
Meeting Book: Kragerø kontrollutvalg (30.10.2017) 

Kragerø kontrollutvalg 

Date: 2017-10-30T16:00:00 

Location: Rådhuset, møterom Glasshuset 

Note: 

Forfall meldes til sekretær for utvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no eller mobil: 90589043. 

 

Vara møter bare etter eget varsel. 

 

I tillegg møter følgende: 

Kommunalsjef stab og støtte Åge Aashamar, sak 30/17  kl. 16:00 

Bygningssjef Per Arstein, sak 31/17     ca. kl. 16:30 

Rådmann Inger Lysa, sak 32-33/17     ca. kl. 16:50 

Ordfører Jone Blikra, sak 33/17     ca. kl.  17:10 
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Arkivsak-dok. 17/00230-26 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Kragerø kontrollutvalg 30.10.2017 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 30.10.2017 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Innkalling til møte 30.10.2017 godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 17/00230-25 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Kragerø kontrollutvalg 30.10.2017 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll 18.9.2017 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 18.9.2017 godkjennes. 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll Kragerø kontrollutvalg 18.09.2017 
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Møteprotokoll  
 

Kragerø kontrollutvalg 

 
Dato: 18.09.2017 kl. 16:00 – 18:05 
Sted: Administrasjonsbygget på Tangen 
Arkivsak: 17/00230 
  
Til stede:  Iver Juel (leder), Unn Kristin Nygaard (nestleder), Bjørn Vidar Bråthen 

(medlem), Arne Kristiansen (medlem), Nina Haugland (medlem) 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
- 

  
Forfall:  - 
  
Andre: Rådmann Inger Lysa, sak 27/17 

Kommunalsjef stab og støtte Åge Aashamar, sak 27/17 

Oppdragsrevisor Marianne Rogn 
  
Protokollfører: Benedikte Muruvik Vonen (Temark) 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

4/17 17/00230-20 Godkjenning av innkalling 18.9.2017 3 

Møteprotokoll 

4/17 17/00230-19 Godkjenning av protokoll 22.5.2017 4 

Saker til behandling 

24/17 17/13759-1 Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2018 Kragerø 5 

25/17 17/13616-2 Overordnet revisjonsstrategi 2017 Kragerø 6 
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26/17 17/02424-7 Orienteringer fra revisor 18.9.2017 7 

27/17 16/06246-4 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser - Kragerø 8 

28/17 17/02417-7 Referatsaker 18.9.2017 9 

29/17 17/02426-7 Eventuelt 18.9.2017 10 

    

 

 
Kragerø, 18.09.2017 

 

 

Iver Juel       Benedikte Muruvik Vonen 

Kontrollutvalgsleder      Sekretær 
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Møteinnkalling 

4/17 Godkjenning av innkalling 18.9.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 18.09.2017 4/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Innkalling til møte 18.9.2017 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Innkalling til møte 18.9.2017 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

4/17 Godkjenning av protokoll 22.5.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 18.09.2017 4/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møte 22.5.2017 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Protokoll fra møte 22.5.2017 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

24/17 Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2018 Kragerø 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 18.09.2017 24/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 

 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2018 kontroll, tilsyn og revisjon i Kragerø 

kommune med en ramme på kr 1 834 000. 

 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via 

formannskapet. 

 

 

Møtebehandling 

Sekretær Benedikte Muruvik Vonen la frem forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 

for Kragerø kommune for 2018 og svarte på spørsmål. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 

 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2018 for kontroll, tilsyn og revisjon i Kragerø 

kommune med en ramme på kr 1 834 000. 

 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via 

formannskapet. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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25/17 Overordnet revisjonsstrategi 2017 Kragerø 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 18.09.2017 25/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Overordnet revisjonsstrategi 2017 for Kragerø kommune tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Oppdragsrevisor Marianne Rogn la frem overordnet revisjonsstrategi for Kragerø kommune 

for revisjonsåret 2017 og svarte på spørsmål. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Overordnet revisjonsstrategi 2017 for Kragerø kommune tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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26/17 Orienteringer fra revisor 18.9.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 18.09.2017 26/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Ingen saker fra regnskapsrevisor utover egen sak om overordnet revisjonsstrategi. 

 

Ingen meldte endringer vedr. igangsatt forvaltningsrevisjon Boplikt. Leder Iver Juel har 

mottatt en del henvendelser i saken, og disse blir overlevert til revisor. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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27/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser - Kragerø 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 18.09.2017 27/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Kommunalsjef stab og støtte Åge Aashamar orienterte om de tiltak som er satt i verk som 

oppfølging av forvaltningsrevisjonen Offentlige anskaffelser, og svarte på spørsmål. Rådmann 

Inger Lysa supplerte og svarte på spørsmål. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Redegjørelsen tas til orientering 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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28/17 Referatsaker 18.9.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 18.09.2017 28/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

 

1. Behandling i kommunestyret av saker fra/av særlig betydning for kontrollutvalget: 

a. 15.6.2017: PS 44/17 Brudd på reglement for folkevalgte organer og delegasjon 

i Kragerø kommune 

b. 15.6.2017: PS 50/17 Tertialrapport 30.4.2017 

c. 15.6.2017: PS 57/17 Opphevelse av dagens anskaffelsesreglement for 

Grenlandskommunene 

2. FKTs fagkonferanse i Tromsø 7.-8.6.2017. Medlem Arne Kristiansen refererte fra sin 

deltakelse på konferansen. 

3. Varsel om tilsyn samfunnssikkerhet og beredskap. Sekretær følger opp. 

4. Mottatt bekymringsmelding Kragerø Fjordbåtselskap IKS. Settes opp som egen sak i 

neste møte. 

5. Temarks høstkonferanse - mest sannsynlig 22.11. i Arendal 

6. Endringer i hjemmesiden til Temark (www.temark.no)  

7. Neste møte 30.10.2017 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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29/17 Eventuelt 18.9.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 18.09.2017 29/17 

 

 

  

 

Møtebehandling 

Ingen saker. 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 17/14804-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Kragerø kontrollutvalg 30.10.2017 

 

 

 

   

 

 

Økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2017 Kragerø 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget behandler ikke tertialrapportene fra rådmannen, bare årsregnskapet. Som et ledd i å sikre 

egenkontrollen knyttet til at kommunens økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende 

bestemmelser og vedtak mv. (kommuneloven § 77 punkt 4), vil det likevel være naturlig at 

kontrollutvalget holder seg oppdatert om den økonomiske situasjonen og utfordringer gjennom året. 

 

Det gjøres oppmerksom på at tertialrapporten ikke sendes ut til medlemmene i forbindelse med saken. 

 

Kommunalsjef stab og støtte Åge Aashamar stiller i møtet for å orientere i saken. 
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Arkivsak-dok. 16/10953-13 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Kragerø kontrollutvalg 30.10.2017 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging av forvaltningsrevisjon byggesaksbehandling Kragerø 

kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget vurderer at forvaltningsrevisjonen Byggesaksbehandling i Kragerø kommune er 

tilfredsstillende fulgt opp av rådmannen. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kragerø kontrollutvalg behandlet i sitt møte 6.2.2017 sak 2/17 Forvaltningsrevisjonsrapport 

Byggesaksbehandling Kragerø kommune. Den ble oversendt til kommunestyret, som i sitt møte 9.3.2017 

sak 21/17 gjorde følgende vedtak i saken: 

 

Kommunestyret tar rapporten fra forvaltningsrevisjonen Byggesaksbehandling til orientering, og ber om 

at følgende tiltak gjennomføres på bakgrunn av revisjonens funn og konklusjoner i prosjektet: 

 

- Gjennomgå eget planverk for å vurdere om det er hensiktsmessig, herunder om enkelte 

reguleringsplaner bør oppheves eller endres, 

- Gjennomgå kommunens rutiner og praksis i saker der det gis tillatelse ved dispensasjon og 

vurdere om denne praksisen ivaretar lovgivers formål på byggesaksområdet, 

- Iverksette ytterligere tiltak som sikrer forsvarlig saksbehandling i byggesaker, for eksempel: 

o Sørge for at sjekklistene sikrer at hver byggesøknad er fullstendig og at saken blir 

tilstrekkelig utredet, 

o Dokumentere saksbehandlingen i alle typer saker 

o Sørge for at malene sikrer at alle typer vedtak er fullt ut i tråd med lovkravene, 

- Vurdere risiko og eventuelt iverksette ytterligere tiltak som reduserer risikoen for korrupsjon i 

behandlingen av byggesaker, for eksempel: 

o Ha tiltak som sikrer at man rullerer på hvem som behandler byggesøknader fra større 

aktører som jevnlig sender søknader til kommunen, og 

o Dokumentere sidemanns- eller lederkontroll eller annen arbeidsdeling av 

saksbehandling, vedtaksfastsettelse og gebyrfastsettelse. 

 

Rådmannen bes dokumentere gjennomføring av tiltakene skriftlig til kontrollutvalget senest innen 

6.10.2017.  

 

Kommunestyret mener det bør innføres større grad av kontrollsjekk mot kommuneplanen, 

sentrumsplanen, plan og bygningsloven samt rikspolitiske retningslinjer for Oslofjorden. 
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Saksopplysninger: 
Vedlagt følger den skriftlige dokumentasjonen av gjennomføring av tiltakene fra rådmannen. I 

dokumentet går rådmannen gjennom vedtaket punkt for punkt, med forklaring av hvilke tiltak som er 

gjennomført. Forvaltningsrevisjonen har ført til forandringer gjennom endringer i maler og nye rutiner, 

som bl.a. skal bidra til mer åpenhet, mindre risiko for korrupsjon og korrekt fakturering. 

 

Bygningssjef Per Arstein Stiller i møtet og orienterer om rådmannens oppfølging av 

forvaltningsrevisjonen.  

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Dersom kontrollutvalget mener rådmannens tilbakemelding er tilfredsstillende, vil saken bli lukket. 

 

Vedlegg:  

Forvaltningsrevisjonsrapport om byggesaksbehandling i Kragerø kommune – Rådmannens 

tilbakemelding til kontrollutvalget 

Melding om vedtak – Forvaltningsrevisjonsrapport Byggesaksbehandling i Kragerø kommune 

Saksutskrift – Forvaltningsrevisjonsrapport Byggesaksbehandling Kragerø kommune 
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Kragerø kommune 
4.0 - Bygg og areal 

 

Postadresse Besøksadresse   
Kragerø kommune 
Pb. 128 
3791 KRAGERØ 

Gamle Kragerøvei 12 
3770 KRAGERØ 
  

Telefon: +47 35986200 
 
Epost: post@kragero.kommune.no 

 2655 01 43800 
Org.nr.:963 946 902 963 946 902 

 

 
 

Temark - Agder og Telemark Kontrollvalgssekretariat IKS 
Postboks 788 Stoa 
4809 ARENDAL 
 
 

 

  

  
 
 
Deres ref. Vår ref.  Dato 

   16/03320-7  29.09.2017 

 

 
 
Forvaltningsrevisjonsrapport om byggesaksbehandling - Rådmannens tilbakemelding til 
kontrollutvalget  
 

Kommunestyret behandlet i møte 09.03.2017, sak 21/17, Telemark kommunerevisjons 
forvaltningsrapport over byggesaksbehandling. Det ble vedtatt å ta Kontrollutvalgets vedtak fra 
møte 06.02.17, sak 2/17, til orientering. Vedtaket har slik ordlyd: 
 
 Kommunestyret tar rapporten fra forvaltningsrevisjonen Byggesaksbehandling til orientering, og 
ber om at følgende tiltak gjennomføres på bakgrunn av revisjonens funn og konklusjoner i 
prosjektet:  
- Gjennomgå eget planverk for å vurdere om det er hensiktsmessig, herunder om enkelte 
reguleringsplaner bør oppheves eller endres,  
- Gjennomgå kommunens rutiner og praksis i saker der det gis tillatelse ved dispensasjon og 
vurdere om denne praksisen ivaretar lovgivers formål på byggesaksområdet,  
- Iverksette ytterligere tiltak som sikrer forsvarlig saksbehandling i byggesaker, for eksempel:  
o Sørge for at sjekklistene sikrer at hver byggesøknad er fullstendig og at saken blir tilstrekkelig 
utredet,  
o Dokumentere saksbehandlingen i alle typer saker  
o Sørge for at malene sikrer at alle typer vedtak er fullt ut i tråd med lovkravene,  
- Vurdere risiko og eventuelt iverksette ytterligere tiltak som reduserer risikoen for korrupsjon i 
behandlingen av byggesaker, for eksempel:  
o Ha tiltak som sikrer at man rullerer på hvem som behandler byggesøknader fra større aktører 
som jevnlig sender søknader til kommunen, og  
o Dokumentere sidemanns- eller lederkontroll eller annen arbeidsdeling av saksbehandling, 

vedtaksfastsettelse og gebyrfastsettelse. 

Rådmannen bes dokumentere gjennomføring av tiltakene skriftlig til kontrollutvalget senest 

innen 6.10.2017. 

Kommunestyret mener det bør innføres større grad av kontrollsjekk mot kommuneplanen, 

sentrumsplanen, plan og bygningsloven samt rikspolitiske retningslinjer for Oslofjorden. 
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Rådmannen har etter behandlingen i kontrollutvalget/kommunestyret gjennomgått rutiner og 

arbeidsmetoder innenfor kommunens byggesaksbehandling for svare opp punktene det er bedt 

om tilbakemelding på og justere/endre eksisterende rutiner eller arbeidsmetoder der dette har 

vært nødvendig. I det etterfølgende kommenteres status for de enkelte punktene. 

- Gjennomgå eget planverk for å vurdere om det er hensiktsmessig, herunder om enkelte 
reguleringsplaner bør oppheves eller endres,  
Dette er arbeid som har kontinuerlig fokus innenfor kommunalområde samfunn. Å 

oppheve/endre gjeldende planer er en omfattende prosess, selv om nylig vedtatt endring av 

plan- og bygningsloven forenkler prosessen noe. I forbindelse med pågående revisjon av 

kommuneplanen gjennomgås alle eksisterende detaljplaner i skjærgården, og det vil ved 

vedtagelse av ny kommuneplan bli en oppdatert liste over detaljplaner kommunestyret ønsker 

skal utgå. Det vil deretter bli igangsatt arbeid med gjennomføring av dette. Gjeldende 

kommuneplan har en tilsvarende liste over planer som forutsettes opphevet. For øyeblikket 

pågår arbeid med oppheving av 2 planer fra gjeldende liste i kommuneplanen. 

- Gjennomgå kommunens rutiner og praksis i saker der det gis tillatelse ved dispensasjon og 
vurdere om denne praksisen ivaretar lovgivers formål på byggesaksområdet,  
Bakgrunnen for dette punktet var at kommunerevisjonen mente enkelte dispensasjonsvedtak 

var mangelfullt begrunnet. Maler/standardtekster som brukes i byggesaksbehandling er 

gjennomgått, og det er nå ytterligere presisert at alle dispensasjoner skal begrunnes. Likeledes 

vektlegges dispensasjonsbegrunnelse ved bygningssjefens godkjenning av sakene. 

- Iverksette ytterligere tiltak som sikrer forsvarlig saksbehandling i byggesaker, for eksempel:  
o Sørge for at sjekklistene sikrer at hver byggesøknad er fullstendig og at saken blir tilstrekkelig 
utredet,  
o Dokumentere saksbehandlingen i alle typer saker  
o Sørge for at malene sikrer at alle typer vedtak er fullt ut i tråd med lovkravene,  
Her er det nå innført noen nye rutiner. For ytterligere å dokumentere saksbehandlingen i alle 

saker er det nå innført rutine som sikrer referat fra ukentlige byggesaksmøter hvor alle 

søknader, og også henvendelser om byggemulighet mv på enkelteiendommer, blir dokumentert. 

Referat skrives etter hvert møte og identifiserer behandlede saker gjennom saksnummer og 

eiendomsidentifikasjon (gårds- og bruksnummer/adresse). Referatene arkiveres fortløpende på 

egen sak i kommunens sak/arkivsystem P360. 

Maler og sjekklister er ajourført/ajourføres for øvrig ved behov, enten det er som følge av lov- 

eller forskriftsendringer eller behov for endringer tilknyttet kommunens egne 

behov/retningslinjer. 

Gjennom disse tiltakene mener Rådmannen det nå foreligger bedre dokumentasjon på 

saksbehandlingen enn tidligere, samt at det nå også dokumenteres at saksbehandlingen i alle 

ledd er transparent slik at åpenhet er sikret og korrupsjonsrisiko dermed minimalisert, 

forhåpentligvis eliminert. Videre vurderes det at også at de foranstående punktene viser at 

kommunestyrets vedtatte tillegg om det bør innføres større grad av kontrollsjekk mot 

kommuneplanen, sentrumsplanen, plan og bygningsloven samt rikspolitiske retningslinjer for 

Oslofjorden er besvart. 

- Vurdere risiko og eventuelt iverksette ytterligere tiltak som reduserer risikoen for korrupsjon i 
behandlingen av byggesaker, for eksempel:  
o Ha tiltak som sikrer at man rullerer på hvem som behandler byggesøknader fra større aktører 
som jevnlig sender søknader til kommunen, og  
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o Dokumentere sidemanns- eller lederkontroll eller annen arbeidsdeling av saksbehandling, 

vedtaksfastsettelse og gebyrfastsettelse. 

Det er fullt ut gjennomført rutine om at alle nye søknader registreres i kommunens 

sak/arkivsystem av Dokumentsenteret. Dermed garanteres at minimum 2 separate virksomheter 

kjenner til alle søknader, og åpen og transparent saksbehandling sikres. 

Rullering av saksbehandlere i forhold til aktører som søker ofte ivaretas av bygningssjef 

gjennom fordeling av saker. Videre er temaet også regelmessig på dagsorden på ukentlige 

byggesaksmøter mellom alle saksbehandlere og bygningssjef. I praksis er rullering av 

saksbehandlere ikke noe problem i Kragerø da kommunen har svært godt kvalifiserte 

medarbeidere som kan arbeide med flere forskjellige sakstyper. Dette sikrer 

rulleringsmulighetene. 

Kragerø kommune har gjennom lengere tid praktisert 2 trinns vedtaksgodkjenning. Dermed 

kvalitetssikres kontroll av alle vedtak. Ny rutine om dokumentasjon av behandling på 

byggesaksmøter sikrer også at delegerte vedtak hvor bygningssjefen er saksbehandler er 

drøftet og har gjennomgått samme transparente saksbehandling som alle andre saker. 

Alle delegerte vedtak blir lagt fram for Hovedutvalg for plan, bygg og miljø som referatsaker på 

første mulige utvalgsmøte etter at vedtaket er truffet. I den grad utvalgsmedlemmene ønsker det 

blir det stilt spørsmål eller gitt kommentarer til vedtakene. Dette er også med på å garantere 

åpenhet. 

Ut over ovenstående sikrer kommunens sak/arkivsystem dokumentasjon på all saksbehandling. 

Alle endringer og oppslag på saker og dokumenter blir loggført og kan kontrolleres i ettertid. 

Etter at forvaltningsrevisjonsrapporten forelå er det etablert ny rutine for kontroll av fakturering. 

Dette både for å kontrollere at fakturering av gebyrpliktige søknad er gjennomført, og for å 

kontrollere at utført fakturering er korrekt. Dette øker vår kvalitetssikring for fullstendig og korrekt 

fakturering. 

