at 
personopplysninge
r ikke kommer på 
avveie og at 
ansatte har 
nødvendig 
informasjon 

Forvaltning og sikring 

av kunst 

Kommunens rutiner og 
praksis for å sikre verdifull 
kunst (bør komme sent i 
perioden) 

Middels Vesentlig for å sikre 
kommunens 
verdier i kunst. 
 

SFO Harmonisering av tilbud i 
ny kommune. 

Middels Vesentlig for elever 
i SFO og deres 
foreldre. 

Journalsystem – pleie 

og omsorg 

Anskaffelse, 
implementering og 
funksjonalitet til nytt 
journalsystem. Kan være 
aktuelt å se spesielt på 
systemet for 
hjemmetjenesten. 

Middels Vesentlig for 
tjenestekvalitet og 
for de ansatte i 
tjenesten. 

Boligsosialt arbeid Bruk av statlige 
virkemidler og 
kommunens arbeid med å 
sikre varig bolig for 
vanskeligstilte på 
boligmarkedet.  

Middels Vesentlig for 
velferd til svake 
grupper, 

Brannvern -Vestfold 

Interkommunale 

Brannvesen IKS 

Hvis mulig – bli med på 
oppfølgningsprosjekt av 
forvaltningsrevisjon i 
selskap i 2019. 

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

Tjenester organisert i 

selskap 

Se på samhandling 
kommune selskap knyttet 
til leveranse av tjenester. 
Aktuelle tjenester er 
renovasjon og 
brannvern/feiing. 

Middels Vesentlig for 
innbyggere og for å 
sikre forventede 
tjenesteleveranser 

Landbruk og miljø Saksbehandling Middels Vesentlig for 
samfunnsansvar, 
likebehandling, 
tillit og omdømme. 
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Klima/miljø  Planlegging og 
måloppnåelse. Bør komme 
sent i perioden. 

Middels Vesentlig for å 
ivareta 
kommunens 
samfunnsansvar. 

Samfunnsansvar: 

Etikk og varsling 

Anskaffelser 

(kombinert eierskaps-

kontroll og 

forvaltningsrevisjon) 

Kan være aktuelt i flere 
selskap, f.eks.  Veksthuset 
Kreativ Kompetanse AS, 
Gigafib AS, VESAR AS og 
Revetal Arbeid og 
Kompetanse AS 

Middels Vesentlig for 
kommunens 
omdømme og 
økonomi.  
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Vedlegg: Oversikt over kommunens eierskap i selskaper m.v. 

Vi har hentet oversikt over kommunens eierskap fra Sande og Holmestrand kommunes årsregnskap for 2019.15 Det er ikke er vedtatt en ny 

eierskapsmelding etter sammenslåingen med Sande kommune, som viser en oppdatert oversikt over alle selskaper, med eierandeler, som 

kommunen er medeier i. Sande kommunes eierandeler i selskaper, har ikke vært tilgjengelig for revisjonen. Økonomiske nøkkeltall er i 

hovedsak hentet fra www.proff.no og gjelder for regnskapsåret 2018. Noen tall er for regnskapsåret 2019. For noen 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  

 
Resultat av drifta viser hvor lønnsom virksomheten er. 
Over 15 % regnes som meget godt. Sentralt for selskap 
som har erverv som formål.  

Gjeldsgrad  

 
Sum gjeld / Sum egenkapital  

 
Gjeldsgraden viser hvor stor gjelda er i forhold til 
egenkapitalen. En gjeldsgrad på 1 vil si at bedriften har 
like stor gjeld som egenkapital.  

                                                

15 Vi har ikke med selskap der utmelding er gjennomført eller pågår som følge av kommunesammenslåingen. For disse selskapene kan det komme 

økonomisk sluttoppgjør ved utmelding. 

 

http://www.proff.no/
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Selskaper som kontrollutvalget har innsynsrett i 

Kommunalt 

oppgavefelleskap – 

eget rettssubjekt 

(Koml. kap. 19 (§ 27) ) 

Kommunens 

ansvarsdel 

Opplysninger om selskapet Kontorkommune  

og andre 

deltakerkommuner  

Jarlsberg IKT  Formål:  

Bidra til å levere effektive og sikre digitale tjenester av høy kvalitet til de 

samarbeidende kommunene. 

 

Annet:  

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

Øvrige deltakere: 

Færder og Tønsberg 

 

 

Interkommunale 

selskap (IKS) 

Kommunens 

ansvarsdel 

Opplysninger om selskapet Kontorkommune 

og andre 

deltakerkommuner 

Nord-Jarlsberg 

avfallsselskap IKS 

29 % 

 

Formål:  

Vedtektsfestet formål er å 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. 

