
Meeting Book: Telemark kontrollutval (13.11.2017) 

Telemark kontrollutval 

Date: 2017-11-13T12:00:00 

Location: Fylkeshuset, Songavatn 
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Arkivsak-dok. 17/00121-45 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Telemark kontrollutval 09.11.2017 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 

 

Forslag frå sekretariatet: 
Innkallinga er godkjent. 
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Arkivsak-dok. 17/00121-46 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Telemark kontrollutval 09.11.2017 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll 28.09.2017 

 

Forslag frå sekretariatet: 
Protokoll 28.09.17 er godkjent. 

 

 

 
 

 

Vedlegg:  

Protokoll 28.09.17 
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Møteprotokoll  
 

Telemark kontrollutval 

 
Dato: 28.09.2017 kl. 10:00-14:00 
Sted: Fylkeshuset, Nisser 
Arkivsak: 17/00121 
  
Til stede:  Per Lykke (leiar), Einfrid Daghild Halvorsen, Karianne Hansen, Tor Erik 

Baksås, Leif Refsdal 
  
  
Andre: Fylkesrådmann Evensen, Utdanningssjef Galdal, Styreleder Fagskolen Jørund 

Ruud 
 Telemark kommunerevisjon: Revisor Birgitte Holmberg, forvaltningsrevisor 

Geir Kaste Dahle (24/17) og Kirsti Torbjørnson (25/17) 

Temark: Line Bosnes Hegna 

 
Protokollfører: Line Bosnes Hegna 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

5/17 17/00121-30 Godkjenning av innkalling  3 

Møteprotokoll 

5/17 17/00121-31 Godkjenning av protokoll 15.06.17 4 

6/17 17/00121-38 Godkjenning av protokoll 14.09.17 5 

Saker til behandling 

22/17 16/05874-5 
Oppfølging av forvaltningsrevisjon om endringsarbeid - økt 

gjennomføring i vidaregåande skule – Telemark fylkeskommune. 
6 

23/17 16/14028-3 Oppfølging av kontrollutvalets vedtak - Betaling for skuletrurar - 7 
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etterleving av gratisprinsippet. 

24/17 16/14096-8 Forvaltningsrevisjonsrapport - oppfølging av politiske vedtak 8 

25/17 17/12689-1 
Rullering av plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 - Telemark 

fylkeskommune 
9 

26/17 17/12375-1 
Overordna revisjonsstrategi 2017 - Telemark fylkeskommune 

 
10 

27/17 17/03044-7 Orientering frå revisor – 28.09.2017 11 

28/17 17/07850-2 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 - Telemark fylkeskommune 12 

29/17 17/03043-5 Referatsaker 28.09.2017 13 

30/17 17/03042-4 Eventuelt 28.09.2017 14 

    

 

 
Skien, 28.09.2017 

 

 

Per Lykke       Line Bosnes Hegna 

Kontrollutvalgsleiar      Sekretær 
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Møteinnkalling 

5/17 Godkjenning av innkalling  

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Telemark kontrollutval 28.09.2017 5/17 

 

 

Forslag frå sekretariatet: 

 

Innkallinga er godkjent. 

 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Innkallinga er godkjent. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

5/17 Godkjenning av protokoll 15.06.17 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Telemark kontrollutval 28.09.2017 5/17 

 

 

Forslag frå sekretariatet: 

 

Protokoll 15.06.17 er godkjent. 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Protokoll 15.06.17 er godkjent. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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6/17 Godkjenning av protokoll 14.09.17 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Telemark kontrollutval 28.09.2017 6/17 

 

 

Forslag frå sekretariatet: 

 

Protokoll 14.09.17 er godkjent. 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Protokoll 14.09.17 er godkjent. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

22/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjon om endringsarbeid - økt 

gjennomføring i vidaregåande skule – Telemark fylkeskommune. 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Telemark kontrollutval 28.09.2017 22/17 

 

 

Forslag frå sekretariatet: 

 

Saka leggast fram utan forslag til vedtak i påvente av fylkesrådmannens orientering.  

 

 

Møtehandsaming 

Fylkesopplæringssjefen Galdal orienterte utvalet om oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapporten.  