 

Ved gjennomføring av foranstående er det Rådmannens vurdering at kommunens 

byggesaksbehandling kan dokumenteres gjennomført i samsvar med lov- og forskriftskrav og at 

kommunens planverk gir nødvendig styringsmulighet. Videre sikres en etterviselig og åpen 

saksbehandling hvor flere virksomheter og flere saksbehandlere arbeider med, og er orientert 

om, hver enkelt sak slik at mulighetene for korrupsjon og «skjult» saksbehandling elimineres i 

den grad det er praktisk mulig. Det er også etablert rutiner som sikrer kontinuerlig kontroll av 

utført fakturering. 

Det vurderes derfor at kommunestyrets vedtak om forvaltningsrevisjon av 

byggesaksbehandlingen er tatt til etterretning. 

 
 
Med hilsen 
 
Inger Lysa Per Arstein 
Rådmann Bygningssjef 

 
  
Brevet er godkjent elektronisk.  
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Kragerø kommune 
2.3 - Politisk sekretariat 

 

Postadresse Besøksadresse   
Kragerø kommune 
Pb. 128 
3791 KRAGERØ 

Rådhusgata 5 
3770 KRAGERØ 
  

Telefon: +47 35986200 
 
Epost: post@kragero.kommune.no 

Bankgiro: 2655 01 43800 
Org.nr.: 963 946 902 

 

 
 

Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS 
Hellandtunet, Postboks 4 
3833 BØ I TELEMARK 
 
 
   

 

  

  
    
 
 
Deres ref. Vår ref.  Dato 

   17/00569-4  13.03.2017 

 

 
 
Melding om vedtak - Forvaltningsrevisjonsrapport Byggesaksbehandling i Kragerø kommune  
 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 09.03.2017 sak 21/17 
 
Følgende vedtak ble fattet: 
 
Kommunestyrets vedtak  
Kommunestyret tar rapporten fra forvaltningsrevisjonen Byggesaksbehandling til orientering, og ber om 
at følgende tiltak gjennomføres på bakgrunn av revisjonens funn og konklusjoner i prosjektet: 
 
- Gjennomgå eget planverk for å vurdere om det er hensiktsmessig, herunder om enkelte 

reguleringsplaner bør oppheves eller endres, 
- Gjennomgå kommunens rutiner og praksis i saker der det gis tillatelse ved dispensasjon og vurdere 

om denne praksisen ivaretar lovgivers formål på byggesaksområdet, 
- Iverksette ytterligere tiltak som sikrer forsvarlig saksbehandling i byggesaker, for eksempel: 

o Sørge for at sjekklistene sikrer at hver byggesøknad er fullstendig og at saken blir tilstrekkelig 
utredet, 

o Dokumentere saksbehandlingen i alle typer saker 
o Sørge for at malene sikrer at alle typer vedtak er fullt ut i tråd med lovkravene, 

- Vurdere risiko og eventuelt iverksette ytterligere tiltak som reduserer risikoen for korrupsjon i 
behandlingen av byggesaker, for eksempel: 
o Ha tiltak som sikrer at man rullerer på hvem som behandler byggesøknader fra større aktører 

som jevnlig sender søknader til kommunen, og 
o Dokumentere sidemanns- eller lederkontroll eller annen arbeidsdeling av saksbehandling, 

vedtaksfastsettelse og gebyrfastsettelse. 
 
Rådmannen bes dokumentere gjennomføring av tiltakene skriftlig til kontrollutvalget senest innen 
6.10.2017 
 

Kommunestyret mener det bør innføres større grad av kontrollsjekk mot kommuneplanen, 
sentrumsplanen, plan og bygningsloven samt rikspolitiske retningslinjer for Oslofjorden.  
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Med hilsen 
 
 
 
Wenke Wigemyr 
Konsulent 
35986223  
 
Brevet er godkjent elektronisk.  
 
 

 
 
 
 
 

Mottakere: 4.0 - Bygg og areal, Per Arstein, Rådhusgata 5, 3770 KRAGERØ 
1 - Rådmann, Inger Lysa, Pb. 128, 3791 KRAGERØ 
Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS, Hellandtunet, Postboks 4, 3833 BØ I TELEMARK 
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Kragerø kommune 
 

 

  side 1 av 3 

Saksutskrift 

Arkivsak-dok.  17/00569-1 
 
Saksbehandler Wenke Wigemyr 
 
 
 
 

Forvaltningsrevisjonsrapport Byggesaksbehandling i Kragerø 
kommune 

 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 09.03.2017 21/17 

 
 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 09.03.2017 sak 21/17 
 
Møtebehandling 
Hildegunn Rafdal fra Telemark kontrollutvalgssekretariat orientertete kommunen om 
rapporten. 
 
Trine Jørgensen Dahll fremmet følgende forslag til vedtak: 

Tillegg: 

Kommunestyret mener det bør innføres større grad av kontrollsjekk mot kommuneplanen, 
sentrumsplanen, plan og bygningsloven samt rikspolitiske retningslinjer for Oslofjorden.  

Per Kristian Nilsen anmodet administrasjonen om å ha klare referanser til lover/ planer i 
saksutredningen. 
 
Votering 
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt 
 
Jørgensen Dahlls tilleggsforslag vedtatt mot 14 stemmer 
 
 
Kommunestyrets vedtak  
Kommunestyret tar rapporten fra forvaltningsrevisjonen Byggesaksbehandling til orientering, 
og ber om at følgende tiltak gjennomføres på bakgrunn av revisjonens funn og konklusjoner i 
prosjektet: 
 
- Gjennomgå eget planverk for å vurdere om det er hensiktsmessig, herunder om enkelte 

reguleringsplaner bør oppheves eller endres, 
- Gjennomgå kommunens rutiner og praksis i saker der det gis tillatelse ved dispensasjon 

og vurdere om denne praksisen ivaretar lovgivers formål på byggesaksområdet, 
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- Iverksette ytterligere tiltak som sikrer forsvarlig saksbehandling i byggesaker, for 
eksempel: 
o Sørge for at sjekklistene sikrer at hver byggesøknad er fullstendig og at saken blir 

tilstrekkelig utredet, 
o Dokumentere saksbehandlingen i alle typer saker 
o Sørge for at malene sikrer at alle typer vedtak er fullt ut i tråd med lovkravene, 

- Vurdere risiko og eventuelt iverksette ytterligere tiltak som reduserer risikoen for 
korrupsjon i behandlingen av byggesaker, for eksempel: 
o Ha tiltak som sikrer at man rullerer på hvem som behandler byggesøknader fra større 

aktører som jevnlig sender søknader til kommunen, og 
o Dokumentere sidemanns- eller lederkontroll eller annen arbeidsdeling av 

saksbehandling, vedtaksfastsettelse og gebyrfastsettelse. 
 
Rådmannen bes dokumentere gjennomføring av tiltakene skriftlig til kontrollutvalget senest 
innen 6.10.2017 
 

Kommunestyret mener det bør innføres større grad av kontrollsjekk mot kommuneplanen, 
sentrumsplanen, plan og bygningsloven samt rikspolitiske retningslinjer for Oslofjorden.  
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 Kontrollutvalgets innstilling 
Kommunestyret tar rapporten fra forvaltningsrevisjonen Byggesaksbehandling til orientering, 
og ber om at følgende tiltak gjennomføres på bakgrunn av revisjonens funn og konklusjoner i 
prosjektet: 
 
- Gjennomgå eget planverk for å vurdere om det er hensiktsmessig, herunder om enkelte 

reguleringsplaner bør oppheves eller endres, 
- Gjennomgå kommunens rutiner og praksis i saker der det gis tillatelse ved dispensasjon 

og vurdere om denne praksisen ivaretar lovgivers formål på byggesaksområdet, 
- Iverksette ytterligere tiltak som sikrer forsvarlig saksbehandling i byggesaker, for 

eksempel: 
o Sørge for at sjekklistene sikrer at hver byggesøknad er fullstendig og at saken blir 

tilstrekkelig utredet, 
o Dokumentere saksbehandlingen i alle typer saker 
o Sørge for at malene sikrer at alle typer vedtak er fullt ut i tråd med lovkravene, 

- Vurdere risiko og eventuelt iverksette ytterligere tiltak som reduserer risikoen for 
korrupsjon i behandlingen av byggesaker, for eksempel: 
o Ha tiltak som sikrer at man rullerer på hvem som behandler byggesøknader fra større 

aktører som jevnlig sender søknader til kommunen, og 
o Dokumentere sidemanns- eller lederkontroll eller annen arbeidsdeling av 

saksbehandling, vedtaksfastsettelse og gebyrfastsettelse. 
 
Rådmannen bes dokumentere gjennomføring av tiltakene skriftlig til kontrollutvalget senest 
innen 6.10.2017 
 
 
Vedlegg:  
1. Saksutskrift fra sak 2/17 behandlet i Kragerø kontrollutvalg 6.2.2017 
2. Forvaltningsrevisjonsrapporten Byggesaksbehandling Kragerø kommune 
 
 
Saken ekspederes til 

 Rådmannen 

 Telemark kommunerevisjon IKS 
 
Bakgrunn for saken: 
Kragerø kontrollutvalg behandlet i sitt møte 6.2.2017 jf. sak 2/17 Forvaltningsrevisjonsrapport 
Byggesaksbehandling Kragerø kommune.  
Saken oversendes med dette til kommunestyret for endelig vedtak. Kontrollutvalget har for 
øvrig bedt om at saken legges frem uendret for kommunestyret så snart som mulig. Videre at 
Kontrollutvalgets vedtak fremmes som innstilling i saken. 
 
Sakens faktiske forhold anses fullstendig utredet i vedlegg 2. En finner det unødvendig å 
gjenta rapportens innhold/ tilrådninger i saksframlegget.  Det er for øvrig varselet at 
Kontrollutvalgets leder vil redegjøre muntlig for saken i kommunestyrets møte.  
 
 
 

RETT UTSKRIFT 
DATO 13.mars.2017 
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Saksutskrift 
 

 

Arkivsak-dok.  16/10953-7 

Arkivkode  217  

Saksbehandler  Benedikte Muruvik Vonen 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 06.02.2017 2/17 

 

 

Forvaltningsrevisjonsrapport Byggesaksbehandling Kragerø kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar rapporten fra forvaltningsrevisjonen Byggesaksbehandling til orientering, og 

oversender rapporten til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar rapporten fra forvaltningsrevisjonen Byggesaksbehandling til orientering, og 

ber om at følgende tiltak gjennomføres på bakgrunn av revisjonens funn og konklusjoner i 

prosjektet: 

 
- Gjennomgå eget planverk for å vurdere om det er hensiktsmessig, herunder om enkelte 

reguleringsplaner bør oppheves eller endres, 

- Gjennomgå kommunens rutiner og praksis i saker der det gis tillatelse ved dispensasjon og vurdere 

om denne praksisen ivaretar lovgivers formål på byggesaksområdet, 

- Iverksette ytterligere tiltak som sikrer forsvarlig saksbehandling i byggesaker, for eksempel: 

o Sørge for at sjekklistene sikrer at hver byggesøknad er fullstendig og at saken blir 

tilstrekkelig utredet, 

o Dokumentere saksbehandlingen i alle typer saker 

o Sørge for at malene sikrer at alle typer vedtak er fullt ut i tråd med lovkravene, 

- Vurdere risiko og eventuelt iverksette ytterligere tiltak som reduserer risikoen for korrupsjon i 

behandlingen av byggesaker, for eksempel: 

o Ha tiltak som sikrer at man rullerer på hvem som behandler byggesøknader fra større aktører 

som jevnlig sender søknader til kommunen, og 

o Dokumentere sidemanns- eller lederkontroll eller annen arbeidsdeling av saksbehandling, 

vedtaksfastsettelse og gebyrfastsettelse. 

 

Rådmannen bes dokumentere gjennomføring av tiltakene skriftlig til kontrollutvalget senest innen 

6.10.2017. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
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Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 ble behandlet i Kragerø kontrollutvalg 25.4.2016 og vedtatt 

i Kragerø kommunestyre 19.5.2016. Prosjektet som ble vedtatt gjennomført først, var 

Byggesaksbehandling. Tema var gjennomgang av organisering, rutiner og saksbehandling, og målet 

var å bidra til å sikre tillit til kommunens saksbehandling og god kvalitet på kommunens arbeid. 

 

Saksopplysninger: 

Prosjektplan for forvaltningsrevisjonen ble behandlet og vedtatt i kontrollutvalget 5.9.2016 sak 

32/16. Følgende problemstillinger var definert inn i prosjektet: 

 
1. Forvaltes arealet i Kragerø i samsvar med gjeldende areal- og reguleringsplaner? 

2. Bidrar kommunens internkontrollsystemer til å redusere risikoen for korrupsjon i behandlingen av 

byggesaker? 

3. I hvilken grad sikrer kommunen forsvarlig saksbehandling av byggesøknader? 

 

Revisjonen ga en orientering om fremdriften i prosjektet i kontrollutvalgets møte 28.11.2016. 

Endelig rapport fra prosjektet foreligger nå til behandling. Det er gitt en utførlig beskrivelse og 

vurdering av funnene under hver av problemstillingene i rapporten. Ut fra sine funn har revisjonen 

gitt følgende anbefalinger til kommunen: 

 

Vi mener at kommunen bør: 
- Gjennomgå eget planverk for å vurdere om det er hensiktsmessig, herunder om enkelte 

reguleringsplaner bør oppheves eller endres, 

- Gjennomgå kommunens rutiner og praksis i saker der det gis tillatelse ved dispensasjon og vurdere 

om denne praksisen ivaretar lovgivers formål på byggesaksområdet, 

- Iverksette ytterligere tiltak som sikrer forsvarlig saksbehandling i byggesaker, for eksempel: 

o Sørge for at sjekklistene sikrer at hver byggesøknad er fullstendig og at saken blir 

tilstrekkelig utredet, 

o Dokumentere saksbehandlingen i alle typer saker 

o Sørge for at malene sikrer at alle typer vedtak er fullt ut i tråd med lovkravene, 

- Vurdere risiko og eventuelt iverksette ytterligere tiltak som reduserer risikoen for korrupsjon i 

behandlingen av byggesaker, for eksempel: 

o Ha tiltak som sikrer at man rullerer på hvem som behandler byggesøknader fra større 

aktører som jevnlig sender søknader til kommunen, og 

o Dokumentere sidemanns- eller lederkontroll eller annen arbeidsdeling av saksbehandling, 

vedtaksfastsettelse og gebyrfastsettelse. 

 

Rådmannen har i tråd med kommuneloven § 77 nr. 6 fått anledning til å uttale seg til rapporten, og 

har kommentert og trukket sine konklusjoner innen de 3 gitte problemstillingene. Rådmannen 

oppsummerer som følger: 

 

Vi synes forvaltningsrevisjonen har vært nyttig, og langt på vei konstatert at kommunens rutiner for 

byggesaksbehandling tilfredsstiller lovens krav, i tillegg til å fremme effektivitet og motvirke 

korrupsjonsmuligheter. Imidlertid inneholder rapporten enkelte forbedringspunkter som vi 

fremover vil implementere i våre systemer for dermed ytterligere å profesjonalisere vår 

byggesaksbehandling og samtidig bidra til bedret kvalitet og ytterligere redusert korrupsjonsrisiko. 

 

Revisjonen har tatt høringssvaret fra rådmannen inn i sin helhet som eget vedlegg til rapporten, men 

det har ikke medført endringer i rapporten. 

 

Forvaltningsrevisor Hildegunn Rafdal møter for å presentere rapporten for kontrollutvalget. 

 

 



31/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjon byggesaksbehandling Kragerø kommune - 16/10953-13 Oppfølging av forvaltningsrevisjon byggesaksbehandling Kragerø kommune : Saksutskrift - Forvaltningsrevisjonsrapport Byggesaksbehandling Kragerø kommune

 

 

3 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Revisjonen gir som ledd i sitt oppdrag anbefalinger for kommunen. Kontrollutvalget har i 

motsetning til revisjonen innstillingsrett til kommunestyret i slike saker, slik at det er naturlig å 

omformulere anbefalingene til vedtaksform for kommunestyret. Det er i tillegg naturlig for 

kontrollutvalget å be om en oppfølging av hvordan anbefalingene blir fulgt og om dette gir bedre 

praksis (læring i organisasjonen). 

 

Sekretariatet finner at det er godt samsvar mellom kontrollutvalgets bestilling og 

forvaltningsrevisjonsrapporten, og mellom utredningen og konklusjoner/anbefalinger fra revisjonen. 

 

 
Vedlegg:  

Forvaltningsrevisjonsrapport Byggesaksbehandling Kragerø kommune 

Plan for forvaltningsrevisjon Byggesaksbehandling 

 

Kragerø kontrollutvalg har behandlet saken i møte 06.02.2017 sak 2/17 

 

Møtebehandling 

Forvaltningsrevisor Hildegunn Rafdal presenterte forvaltningsrevisjonsrapporten 

Byggesaksbehandling og svarte på spørsmål. Kommunalsjef samfunn Beathe With og bygningssjef 

Per Arstein var til stede under behandlingen, og svarte også på spørsmål fra utvalget underveis. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar rapporten fra forvaltningsrevisjonen Byggesaksbehandling til orientering, og 

oversender rapporten til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar rapporten fra forvaltningsrevisjonen Byggesaksbehandling til orientering, og 

ber om at følgende tiltak gjennomføres på bakgrunn av revisjonens funn og konklusjoner i 

prosjektet: 

 
- Gjennomgå eget planverk for å vurdere om det er hensiktsmessig, herunder om enkelte 

reguleringsplaner bør oppheves eller endres, 

- Gjennomgå kommunens rutiner og praksis i saker der det gis tillatelse ved dispensasjon og vurdere 

om denne praksisen ivaretar lovgivers formål på byggesaksområdet, 

- Iverksette ytterligere tiltak som sikrer forsvarlig saksbehandling i byggesaker, for eksempel: 

o Sørge for at sjekklistene sikrer at hver byggesøknad er fullstendig og at saken blir 

tilstrekkelig utredet, 

o Dokumentere saksbehandlingen i alle typer saker 

o Sørge for at malene sikrer at alle typer vedtak er fullt ut i tråd med lovkravene, 

- Vurdere risiko og eventuelt iverksette ytterligere tiltak som reduserer risikoen for korrupsjon i 

behandlingen av byggesaker, for eksempel: 

o Ha tiltak som sikrer at man rullerer på hvem som behandler byggesøknader fra større aktører 

som jevnlig sender søknader til kommunen, og 

o Dokumentere sidemanns- eller lederkontroll eller annen arbeidsdeling av saksbehandling, 

vedtaksfastsettelse og gebyrfastsettelse. 

 

Rådmannen bes dokumentere gjennomføring av tiltakene skriftlig til kontrollutvalget senest innen 

6.10.2017. 
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Arkivsak-dok. 17/13545-3 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Kragerø kontrollutvalg 30.10.2017 

 

 

 

   

 

 

Orientering om tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap 2017 - 

Kragerø 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget ber om en ny orientering når Fylkesmannen har 

avsluttet tilsynet. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget ble i sitt møte 18.9.2017 sak 28/17 Referatsaker orientert om at kommunen hadde fått 

varsel fra Fylkesmannen i Telemark om tilsyn innen samfunnssikkerhet og beredskap. Tilsynet ble 

gjennomført 8.9.2017, og rapport fra tilsynet følger ved saken.  