Horten 62 % 

 (Re 9 % frem til 

010120)  
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Interkommunale 

selskap (IKS) 

Kommunens 

ansvarsdel 

Opplysninger om selskapet Kontorkommune 

og andre 

deltakerkommuner 

 

Økonomisk nøkkelinfo: 

Egenkapitalandel: 14,4 %   Egenkapital: 7.189’ NOK 

Totalrentabilitet: 9,2 % 

Gjeldsgrad: 5,9 % 

Omsetning/ inntekter: 7.555’ NOK 

Ordinært resultat: 2.904’ NOK 

 

Vestfold 

interkommunale 

brannvesen IKS  

11,5 %  Formål:  

Selskapet har som formål å ivareta deltakerkommunenes forpliktelser etter” Lov om 

vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 

redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) datert 14. Juni 2002, ” Lov om 

vern mot forurensninger og om avfall” (Forurensningsloven) kap. 6 ”Akutt 

forurensning” samt Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og 

sivilforsvaret § 15 pkt 3 og 4. 

 

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. 

 

Horten 22,2 % 

Tønsberg 44,5 % 

Færder 21,8 % 
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Interkommunale 

selskap (IKS) 

Kommunens 

ansvarsdel 

Opplysninger om selskapet Kontorkommune 

og andre 

deltakerkommuner 

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). 

 

Økonomisk nøkkelinfo (2019-tall): 

Egenkapitalandel:  3,15 %   Egenkapital: 11.774’ NOK 

Gjeldsgrad: 30,7 % 

Omsetning/ inntekter: 122.009’ NOK 

Ordinært resultat: -256’ NOK 

 

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. 

 

VIB har 17,3 % eierandel i Sør-Øst 110 IKS. 

Selskapet revideres av Vestfold og Telemark revisjon IKS 

Vestfold Vann IKS 5,7 % Formål:  

Selskapets formål er på en kostnadseffektiv måte å levere tilstrekkelige mengder 

med drikkevann av offentlig godkjent kvalitet til eierkommunene på like vilkår fra 

Horten 

Tønsberg  

Færder 



Risiko og vesentlighetsanalyse 2020-23 – Holmestrand kommune 

 

 

 

Vestfold og Telemark revisjon IKS 82 

Interkommunale 

selskap (IKS) 

Kommunens 

ansvarsdel 

Opplysninger om selskapet Kontorkommune 

og andre 

deltakerkommuner 

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. 

 

Økonomisk nøkkelinfo: 

Egenkapitalandel: 2,7 %   Egenkapital: 25.336’ NOK 

Totalrentabilitet: 1,8 % 

Gjeldsgrad: 36,6 % 

Omsetning/ inntekter: 100.119’ NOK 

Ordinært resultat: 5.315.’ NOK 

 

Annet:  

Det var forvaltningsrevisjon av selskapet i 2019 for Sandefjord kommune. 

Forvaltningsrevisjonen knyttet seg til rapportering, økonomisk drift, IKS-loven, 

internkontroll og offentlige anskaffelser. 

Sandefjord 

IKA Kongsberg – 

Interkommunalt 

Arkiv for Buskerud 

Vestfold og Telemark 

IKS 

3,21 % (H.str.), 

Sande har 

også hatt en 

eierandel i 

selskapet. 

Formål:  

Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for medlemmenes rasjonelle, 

funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og 

bestemmelser. Selskapet skal kunne fungere som arkivdepot for deltakerne samt 

Kontorkommune 
Kongsberg.  
 
31 andre kommuner/ 

fylkeskommuner i 
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Interkommunale 

selskap (IKS) 

Kommunens 

ansvarsdel 

Opplysninger om selskapet Kontorkommune 

og andre 

deltakerkommuner 

 selge kompetanse og arkivtjenester til andre. Selskapet skal kunne motta, 

oppbevare og tilgjengeliggjøre privatarkiver fra deltakende medlemmer. 

 

Økonomisk nøkkelinfo: 

Egenkapitalandel: 18,15 %    

Egenkapital: 34.935’ NOK 

Gjeldsgrad: 4,5 % 

Omsetning/ inntekter: 39.245’ NOK 

Ordinært resultat: 94.011,50 NOK 

 

Annet:  

Styret i IKA Kongsberg gjennomfører en kontroll av anskaffelser med format som 

en forvaltningsrevisjon nå i 2020. 