 

Forslag til vedtak:  

«Kontrollutvalget har fått en grundig redegjørelse om administrasjonen oppfølging av 

forvaltnignsrevisjonsrapport «økt gjennomføring i videregående skule». Kontrollutvalget er 

godt fornøyd med oppfølgingen og tar redegjørelsen til orientering». 

 

Votering 

Kontrollutvalgets vedtak enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak  

«Kontrollutvalet har fått en grundig redegjørelse om administrasjonen oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapport «økt gjennomføring i videregående skule». Kontrollutvalet er 

godt fornøyd med oppfølgingen og tar redegjørelsen til orientering». 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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23/17 Oppfølging av kontrollutvalets vedtak - Betaling for skuleturar - 

etterleving av gratisprinsippet. 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Telemark kontrollutval 28.09.2017 23/17 

 

 

Forslag frå sekretariatet: 

 

Kontrollutvalet tek Fylkesmannens tilsynsrapport og melding om avslutta tilsyn til 

orientering.  

 

 

Møtehandsaming 

Utdanningssjefen orienterte om saken. 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalet tek Fylkesmannens tilsynsrapport og melding om avslutta tilsyn til 

orientering.  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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24/17 Forvaltningsrevisjonsrapport - oppfølging av politiske vedtak 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Telemark kontrollutval 28.09.2017 24/17 

 

 

Forslag frå sekretariatet: 

 

Tilråding til fylkestinget: 

 

Telemark fylkeskommune bør:  
- Sikre at manglande gjennomføring av vedtak blir synleg i rapporteringssystemet. 

- Sikre at administrasjonens praksis for tolking av og avklaringar om vedtak er omforent med 

politisk nivå. 

 

 

Møtehandsaming 

Forvaltningsrevisor Geir Kastet Dahle la frem rapporten for utvalet. Fylkesrådmannen 

kommenterte på rapporten. 

 

Votering 

Forslag om tillegg: Kontrollutvalet tar rapporten til etterretning og stiller seg bak anbefalingene. 

 

Forslag til vedtak med tillegg enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalet tar rapporten til etterretning og stiller seg bak tilrådingane. 

 

Tilråding til fylkestinget: 

 

Telemark fylkeskommune bør:  
- Sikre at manglande gjennomføring av vedtak blir synleg i rapporteringssystemet. 

- Sikre at administrasjonens praksis for tolking av og avklaringar om vedtak er omforent med 

politisk nivå. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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25/17 Rullering av plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 - Telemark 

fylkeskommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Telemark kontrollutval 28.09.2017 25/17 

 

 

Forslag frå sekretariatet: 

 

Kontrollutvalet rullerar plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019. Følgande prosjekt 

prioriterast:  

 

- Bypakke Grenland 

- Offentlege anskaffingar 

- Kunst og kultur 

- Tannhelse 

- Vidaregåande opplæring - eigedomsforvaltning 

 
Prosjekta er ikkje satt opp i prioritert rekkefølgje og kontrollutvalet står fritt til å velje det prosjektet 

dei sjølv ønskjer. 

  

Kontrollutvalet ber revisjonen presentere prosjektplan for ønska forvaltningsrevisjon i neste 

kontrollutvalsmøte. 
 

 

 

Møtehandsaming 

Forvaltningsrevisor Kirsti Torbjørnson gikk gjennom notat om de ulike prosjektene som står 

på listen og ber om at utvalet planlegger dei neste to prosjekta. 

 

Forslag til vedtak: «Kontrollutvalet rullerer plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 og 

følgende prosjekt bestilles i prioritert rekkefølge: 
- Bypakke Grenland 

- Journalføring og arkiv 

- Offentlig anskaffingar» 

 

Votering 

Kontrollutvalgets vedtak enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalet rullerer plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 og følgende prosjekt bestilles 

i prioritert rekkefølge: 
- Bypakke Grenland 

- Journalføring og arkiv 

- Offentlig anskaffingar» 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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26/17 Overordna revisjonsstrategi 2017 - Telemark fylkeskommune 

 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Telemark kontrollutval 28.09.2017 26/17 

 

 

Forslag frå sekretariatet: 

 
Saka vert teken til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 

Revisor Birgitte Holmberg la frem revisjonsstrategien for regnskapsåret 2017. 