 

Saksopplysninger: 
Fylkesmannen viser til at det skjer mye positivt arbeid på beredskapsområdet i Kragerø kommune, og at 

de fleste kravene knyttet til den kommunale beredskapsplikten er godt ivaretatt. Det blir likevel pekt på 

noen utfordringer, og tilsynet har avdekket ett avvik. I tillegg er tre forhold kommentert som merknad. 

 

Avvik er definert som manglende oppfølging av krav fastsatt i sivilbeskyttelsesloven §§ 14 og 15 og/eller 

i forskrift om kommunal beredskapsplikt. 

 

Avvik nr. 1 

Kragerø kommune har ikke på bakgrunn av den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen utarbeidet 

langsiktige mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging av samfunnssikkerhets- og 

beredskapsarbeidet. 

 

Merknad er definert som forhold som ikke oppfyller definisjonen av avvik, men som Fylkesmannen 

mener det er grunn til å påpeke for å sikre god oppfølging av beredskapsplikten. 

 

Merknad nr. 1 – atomberedskapsplan 

Kommunen har en atomberedskapsplan helt tilbake fra 2005 utarbeidet etter mal laget i fellesskap 

mellom kommunens beredskapskoordinator og Fylkesmannen i Telemark. 

Kommunen bør: 

- Oppdatere atomberedskapsplanen med grunnlag i nytt plangrunnlag for kommunal 

atomberedskap fra 2017 Kommunens kan gjerne avvente ferdigstilling av mal i regi av 

Beredskapsnettverket i Grenland. 
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Merknad nr. 2 – beredskapsplanverk skole/barnehage 

Det foreligger en rekke planer som hver for seg er gode, men det er noen mangler på analyser/planer i 

noen av virksomhetene. Etter omorganisering er det heller ikke etablert en beredskapsplan for det nye 

kommunalområde Oppvekst, som blant annet omfatter skole/barnehage. 

Kommunen bør: 

- Etablere en beredskapsplan for kommunalområdet (kommunalsjef med stab) 

- Bygge opp et mindre fragmentertog mer helhetlig planverk innenfor kommunalområdet, blant 

annet gjennom felles maler for virksomhetene. 

 

Merknad nr. 3 – beredskapsplanverk helse/omsorg/sosial 

Kommunen har de tre etterspurte planene, helse- og sosialberedskapsplan, smittevernplan og 

pandemiplan, men disse trenger en gjennomgående revisjon/oppdatering. 

Kommunen bør: 

- Revidere alle de overordnede beredskapsplanene innenfor sektoren 

- Når dette arbeidet er gjennomført må plan for helsemessig og sosial beredskap fastsettes av 

kommunestyret, jf. forskriftskrav 

 

Fylkesmannen har bedt om plan for oppfølging innen fire uker, og vil så vurdere om tilsynet kan 

avsluttes. 

 

Rådmann Inger Lysa vil orientere om tilsynet i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Det vil være naturlig at kontrollutvalget ber om en ny orientering når Fylkesmannen har bekreftet at 

tilsynet er avsluttet. 

 

Vedlegg:  

Tilsynsrapport – samfunnssikkerhet og beredskap 
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Rapport etter tilsyn 
 

Kommunal beredskapsplikt 
 
 

Kragerø kommune 
Tilsynsdato: 08.09.2017 

Rapportdato: 02.10.2017  

Fylkesmannen i Telemark 
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1 Bakgrunn og gjennomføring 
Tabellen nedenfor oppsummerer nøkkelopplysninger om gjennomføringen og videre oppfølging.  
De videre avsnittene gir utfyllende opplysninger om hjemmelsgrunnlag, grunnlagsdokumentasjon og 
deltakere. 
 
 

Tidspunkt for tilsynet: 08.09.2017 
  
  
Adressen til kommunen: Rådhusgata 5, 3770 KRAGERØ 
  
Kommunenummer: 0815 
  
Kontaktperson i kommunen: Anny Skaug Grøgaard 
  
Fylkesmannens tilsynsteam: Jan W. Jensen Ruud (tilsynsleder)  
 Mari Nordal 
  
Tilsynsrapporten er skrevet av: Jan W. Jensen Ruud/Mari Nordal 
  
Tilsynsrapporten er godkjent av: Jan W. Jensen Ruud 

 
 

  
Foreløpig tilsynsrapport sendt: 12.09.2017 
  
Endelig tilsynsrapport sendt: 02.10.2017 
  
Kommunens frist for oppfølgingsplan: 02.11.2017 

 
 

1.1 Formål og hjemmelsgrunnlag 

Formålet med tilsynet er å følge opp at Kragerø kommunes arbeid med samfunnssikkerhet og 
beredskap er i samsvar med aktuelle krav fastsatt i sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal 
beredskapsplikt. Tilsynet har også fulgt opp deler av beredskapsarbeidet på sektornivå, innenfor helse- 
og omsorgssektoren og utdannings- og oppvekstsektoren. 
 
Tilsynet er gjennomført med hjemmel i §29 i sivilbeskyttelsesloven og § 10 i forskrift om kommunal 
beredskapsplikt, samt lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. §§1 og 2, lov om 
kommunale helse- og omsorgstjenester §12-3, helseberedskapsloven §6-2, jfr. forskrift om krav til 
beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial beredskap §10, 
opplæringsloven §14-1 første ledd og barnehageloven §9 andre ledd, jfr. kommuneloven kapittel 10A. 
 

1.2 Tilsynstema 

Sivilbeskyttelsesloven §§14 og 15 og kravene i forskrift om kommunal beredskapsplikt. 
Beredskapskrav innenfor helse- og omsorg/sosialområdet: Helse- og sosialberedskapsplan/ 
smittervernplan/ pandemiplan. 
Beredskapskrav innenfor oppvekst- og utdanningsområdet: Beredskapsplaner på sektor- og 
virksomhetsnivå (skole/barnehage) med særskilt fokus på volds-/trusselsituasjoner. 
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1.3 Grunnlagsdokumentasjon 

Disse dokumentene ble innhentet før tilsynet: 
 

Nr. Dokument Datering 

1. Helhetlig ROS-analyse 2015 - Kragerø kommune 27.08.2015 

2. Kommuneplan 2014-2026 Udatert 

3. Kommuneplan 2014-2026 Plankart 05.04.2016 

4. Kommuneplan 2014-2026 Plankart – Temakart: Faresone – ras- og skredfare 05.04.2016 

5. Kommunal planstrategi 2016-2020 06.10.2016 

6. Overordnet beredskapsplan Juni 2017 

7. Plan for opprettelse og drift av EPS (Evakuerte- og pårørendesenter) 03.08.2017 

8. Plan for kriseledelse og kommunikasjonsstrategi 19.05.2017 

9. Delplan for atomberedskap – Kragerø kommune 2005 

10. Evaluering etter øvelse – Notat fra Jan Aastø (Fylkesmannen) 2017 

11. Kriseledelsens evalueringsmøte etter hendelse: Brann i boligblokk 19/1-2016 Udatert 

12. Beredskapsplan for helse- og sosialtjenestene  Juni 2015 

13. Smittevernplan for Kragerø kommune Sept. 2014 

14. Pandemiplan for Kragerø kommune 16.11.2009 

15. Innholdsfortegnelse; Beredskapskort for Kragerøbarnehagene Udatert 

16. Tiltakskort PLIVO (for skolene) 02.08.2017 

17. Arbeid med kriseberedskap grunnskolene i Kragerø (notat) 04.07.2017 

18. Rutine ved Sannidal skole: Beredskapsplan Udatert 

19. Rutine ved Sannidal skole: Spesielle situasjoner som krever egen beredskap Udatert 

20. Intern beredskapsplan – Kalstad barnehage 2011 

21. Organisasjonskart Kragerø kommune Udatert 

22. Møtereferat – Beredskapsnettverket i Grenland 30.05.2017 

23. Svar – Varsel om tilsyn innen samfunnssikkerhet og beredskap (følgebrev) 02.08.2015 

24.  Utfylt kartleggingsskjema Udatert 

   

Disse dokumentene ble ettersendt: 
 

Nr. Dokument Datering 

1. Kompetanseplan 2017 
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1.4 Gjennomføring 

Som del av tilsynet har kommunen i tillegg til oversending av dokumentasjon fylt ut og oversendt et 
kartleggingsskjema. Tilsynsbesøk med åpningsmøte, intervju og sluttmøte ble gjennomført 
08.09.2017. Deltakere i disse aktivitetene fremgår av tabellen nedenfor. 
 
 

Deltaker Stilling K
ar

tl
eg

gi
n

gs
sk

je
m

a 

Å
p

n
in

gs
m

ø
te

 

 In
te

rv
ju

 

Sl
u

tt
m

ø
te

 

Jone Blikra Ordfører  X X X 

Inger Lysa Rådmann  X X X 

Anny Skaug Grøgaard Beredskapskoordinator X X X X 

Vidar Stein Andersen Kommunalsjef helse og omsorg X X X X 

Torill Sandberg Kommunalsjef oppvekst      X X X X 

Beate With Kommunalsjef samfunn       X   

Per Arnstein Virksomhetsleder bygg og areal      X X X  

Ivar Skogvold Kommuneoverlege X X X  

Stein Ove Sannes Kommunikasjonsrådgiver  X X X 

      

Jan W. Jensen Ruud Fylkesberedskapssjef  X X X 

Mari Nordal Rådgiver  X X X 
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2 Hovedinntrykk 
De fleste kravene knyttet til den kommunale beredskapsplikten er godt ivaretatt, og arbeidet 
framstår som gjennomtenkt og godt tilpasset lokale behov. Mye godt grunnarbeid er på plass, og 
kommunen har nå kommet opp på et meget godt nivå med tanke på fokus på og aktivitet innenfor 
arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Det skisseres gode målsetninger og ambisjoner,  
og mange spennende tiltak vurderes iverksatt i nærmeste framtid. 
 
Helhetlig ROS-analyse fra 2016 er forankret i det kommunale beredskapsrådet og vedtatt i 
kommunestyret 10.03.2016, og oppfyller forskriftskravene. En oppfølgingsplan må komme på plass, 
jamfør neste avsnitt. 
 
Det går ikke tydelig fram av det overordnede planverket til kommunen, som planstrategi og 
kommuneplaner, at det på bakgrunn av ROS-analysen er utarbeidet langsiktige mål, strategier, 
prioriteringer og plan for oppfølging av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet, i tråd med 
forskriftskravet. En plan for samfunnssikkerhet og beredskap, som det jobbes med, vil kunne ivareta 
og dokumentere kravene til et helhetlig og systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid. 
 
Overordnet beredskapsplan og plan for kriseledelse og kommunikasjonsstrategi er solide 
dokumenter bygd opp på felles maler for beredskapssamarbeidet i Grenlandskommunene og dekker 
lov- og forskriftskrav. En egen krisekommunikasjonsplan som del av kommunikasjonsplan for 
kommunen, som skissert i intervju, vil kunne løfte denne delen av beredskapsarbeidet enda et hakk. 
  
Vi vil trekke fram som positivt: 
 

- Kommunen er en aktiv deltaker i beredskapsnettverket i Grenland, noe som er en klar styrke 
for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap 

- Kommunen har et beredskapsråd som møtes 2 ganger årlig 
- Kommunen har vært og er aktiv mtp øving og annen kompetansehevende aktivitet 
- Det er nylig etablert en ressursgruppe som skal bistå/delta i beredskapsarbeidet sammen 

med beredskapskoordinator 
- Kommunen har styrket seg på kommunikasjonsområdet med å etablere en fulltidsstilling 

som kommunikasjonsrådgiver 
 
Noen utfordringer: 
 

- Etter en slik omfattende omorganisering som kommunen har vært gjennom det siste året, fra 
tonivåmodell til trenivåmodell, blir det viktig å tilpasse/oppdatere ansvar/roller og 
beredskapsplanverk og lukke eventuelle hull/uklarheter som kan ha oppstått 
 

- På helse-, omsorg- og sosialområdet så vurderer vi at de tre planene vi har sett på er bare 
delvis og mangelfullt fulgt opp gjennom flere år. Planene må oppdateres, og felles utarbeidet 
planmal, som kommunen har deltatt i utarbeidelsen av, bør tas i bruk. Helse- og 
omsorgsberedskapen er en svært sentral og kompleks del av kommunens samlede 
beredskapsansvar, og de overordnede planene er viktige både for kommuneorganisasjonens 
som helhet og som premisser for beredskapsarbeidet nedover i egen sektor. En manglende 
oppdatering/oppfølging gjennom flere år er bekymringsfullt, og det er behov for en tydelig 
forankring av ansvaret for oppfølgingen framover.   
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3 Tilsynsfunn 
Tilsynet avdekket ett avvik. Tre forhold er kommentert som merknad. 
 

3.1 Avvik 

Avvik er definert som manglende oppfølging av krav fastsatt i sivilbeskyttelsesloven §§ 14 og 15 
og/eller i forskrift om kommunal beredskapsplikt. 
 
Avvik nr. 1 
Kragerø kommune har ikke på bakgrunn av den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen utarbeidet 
langsiktige mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging av samfunnssikkerhets- og 
beredskapsarbeidet. 
 
Regelverkshenvisning: 
Sivilbeskyttelsesloven § 14, 2. ledd og forskrift om kommunal beredskapsplikt § 3, 1. ledd a) 
 
Utdypende kommentar: 
Mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging av funnene i den helhetlige ROS-analysen er ikke 
fastsatt i tilstrekkelig grad, hverken i samband med utarbeidelsen av helhetlig ROS (oppfølgingsplan) 
eller i andre strategiske planer 

3.2 Merknader 

Merknader er definert som forhold som ikke oppfyller definisjonen av avvik, men som Fylkesmannen 
mener det er grunn til å påpeke for å sikre god oppfølging av beredskapsplikten. 
 
Merknad nr. 1 – atomberedskapsplan 
Kommunen har en atomberedskapsplan helt tilbake fra 2005 utarbeidet etter mal laget i fellesskap 
mellom kommunenes beredskapskoordinatorer og Fylkesmannen i Telemark. 
Kommunen bør: 

• Oppdatere atomberedskapslanen med grunnlag i nytt plangrunnlag for kommunal 
atomberedskap fra 2017.  http://www.nrpa.no/filer/cef3a9b08f.pdf  
Kommunen kan gjerne avvente ferdigstilling av mal i regi av Beredskapsnettverket i Grenland 

 
Merknad nr. 2 – beredskapsplanverk skole/barnehage 
Det foreligger en rekke planer som hver for seg er gode, men det er noen mangler på analyser/planer 
i noen av virksomhetene. Etter omorganisering er det heller ikke etablert en beredskapsplan for det 
nye kommunalområde Oppvekst, som blant annet omfatter skole/barnehage. 
Kommunen bør: 

• Etablere en beredskapsplan for kommunalområdenivået (kommunalsjef med stab) 
• Bygge opp et mindre fragmentert og mer helhetlig planverk innenfor kommunalområdet, 

blant annet gjennom felles maler for virksomhetene  
 
Merknad nr. 3 – beredskapsplanverk helse/omsorg/sosial 
Kommunen har de tre etterspurte planene, helse- og sosialberedskapsplan, smittevernplan og 
pandemiplan, men disse trenger en gjennomgående revisjon/oppdatering (se under Hovedinntrykk). 
Kommunen bør: 

• Revidere alle de overordnede beredskapsplanene innenfor sektoren 

• Når dette arbeidet er gjennomført må plan for helsemessig og sosial beredskap fastsettes av 
kommunestyret, jfr. forskriftskrav   
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4 Videre oppfølging 
Fylkesmannen ber om at kommunen lager en plan for når og hvordan de avdekte avvikene skal følges 
opp. Planen skal sendes til Fylkesmannen senest fire uker etter at endelig tilsynsrapport er mottatt. 
 
Med utgangspunkt i kommunens plan vurderer Fylkesmannen om tilsynet kan avsluttes. Kommunen 
får tilbakemelding om dette senest tre uker etter at Fylkesmannen har mottatt kommunens 
oppfølgingsplan. 
 
Selv om det ikke er gitt avvik så vil vi følge opp særskilt revisjon av beredskapsplanverk innenfor 
helse/omsorg/sosial, og anbefale gjennomføring av et risikobasert tilsyn dersom det ikke registreres 
snarlig fremgang med dette arbeidet. Vi ber om at plan for oppfølging også inkluderer dette, og at 
reviderte planer oversendes oss. 
 
Dersom kommunen har spørsmål om tilsynsrapporten eller oppfølgingen kan Fylkesmannens 
tilsynsleder kontaktes: 
 
Jan W. Jensen Ruud, fmtejjr@fylkesmannen.no, 35 58 61 48 / 995 31 261 
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Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 
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Prosess rundt salg av kommunal tomt Kragerø 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kragerø kommune solgte våren 2017 en skogstomt på Stabbestad etter en svært rask prosess med vedtak i 

formannskapet 3.5.2017. Saken har vært omtalt i lokale medier. I Kapital stod det en artikkel om saken i 

nr. 17/2017, som utkom 5.10.2017. Artikkelen følger vedlagt. 

 

Saksopplysninger: 
Da saken har medført en del støy, har kontrollutvalgsleder etterspurt en orientering omkring prosessen 

som ble gjennomført i forkant av salget av skogstomten nær Kragerø Resort på Stabbestad. 

 

Ordfører Jone Blikra og rådmann Inger Lysa er invitert til møtet for å orientere i saken. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget skal ikke vurdere hensiktsmessigheten av et politisk vedtak eller føre politisk omkamp. 

Det er derfor ikke vedtaket i formannskapet i seg selv som skal drøftes. Ut fra et kontrollperspektiv vil det 

likevel være aktuelt å se nærmere på prosessen som har foregått og hvordan slike saker blir løst i Kragerø 

kommune.  

 

Vedlegg:  

Kapital 2017-10-05 Kragerø kommunes tomtesalg 
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Arkivsak-dok. 17/02599-12 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Kragerø kontrollutvalg 30.10.2017 

 

 

 

   

 

 

Rapport fra eierskapskontroll - Rammer for eierstyring - opplæring, 

representasjon, avklaring og rapportering 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget godkjenner rapporten fra eierskapskontrollen Rammer for eierstyring – opplæring, 

representasjon, avklaring og rapportering. Rapporten oversendes til kommunestyret med følgende forslag 

til vedtak: 

 

Kommunestyret godkjenner rapporten fra eierskapskontrollen Rammer for eierstyring – opplæring, 

representasjon, avklaring og rapportering. 

 

Kommunestyret ber Kragerø kommune om å: 

- vurdere om det er behov for mer systematisk folkevalgtprogram om eierstyring, jf. anbefaling fra 

KS, 

- sikre at representanter til representantskap i IKS velges av kommunestyret, i samsvar med IKS-

loven 

- treffe tiltak for å sikre at habilitetsreglene ivaretas for den som opptrer på kommunens vegne i 

generalforsamling, 

- treffe tiltak for å sikre at eiersaker får en politisk behandling i samsvar med 

eierstyringsprinsippene.  

 

Rådmannen bes gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om hva som er gjort for å følge opp 

eierskapskontrollen i løpet av høsten 2018. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Selskapskontroll er en av de pålagte oppgavene til kontrollutvalget og er et viktig virkemiddel for å sikre 

at selskapene underlegges demokratisk styring og kontroll. Formålet med selskapskontrollen fremkommer 

av § 14 i forskrift om kontrollutvalg i kommuner. 