Selskapet revideres av Vestfold og Telemark revisjon IKS 

Buskerud, Vestfold og 

Telemark 

Vestfoldmuseene IKS 3 % (H.str.), 

Sande har 

også hatt en 

eierandel i 

selskapet. 

Formål:  

Selskapets formå er å drive og videreutvikle museene i Vestfold samt være kunst-, 

historie-, naturhistorie og museumsfaglig kompetansesenter for hele fylket. Museet 

skal forvalte og samle inn kunst-, natur- og 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, 

Sandefjord 

Vestfold og Telemark 

fylkeskommune 

Tønsberg 

Larvik 

Holmestrand 
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Interkommunale 

selskap (IKS) 

Kommunens 

ansvarsdel 

Opplysninger om selskapet Kontorkommune 

og andre 

deltakerkommuner 

kunnskapsutvikling og formidling av lokal, regional, nasjonal og internasjonal kunst 

og kulturhistorie. 

 

Økonomisk nøkkelinfo: 

Egenkapitalandel: 37,4 %    

Egenkapital: 33.203’’ NOK 

Gjeldsgrad: 1,67 % 

Omsetning/ inntekter: 95.060’ NOK 

Regnskapsmessig resultat: 6.418’ NOK 

 

Annet:  

Det var forvaltningsrevisjon av selskapet for Vestfold fylkeskommune i 2019. Tema 

for forvaltningsrevisjonen var offentlige anskaffelser og IKS-loven. 

Selskapet revideres av Vestfold og Telemark revisjon IKS 

Horten  

Færder  

Drammen 

Sør-øst 110 IKS 

(tidl. Vestviken 110 IKS) 

 

0,60 % (H.str.) 

Sande har 

også hatt 

eierandel.  

 

Formål 

Selskapets formål er å dekke kommunenes behov, plikter og oppgaver i 

forbindelse med "Forskrift om organisering og dimensjonering av 

brannvesen" § 4-5, § 4-6, § 4-7 og § 6-3. 

 

Tønsberg er 
kontorkommune.  
 

Alle kommuner i 

Telemark og Vestfold, 

og tidligere Buskerud 
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Interkommunale 

selskap (IKS) 

Kommunens 

ansvarsdel 

Opplysninger om selskapet Kontorkommune 

og andre 

deltakerkommuner 

Sør-Øst 110 IKS skal ivareta innbyggernes behov for profesjonell hjelp ved brann, 

ulykker, akutt forurensing og andre kriser gjennom et regionalt samarbeid med 

brannvesen og andre nødetater. 

Sør-Øst 110 IKS dekker Sør-Øst politidistrikt. Det innbefatter alle kommuner i 

Buskerud, Telemark og Vestfold, samt Jevnaker kommune i Oppland. 

 

Økonomisk nøkkelinfo: 

Egenkapitalandel: 52,9 %   Egenkapital: 9.353’ NOK 

Totalrentabilitet: -12,9 %  

Gjeldsgrad: 0,9 % 

Omsetning/ inntekter: 43.093’ NOK 

Driftsresultat: -2.876’ NOK (2018) 1.945’ NOK (2017) 

 

Selskapet hadde negativt driftsresultat i 2018.  

fylke. I tillegg Jevnaker 

kommune. 

Vestfold og Telemark 

revisjon IKS 

 Nyregistrert 

 

Formål: Vestfold og Telemark revisjon IKS skal utføre lovpålagte 

revisjonsoppgaver for deltakerne. Vestfold og Telemark revisjon IKS 

kan utføre andre revisjonsoppdrag og rådgivning for deltakerne. 

 

Kontorkommune 

Skien. 

  

Vestfold og Telemark 
fylkeskommune og 
samtlige kommuner i 
Vestfold og Telemark.  
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Interkommunale 

selskap (IKS) 

Kommunens 

ansvarsdel 

Opplysninger om selskapet Kontorkommune 

og andre 

deltakerkommuner 

Vestfold og Telemark revisjon IKS kan utføre revisjonsoppdrag og 

rådgivning for andre selskaper. 

 

Selskapet har ikke erverv til formål. 

Annet:  

Har ikke hatt eierskapskontroll. 

 

Vestfold, Telemark og 

Agder kontrollutvalgs-

sekretariat IKS 

(VETAKS) 

 Nyregistrert  

 

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.  