 

Votering 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Saka vert teken til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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27/17 Orientering frå revisor – 28.09.2017 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Telemark kontrollutval 28.09.2017 27/17 

 

 

Forslag frå sekretariatet: 

 
Kontrollutvalet tek saka til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 

Revisor orienterte om nummerert brev om fagskolen. 

 

Votering 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalet tek saka til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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28/17 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 - Telemark fylkeskommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Telemark kontrollutval 28.09.2017 28/17 

 

 

Forslag frå sekretariatet: 

 
Kontrollutvalet innstiller følgjande til Fylkestinget:  
 

Fylkestinget vedtek framlegg til budsjett for 2018 for kontroll og tilsyn i Telemark fylkeskommune 

med ei ramme på kr. 4 049 000.  

 

Kontrollutvalet sitt budsjettframlegg skal følgje saka til fylkestinget (via fylkesutvalet). 

 

 

Møtehandsaming 

Kontrollutvalget gikk gjennom budsjettforslaget og gjorde reduksjonar, nye tall er: 

Møtegodtgjørsle/tapt arbeidsforteneste: 440 000 

Reise/diett: 40 000 

Selskapskontroll/konsulentkjøp: 0 

 

Votering 

Forslag med endring enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalet innstiller følgjande til Fylkestinget:  
 

Fylkestinget vedtek framlegg til budsjett for 2018 for kontroll og tilsyn i Telemark fylkeskommune 

med ei ramme på kr. 3  809 000.  

 

Kontrollutvalet sitt budsjettframlegg skal følgje saka til fylkestinget (via fylkesutvalet). 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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29/17 Referatsaker 28.09.2017 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Telemark kontrollutval 28.09.2017 29/17 

 

 

Forslag frå sekretariatet: 

 

Sakene takast til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 
- Sekretær orienterte om  VIGO IKS    

- Utvalet blir gjerne med Porsgrunn KU på studietur til Oslo i 2018 

- Forslag til vedtak vedrørende NDLA rapport II 

 

Votering 

Kontrollutvalgets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

I forbindelse med forvaltningsrevisjonen av NDLA er det avdekket uregelmessige forhold 

rundt habiliteten til en eller flere ansatte i NDLA som også har vært ansatt og/eller hatt 

vesentlige eierinteresser hos NDLA sin hovedleverandør Cerpus AS. Det må undersøkes 

hvorvidt denne sammenkoblingen har påvirket anbudskonkurranser og andre fordeler til 

fordel for Cerpus på en uregelmessig måte. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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30/17 Eventuelt 28.09.2017 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Telemark kontrollutval 28.09.2017 30/17 

 

 

Klikk her for å skrive inn tekst. 
 

Møtehandsaming 

 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 17/07850-4 
Sakshandsamar Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Telemark kontrollutval 13.11.2017 

 

 

 

   

 

 

Budsjett for kontroll og tilsyn 2018  

 

Forslag frå sekretariatet: 

Kontrollutvalet innstiller følgjande til Fylkestinget:  
 

Fylkestinget vedtek framlegg til budsjett for 2018 for kontroll og tilsyn i Telemark fylkeskommune med 

ei ramme på kr. 3  900 000.  

 

Kontrollutvalet sitt budsjettframlegg skal følgje saka til fylkestinget (via fylkesutvalet). 

 
 

 

 

Saksopplysningar: 
Kontrollutvalget handsama budsjett for kontroll og tilsyn 2018 i møte 28.09.17. I handsaminga blei det 

opplyst frå sekretariatet at posten med namn selskapskontroll og konsulentkjøp som var foreslått med kr 

90 000, refererte seg til eit konkret prosjekt som var avslutta og at denne posten ikkje lenger var aktuell. 

Dette var feilopplysning frå sekretariatet. Denne posten er knytta til kostnader til selskapskontrollar som 

kontrollutvalet skal kunne gjennomføre i 2018. Selskapskontrollar er ikkje ein del av driftstilskuddet til 

Telemark kommunerevisjon, så difor må det inn som ein eigen post i budsjettforslaget frå kontrollutvalet. 