 

Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteresser i de 

selskapene som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver kommunens 

eierinteresser i selskapet gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger 

(eierskapskontroll). Selskapskontroll kan også omfatte forvaltningsrevisjon. 
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Denne saken omhandler en generell eierskapskontroll, dvs. en vurdering av kommunens utøvelse av 

eierskap på tvers av selskaper. Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 24.4.2017 sak 12/17 Bestilling av 

eierskapskontroll: Føringer for eierskap og gjennomføring av eierstyring. Følgende vedtak ble fattet: 

 

Kragerø kontrollutvalg vedtar plan for selskapskontrollen Føringer for eierskap og gjennomføring av 

eierstyring slik den foreligger. Selskapskontrollen gjennomføres som eierskapskontroll med det omfang 

og den kostnadsramme som fremgår av tilbudet fra Telemark kommunerevisjon IKS. 

 

Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert gjennom prosjektets gang. Rapport til kontrollutvalget 

forventes levert tidsnok for behandling i kontrollutvalget i desembermøtet 2017. 

 

Kostnadsrammen var satt til kr 60 000. 

 

Saksopplysninger: 
Prosjektplanen ble vedtatt med følgende problemstilling: 

 

I hvilken grad legger Kragerø til rette for god eierstyring i kommunestyret? Herunder om kommunen 

sørger for: 

- at folkevalgte får opplæring i eierstyring 

- at eierskapsrepresentanten(e) har gyldig fullmakt, og 

- avklaringer med og rapportering til kommunestyret om selskapsspørsmål. 

 

Gjennom arbeidet med eierskapskontrollen er problemstillingen justert noe for å tilpasse kontrollen bedre 

til kommunens vedtatte eierstyringsprinsipper, og følgende problemstilling er undersøkt: 

 

I hvilken grad er det lagt til rette for god eierstyring i Kragerø kommune? 

Herunder om kommunen sørger for at: 

- folkevalgte får opplæring i eierstyring 

- eierrepresentasjon utøves i samsvar med gjeldende regler og vedtak, og 

- selskapsspørsmål blir avklart med og rapportert om til riktig politisk nivå. 

 

Eierskapskontrollen er avgrenset til å omfatte de selskapene der kommunen har en eierandel på 50 % eller 

mer. Revisjonen finner at kommunen til en viss grad har lagt til rette for god eierstyring. De trekker 

likevel frem en del svakheter i eierstyringen. På bakgrunn av sine funn gir revisjonen følgende 

anbefalinger: 

 

Vi anbefaler å: 

- vurdere om det er behov for mer systematisk folkevalgtprogram om eierstyring, jf. anbefaling fra 

KS, 

- sikre at representanter til representantskap i IKS velges av kommunestyret, i samsvar med IKS-

loven 

- treffe tiltak for å sikre at habilitetsreglene ivaretas for den som opptrer på kommunens vegne i 

generalforsamling, 

- treffe tiltak for å sikre at eiersaker får en politisk behandling i samsvar med 

eierstyringsprinsippene.  

 

I oversendelsesbrevet gjør revisor oppmerksom på at oppdraget ble mindre arbeidskrevende enn beregnet, 

bl.a. på grunn av god tilrettelegging fra kommunens administrasjon. Dette har ført til at saken kommer til 

behandling ett møte tidligere enn planlagt, og revisjonen vil kun fakturere kommunen for kr 40 000 for 

oppdraget, mot budsjettert kr 60 000. 

 

I tråd med lov og forskrift har Kragerø kommune og de fire selskapene som var omfattet av kontrollen 

fått rapporten til uttalelse før den legges frem for kontrollutvalget. Høringsuttalelsene ligger ved 

rapporten. Kommunens tilbakemelding har ført til mindre endringer i rapporten. Kragerø Fjordbåtselskap 
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IKS har meldt at de ikke har merknader til rapporten. Det er videre mottatt kommentarer fra Kragerø 

Kunstskole AS, som er innarbeidet i rapporten. 

 

Leder for forvaltningsrevisjon i Telemark kommunerevisjon IKS Kirsti Torbjørnson vil legge frem 

rapporten i møtet. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
En mindre justering av problemstillingene i selskapskontrollen er uproblematisk så lenge intensjonen til 

kontrollutvalget synes å være fulgt. Justeringene synes å være hensiktsmessige og oppfyller intensjonene 

til kontrollutvalget. Rapporten synes å gi et godt bilde av kommunens status og utfordringer knyttet til 

eierstyring. Selv om kontrollen er foretatt overfor kun de selskapene der kommunen har en eierandel på 

50 % eller mer, vil tiltak for oppfølging også komme kommunens eierstyring i andre selskaper til gode. 

 

Det er grunn til å berømme både administrasjonen for å ha lagt godt til rette for revisjonsarbeidet, og 

revisjonen for å ha fullført oppdraget på kortere tid og til lavere kostnad enn beregnet. 

 

Vedlegg:  

TKR-rapport Eierskap – opplæring, avklaringer og rapportering – Kragerø 

Kragerø – selskapskontroll 415006 – oversendelsesbrev 

Plan eierskapskontroll – Føringer for eierskap og gjennomføring av eierstyring 
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Forord 
 
Telemark kommunerevisjon IKS er et av landets største interkommunale 

revisjonsselskaper. Alle de 18 kommunene i Telemark, kommunene Larvik og Lardal i 

Vestfold og Telemark fylkeskommune er eiere av selskapet. Vi utfører revisjon og 

andre tjenester for våre eiere og andre kommunale/fylkeskommunale aktører. 

 

Telemark kommunerevisjon IKS utfører selskapskontroll (eierskapskontroll og 

forvaltningsrevisjon) innenfor en rekke områder, og med forskjellige innfallsvinkler. 

Våre ansatte har samfunnsfaglig, økonomisk og juridisk utdanning på mastergradsnivå, 

og har bred kompetanse innen offentlig forvaltning. Vi gjennomfører oppdragene i 

samsvar med Norges kommunerevisorforbunds standard for forvaltningsrevisjon (RSK 

001) og anerkjente normer og anbefalinger for eierstyring og selskapskontroll. Vi 

samarbeider faglig og administrativt med Buskerud kommunerevisjon IKS og Vestfold 

kommunerevisjon.  

 

Denne selskapskontrollen er gjennomført av Kirsti Torbjørnson, leder for 

forvaltningsrevisjon. 

 

Du kan finne mer informasjon på vårt nettsted www.tekomrev.no, der du også kan se 

våre rapporter. 
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Sammendrag 
Bestilling og bakgrunn 
Eierskapskontrollen er bestilt av kontrollutvalget i Kragerø kommune i sak 12/17. 

Bakgrunn for bestillingen er plan for selskapskontroll 2016-2019, vedtatt av 

kommunestyret i Kragerø kommune.  

Metode 
Eierskapskontrollen er gjort i samsvar med kommunelovens regler om selskapskontroll 

i §§ 77 og 80, samt forskrift om kontrollutvalg §§ 13 og 14. Den praktiske 

gjennomføringen er nærmere beskrevet i pkt. 1.2. Vi takker kommunens 

administrasjon for godt samarbeid og god tilrettelegging for en effektiv kontroll.  

Problemstilling 
Vi har undersøkt følgende problemstilling: 

 

I hvilken grad er det lagt til rette for god eierstyring i Kragerø kommune?  

Herunder om kommunen sørger for at:  

- folkevalgte får opplæring i eierstyring,  

- eierrepresentasjon utøves i samsvar med gjeldende regler og vedtak, og 

- selskapsspørsmål blir avklart med og rapportert om til riktig politisk nivå.  

Konklusjon 
Det er til en viss grad lagt til rette for god eierstyring i Kragerø kommune. Kommunen 

har vedtatt eierstyringsprinsipper som er egnet til å ivareta dette. Kommunestyrets 

behandling av eierstyringsprinsipper kan ha gitt noe generell informasjon om 

eierstyring til de folkevalgte.  

 

Eierrepresentasjonen i selskapenes eierorganer er i hovedsak utøvd i samsvar med 

gjeldende regler og vedtak.  

 

De tre aksjeselskapene har forlenget innkallingsfrist i vedtektene, i samsvar med 

anbefaling fra KS. Dette legger bedre til rette for politiske avklaringer i forkant av 

generalforsamlingene. Alle selskapene sender innkalling til generalforsamling og 

representantskap i samsvar med innkallingsfristene. Innkallingene har det innhold som 

kreves etter lovverket.  

 

I løpet av høsten vil rådmannen legge fram sak om oppdaterte eierstrategier for de 

selskapene som allerede har slike strategier, som forutsatt i kommunens 

eierstyringsprinsipper. Utarbeidelse av eierstrategi for selskapene Kragerø 

Fjordbåtselskap IKS og Kragerø Kunstskole AS er omtalt i rådmannens hæringssvar. 
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Vi har sett enkelte svakeheter i eierstyringen: 

 Eierstyring har ikke vært tema i folkevalgtopplæringen for kommunestyret i 

Kragerø i inneværende valgperiode. 

 Kragerø formannskap har valgt representanter til representantskapet i Kragerø 

Fjordbåtselskap IKS. Ifølge IKS-loven er det kommunestyret selv som kan velge 

representanter.  

 Den som sitter i styret i et selskap, er inhabil til å treffe avgjørelser for 

kommunen i saker der selskapet er part. Når formannskapet er 

generalforsamling, deltar formannskapets medlemmer i å treffe avgjørelser på 

vegne av kommunen. De av formannskapets medlemmer som har styreverv i 

det aktuelle selskapet vil da som hovedregel være inhabile, jf. forvaltningsloven 

§ 6 andre ledd. Dokumentasjonen fra generalforsamlingen viser ikke om 

kommunen ivaretar habilitetsreglene i slike tilfeller. 

 Kommunestyret har i sak 23/17 anmodet Kragerø Kunstskole AS om å vurdere 

tilstrekkelig nedskriving av selskapets aksjekapital. Vi kan ikke se at denne 

anmodningen fra eier ble fulgt opp av selskapets styre eller ordinære 

generalforsamling 2017. 

 Innkallingene til representantskapet i Kragerø Fjordbåtselskap IKS er ikke 

behandlet politisk i forkant av representantskapsmøtene, slik kommunens 

eierstyringsprinsipper forutsetter.  

 Det er utarbeidet eierstrategi for Delecto AS. Den er vedtatt av formannskapet. 

Kommunens eierstyringsprinsipper forutsetter at eierstrategier for det enkelte 

selskap skal vedtas av kommunestyret. 

 

Anbefalinger 
Vi anbefaler Kragerø kommune å  

 vurdere om det er behov for mer systematisk folkevalgopplæring om 

eierstyring, jf. anbefaling fra KS, 

 sikre at representanter til representantskap i IKS velges av kommunestyret, i 

samsvar med IKS-loven, 

 treffe tiltak for å sikre at habilitetsreglene ivaretas for den som opptrer på 

kommunens vegne i generalforsamling, 

 treffe tiltak for å sikre at eiersaker får en politisk behandling i samsvar med 

eierstyringsprinsippene. 

 

 

 

Skien, 12. oktober 2017 

Telemark kommunerevisjon IKS 
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1 Innledning 
1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger 
Eierskapskontrollen er bestilt av kontrollutvalget i Kragerø kommune i sak 12/17. 

Bakgrunnen for bestillingen er plan for selskapskontroll 2016-2019, vedtatt av 

kommunestyret i Kragerø kommune.  

 

Utgangspunktet for bestillingen var følgende problemstilling: 

 

I hvilken grad legger Kragerø til rette for god eierstyring i kommunestyret?  

Herunder om kommunen sørger for:  

- at folkevalgte får opplæring i eierstyring,  

- at eierrepresentantene har gyldig fullmakt, og  

- avklaringer med og rapportering til kommunestyret om 

selskapsspørsmål.  

 

Vi har justert ordlyden i problemstillingen for å tilpasse kontrollen bedre til de 

eierstyringsprinsippene som er vedtatt av Kragerø kommunestyre: 

 

I hvilken grad er det lagt til rette for god eierstyring i Kragerø kommune?  

Herunder om kommunen sørger for at:  

- folkevalgte får opplæring i eierstyring,  

- eierrepresentasjon utøves i samsvar med gjeldende regler og vedtak, 

og 

- selskapsspørsmål blir avklart med og rapportert om til riktig politisk 

nivå.  

 

 

Kontrollen omfatter årene 2016 og 2017, og vi har sett på kommunestyrets og 

formannskapets roller som eierorgan i behandlingen av saker som gjelder de 

selskapene der kommunen har en eierandel på mer enn 50%. Det er følgende selskap: 

 

 Kragerø Fjordbåtselskap IKS  50 % 

 Kragerø Energi Holding AS 100 %  

 Delecto AS   100 % 

 Kragerø Kunstskole AS 100 %  
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1.2 Metode 
Denne kontrollen er en eierskapskontroll. Kontrollen er gjennomført i samsvar med 

kommunelovens regler om selskapskontroll i §§ 77 og 80, forskrift om kontrollutvalg 

§§ 13 og 14.  

 

Vi har innhentet dokumentasjon fra kommunen når det gjelder folkevalgtopplæring og 

andre tiltak for opplæring i eierskap og eierstyring. Videre har vi gjennomgått 

kommunens eierskapsmelding, delegasjonsreglement og innkallinger til og protokoller 

fra generalforsamlinger og representantskap, samt relevante politiske vedtak knyttet 

til de aktuelle selskapene. 

   

Kontrollen er gjennomført i perioden august 2017 til oktober 2017.  

1.3 Kriterier 
Kriterier for vurderingene i rapporten bygger i hovedsak på følgende kilder: 

• lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (koml) 

 lov 29. januar 1999 om interkommunale selskap (IKS-lova) 

 lov 13. juni 1997 om aksjeselskap (asl) 

• KS’ anbefalinger for eierstyring (2015)   

• Kragerø kommunes eierstyringsprinsipper (KST 6/16) 

• Delegasjonsreglement for Kragerø kommune, 16.06.2016 

• Andre relevante kommunestyrevedtak 

• Selskapsvedtekter og selskapsavtale 

 

1.4 Høring 
Utkast til rapport er sendt på høring til kommunen og de selskapene som er omfattet 

av kontrollen. Kragerø kommune har avgitt høringssvar, og det er gjort mindre 

endringer i pkt. 3.2 som følge av opplysninger i høringssvaret. Kragerø Fjordbåtselskap 

IKS har meldt at de ikke har merknader til rapporten. Vi har ellers mottatt 

kommentarer fra Kragerø Kunstskole AS. Kommentarer er tatt inn i rapportens pkt. 

2.4.2 Høringssvarene følger som vedlegg 1 til rapporten. 
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2 Kommunens rutiner for eierstyring 
Kragerø kommunestyre vedtok prinsipper for eierstyring og utøvelse av eierstyringen i 

februar 2016, jf. KST 6/16. Eierstyringsdokumentet inneholder generell informasjon 

om eierskap, selskapsformer og eierstyring, samt en oversikt over hvilke selskaper 

kommunen eier. Prinsippene for eierstyring er formulert i ni punkt, som omhandler 

 

 forventninger til selskapene knyttet til etikk, åpenhet og samfunnsansvar,  

 kommunestyrets og formannskapets roller som eierorgan og føringer for 

utøvelse av eierskap fra kommunens side, 

 føringer for eiers håndtering av saker knyttet til selskapsstyrer: valg, 

styreevaluering, styresammensetning og godtgjøring. 

  

Hvert eierprinsipp er utdypet med forklarende tekst i dokumentet. Dokumentet ble 

sendt til selskapene 11.02.2016. 

 

Det framgår av eierstyringsprinsippene at kommunestyret er kommunens formelle 

eierorgan. Kommunestyrets og formannskapets roller er utdypet i kommentarer til 

prinsippene: Kommunestyret skal behandle eierpolitikk for valgperioden gjennom den 

helhetlige eiermeldingen, og ajourførte eierstrategier for det enkelte selskap skal 

behandles hver høst. Andre saker som gjelder det enkelte selskap skal behandles av 

formannskapet. Dette gjelder saker som innkalling til generalforsamlinger og 

rapporteringer fra selskapene m.m. og oppnevning av hvem som skal møte for 

kommunen på generalforsamling.  
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3 Opplæring og informasjon 
 

I hvilken grad sørger kommunen for at folkevalgte får opplæring om 
eierstyring? 

 

3.1 Kontrollkriterier 
KS anbefaling nr. 1 om eierskap handler om obligatorisk opplæring av og informasjon 

til folkevalgte. KS anbefaler følgende: 

  

 Kommunen bør som en del av sitt folkevalgtprogram gjennomføre 

obligatoriske kurs eller eierskapsseminarer.  Den første opplæringen bør 

gjennomføres i løpet av de første 6 månedene av valgperioden. Det 

anbefales at kommunestyret får en oversikt over status for selskapene. 

 

3.2 Fakta om opplæring 
Kragerø kommune gjennomførte folkevalgtopplæring 3-4. november 2015. Tema i 

opplæringen var blant annet om kommunestyrets myndighet, delegering, habilitet, 

etikk, kommuneøkonomi, møtekultur, politikerrollen og forholdet til administrasjonen. 

Eierskap i selskap og rollene som eierrepresentant eller styremedlem var ikke berørt i 

denne opplæringen. Vi har ikke informasjon om at det er gitt tilbud om opplæring til 

folkevalgte om eierskap i andre sammenhenger. Rådmannen opplyser i høringen at 

man vil drøfte slike opplæringstiltak med politisk ledelse.  

 

Kragerø kommunes eierstyringsprinsipper inneholder generell informasjon om 

eierstyring, blant annet om ulike selskapsformer og om rollefordeling mellom 

selskap/styre og eier. Dokumentet inneholder en oversikt over hvilke selskap 

kommunen eier eller har eierinteresser i, men sier ikke noe om status for selskapene. 

Det framgår av dokumentet at eierstyringsprinsippene skal behandles av 

kommunestyret hvert fjerde år, senest ett år etter konstituering av nytt 

kommunestyre. Eierstyringsprinsippene ble behandlet av kommunestyret i februar 

2016. 

 

Kommunestyret skal behandle ajourførte eierstrategier for det enkelte selskap hver 

høst. Sak med oppdaterte eierstrategier for de selskapene som allerede har slike 

strategier er planlagt lagt fram for kommunestyret i november 2017, se pkt. 5.2. Dette 

er nærmere kommentert i rådmannens høringssvar, se vedlegg 1.  
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3.3 Vurdering av opplæring 
Folkevalgte i Kragerø kan få en viss opplæring ved gjennomlesing av 

eierstyringsprinsippene, gjennom behandlingen av eierskapsmeldingen og årlige 

eierstrategier. Dette sikrer imidlertid ikke en systematisk opplæring, slik KS anbefaler.  

 

Kommunen bør vurdere om det er behov for å styrke opplæringen om eierskap, jf.  

anbefalingen fra KS.  
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4 Representasjon i eierorgan 
 

I hvilken grad utøves eierrepresentasjonen i samsvar med gjeldende 
regler og vedtak? 

 
 

4.1 Kontrollkriterier 
Hovedspørsmålet her er om den som har vært kommunens representant i 

generalforsamling eller representantskap er formelt berettiget til å representere 

kommunen, og om representasjonen er utøvd i samsvar med eventuelle føringer fra 

riktig politisk organ. Vi vurderer også om representasjonen er organisert i samsvar med 

gjeldende lovverk og KS anbefalinger. 