Øvrige deltakere:  

Vestfold og Telemark 

fylkeskommune, 

Bamble, Drangedal, 

Fyresdal, Færder, 

Hjartdal, Tønsberg, 

Horten, Kragerø, 

Kviteseid, Larvik, Midt-

Telemark, Nissedal, 

Nome, Notodden, 

Porsgrunn, Seljord, 

Siljan, Tokke, Tinn, 

Tønsberg, Vinje, 
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Interkommunale 

selskap (IKS) 

Kommunens 

ansvarsdel 

Opplysninger om selskapet Kontorkommune 

og andre 

deltakerkommuner 

Agder fylkeskommune, 

Arendal, Birkenes, 

Froland, Gjerstad, 

Grimstad, 

Kristiansand, 

Lillesand, Risør, 

Tvedestrand, 

Vegårshei, Vennesla, 

Åmli 

Blindvannverket IKS 

(BIKS) 

 Formål: 

 

 

Økonomisk nøkkeltall er ikke tilgjengelig i Proff 

 

 

Svelvik  
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Heleide kommunale 

aksjeselskap (AS) 

Kommunens 

eierandel 

Opplysninger om selskapet Kontorkommune  

og andre 

eierkommuner  

Veksthuset Kreativ 

Kompetanse AS 

 

100 % Formål: 

Selskapets formål er gjennom variert produksjons- og salgsvirksomhet å 

skape grunnlag for arbeidstrening og tilrettelagt arbeid, for å 

ivareta den enkelte deltaker. 

 

Økonomisk nøkkelinfo: 

Egenkapitalandel: 74,2 %   Egenkapital: 3.532’ NOK 

Totalrentabilitet: 19,7 % 

Gjeldsgrad: 0,3 

Omsetning/ driftsinntekter: 9.370’ NOK 

Årsresultat: 883’ NOK  

Annet: 

Skal fusjonere med Empus AS fra Sande.  

 

Revetal Arbeid og 

Kompetanse AS 

33,33 % 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 

Nye Tønsberg k. 66,67 

% 

(tidligere eier Re 

kommune) 
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Heleide kommunale 

aksjeselskap (AS) 

Kommunens 

eierandel 

Opplysninger om selskapet Kontorkommune  

og andre 

eierkommuner  

sosialetater, arbeidskontor, trygdekontorer og eventuelle andre skal arbeide for å 

gjøre den enkeltes totale livssituasjon så trygg og god som mulig. 

 

Økonomisk nøkkelinfo: 

Egenkapital: 11 510 000,- 

Egenkapitalandel: 75,5% 

Totalrentabilitet: 4,8% 

Gjeldsgrad: 0,3 

Omsetning/ driftsinntekter: 7.845’ NOK 

Årsresultat: 639’ NOK 

 

Annet:  

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

Gigafib Holding AS 8,93 % Formål:  

Etablering og drift av nettverk for tele- og datakommunikasjon samt alt som står i 

forbindelse med dette. 

 

Økonomisk nøkkelinfo: 

Egenkapitalandel: 87,3 %   Egenkapital: 59.282’ NOK 

Totalrentabilitet: 4 % 

Gjeldsgrad: 0,1 

Omsetning/ driftsinntekter: 14.370’ NOK 

 Færder: 27,38 % 

Tønsberg kommune: 

25,19 % 

Horten: 15,55 % 

Sandefjord 16,93 % 

Øvrige aksjonærer: 5,6 
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Heleide kommunale 

aksjeselskap (AS) 

Kommunens 

eierandel 

Opplysninger om selskapet Kontorkommune  

og andre 

eierkommuner  

Årsresultat: 1.994’ NOK 

VESAR - Vestfold Avfall 

og Ressurs AS 

6,2 % Formål:  

Selskapets formål er å 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 til selskapet ansvaret for de nevnte 

oppgaver. Selskapet skal videre drive planleggings- og 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 driftsavtaler med eierkommunene eller andre. 

 

Økonomisk nøkkelinfo: 

Egenkapitalandel: 2,7 %   Egenkapital: 5.392’ NOK 

Totalrentabilitet: 4,1 % 

Gjeldsgrad: 36 

Omsetning/ driftsinntekter: 154.522.’ NOK 

Årsresultat: 2.106’ NOK 

 

Sandefjord: 26,80 % 

Larvik: 21,6 

Horten: 12 % 

Tønsberg: 21,4 % 

Færder 12 % 
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Heleide kommunale 

aksjeselskap (AS) 

Kommunens 

eierandel 

Opplysninger om selskapet Kontorkommune  

og andre 

eierkommuner  

Annet: 

Sandefjord distriktsrevisjon gjennomførte en selskapskontroll i selskapet i 2016.  

Grenland Vestfold 

Biogass AS (Greve 

Biogass) 

 

6,3 % Formål:  

Selskapets formål er av forretningsmessig karakter, og virksomhet skal baseres på 

forretningsmessige prinsipper og miljømessige hensyn. 