Sekretariatet legg difor opp saken på nytt, med korrekte opplysningar og ber kontrollutvalet ta stilling til 

kva beløp som skal settast av til selskapskontroll i 2018. 

 

Vurdering frå sekretariatet: 
Ein «normal standard rapport» på selskapskontroll kostar om lag 50 000. Sekretariatet foreslår som 

opprinneleg satt opp kr 90 000. Då er det rom for å gjennomføre ein nokon større selskapskontroll, 

eventuelt 2 mindre i løpet av året. 
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Arkivsak-dok. 17/15264-1 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Telemark kontrollutval 13.11.2017 

 

 

 

   

 

 

Prosjektplan - Forvaltningsrevisjon av Bypakke Grenland 

 

Forslag frå sekretariatet: 
Kontrollutvalet bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Bypakke Grenland» i tråd med den framlagte 

prosjektplanen.  

 

 

Bakgrunn for saka: 
Telemark kontrollutval behandla i møtet 28.09.2017 sak 25/17, Rullering av plan for forvaltningsrevisjon. 

Følgande vedtak blei fatta:  

 

Kontrollutvalet rullerer plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 og følgende prosjekt bestilles i 

prioritert rekkefølge:  
- Bypakke Grenland  

- Journalføring og arkiv  

- Offentlig anskaffingar»  

 

 

Saksopplysningar: 
I tråd med bestillinga frå kontrollutvalet har Telemark kommunerevisjon utarbeida ein prosjektplan for 

forvaltningsrevisjonsprosjektet av Bypakke Grenland. Kontrollutvala i Porsgrunn og Skien har også 

bestilt prosjektet og får forlagt likelydande prosjektplan.  

 

Aktuelle tema for forvaltningsrevisjonen er:  

1. Undersøke om rutinar for samordning mellom ordiner verksemd og prosjektorganisasjonen i 

Bypakke Grenland er nytta og fungerer etter hensikta.  

 

Her vil det sjåast nærmare på det horisontale samspelet mellom dei seks uavhengige 

samarbeidspartnarane. Revisjonen vil rette særskilt merksemd mot samordninga av slutningar i ordinær 

verksemd, og mot samspelet innad i den politiske styringsgruppa, i den administrative 

koordineringsgruppa og i prosjektkontoret.  

 

2. Undersøke om rutinar for styring- og rapporteringslinjer mellom ordiner verksemd og 

prosjektorganisasjonen i Bypakke Grenland er nytta og fungerer etter hensikta. 
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Under dette temaet vil revisjonen sjå nærmare på det vertikale samspelet mellom den ordinære 

verksemda, den politiske styringsgruppa, den administrative koordineringsgruppa og prosjektkontoret.  

Dei vil rette særleg merksemd mot porteføljestyringa, og mot handtering av uventa hendingar.  

Prosjektet avgrensas til å rette oppmerksemd mot samspelet mellom samarbeidspartane. Revisjonen vil 

trekke inn enkelte prosjekt for å eksemplifisere dette samspelet, men dei vil ikkje undersøke om desse 

prosjekta har bidratt til måloppnåing.  

 

Når det gjeld om porteføljestyringa fungerer etter hensikta vil prosjektet avgrensast mot å undersøke om 

prosjekta er gjennomført eller pågår, har ønska effekt og bidrar til måloppnåing.  

 

Ved undersøkinga om bypakkas tiltak for å handtere hendingar er følgt kan det være aktuelt for 

revisjonen å trekke inn enkeltprosjekt for å eksemplifisere handteringa. Dei vil ikkje sjå på om tiltaka har 

ført til korrigering med ønska effekt og om dei bidreg til måloppnåing.  

 

Forslaget til plan beskriv nærmare dei konkretiseringar, avgrensingar og metodeval revisjonen ser for seg 

i prosjektet.  

 

Forvaltningsrevisjonen kan starte opp i februar 2018 med leveranse av rapport hausten 2018. 

 

Telemark kommunerevisjon IKS v/Hildegunn Rafdal legg fram prosjektplanen i møtet. 