 

 Kommunestyret selv skal velge representant til representantskapet i 

interkommunale selskap etter innstilling fra valgnemnd (IKS-loven § 6 og 

eierstyringsprinsipp nr. 3) 

 Representant i representantskapet kan ikke velges som styremedlem i et IKS 

(IKS-loven § 10) 

 Formannskapet skal ivareta kommunens interesser i selskaper, og kan gi 

fullmakt til å møte i generalforsamling for selskap som kommunen eier. 

(Delegasjonsreglementet § 3 og Eierstyringsprinsipp nr. 3) 

 Ledende folkevalgte bør velges til å representere kommunen i eierorganene (KS 

anbefaling nr. 7) 

 Representasjonen må utøves i samsvar med habilitetsreglene. 

 

 

4.2 Fakta om fullmakter og representasjon i eierorgan 

4.2.1 Kragerø Fjordbåtselskap IKS 
Kragerø kommune skal ha tre representanter i representantskapet i Kragerø 

Fjordbåtselskap IKS, jf. selskapsavtalen § 8. representantene skal velges for den 

kommunale valgperioden. Ifølge IKS-loven må valgt representant/vararepresentant 

møte – det er ikke anledning til å møte med fullmektig. 

 

Kragerø formannskap har valgt  

 ordfører Jone Blikra (personlig vara Grunde Enggrav Knudsen),  

 varaordfører Charlotte Therkelsen Sætersdal (personlig vara Ole Andre 

Enggrav) og  
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 Henriette Fluer Vikre (personlig vara Reidar Skoglund og Johan Tønnes 

Løchster).  

 

Representantene ble valgt for valgperioden, jf. formannskapets sak 14/16. 

Representantene og vararepresentantene sitter i formannskapet, og er dermed 

sentrale politikere. Ingen av representantene sitter i selskapets styre. Valget var i 

samsvar med innstilling fra valgkomiteen. 

 
Kragerø Fjordbåtselskap IKS har hatt representantskapsmøter i mars, april, september 

og desember 2016 og i mai 2017. Bortsett fra to møter har alle tre representantene 

møtt. På ett møte med forfall møtte vararepresentant, og på ett møte var det forfall 

uten vara.   

 

4.2.2 Delecto AS 
Det er holdt ordinær generalforsamling i løpet av mai/juni i 2016 og 2017.  

 

Det framgår av protokollene fra generalforsamlingene at formannskapet har møtt i 

generalforsamling. Varamedlem i selskapets styre er også varamedlem i 

formannskapet. Formannskapets sammensetning i generalforsamlingene framgår ikke 

av generalforsamlingsprotokollene.  

 

 

4.2.3 Kragerø Energi Holding AS 
Det er holdt ordinær generalforsamling i løpet av juni i 2016 og 2017. Det framgår av 

protokollene hvilke personer som har møtt i selskapets generalforsamlinger 

(formannskapet).  

 

Enkelte av formannskapets medlemmer sitter i selskapets styre. Det framgår ikke av 

protokollen om disse personene er tilstede i generalforsamlingen som 

styremedlemmer, eller om de er tilstede som kommunens eierrepresentanter. 

 

 

4.2.4 Kragerø Kunstskole AS 
Det er holdt ordinære generalforsamlinger i løpet av juni i 2016 og 2017, og en 

ekstraordinær generalforsamling i desember 2016. Det framgår av 

generalforsamlingsprotokollene at formannskapets medlemmer har møtt i selskapets 

generalforsamlinger. Styreleder er også vara til formannskapet. Kragerø Kuntskole AS 
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opplyser i høringen at vedkommende ikke har møtt eller vært innkalt til formannskap 

eller generalforsamlinger i den perioden hun har vært styreleder.  

 

Formannskapets sammensetning i generalforsamlingene framgår ikke av protokollene. 

I høringen opplyser Kragerø Kunstskole AS at det nå er innført å nevne deltakerne i 

generalforsamling ved navn.   

 

 

 

4.3 Vurdering av representasjon i eierorganet 

Kragerø Fjordbåtselskap IKS 
Det er formannskapet som har valgt representantene til representantskapet. Valg av 

representanter til representantskapet reguleres av IKS-loven § 6. Det følger av loven at 

det er kommunestyret selv som skal velge kommunens eierrepresentant til et IKS. 

Dette følger også av kommunens eierstyringsprinsipper.  Kommunestyret har ikke 

anledning til å delegere dette valget, jf. IKS-loven § 6. Formannskapet kan dermed ikke 

velge representanter til representantskapet i et IKS. 

 

Valgnemnda har avgitt innstilling, det er valgt sentrale folkevalgte med personlige 

vara, og representantene er valgt for valgperioden. Dette er i samsvar med 

selskapsavtalen og anbefalinger fra KS. 

 

Aksjeselskapene - fullmakter 
Ifølge kommunens delegasjonsreglement skal formannskapet ivareta kommunens 

interesser i selskap. Etter vår vurdering har formannskapet fullmakt til å være 

generalforsamling i kraft av delegasjonsreglementet, selv om det ikke er truffet noe 

særskilt vedtak i formannskapet om dette.  

 

Det er ikke lagt fram skriftlig fullmakt i generalforsamlingene, og vi legger til grunn at 

kommunen som eneste eier har samtykket til at skriftlig fullmakt ikke er nødvendig, jf. 

aksjeloven § 5-2 fjerde ledd.  

 

Aksjeselskapene – habilitet for kommunens eierrepresentanter 
Det er aksjeloven som regulerer selskapets virksomhet, herunder gjennomføring av 

generalforsamlingen. Aksjeloven § 5-3 har regler om stemmerett og inhabilitet på 

generalforsamlingen, og rollen som styremedlem medfører ikke inhabilitet etter denne 

bestemmelsen, med mindre saken gjelder styremedlemmets ansvar eller personlige 

interesser.  
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Kommuneloven regulerer kommunens virksomhet. Etter kommuneloven blir den som 

sitter i styret i et selskap automatisk inhabil til å forberede eller avgjøre saker for 

kommunen hvis selskapet er part i saken (f.eks. ved behandling av innkalling til 

generalforsamling eller en sak om kommunalt tilskudd til selskapet), jf. kommuneloven 

§ 40 og forvaltningsloven § 6. Habilitetsreglene gjelder for ethvert oppdrag eller verv 

for kommunen, også når vedkommende opptrer på vegne av kommunen som eier i 

generalforsamlinger. Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at 

tilknytningen til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt, 

og verken offentlige eller private interesser tilsier at han viker sete, jf. 

forvaltningsloven § 6 fjerde ledd. Dette kan være tilfelle dersom formannskapet har 

tatt standpunkt til hva som er kommunens mening i forkant av behandlingen i 

generalforsamling, slik at ikke kommunens mening avgjøres i generalforsamlingen.     

 

Det framgår ikke av generalforsamlingsprotokollene for Delecto AS og Kragerø 

Kunstskole AS hvilke formannskapsmedlemmer som har møtt i generalforsamlingene, 

og det er derfor ikke mulig å vurdere om enkeltmedlemmer i formannskapet kan ha 

vært inhabile til å representere kommunen i generalforsamlingene. For Kragerø Energi 

holding AS framgår det ikke om representantene har møtt som styremedlemmer eller 

som eiers representant i generalforsamling (formannskapet). 

 

Kommunen bør etter dette treffe tiltak for å sikre at habilitetsreglene blir ivaretatt og 

dokumentert ved utøvelse av kommunens eierinteresser i selskapenes eierorganer.  
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5 Kommunestyret - avklaringer og 
rapportering  

 

5.1 Kontrollkriterier 
Kommunestyret er kommunens øverste organ. Kommunens eierskap i selskap skal 

utøves innenfor den rammen kommunestyret har satt, og i samsvar med delegert 

myndighet. I kommunens eierstyringsprinsipper og i kommunens 

delegasjonsreglement, er det bestemt at formannskapet i Kragerø skal ivareta 

kommunens eierinteresser i selskap og behandle generalforsamlingsdokumenter og 

representantskapsdokumenter, jf. delegasjonsreglementet § 3 og eierskapsprinsipp nr. 

3.  

 

For at formannskapet skal rekke å behandle sakene i forkant av generalforsamlingen 

vil det normalt være gunstig å regulere en lenger innkallingsfrist enn det som følger av 

aksjelovens bestemmelser. Eventuelle bestemmelser om forlenget innkallingsfrist til 

generalforsamlinger bør tas inn i selskapets vedtekter, slik at slike frister blir bindende 

for selskapet, jf. KS anbefaling nr. 8.  

 

Ifølge Kragerø kommunes eierstyringsprinsipper nr. 3-5 med tilhørende kommentarer, 

skal kommunestyret ha en total gjennomgang av eierpolitikken hvert fjerde år, senest 

ett år etter konstituering av det nye kommunestyret. Det framgår videre at Kragerø 

kommune legger opp til bruk av selskapsvise eierstrategier som et viktig verktøy i sin 

eierskapspolitikk. Rådmannen skal fremme sak for kommunestyret hver høst med 

oppdaterte eierstrategier.   

 

 Formannskapet behandler generalforsamlingsdokumenter og 

representantskapsdokumenter (delegasjonsreglementet og eierstyringsprinsipp 

nr. 3)  

 Aksjeselskapene bør ha en utvidet innkallingsfrist i vedtektene, slik at det er 

mulig for kommunen å behandle innkallingen i relevant organ. (KS anbefaling 

nr. 8) 

 Rådmannen skal hver høst fremme sak for kommunestyret med oversikt over 

kommunens samlede portefølje med nøkkeltall, styresammensetning, utbytte 

og honorarer, samt oppdaterte eierstrategier for det enkelte selskap 

(kommentar til eierstyringsprinsipp nr. 3) 
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5.2 Fakta om avklaring og rapportering 

5.2.1 Behandling av eierdokumenter i politiske organ 
 

Kragerø Fjordbåtselskap IKS 

Vi har ikke informasjon om at formannskapet har behandlet innkallingene til 

representantskapsmøtene i Kragerø Fjordbåtselskap IKS, eller at det er gitt 

orienteringer til formannskap eller kommunestyre i ettertid. Protokollene fra Kragerø 

Fjordbåtselskap IKS viser at representantskapet har behandlet saker om årsregnskap, 

årsmelding, budsjett, valg av styre, selskapets strategidokument og enkeltstående 

strategiske spørsmål.  

 

Aksjeselskapene 
Formannskapet i Kragerø er generalforsamling for de tre aksjeselskapene vi har sett 

på.  Generalforsamlingene gjennomføres vanligvis i tilknytning til formannskapets 

møter. Generalforsamlingene har karakter av å være separate møter med egne 

innkallinger og protokoller. Normalt avholdes generalforsamlingene som åpne møter.  

 

I generalforsamling kan kommunen bare ha én mening. Vi har ikke informasjon om at 

formannskapet har behandlet innkalling til generalforsamlingene i formannskapsmøte 

og avklart kommunens mening i forkant av generalforsamlingene. Ifølge den 

informasjonen vi har mottatt er verken ordinære eller ekstraordinære 

generalforsamlinger rapportert til kommunestyret. 

 

Ordinære generalforsamlinger 

I følge protokollene har aksjeselskapene behandlet ordinære generalforsamlingssaker 

som årsregnskap og årsberetning, spørsmål om utbytte, valg av styre og revisor og 

fastsettelse av styrehonorar m.v. på de ordinære generalforsamlingene. 

 
Ekstraordinær generalforsamling – Kragerø Kunstskole AS 
Kommunestyret vedtok i sak 8/15, 12.03.15 å tilføre Kragerø Kunstskole AS kr. 500 000 

ved å ettergi en tilsvarende fordring mot selskapet, og å dekke dette av kommunens 

ubundne investeringsfond. Dette ble behandlet av selskapet først i desember 2016, da 

en ekstraordinær generalforsamling vedtok forhøyelse av selskapets aksjekapital ved 

konvertering av fordring, og endret vedtektene i samsvar med dette.  

 

Kommunestyresak – Kragerø Kunstskole AS 

Komunestyret vedtok i sak 23/17 å ettergi alle lån og mellomværender mellom 

kommunen og Kragerø Kunstskole AS, om lag 4,3 mill kr. I samme vedtak anmoder 

kommunestyret selskapets styre om å vurdere tilstrekkelig nedskriving av selskapets 
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aksjekapital. Vi har ikke undersøkt om styret har behandlet dette spørsmålet i 

styremøte, men nedskriving av aksjekapital var ikke behandlet på selskapets ordinære 

generalforsamling 13. 06.17. Følgende framgår av note 8 til årsregnskapet for 2016:  

 
Note 8 Fortsatt drift 
Selskapets eier, har i kommunestyremøte 6. april 2017, vedtatt å ettergi selskapets opparbeidede 
gjeld til kommunen, samtidig som den årlige husleien settes ned fra kr 722 000 til kr 120 000. 
Dette sikrer fortsatt drift for skolen, og forventes å gi flere elever som vil søke på skolen i 
fremtiden, da usikkerheten med hensyn til muligheten for fullført utdannelse er fjernet. Styret 
ser derfor positivt på utviklingen ved skolen og legger derfor fortsatt drift til grunn. 

 

Årsregnskapet ble vedtatt av generalforsamlingen uten merknad. Kragerø Kunstskole 

AS opplyser i høringen at selskapets regnskapfører siden april 201 har vært pådriver og 

initiativtaker til oppfølging av kommunestyrets vedtak. Rektor har søkt hjelp hos 

revisor og har fått revisor til å kontakte kommunen for å finne avklaring på videre 

håndtering av saken. 

  

5.2.2 Innkallingsfrist 
For Kragerø Fjordbåtselskap IKS er innkallingsfristen fire uker, jf. IKS-loven § 8. Våren 

2016 og 2017 er det kalt inn til representantskapsmøte i Kragerø Fjordbåtselskap IKS 

med mer enn fire ukers frist.  

 

For aksjeselskap er lovbestemt frist at innkallingen skal være sendt en uke før møtet 

skal holdes, med mindre vedtektene setter lenger frist, jf. aksjeloven § 5-10 andre 

ledd. Alle tre selskapene har tatt inn i vedtektene at innkallingsfristen skal være to 

uker. Delecto AS, Kragerø Kunstskole AS og Kragerø Energi Holding AS har kalt inn til 

generalforsamlinger i 2016 og 2017 med fire og tre ukers frist.  

Annen kontakt mellom eier og selskap - eiermøter 
Kommunen opplyser at det ikke er holdt noen eiermøter mellom kommunen og de 

aktuelle selskapene i 2016 og 2017. 

Helhetlig eiermelding og selskapsstrategier 
I løpet av den perioden vi har undersøkt, har kommunestyret behandlet prinsippene 

for eierstyring i 2016. Formannskapet behandlet eierstrategi for Delecto AS i desember 

2016. Rådmannen opplyser at det planlegges fremmet sak om helhetlig eiermelding 

høsten 2017. Vi legger til grunn at den saken inkluderer eierstrategier for det enkelte 

selskap. Denne saken skal etter planen legges fram for formannskapet 31.10.17 og i 

kommunestyret 09.11.17. 
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5.3 Vurdering av avklaring og rapportering 
Saker til representantskapet i Kragerø Fjordbåtselskap IKS er ikke behandlet i 

formannskapet i forkant, slik eierprinsippene forutsetter. Generalforsamlingssakene i 

de selskapene vi har undersøkt er ikke behandlet formelt av formannskapet, men det 

er formannskapet som er generalforsamling, og da har en formell forutgående 

behandling i formannskapet mindre betydning, særlig for de ordinære 

generalforsamlingssakene. Vi kan ikke se at formannskapet/generalforsamlingen 2017 

har foreløpig har fulgt opp kommunestyrets vedtak vedrørende aksjekapitalen i 

Kragerø Kunstskole AS i sak 23/17. 

 

Kommunen har sørget for at forlenget innkallingsfrist er regulert i aksjeselskapenes 

vedtekter. Fristen i vedtektene er ikke lang sammenliknet med innkallingsfristen for 

IKS, men vi legger til grunn at kommunen har vurdert fristen som tilstrekkelig for å 

ivareta nødvendig forberedelse og saksbehandling i formannskapet før 

generalforsamling. Innkallingsfristene er overholdt i de innkallingene vi har sett.  

 

Formannskapets behandling av eierstrategi fro Delecto AS er ikke i samsvar med eget 

delegasjonsreglement og prinsipper for eierstyring, som forutsetter at saken skulle 

vært behandlet av kommunestyret. Ifølge eierprinsippene skal rådmannen legge frem 

ajourført eierstrategi for alle selskapene kommunen har eierinteresser i hvert år. Etter 

planen skal sak om eierstrategier for selskapene behandles av kommunestyret i 

november 2017. I og med at innkallingene til generalforsamlings- og 

representantskapsmøtene ikke blir politisk behandlet er dette et viktig tiltak for at 

kommunestyret skal være orientert om status i kommunens eierskap.  
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6 Konklusjon og anbefalinger 
 

I hvilken grad er det lagt til rette for god eierstyring i Kragerø kommune?  

Herunder om kommunen sørger for at:  

- folkevalgte får opplæring i eierstyring,  

- eierrepresentasjon utøves i samsvar med gjeldende regler og vedtak, 

og 

- selskapsspørsmål blir avklart med og rapportert om til riktig politisk 

nivå.  

 

6.1 Konklusjon 
Det er til en viss grad lagt til rette for god eierstyring i Kragerø kommune. Kommunen 

har vedtatt eierstyringsprinsipper som er egnet til å ivareta dette. Kommunestyrets 

behandling av disse eierstyringsprinsipper kan ha gitt noe informasjon om eierstyring 

til de folkevalgte.  

 

Eierrepresentasjonen i selskapenes eierorgan er i hovedsak utøvd i samsvar med 

gjeldende regler og vedtak.  

 

De tre aksjeselskapene har forlenget innkallingsfrist i vedtektene. Alle selskapene 

sender innkalling til generalforsamling og representantskap i samsvar med 

innkallingsfristene og regler om innhold i innkallingene.  

 

Rådmannen vil legge fram sak for formannskap og kommunestyre om eierstrategier 

fot de øvrige selskapene i løpet av høsten, som forutsatt i eierstyringsprinsippene. 

 

Vi har sett enkelte svakeheter i eierstyringen: 

 

 Eierstyring har ikke vært tema i folkevalgtopplæringen eller i andre 

sammenhenger for kommunestyret i Kragerø i inneværende valgperiode. 

 

 Representanter til Kragerø Fjordbåtselskap IKS er valgt av formannskapet, ikke 
av kommunestyret slik IKS-loven krever.  

 

 Kommunen har ikke rutiner som er egnet til å ivareta habilitet når 
formannskapet er generalforsamling. 
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 Innkallingene til representantskapet i Kragerø Fjordbåtselskap IKS er ikke 

behandlet politisk i forkant av representantskapsmøtene, slik kommunens 

eierstyringsprinsipper forutsetter.  

 

 Vi kan ikke se at kommunestyrets anmodning i sak 23/17 vedrørende 

aksjekapitalen i Kragerø Kunstskole AS er fulgt opp av selskapet eller 

eierrepresentantene ennå. 

 

 Det er utarbeidet eierstrategi for Delecto AS. Den er ikke vedtatt av 

kommunestyret slik eierstyringsprinsippene forutsetter. 