Selskapet kan delta i og ha eierinteresser i andre virksomheter 

innenfor rammen av selskapets formål. Utvikle verdikjeder basert på 

biologisk avfall og annet avfall med produksjon av biogjødsel, 

biogass, biohydrogen, biokull, grønn Co2 og andre beslektede energi og 

gjødsel produkter. 

 

Økonomisk nøkkelinfo: 

Egenkapitalandel: 9,4 %   Egenkapital: 18.574’ NOK 

Totalrentabilitet: 8,1 % 

Gjeldsgrad: 9,7 

Omsetning/ driftsinntekter: 112.312’ NOK 

Årsresultat:  3.715’ NOK 

 

Annet: 

Selskap splittet i to - Sandefjord har økt eierandel fra 1,37 % til 14,5 % 

Kontorkommune 

Tønsberg.  

 

VESAR AS 40,99 % 

Tønsberg renseanlegg 

AS 21,82 %  

Flere kommuner i 

Vestfold og Telemark. 
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Heleide kommunale 

aksjeselskap (AS) 

Kommunens 

eierandel 

Opplysninger om selskapet Kontorkommune  

og andre 

eierkommuner  

 

Grenland Vestfold 

Bestiller AS 

 

3,6 % Nyregistrert 

 

Formål:  

Grenland og Vestfold Bestiller AS er et forvaltnings- og bestillerselskap som ble 

etablert høsten 2019 for å konkurranseutsette behandlingsavtaler for matavfall og 

kloakkslam med høy klimanytte på vegne av eierne. Selskapet eies av Renovasjon i 

Grenland IKS, Vestfold avfall og ressurs AS, Tønsberg renseanlegg IKS og 

kommunene Bamble, Holmestrand, Horten, Sandefjord og Siljan. 

 

  

VESAR AS 43,24 %,  

Tønsberg renseanlegg 

IKS 23%, 

Renovasjon Grenland 

IKS 19,48 %, 

Kommunene Bamble, 

Holmestrand, Horten, 

Sandefjord og Siljan 

har mindre 

eierandeler. 

Empus AS 

 

 

 Formål:  

Empus AS er en arbeidsmarkedsbedrift med kontorer i nordre del av Vestfold. 

EMPUS A/S har som mål å være en foretrukket samarbeidspartner og brobygger 

mellom arbeidssøker og arbeidsgiver, samt være en trygg og faglig sterk bedrift for de 

som har falt ut av arbeidslivet og trenger bistand for å komme tilbake, eller trenger 

mer varig tilrettelagt arbeid i vår bedrift. 

 

Økonomisk nøkkelinfo: 

Egenkapitalandel: 89,7 %   Egenkapital: 183’ NOK 
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Heleide kommunale 

aksjeselskap (AS) 

Kommunens 

eierandel 

Opplysninger om selskapet Kontorkommune  

og andre 

eierkommuner  

Totalrentabilitet: 13,6 % 

Gjeldsgrad: 0,1 

Omsetning/ driftsinntekter: 13.523’ NOK 

Årsresultat: 2.031’ NOK 

 

Annet: 

Tidligere Sande produkter AS 

Skal fusjonere med tilsvarende selskap i Holmestrand (Veksthuset kreativ 

kompetanse AS) 
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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 Kontorkommune  

og andre eiere 

Holmestrand 

kulturfestival 

40 % Formål:  

Selskapets virksomhet er å fremme et aktivt kulturliv i Holmestrand.  

 

Økonomisk nøkkelinfo: 

Egenkapitalandel: 99,5 %   Egenkapital: 183’ NOK 

Totalrentabilitet: -35,5 % 

Gjeldsgrad: 0 

Omsetning/ driftsinntekter: 725’ NOK 

Årsresultat: -90’ NOK 

 

Annet:  

Negativt resultat 2019 og 2018 (-26’) 

 60 % eies av 

næringslivet og 

foreningslivet i 

Holmestrand.  

Sande Vannverk AS 

 

 

27,7 % Formål: 

Økonomisk nøkkelinfo: 

Egenkapitalandel: 81 %   Egenkapital: 5.396’ NOK 

Totalrentabilitet: 19,3 % 

Gjeldsgrad: 0,2 

Omsetning/ driftsinntekter: 2.644’ NOK Årsresultat: 953’ NOK 

AS Sande Meieri og 

Handelslag 24,6 % 

Øvrige private eiere 

47,7 % 
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På vakt for 
fellesskapets 
verdier 

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  

 