 

6.2 Anbefalinger 
Vi anbefaler Kragerø kommune å  

 vurdere om det er behov for mer systematisk folkevalgopplæring om 

eierstyring, jf. anbefaling fra KS, 

 sikre at representanter til representantskap i IKS velges av kommunestyret, i 

samsvar med IKS-loven, 

 treffe tiltak for å sikre at habilitetsreglene ivaretas for den som opptrer på 

kommunens vegne i generalforsamling, 

 treffe tiltak for å sikre at eiersaker får en politisk behandling i samsvar med 

eierstyringsprinsippene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 
Vedlegg 1 – Eventuelle kommentarer til rapporten fra eiere(en)/selskapet. 

Vedlegg 2 – KS anbefalinger for godt eierskap 
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Vedlegg 1 Høringsuttalelser 
Kragerø kommune 
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Kragerø Kunstskole AS 
 
Kommunerevisjon v/Kirsti Torbjørnson! 
Vi takker for tilsendt høringsuttalelse (utsatt offentlighet) og har følgende kommentarer: 
 

1. Vi er svært positive til opplæring i eierstyring for de folkevalgte. I tråd med KS' anbefaling 
legger skolen også til rette for internopplæring via Virke. 

2. Det er vedtaksfestet at generalforsamlingspapirene skal sendes ut to uker før møtet finner 
sted. I 2017 ble sakene sendt ut tre uker før. For formannskapsmøter og 
hovedutvalgsmøter er fristen en uke. Vi mener derfor at dette er godt i varetatt. 

3. Vi imøteser faste møter med kommunen – minimum en gang i året – kanskje to, for 
eksempel høst og vår? 

4. Generalforsamlingen og inhabilitet: Vi har fra 2017 innført at deltakerne i 
generalforsamlingen nevnes ved navn i referatet slik at sammensetningen i 
generalforsamlingen er godt synlig og at at det er godt mulig å etterprøve om det er 
inhabilitet fra denne listen. Det er rutine at inhabilitet behandles før saksbehandlingen 
finner sted, og at organet vurderer eventuelle inhablitetsspørsmål. Tilleggsopplysning: Når 
det gjelder styreleder i Kragerø Kunstskole er det helt rett at hun er vararepresentant til 
formannskapet. I de to årene hun har vært dette (4. vararepresentant) har hun aldri møtt 
eller vært innkalt verken i generalforsamlinger eller formannskap. 

5. Når det gjelder kommunestyresak 23/17 (ikke 22/17 som det står i høringen) - langsiktig 
finansiell løsning - har Kragerø Kunstskole AS' regnskapfører allerede siden april 17 vært 
pådriver og initiativtaker til oppfølging av vedtaket i kommunestyret. Rektor har søkt hjelp 
hos revisor og har fått revisor til å ringe kommunalsjef Åge Aashamar for å finne avklaring 
på videre håndtering av saken. Vi viser til den siste eposten som nå blir sendt separat som 
kopi til kommunerevisjonen. 

6. Vi vil benytte anledningen til også å få frem fortolkningen av reglene om EØS-regler og 
offentlig støtte. Udir v/Espen Plather mener at Kragerø Kunstskole AS må regnes som en 
del av det nasjonale utdanningssystemet, og at det derfor kan gis støtte til skolen uten 
hinder av reglene om offentlig støtte (ref epost fra Kirsti Torbjørnson til Åge Aashamar 
30.11.16). 

Ikke nøl med å ta kontakt om noe er uklart. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Mette K. Ofstad Kari Skoe Fredriksen 
Styreleder rektor 
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Vedlegg 2: KS’ anbefalinger om eierstyring, 
selskapsledelse og kontroll 1 
 

 

Nr. 1 OBLIGATORISK OPPLÆRING AV OG INFORMASJON TIL FOLKEVALGTE  

Kommunene bør som en del av sitt folkevalgtprogram gjennomføre obligatoriske kurs 

eller eierskapsseminarer.  Den første opplæringen bør gjennomføres i løpet av de 

første 6 månedene av valgperioden. Det anbefales at kommunestyret får en oversikt 

over status for selskapene. 

 
Nr. 2 VURDERING OG VALG AV SELSKAPSFORM 
Det er eiers ansvar å sikre en selskapsform som er tilpasset selskapets formål, 

eierstyringsbehov, samfunnsansvar, hensynet til innsyn, markedsforhold og det 

aktuelle lovverket. 

 
Nr. 3 FYSISK SKILLE MELLOM MONOPOL OG KONKURRANSEVIRKSOMHET 
Selskaper som opererer i et marked i konkurranse med andre aktører i tillegg til 

monopolvirksomhet, bør som hovedregel skille ut den markedsrettede delen av 

virksomheten for å unngå rolleblanding og kryssubsidiering. 

 
Nr. 4 UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDINGER 
Kommunestyrene bør hvert år fastsette overordnede prinsipper for sitt eierskap ved å 

utarbeide en eierskapsmelding for alle sine selskaper. 

Eierskapsmeldingen bør minimum ha disse hovedpunktene: 

1. Oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selskaper og samarbeid. 

2. Politisk styringsgrunnlag gjennom kommunens prinsipper for eierstyring 

3. Juridisk styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskaps- og samarbeidsformene. 

4. Formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene, 

herunder styringsdokumentene. 

5. Selskapenes samfunnsansvar knyttet til miljø, likestilling, åpenhet, etikk osv. 

 

Nr. 5 UTARBEIDELSE OG REVIDERING AV STYRINGSDOKUMENTER 

Kommunestyret skal utarbeide og bør jevnlig revidere styringsdokumentene og 

avtalene som regulerer styringen av selskapet. 

 

 

                                                      
1 http://www.ks.no/globalassets/ks-anbefalinger-eierstyring_digital.pdf  



34/17 Rapport fra eierskapskontroll - Rammer for eierstyring - opplæring, representasjon, avklaring og rapportering - 17/02599-12 Rapport fra eierskapskontroll - Rammer for eierstyring - opplæring, representasjon, avklaring og rapportering : TKR-rapport Eierskap - opplæring, avklaringer og rapportering - Kragerø

Eierskapskontroll – Rammer for eierstyring – Kragerø kommune 

 

 
Telemark kommunerevisjon IKS      www.tekomrev.no  

20 

Nr. 6 EIERMØTER 

KS anbefaler at det jevnlig gjennomføres eiermøter for å bidra til god eierstyring og 

kommunikasjon med selskapet. Et eiermøte er et møte mellom representanter fra 

kommunen som eier, styret og daglig leder for selskapet. 

 

Nr. 7 EIERORGANETS SAMMENSETNING OG FUNKSJON 

Avhengig av selskapets formål, anbefales det som en hovedregel at kommunestyret 

oppnevner sentrale folkevalgte som selskapets eierrepresentanter i eierorganet. 

Eierstyring skal utøves innenfor rammen av kommunestyrets vedtak. 

 

Nr. 8 GJENNOMFØRING AV GENERALFORSAMLINGER OG REPRESENTANTSKAPS-

MØTER 

De formelle eiermøtene er generalforsamling eller representantskap. Det er styret som 

innkaller. Bestemmelser om innkallingsfrist bør tas inn i vedtektene, slik at det tas 

hensyn til kommunens behov for å ha tid til å behandle aktuelle saker. 

 

Nr. 9 SAMMENSETNINGEN AV STYRET 

Det er eiers ansvar å sørge for at styrets kompetanse samlet sett er tilpasset det 

enkelte selskaps virksomhet. Det anbefales at kommunen sikrer opplæring av 

styremedlemmene. 

 

Nr. 10 VALGKOMITE OG STYREUTNEVNELSER 

Ved valg av styrer til kommunalt eide selskaper bør det vedtektsfestes bruk av 

valgkomite. 

 

Nr. 11 KJØNNSMESSIG BALANSE I STYRENE 

Det anbefales at eierorganet uavhengig av organisasjonsform tilstreber balansert 

kjønnsrepresentasjon. Styremedlemmene behøver ikke være bosatt i kommunen. 

 

Nr. 12 RUTINER FOR Å SIKRE RIKTIG KOMPETANSE I SELSKAPSSTYRENE 

Eier har ansvar for å sikre at styret har den nødvendige kompetansen for å nå 

selskapets mål. Eier bør også anbefale styret selv jevnlig å vurdere egen kompetanse ut 

fra eiernes formål med selskapet. Det er derfor anbefalt flere rutiner for å sikre 

nødvendig kompetanse. 

 

Nr. 13 STYRESAMMENSETNING I KONSERNMODELL 

Styremedlemmer i morselskap bør ikke sitte i styret til datterselskap. 

Konserndirektøren kan være representert i datterselskapenes styrer. 

 

Nr. 14 OPPNEVNELSE AV VARAREPRESENTANTER 
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Der det utpekes varamedlemmer til styret bør ordningen med numeriske 

varamedlemmer benyttes for å sikre kontinuitet og kompetanse i styret. 

 

Nr. 15 HABILITETSVURDERINGER 

Det anbefales at styrene etablerer faste rutiner for å håndtere mulige 

habilitetskonflikter. Ordfører og rådmann bør ikke sitte i styrer i selskaper. 

 

Nr. 16 GODTGJØRING AV STYREVERV 

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. 

 

Nr. 17 REGISTRERING AV STYREVERV 

Alle som påtar seg styreverv for kommunale selskaper bør registrere vervene på 

www.styrevervregisteret.no 

 

Nr. 18 ARBEIDSGIVERTILHØRIGHET I SELVSTENDIGE RETTSSUBJEKTER 

Det anbefales at selskapene søker medlemskap i en arbeidsgiverorganisasjon. KS 

Bedrift vil være et naturlig valg for mange av disse selskapene. 

 

Nr. 19 UTARBEIDELSE AV ETISKE RETNINGSLINJER 

Eier bør påse at selskapsstyrene utarbeider, og jevnlig reviderer, etiske retningslinjer 

for selskapsdriften. 

 

Nr. 20 SÆRLIG OM ADMINISTRASJONSSJEFENS ROLLE I KOMMUNALE FORETAK 

Det anbefales at kommunestyrene ved opprettelse av kommunale foretak diskuterer 

administrasjonssjefens rolle og handlingsmuligheter overfor daglig leder. 

 

Nr. 21 UTØVELSE AV TILSYN OG KONTROLL 

Kommunestyret har både et tilsyns og kontrollansvar for å sikre at kommunen når sine 

mål, at regelverket etterleves og at etiske hensyn ivaretas. Kontrollen utføres blant 

annet gjennom regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 

Kontrollansvaret gjelder også når virksomheten er skilt ut i egne selskaper. 
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IU TLLLMARK

KOMMUNEREVISJON 11(5

Hovedkontor:
Postboks 2805, 3702 Skien
TIf.: 35 9170 30Kontroll utvalget i Kragerø e-post: post-tkr@tekomrev.no

Ved Temark
Distriktskontor:
Postboks 83, 3833 60
Tif.: 35 05 90 00

Organisasjonsnummer:
985 867 402

Vår ref.: 17/1715/tork
Arkivkode: 415 006

Selskapskontroll — Kragerø kommune

Vedlagt oversendes rapport om selskapskontroll (eierskapskontroll).

Selskapskontrollen er gjennomført i samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, bortsett fra tidligere
leveranse enn avtalt, jf. vedtak i KU-sak 12/17. Vi kan presentere rapporten for kontrollutvalget i møte
30.10.17.

I samsvar med oppdragsavtalen med kommunen, skal selskapskontroll faktureres utenom
driftstilskuddet. Vi tilbød en fastpris på kr. 60 000 for kontrollen. Det viste seg at oppdraget var mindre
arbeidskrevende enn beregnet, blant annet på grunn av god tilrettelegging fra kommunens
administrasjon. Vi vil derfor redusere prisen i samsvar med medgått tid, og fakturere Kragerø
kommune kr. 40 000 for rapporten.

Skien, 12. oktober 2017
Telemark kommunerevisjon IKS

ornon
leder for forvaltningsrevisjon

Vedlegg: TKR-rapport 415006 Rammer for eierstyring

Kopi: Kragerø kommune, Kragerø Energi Holding AS, Delecto AS, Kragerø Kunstskole AS og Kragerø Fjordbåtselskap IKS

Telemark kommunerevisjon IKS, Postboks 2805, 3702 Skien
e-post: post-tkr@tekomrev.no
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Utarbeidet dato/sign. 

 

3. mars 2017 

Kommune: 
 
 

415 006 Kragerø  

Prosjekt: 

Føringer for eierskap og gjennomføring av eierstyring. 

 
Prosjektplan - eierskapskontroll 

1. Tema 

Kommunen er eier eller deleier av ulike selskaper. Ofte forvalter selskapene betydelige ressurser 

og/eller yter viktige tjenester. Som eier har kommunen ansvar for å forvalte eierinteressene på en 

forsvarlig måte.  

Kragerø kommune vedtok eierstyringsprinsipper i kommunestyresak 6/16. I samme sak ble det 

vedtatt å utarbeide eierstrategier for aktuelle selskap som kommunen eier eller er medeier i.  

I denne eierskapskontrollen vil vi undersøke om de tiltakene som Kragerø kommune har for å sikre 

forsvarlig gjennomføring av eierstyring, blir fulgt opp i praksis. Vi vil også undersøke om tiltak og 

praksis er i samsvar med anbefalinger på området. Eierskapskontrollen vil undersøke tiltak og praksis 

for folkevalgtopplæring, fullmakter til eierrepresentanter og avklaringer og rapportering til 

kommunestyret.  

2. Problemstillinger  
I hvilken grad legger Kragerø til rette for god eierstyring i kommunestyret?  Herunder om kommunen 

sørger for  

- at folkevalgte får opplæring i eierstyring, 

- at eierskapsrepresentanten(e) har gyldig fullmakt, og  

- avklaringer med og rapportering til kommunestyret om selskapsspørsmål. 

 

3. Kontrollkriterier 

Kontrollkriterier hentes fra kommunens eierskapsprinsipper og fra KS’ anbefalinger for godt eierskap. 

Folkevalgtopplæring 

- Kommunen bør som en del av sitt folkevalgtprogram gjennomføre obligatoriske kurs eller 

eierskapsseminarer. Den første opplæringen bør gjennomføres i løpet av de 6 første 

månedene av valgperioden. Det anbefales også at det nye kommunestyret tidlig i perioden 

får oversikt over status for selskapene. (KS’ anbefaling nr. 1) 

 

Eierrepresentanten 

- Kommunestyret bør som hovedregel oppnevne sentrale folkevalgte som eierrepresentanter i 

eierorganet. Eierstyring skal utøves innenfor rammen av kommunestyrets vedtak. (KS’ 

anbefaling nr. 7) 

- Kommunestyret skal velge representantskapsmedlemmer etter innstilling fra kommunens 

valgnemnd (Eierskapsprinsipp nr. 3) 
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- Formannskapet skal gi fullmakt til å møte i generalforsamling for selskap som eier. 

(Eierskapsprinsipp nr. 3) 

 

Avklaringer og rapporteringer  

- Kommunestyret skal vedta eierstrategier for det enkelte selskap. (Eierstyringsprinsipp nr. 3) 

- Kommunestyret skal behandle eierstrategier én gang per år. (Eierstyringsprinsipp nr. 3) 

- Formannskapet skal behandle generalforsamlingsdokumenter og 

representantskapsdokumenter. (Eierstyringsprinsipp nr. 3) 

- Det bør jevnlig gjennomføres eiermøter for å bidra til god eierstyring og kommunikasjon med 

selskapet. (KS’ anbefaling nr. 6) 

- Bestemmelser om innkallingsfrist til generalforsamlingen bør inntas i selskapenes vedtekter, 

slik at det tas hensyn til kommunens behov for å tid til å behandle aktuelle saker. (KS’ 

anbefaling nr. 8) 

 

4. Avgrensning  

Eierskapskontroll er en kontroll som først og fremst retter seg mot kommunens aktiviteter, og som i 

liten grad undersøker forhold internt i selskapene. 

 

5. Metode 
Vi foreslår å undersøke eierstyringsprinsippene mot de selskapene der Kragerø kommune eier 50 % 

eller mer. 

- Kragerø Fjordbåtselskap IKS  50 % 

- Kragerø Kunstskole AS  100 % (under avvikling?) 

- Delecto AS   100 % 

- Kragerø Energi Holding AS 100 % 

 

Vi innhenter informasjon gjennom kartlegging av åpne kilder, årsmeldinger og annen offentlig 

informasjon om selskapene. Videre er det aktuelt å hente informasjon og dokumentasjon fra 

styre/selskap og eierrepresentant/kommune. 

 

6. Milepæler 

 

Oppstart august 

Leveranse til kontrollutvalgets sekretariat 3. november 

Kontrollutvalgsmøte 4. desember 
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Arkivsak-dok. 17/13334-2 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Kragerø kontrollutvalg 30.10.2017 

 

 

 

   

 

 

Kragerø Fjordbåtselskap IKS - bekymringsmelding 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Mottatt bekymringsmelding vedr. Kragerø Fjordbåtselskap IKS oversendes Telemark Kommunerevisjon 

som innspill til arbeidet med vedtatt selskapskontroll i Kragerø Fjordbåtselskap IKS. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Sekretær refererte i kontrollutvalgets møte 18.9.2017 sak 28/17 kort til en mottatt bekymringsmelding 

vedr. Kragerø Fjordbåtselskap IKS. Kontrollutvalget ba sekretær om å legge frem henvendelsen som egen 

sak på neste møte. 

 

Saksopplysninger: 
Sekretariatet mottok 24.8.2017 en bekymringsmelding vedr. Kragerø Fjordbåtselskap. Melder har bedt 

om å være anonym, og det er dette vedkommende legger i setningen «Det bes om en streng konfidensiell 

behandling.» i dokumentet «Bekymringsmelding 2». 

 

Melder stiller spørsmål ved ulike forhold omkring driften av Kragerø Fjordbåtselskap, og da særlig om 

forhold omkring avsetting av tidligere daglig leder, overgangen fra AS til IKS og dagens drift av 

selskapet. Innkjøp av selskapets fartøy Perlen blir viet særlig oppmerksomhet. 

 

Melder har i etterkant av at meldingen ble oversendt til sekretariatet gått tilbake på påstanden om at leder 

Iver Juel og medlem Bjørn Vidar Bråthen i Kragerø kontrollutvalg er inhabile til å behandle saken i 

kontrollutvalget, da vedkommende er klar over at dette er et forhold som avgjøres av utvalget selv. 

 

Det ble gjennomført selskapskontroll i Kragerø Fjordbåtselskap AS i 2010. Vedtatt Plan for 

selskapskontroll 2016-2019 inneholder to prosjekter som vedrører selskapet: 

4. Samfunnsansvar og etikk i Kragerø Fjordbåtselskap IKS, som kan omfatte flere selskap. Anbefales som 

forvaltningsrevisjon i selskap – bør eventuelt gjøres sammen med andre eiere. Kan gjennomføres når som 

helst. 

5. Gjennomføring av virksomhet – måloppnåelse i Vekst i Grenland og/eller Kragerø Fjordbåtselskap 

IKS. Anbefales som forvaltningsrevisjon i felleskap med andre eiere. Kan gjennomføres når som helst. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget kan ikke overprøve hensiktsmessigheten av politisk fattede vedtak. Flere av de 

forholdene som påpekes i bekymringsmeldingen synes også å ligge innenfor ansvarsområdet til styret og 
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representantskapet i selskapet. Kontrollutvalget skal imidlertid påse at det føres kontroll med 

forvaltningens interesser i selskaper. Kontrollutvalgets verktøy i dette arbeidet er først og fremst 

selskapskontroller. Disse kan gjennomføres som ren eierskapskontroll eller som forvaltningsrevisjon i 

selskap.  

 

Sekretariatet vurderer saken slik at dette ikke er en sak som skal realitetsbehandles i kontrollutvalget. Det 

vil likevel være naturlig at bekymringsmeldingen oversendes til revisjonen som et innspill til allerede 

vedtatt selskapskontroll i Kragerø Fjordbåtselskap IKS. 

 

 

Vedlegg:  

Bekymringsmelding 

Bekymringsmelding 2 

Bukkene som skulle passe havresekken 

Nøkkeltall fra 2004 og 2009 2010 og 2015 2016 

Perlens seilas mot land 

Årsrapport 2016 med årsberetning årsregnskap og revisjonsberetning 
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Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS. 

v/ Utvalgssekretær Benedikte Muruvik Vonen Tlf: 905 89 043Epost: benedikte.vonen@temark.no 

 

 

 

Bekymringsmelding. 

Bekymringsmeldingen er knyttet til Kragerø Fjordbåtselskap AS og Kragerø Fjordbåtselskap IKS. 

Bekymringsmeldingen kan oppsummeres i leserinnlegg i Telemark Arbeiderblad med tittel «Bukkene 

som skulle passe havresekken» samt underliggende vedlegg. 
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Til Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS. 
Det bes om en streng konfidensiell behandling.  
Det har i de senere år fremkommet med større og større klarhet at situasjonen i Kragerø 
Fjordbåtselskap AS og til IKS er svært urovekkende. 
Denne påstand er begrunnet med følgende: 

- Innlegg signert S. Larsen (vedlagt) i TA peker på mange forhold som er svært urovekkende 
og bør grundig undersøkes. Det bør også nevnes at det er en feil i innlegget. Det står at 
Helle Hogner representerer AP i styret. Imidlertid så representerer hun SV, men ble valgt 
inn i styret med AP sin velsignelse. 

- Selskapet har siden 2015 unngått offentliggjøring av styrereferater mm, noe som neppe er i 
tråd med Offentlighetsloven. 

- Selskapet har gått ut i KV 22.juni 2017 med opplysninger om selskapet som beviselig må 
være feil; at Perlen har en omsetning på ca kr 1,910 mill og et underskudd på ca 0,34 mill 
må være feil. Feilen begrunnes med at ca 4 årsverk, bunkers, forsikring ++ beløper seg til 
langt mer enn dette. 

- Sjøansatte mistrives. 
- Sentrale politikere har vært kjent med dette i flere år uten å ha vist interesse for å rette 

opp feil. 
- Det gjøres oppmerksom på at to av medlemmene i Kontrollutvalget er inhabile i saken; disse 

er Iver A. Juell og Bjørn Vidar Bråthen. Årsaken er at begge personer hadde ledende 
funksjoner i selskapets ledelse og/eller styret. 

- Se underliggende og les vedlegg. Det er sannsynlig å tro at selskapet har tapt over 10 mill 
og fortsatt taper mye offentlige midler for hvert år som går. Det antas at det tapes mellom 
3 og 4 millioner kroner hvert år kun på driften av Perlen. 

  

  
Kragerø Fjordbåtselskap fra AS til IKS ---- Hva har skjedd: 
Tallene er hentet fra Proff/Gule sider for 2014 og selskapets Årsrapporter for 2016, 2015 og 2009. 
Andre kilder er selskapets hjemmeside merket Rutetider. 
  
Tallene og kommentarene bør vurderes i lys av følgende: 

I 2010 uttalte ordfører Kåre Preben Hegland (ref. KV) at han satt inn politisk «styring av 
selskapet for å få orden på økonomien.» 
I begrunnelsen for kjøp av Perlen ble det skrevet at effekten av dette kjøpet ville føre til 
lavere tilskudd i årene fremover. Hvor kan denne besparelsen dokumenteres? 
Kjøp av Perlen skulle medføre at behovet for mannskap ble redusert. Hva er da årsaken 
da til lønnskostnadene har økt så formidabelt.   
Dokumentert internregnskap for Perlen har ikke blitt fremlagt. 
At arbeidsmiljøet oppgis til å være tilfredsstillende bør ettergås i samsvar med 
gjennomførte undersøkelser av Vestmar Bedriftshelsetjeneste AS i 2016 og jan. 2007. 
Rapporten fra 2016 ser heller ikke ut til å ha blitt fremlagt noe sted.  
Det bør legges spesiell vekt på S. Larsens innlegg i 2.kap. i kolonne 2 der det 
fremkommer at Perlen ble kjøpt av en bekjent av daglig leder for en svært høy pris. 
Riktignok ble denne, etter påtrykk, (se styreref. fra 2015 på selskapets hjemmeside), lagt 
ut på Doffin, men da med en spec. som så ut til å være svært godt tilpasset denne båten. 
Om noe av dette medfører riktighet så vil det være svært alvorlig. 
  

  
  
Nøkkeltall og noen kommentarer KFS AS/IKS: 
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Salgsinntekter egenprod. er redusert fra 21,3 mill i 2010 og ned til 13 mill i 2016. 
Lønnskostnadene har økt med 2,8 mill på ett år fra 2015 til 2016. Hva er årsaken til 
dette? Hva har endret seg så kraftig dette året? 
Kiosksalg er redusert fra 594` til 29` fra 2015 til 2016? Hva skyldes dette? 
Egenkapitalen har blitt redusert med ca 11 mill fra 2010 til 2013 og 6,7 mill fra 2010 til 
2016. Hva er årsaken? 
Mulig også at IKS-et fikk en medgift fra eierne av AS-et på noen millioner? 
Tilskudd har økt fra 15,2 mill  i 2010 til 17,6 i 2015 og 20,5 i 2016. 

  
  
Om saken skal gjennomgås ytterligere anbefales følgende personer/steder som hjelp til å finne de 
faktiske forhold:   

Nåværende leder av selskapet; Inge O. Rønning Mob: 4000560 
Ansattevalgt i selskapets styre Terje Nygaard mob: 97527436 
Tillitsvalg i selskapet; Kenneth Apeland mob; 41242149 
Leder av selskapet fra 2005 til 2013. Helge Rognli 48959594. 
  

  
  
 



Feil i PDF konvertering: Filen "Bukkene som skulle passe havresekken" kunne ikke konverteres til pdf.
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Historiske nøkkeltall for Kragerø Fjordbåtselskap AS

2004 2009 2010 2015 2016

Salgsinntekter, egenprod. 8 743 026kr       17 741 168kr     21 355 366kr     14 105kr            13 065kr            

Offentlige tilskudd 7 013 329kr       14 265 735kr     15 218 216kr     17 586kr            20 490kr            

Sum inntekter 15 756 355kr     32 006 903kr     36 573 582kr     31 692kr            33 556kr            

Driftskostn (15 586 108)kr    (29 664 375)kr    34 468 952kr     31 103kr            33 495kr            

Driftsresultat 170 247kr          2 042 528kr       2 104 630kr       589kr                 61kr                   

Nto. Finansinnt 115 445kr          (1 338 335)kr      (1 444 829)kr      (289)kr                (155)kr                

Resultat 285 692kr          704193 659801 300 -93

Tilskudds% 0,45kr                45,00kr              42,00kr              55,00kr              56,00kr              

Egenkapital

Aksjekapital 136 600kr          136 600kr          136 600kr          

Annen egenkap. 3 657 740kr       9 642 901kr       10 302 702kr     

Sum egenkapital 3 794 340kr       9 779 501kr       10 439 302kr     3 873kr              3 743kr              

Tilskuddsprosent 44,50 % 44,50 % 41,50 % 55,50 % 61 %
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Kragerø Fjordbåtselskap AS - Nøkkeltall  2004 - 2010
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Historiske nøkkeltall for Kragerø Fjordbåtselskap AS
1995 1997 1999 2000 2001 2002 2003

Salgsinntekter, egenprod. 6 422 255kr       7 394 106kr       8 013 344kr       8 024 181kr       9 486 563kr       10 465 854kr     10 089 297kr     

Offentlige tilskudd 5 046 058kr       5 809 755kr       6 274 584kr       6 722 056kr       6 198 656kr       6 339 649kr       6 835 137kr       

Sum inntekter 11 468 313kr     13 203 861kr     14 287 928kr     14 746 237kr     15 685 219kr     16 805 503kr     16 924 434kr     

Driftskostn (11 433 998)kr    (13 441 099)kr    (13 931 195)kr    (15 384 231)kr    (15 539 921)kr    (18 072 264)kr    (16 174 454)kr    

Driftsresultat 34 315kr            (237 238)kr         356 733kr          (637 994)kr         145 298kr          (1 266 761)kr      749 980kr          

Nto. Finansinnt 413 360kr          319 544kr          619 900kr          566 080kr          709 781kr          699 911kr          421 046kr          

Resultat 447 675kr          82 306kr            976 633kr          (71 914)kr           855 079kr          (566 850)kr         1 171 026kr       

Egenkapital

Aksjekapital 136 600kr          136 600kr          136 600kr          136 600kr          136 600kr          136 600kr          136 600kr          

Reservefond 7 972 952kr       7 697 297kr       10 059 660kr     9 987 745kr       10 842 825kr     10 275 975kr     11 447 001kr     

Sum egenkapital 8 109 552kr       7 833 897kr       10 196 260kr     10 124 345kr     10 979 425kr     10 412 575kr     11 583 601kr     

Kragerø Fjordbåtselskap AS - Nøkkeltall  1995 -2003

 kr 12000 000
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«Perlens seilas mot land……..»  En oppsummering. 
 

Etter noen måneders iherdig jobb fra dgl.leder så ble det vedtatt i styret i KFS IKS å gå til innkjøp av 

hurtigbåten «Helgøy». Dette forslag ble s raskt godtatt og finansiert av Tfk og KK antagelig med 

bakgrunn i at disse (eierne) mente at de slapp svært billig unna ved å kjøpe denne hurtigbåten til kun 

7,5 mill og ikke en ny ferge til 50mill til 100 mill.  

Kjøpet skjedde mot de ansattes vilje og det ble heller ikke gjennomført noen behovsanalyse av 

objektiv karakter. 

Uten her å nevne flere detaljer synes oppsummeringen å bli følgende: 

- Perlen ble innkjøpt fra Vestlandet av en venn av dagl.leder. (en tilpasset forespørsel ble 
etter påtrykk lagt ut på DOFFIN) 

- Perlen ble annonser skulle starte rutekjøring 4.jan.2016. Startet først 7.mars 2016 
grunnet at båten ikke er sertifisert for kjøring i is. 

- Perlen ser ut til å være et miljøsvin. Ingen objektiv miljørapport er forelagt styret. Se 
under. 

- Perlen lager svært høy sjø og det er ikke fremlagt noen konsekvensanalyse av dette. 
- Perlen tar nesten ikke varetransport som f.eks sykler eller barnevogner. 
- Perlen har medført en sterk reduksjon av rutetilbudet for buss. 

 

 

Konklusjon: Dette er et feilkjøp og bør avhendes. Ny og tilpasset ferge må kontraheres. 

 

Perlen: Hva kan driftskostnadene være pr. dag, pr. uke og pr. år. 

Forutsetninger: 

Perlen driftes med: 

- 50 timers uke. I 50 uker pr år. Mannskapskost på kr 50t x kr 1200= 60`/uke og 3 
mill pr år. 

- 2 pers. pr. skift. Med en kost på kr 600,- pr mann/t. 
- Bunkersforbruk legges til et snitt på 120 liter pr.t. x 7 kr.pr. liter= 29,4` pr/uke 

og 1,47 mill pr år. 
- Forsikring, landstrøm, vedlikehold og skader antas å ligge på kr 300` pr år. 

 
Dette bør gi en årlig kost på kr 4,770 mill.  

Spørsmålet blir da; Hvor mye kjører denne inn pr. år? Om vi antar at Perlen kjører inn kr 

770` pr. år. så har vi et underskudd på kr 4 mill pr. år. 
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========================================================================= 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlagt ligger litt fakta som er skrevet i «Det skjer i Kragerø». 

I tillegg bør nevnes: 

Hurtigbåten Perlen. 

Motorene skal være nedjustert fra 800 HK til 500HK. 
Forbruk pr. time skal være opp mot 200 liter. (Marinediesel) 
Båten går i marsjfart 26 knop, men grunnet start/stopp og fartsbegrensninger i 
skjærgården så kan ikke Perlen utnytte farten maks. Om vi sammenligner med MF 
Kragerø som har marsjfart på 10 knop så kan vi regne at Perlen går kun 2 X MF Kragerø 
hva gjelder fart. 
Perlen tar maks 50 pers.(og vi ser her bort ifra at den ikke tar biler eller varer av noe slag 
varer) og MF Kragerø tar maks 350 pers. Dette betyr at MF Kragerø tar 7 X flere 
passasjerer enn Perlen. 

Til sammenligning på MF Kragerø. 

Motoren er av type Alpha og yter 1800 HK. 
Forbruk pr. time er opp til 120 liter. 

  

Om vi da setter først opp et miljøregnskap der vi måler pr. reisende person så vil det se slik ut: 

MF Kragerø: 120 liter pr time    =  0,34 liter pr. time pr. passasjer. 

          350 passasjerer  

Perlen:           200 liter pr. time                                   = 2 liter pr. time pr. pass.            Dette gir et 

forbruk på 6 ganger høyere enn MF Kragerø. 

                          50 passasjerer X 2 farstfaktor. 

  

Om vi gjør samme beregning sett ut fra antall tonn som begge båtene kan ta: 

MF Kragerø kan ta 350 pers x 75 kg= 26,25 tonn + 16 bil X 1000kg= 16 tonn. Totalt 42,25 tonn 

(andre varer regner vi ikke med.). = 2,84 liter pr.tonn. 

Perlen tar 50 pers X 75 kg= 3,75 tonn: Justert for dobbel hastighet gir dette: 26,67 liter pr. tonn. 

  

  

  

  

Du er her: Artikler > Opplev Kragerø > Ny hurtigbåt til Kragerø 



35/17 Kragerø Fjordbåtselskap IKS - bekymringsmelding - 17/13334-2 Kragerø Fjordbåtselskap IKS - bekymringsmelding : Perlens seilas mot land

Ny hurtigbåt til Kragerø 

Ny hurtiggående passasjerbåt med plass til 50 passasjerer og tilpasset for rullestolbrukere vil med en 

marsjfart på 26 knop gi økt antall avganger og opp til 65 % redusert reisetid på rutene. Båten har fått 

navnet «Perlen» gjennom en navnekonkurranse og blir satt inn i trafikk f.o.m. 4 januar. 

Tekst: Eva-Christina Skaarup Foto: Espen Johannessen 

  

Flere avganger og kortere reisetid 

  -Den nye båten vår gir oss mulighet til et tettere rutenett med hyppigere avganger og det vil bli 

lettere å komme seg fra og til byen for de som bor på øyene eller har hytte der, men også for… Les 

Mer 

Ny hurtiggående passasjerbåt med plass til 50 passasjerer og tilpasset for rullestolbrukere vil med en 

marsjfart på 26 knop gi økt antall avganger og opp til 65 % redusert reisetid på rutene. Båten har fått 

navnet «Perlen» gjennom en navnekonkurranse og blir satt inn i trafikk f.o.m. 4 januar. 

Tekst: Eva-Christina Skaarup Foto: Espen Johannessen 

  

Fakta 

Kjøpspris: 7,7 millioner kroner (Finansiering mulig pga. tilskudd fra Fylkeskommunen (3,7mill) og 

Kragerø Kommune) 

Alder: 10 år, nyrenovert 

Maks lengde 14,99m 

Maks bredde 4,65m 

Dyptgående 120cm 

Glassfiber/carbon materiell i skrog 

To Scania motorer a 500HK. (Motorene er nedjustert fra 800 HK) 

Hydraulisk landgang i baug 

Landgang på babord side 

Hydraulisk baugtruster 

50 passasjerer 

Fartsområde 4 (kan fint kjøre langs kysten) 

Tilnærmet universelt utformet 
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Arkivsak-dok. 17/02424-9 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Kragerø kontrollutvalg 30.10.2017 

 

 

 

   

 

 

Orienteringer fra revisor 30.10.2017 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har et påseansvar for at det blir gjennomført forsvarlig revisjon i kommunen. For å holde 

utvalget orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen, orienterer revisor kontrollutvalget 

fortløpende gjennom året. 

 

Saksopplysninger: 
Revisor orienterer om eventuelle aktuelle saker i den løpende revisjonen og oppdrag den jobber med i 

Kragerø kommune. 
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Arkivsak-dok. 17/02417-9 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Kragerø kontrollutvalg 30.10.2017 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 30.10.2017 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
 

1. Behandling i kommunestyret av saker fra/av særlig betydning for kontrollutvalget: 

a. 19.9.2017: Sak 66/17 Forslag til revidert «Skiensmodell» for tiltak mot svart arbeid og 

sosial dumping for Grenlandskommunene 

2. Vedr. forvaltningsrevisjon Boplikt i Kragerø kommune 

a. Oversendelse fra hovedutvalg for samfunn 

b. Møte mellom KU-leder og revisjonen 

3. Årsrapport og kontrollrapport 2016 skatteoppkreveren i Kragerø 

4. Varsel om tilsyn – Kragerø kommunes forvaltning av introduksjonsloven 

5. Temark høstkonferanse 8.11.2017 

6. Neste møte 

 

 

 

Vedlegg:  

Innspill til kontrollutvalget: Saksutskrift Gbnr 30-174 Konsesjon og boplikt 

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Kragerø kommune 

Årsrapport 2016 

Årsregnskap 2016 

Varsel om tilsyn – Kragerø kommunes forvaltning av introduksjonsloven 
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Kragerø kommune 
 

 

  side 1 av 4 

Saksutskrift 

Arkivsak-dok.  16/03674-10 
 
Saksbehandler Christina Malén Staulen 
 
 
 
 

Gbnr 30/174 Konsesjon og boplikt 

 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Hovedutvalg for samfunn   21.09.2017 37/17 

 
 
Hovedutvalg for samfunn   har behandlet saken i møte 21.09.2017 sak 37/17 
 
Møtebehandling 
Gotfred B. Nilsen (Ap) fremme følgende forslag til vedtak: 
 
I Kragerø skal en eiendom som har vært bolig, ha boplikt ved salg, selv om den har fungert 
som fritidsbolig i mange år. Det at man i søknader til kommunen og ved behandling av slike 
søknader har brukt betegnelsen fritidsbolig kan ikke oppheve denne hovedregelen. 
 
Administrasjonen burde derfor ha lagt denne saken fram for hovedutvalget. 
 
Inntil forholdet mellom forutsetningen om at eiendommer som har vært bolig skal omsettes 
som bolig, og eventuell bruk av betegnelsen fritidseiendom i søknader og innvilgning av 
søknad er avklart, skal slike saker legges fram for hovedutvalget. 
 
Dersom det dokumenteres at betegnelsen fritidseiendom i søknader og innvilgning av 
søknad faktisk formelt omgjør en bolig til fritidsbolig, må kommunens regelverk 
gjennomgås. Konsesjonsloven skal håndheves strengt, men rettferdig. Det må ikke være slik 
at en bolig som er kalt fritidsbolig i en søknad, skal få konsesjon, mens andre som ikke har 
hatt slike søknader inne, ikke får konsesjon. Saken oversendes kontrollutvalget. 
 
 
Votering 
Forslaget til Gotfred B. Nilsen (Ap) ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for samfunn  s vedtak/innstilling  
I Kragerø skal en eiendom som har vært bolig, ha boplikt ved salg, selv om den har fungert 
som fritidsbolig i mange år. Det at man i søknader til kommunen og ved behandling av slike 
søknader har brukt betegnelsen fritidsbolig kan ikke oppheve denne hovedregelen. 
 
Administrasjonen burde derfor ha lagt denne saken fram for hovedutvalget. 
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Inntil forholdet mellom forutsetningen om at eiendommer som har vært bolig skal omsettes 
som bolig, og eventuell bruk av betegnelsen fritidseiendom i søknader og innvilgning av 
søknad er avklart, skal slike saker legges fram for hovedutvalget. 
 
Dersom det dokumenteres at betegnelsen fritidseiendom i søknader og innvilgning av 
søknad faktisk formelt omgjør en bolig til fritidsbolig, må kommunens regelverk 
gjennomgås. Konsesjonsloven skal håndheves strengt, men rettferdig. Det må ikke være slik 
at en bolig som er kalt fritidsbolig i en søknad, skal få konsesjon, mens andre som ikke har 
hatt slike søknader inne, ikke får konsesjon. Saken oversendes kontrollutvalget 
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Bygningsmyndigheten har blitt bedt om å uttale seg om delegert vedtak av 31.07.17, 
konsesjon for erverv av eiendom gbnr. 30/174. 
 
Saksfremstilling 
Kragerø kommune fattet delegert vedtak om konsesjon for erverv av eiendom gbnr. 30/174 
31.07.17. Vedtakets vurderinger er at Kragerø kommune har en streng praksis med hensyn 
på å opprettholde bosetting på eiendommer som er, eller har vært benyttet som helårsbolig. I 
dette tilfelle ble det innvilget konsesjon til bruk som fritidsbolig fordi det i tidligere kommunale 
vedtak er lagt til grunn at eiendommen er en fritidsbolig. Den 06.06.2000 ble det gitt delegert 
vedtak om tilbygg/påbygg fritidsbolig/hytte. Den 09.12.2001 ble det gitt delegert vedtak om 
sanitæranlegg og utslipp til separat avløpsanlegg til hytte. Eiendommen har dermed blitt 
vurdert som godkjent brukt til fritidsbolig av Kragerø kommune i om lag 17 år. Dette gjør at 
en godkjenning av konsesjonssøknaden i realiteten kun innebærer en videreføring av 
godkjent bruk av eiendommen.  
 
Rådmannens vurdering 
Omgjøring av begunstiget vedtak uten klage følger av forvaltningsloven (fvl.) §35:  
 
Et forvaltningsorgan kan omgjøre sitt eget vedtak uten at det er påklaget dersom 
a) endringen ikke er til skade for noen som vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser eller  
b) underretning om vedtaket ikke er kommet fram til vedkommende og vedtaket heller ikke er offentlig 
kunngjort, eller  
c) vedtaket må anses ugyldig.  
 
Foreligger vilkårene etter første ledd, kan vedtaket omgjøres også av klageinstansen eller av annet 
overordnet organ. 
 
Dersom hensynet til andre privatpersoner eller offentlige interesser tilsier det, kan klageinstans eller 
overordnet myndighet omgjøre underordnet organs vedtak til skade for den som vedtaket retter seg 
mot eller direkte tilgodeser, selv om vilkårene etter første ledd bokstav b eller c ikke foreligger. Melding 
om at vedtaket vil bli overprøvd, må i så fall sendes ham innen tre uker etter at det ble sendt melding 
om vedtaket, og melding om at vedtaket er omgjort må sendes ham innen tre måneder etter samme 
tidspunkt. Gjelder det overprøving av vedtak i klagesak, må melding om at vedtaket er omgjort likevel 
sendes vedkommende innen tre uker. 
 
Annet og tredje ledd gjelder ikke for kommunale, fylkeskommunale eller statlige organer som er 
klageinstans etter § 28 annet ledd første eller annet punktum. Statlige klageinstanser kan likevel 
oppheve vedtak som må anses ugyldige. 
 
De begrensninger i adgangen til å omgjøre et vedtak som er forutsatt i første, annet og tredje ledd, 
gjelder ikke når endringsadgangen følger av annen lov, av vedtaket selv eller av alminnelige 
forvaltningsrettslige regler. 

 
 
 
Et enkeltvedtak er i utgangspunktet bindende for forvaltningen. Endring av et vedtak til 
ugunst for parten er som hovedregel ikke tillatt. Det finnes imidlertid unntakstilfeller der et 
vedtak kan endres til ugunst for en part, jf. fvl.§35 tredje ledd og alminnelige 
forvaltningsrettslige prinsipper, jf. femte ledd.  
 
Bygningsmyndigheten kan ikke se at det foreligger hjemmel til å endre vedtak av 31.07.17 i 
fvl.§35 første ledd og annet ledd.  
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For å omgjøre etter tredje ledd er det to absolutte frister. For det første må melding om at 
vedtaket vil bli overprøvd være sendt den omgjøringen vil være til skade for, innen 3 uker 
etter at vedkommende ble underrettet om vedtaket. Det er utvilsomt at fristen er oversittet.  
 
Hensynet bak fristene er at den som har oppnådd en fordel ved det opprinnelige vedtaket, 
skal kunne innrette seg relativt trygt etter at fristen har gått ut. Helt trygg kan man imidlertid 
ikke være, da det fremdeles kan være adgang til omgjøring etter uskrevne regler, jf. fvl.§35 
femte ledd. Omgjøring etter disse reglene beror på en interesseavveining mellom private og 
offentlige interesser. For at omgjøring skal kunne skje, må de hensyn som taler for omgjøring 
veie vesentlig tyngre enn de som taler mot. Det må foreligge et klart og kvalifisert behov for 
omgjøring, som veier tyngre enn partens interesser. I dette tilfelle er vedtaket om konsesjon 
for erverv av eiendommen fattet på bakgrunn av tidligere administrative vedtak, fra 16 og 17 
år tilbake i tid. Det er mulig at de tidligere administrative vedtakene inneholder 
tilblivelsesmangler (prosessuelle kompetansemangler), for eksempel feil ved 
saksbehandlingen, feil ved det faktum avgjørelsen bygger på, uriktige forutsetninger for 
skjønn. Selv om disse vedtakene har virket inn på avgjørelsen, er praksisen slik at vedtaket 
nå likevel ikke blir kjent ugyldig dersom dette ville være til skade for part i saken, med mindre 
han selv er å bebreide. Hva som har hendt under saksbehandlingen for 16 og 17 år siden, er 
vanskelig å si, men realiteten er at eiendommen har fremstått som godkjent fritidseiendom i 
om lag 17 år. 
 
Endelig vil vi minne om at det kan bli spørsmål om erstatning for tap omgjøringen påfører en 
part. Dette gjelder hvis omgjøringen er uberettiget. Denne risikoen må Hovedutvalget 
vurdere hvis man velger å omgjøre vedtaket.  
 
 RETT UTSKRIFT 
DATO 26.september.2017 
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Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato

Ingjerd Nomme 15.02.2017

Telefon Deres referanse Vår referanse
92211543 2017/7586

Postadresse Besøksadresse: Sentralbord

Postboks 2412 Se www.skatteetaten.no 800 80 000

3104 Tønsberg Org.nr: 991733078 Telefaks

skatteetaten.no/sendepost 33 74 12 00

Kommunestyret i Kragerø kommune
Postboks 128
3791  KRAGERØ

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for 
Kragerø kommune

1.       Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av "Instruks for skatteoppkrevere" av 8. april 2014.

Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne i saker som vedrører 
skatteoppkreverfunksjonen, og plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål. Skattekontoret søker 
gjennom mål- og resultatstyring å legge til rette for best mulig resultater for skatteoppkreverfunksjonen. 
Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverfunksjonen er "Instruks for skattekontorenes 
styring og oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. 

Grunnlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksjonen er "Instruks for skattekontorenes 
kontroll av skatteoppkreverne" av 1. februar 2011. 

Skattekontoret har ansvaret for å avklare at skatteoppkreverfunksjonen utøves tilfredsstillende i henhold til 
gjeldende regelverk på følgende områder:
 Intern kontroll
 Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet
 Skatte- og avgiftsinnkreving
 Arbeidsgiverkontroll

Riksrevisjonen har ansvaret for revisjon av skatteoppkreverfunksjonen. Skatteetaten utfører oppgavene med 
kontroll av skatteoppkreverfunksjonen. 

2. Om skatteoppkreverkontoret 

2.1     Bemanning

Sum årsverk til skatteoppkreverfunksjonen iht. skatteoppkreverens årsrapporter:
Antall årsverk 2016 Antall årsverk 2015 Antall årsverk 2014

3,1 3,1 3,1

Antall årsverk inkluderer 0,7 årsverk disponert av Arbeidsgiverkontrollen i Grenland. 
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3. Måloppnåelse

3.1 Skatte- og avgiftsinngang

Skatteregnskapet for Kragerø kommune viser per 31. desember 2016 en skatte- og avgiftsinngang1 til 
fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 989 609 555 og utestående 
restanser2 på kr 44 563 751, herav berostilte krav på kr 140 635. Skatteregnskapet er avlagt av kommunens 
skatteoppkrever 27. januar 2017. Skattekontoret har etter søknad fra skatteoppkrever fått innvilget utsatt frist 
til 27. januar 2017.

3.2 Innkrevingsresultater

Vi har gjennomgått innkrevingsresultatene per 31. desember 2016 for Kragerø kommune.

Resultatene viser følgende:
Totalt 
innbetalt 
i MNOK

Innbetalt 
av 
sum krav 
(i %)

Resultat-
krav 
(i %)

Innbetalt av 
sum krav (i %) 
forrige år

Innbetalt av 
sum krav (i %) 
regionen

Restskatt personlige skattytere 2014 32,14 95,95 94,50 93,82 94,46
Arbeidsgiveravgift 2015 172,79 98,79 99,00 99,07 99,83
Forskuddsskatt personlige skattytere 2015 47,95 99,39 98,50 98,86 99,01
Forskuddstrekk 2015 320,99 99,55 99,60 99,57 99,93
Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2015 32,67 99,79 99,90 99,84 99,91
Restskatt upersonlige skattytere 2014 8,45 93,51 94,00 98,57 98,81

3.3 Arbeidsgiverkontroll

Skatteoppkreveren for Kragerø kommune er tilsluttet Arbeidsgiverkontrollen i Grenland. 

Resultater for den interkommunale kontrollordningen per 31. desember 2016 viser følgende iht. 
skatteoppkreverens resultatrapportering:
Antall 
arbeidsgivere

Minstekrav 
antall kontroller
(5 %)

Antall utførte
kontroller i 
2016

Utført 
kontroll
2016 (i %)

Utført 
kontroll 
2015 (i %)

Utført 
kontroll
2014 (i %)

Utført kontroll
2016 region (i %)

4196 210 92 2,2 5,2 5,0 4,7

Arbeidsgiverkontrollordningen har i tillegg utført 7 personallistekontroller, samt deltatt i et formalisert 
tverretatlig samarbeid mot arbeidsmarkedskriminalitet (A-Krim). 

4. Kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

Skattekontoret har i 2016 ikke gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreverkontoret. Siste stedlige 
kontroll ble avholdt 20. november 2015.

                                                
1

Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene
2

Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav



37/17 Referatsaker 30.10.2017 - 17/02417-9 Referatsaker 30.10.2017 : Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Kragerø kommune

2017/7586      Side 3 av 3

Skattekontoret har i 2016 gjennomført kontorkontroll av skatteoppkreverkontoret for områdene intern 
kontroll, skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll.  

5. Resultat av utført kontroll

 Intern kontroll

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at skatteoppkreverens overordnede 
interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk. 

 Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskap

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at regnskapsføringen, rapporteringen 
og avleggelsen av skatteregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig 
uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret.

 Skatte- og avgiftsinnkreving

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at utførelsen av innkrevingsarbeidet 
og oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.

 Arbeidsgiverkontroll

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at utførelsen av 
arbeidsgiverkontrollen i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk. Arbeidsgiverkontrollen 
utføres imidlertid ikke i et tilstrekkelig omfang da det er utført 2,2 % kontroller mot et krav på 5 %.

Med hilsen

Ingvill Helstad

avdelingsdirektør

Avdeling for innkreving

Skatt sør

Else-Gunn P. Halvorsen

Kopi til:
Kontrollutvalget for Kragerø kommune
Skatteoppkreveren for Kragerø kommune
Riksrevisjonen

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer



37/17 Referatsaker 30.10.2017 - 17/02417-9 Referatsaker 30.10.2017 : Årsrapport 2016



37/17 Referatsaker 30.10.2017 - 17/02417-9 Referatsaker 30.10.2017 : Årsrapport 2016



37/17 Referatsaker 30.10.2017 - 17/02417-9 Referatsaker 30.10.2017 : Årsrapport 2016



37/17 Referatsaker 30.10.2017 - 17/02417-9 Referatsaker 30.10.2017 : Årsrapport 2016



37/17 Referatsaker 30.10.2017 - 17/02417-9 Referatsaker 30.10.2017 : Årsrapport 2016



37/17 Referatsaker 30.10.2017 - 17/02417-9 Referatsaker 30.10.2017 : Årsrapport 2016



37/17 Referatsaker 30.10.2017 - 17/02417-9 Referatsaker 30.10.2017 : Årsrapport 2016



37/17 Referatsaker 30.10.2017 - 17/02417-9 Referatsaker 30.10.2017 : Årsrapport 2016



37/17 Referatsaker 30.10.2017 - 17/02417-9 Referatsaker 30.10.2017 : Årsrapport 2016



37/17 Referatsaker 30.10.2017 - 17/02417-9 Referatsaker 30.10.2017 : Årsrapport 2016



37/17 Referatsaker 30.10.2017 - 17/02417-9 Referatsaker 30.10.2017 : Årsrapport 2016



37/17 Referatsaker 30.10.2017 - 17/02417-9 Referatsaker 30.10.2017 : Årsrapport 2016



37/17 Referatsaker 30.10.2017 - 17/02417-9 Referatsaker 30.10.2017 : Årsregnskap 2016



37/17 Referatsaker 30.10.2017 - 17/02417-9 Referatsaker 30.10.2017 : Årsregnskap 2016



37/17 Referatsaker 30.10.2017 - 17/02417-9 Referatsaker 30.10.2017 : 171010 Varsel om tilsyn

 
Saksbeh.:  Berit Aarnes, 35 58 62 32 
 

Vår dato 
09.10.2017 

Vår ref. 
2017/4206 

 

Deres dato 
 

Deres ref. 
 

    
    
    
Postadresse Besøksadresse Telefon E-post 
Postboks 2603 Gjerpensg. 14, Bygg F, Skien 35 58 61 00 fmtepost@fylkesmannen.no  
3702 Skien Organisasjonsnummer Telefaks Internett 
 974 762 684 35 52 85 90 www.fylkesmannen.no/telemark  

 
Kragerø kommune  
Postboks 128  
3791 KRAGERØ 
 
 

             
 
 
Varsel om tilsyn - Kragerø kommunes forvaltning av introduksjonsloven 
 
Fylkesmannen i Telemark åpner med dette tilsyn med Kragerø kommune. Tilsynet gjelder 
kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne 
innvandrere (introduksjonsloven).  
 
Fylkesmannens hjemmel for å føre tilsyn 
Introduksjonsloven § 23 gir fylkesmannen hjemmel til å føre tilsyn med kommunenes oppfyllelse 
av plikten etter kapittel 2 til 4 og § 25 tredje og fjerde ledd. Tilsynshjemmelen omfatter også 
forskrifter som er gitt i medhold av disse bestemmelsene. 
 
Formålet med tilsynet 
Tilsynets formål er å bidra til økt etterlevelse av loven og kvalitet i den kommunale 
tjenesteproduksjonen. Brudd på introduksjonsloven kan ha rettssikkerhetsmessige konsekvenser for 
deltakerne. Det kan også ha samfunnsøkonomiske konsekvenser gjennom forsinkelse i den enkeltes 
overgang til utdanning eller til arbeid. 
 
Tema for tilsynet 
Individuell plan for deltakere i introduksjonsprogram, jf. introduksjonsloven § 6 og § 19 første ledd. 
 
Tilsynet vil omfatte om kommunen sikrer: 

 Kravene til den individuelle planen for introduksjonsprogrammet i § 6. 
 Kravene til den individuelle planen for opplæring i norsk og samfunnskunnskap i § 19 første 

ledd og forskrift om læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. 
 Den individuelle planen for opplæring i norsk og samfunnskunnskap skal inngå som en del 

av den individuelle planen for introduksjonsprogrammet. 
 
Tilsynet omfatter ikke individuell plan for de som bare deltar i opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap etter introduksjonsloven §§17 og 18, og ikke har denne opplæringen som en del 
av et introduksjonsprogram. 
 
 
Hvem tilsynet omfatter 
Tilsynet retter seg mot kommunen som ansvarlig for forvaltningen av introduksjonsloven. 
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Fylkesmannen vil i tilsynet intervjue følgende personer i kommunen: 
 

 Rådmannen 
 Kommunalsjef med ansvar for introduksjonsloven 
 Ansvarlig leder for arbeidet med introduksjonsloven 
 Saksbehandlere/programveiledere 
 Deltakere i programmet 

 
Siden kommuner er ulikt organisert, vil endelig oversikt over deltakere først bli klart etter kontakt 
med kommunen. 
 
Gjennomføring av tilsynet 
Foreløpig tidsplan er som følger: 
 
1.11.17 Frist for innsending av dokumentasjon til fylkesmannen 
6.12.17 Åpningsmøte, gjennomgang av saksmapper og intervjuer 
Uke 51 Utsendelse av foreløpig tilsynsrapport 
Uke 3 Frist for kommunen på foreløpig tilsynsrapport 
Januar Sluttmøte med kommunen 
Jan/feb Utsendelse av endelig tilsynsrapport 
 
Det tas forbehold om endringer i planen. 
 
Vi ber om at kommunen finner egnet sted for åpningsmøte, gjennomgang av saksmapper, intervjuer 
og sluttmøte. 
 
Kontaktperson 
Vi ber om at kommunen oppnevner en kontaktperson for dette tilsynet og melde det til 
fylkesmannen så snart som mulig. Kontaktperson og tilsynsleder hos fylkesmannen er 
seniorrådgiver Berit Aarnes, e-post fmtebar@fylkesmannen.no og telefon 35 586232. 
 
Innsending av dokumentasjon 
Vi ber Kragerø kommune om å sende inn den dokumentasjonen som fremgår av vedlegg 2 i dette 
brevet. Dokumentasjonen må være hos fylkesmannen seinest 1.november.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Solrun Nistad Fleischer  Berit Aarnes 
utdanningsdirektør seniorrådgiver 
 
 
Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift 
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Vedlegg 
 
Kontrollspørsmål 
Dokumentasjonskrav 
Gjennomføring av tilsynet
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Arkivsak-dok. 17/02426-9 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Kragerø kontrollutvalg 30.10.2017 
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