 

Vurdering frå sekretariatet: 
Sekretariatet vurderer problemstillingar, vinklingar og metodar å vere i tråd med Plan for 

forvaltningsrevisjon 2016-2019 og intensjonane bak denne og foreslår derfor at prosjektplanen blir 

vedteke slik den ligg føre.  

 

 

Vedlegg:  

- Prosjektplan  - Bypakke Grenland 
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Utarbeidet dato: 

 

Okt.17/hra 

Prosjekt: 
 
750 017 Bypakke Grenland 
 

 
 

1 
 

 
Prosjektplan 

1. Bakgrunn, bestilling og formål  

I tråd med vedtatte planer for forvaltningsrevisjon for Porsgrunn kommune, Skien kommune 

og Telemark fylkeskommune, og vedtak i kontrollutvalget i Porsgrunn, jf. sak 8/17, 

kontrollutvalget i Skien, jf. saksframlegg og vedtak i sak 4/17, og kontrollutvalget i Telemark, 

jf. sak 25/17, legges det fram et forslag til prosjektplan for en felles forvaltningsrevisjon av 

Bypakke Grenland.  

Forvaltningsrevisjon av Bypakke Grenland er i utgangspunktet ikke prioritert vedtatt i Plan 

for forvaltningsrevisjon for Siljan kommune. I Overordna analyse for Siljan kommune står det 

at Bypakke Grenland er forslått som forvaltningsrevisjon i fylkeskommunen, og det kan være 

relevant for samarbeidskommunene å delta. I avsnittet ovenfor ser vi at kontrollutvalgene i 

Porsgrunn og Skien er positive til å gjøre dette som en felles forvaltningsrevisjon. Siden Siljan 

kommune også er med i Bypakke Grenland, foreslår vi at kontrollutvalget i Siljan inviteres til 

å delta i forvaltningsrevisjonen og at denne prosjektplanen legges fram for dem. 

 

Bystrategi Grenland: I 2008 inngikk kommunene Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan, samt 

Telemark fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbaneverket (nåværende 

Jernbanedirektoratet) et samarbeid. I følge fylkeskommunens nettsider har 

Bystrategisamarbeidet ansvar for å samordne politiske prosesser innen areal, transport og 

klima, og sikre oppfølging av felles politiske vedtak. Det gjelder blant annet en felles areal- 

og transportplan kalt ATP Grenland for perioden 2014-2025, Bypakke Grenland fase 1, 

perioden 2015-2025 (ikke Bamble), og belønningsavtalene med staten for periodene 2013-

2016 og 2017-2020 (ikke Bamble).1 

 

                                                           
1 Regjeringen ønsker en miljøvennlig byutvikling, og har startet et arbeid med å inngå byvekstavtaler mellom 
stat, fylkeskommuner og kommuner om forpliktene samarbeid om finansiering av miljøvennlig transport. I en 
artikkel på egne nettsider, skriver Regjeringen at det er inngått flere slike byvekstavtaler, og at det er aktuelt å 
inngå en tilsvarende avtale for blant annet Grenland, datert 17.02.17. Vi får opplyst at Bystrategisamarbeidet er 
pådriver for å få på plass en slik avtale og legge til rette for å gjennomføre Bypakke Grenland fase 2. Det 
forventes oppstart av forhandlingene om en byvekstavtale i 2018. 
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Det er opprettet en politisk styringsgruppe som har det øverste ansvaret i 

bystrategisamarbeidet. Telemark fylkeskommune har sekretariatsfunksjonen i samarbeidet. 

 

Organisering i Bypakke Grenland2 

Målet med Bypakke Grenland fase 1 er todelt. Veksten i persontrafikk skal i hovedsak 

komme innen gange, sykkel og kollektivtransport, og bypakka skal bidra til at Grenland blir et 

attraktivt sted å bo og arbeide.  For å nå disse målene skal det gjennomføres en lang rekke 

større og mindre prosjekter. Det skilles mellom regionale prosjekter som er av felles 

interesse for alle, og lokale prosjekter som gjelder primært for den enkelte kommune.  Det 

er vedtatt en investeringsramme på 2,67 mrd. kroner (2015 kr). Om lag halvparten 

finansieres med bompenger, mens resten finansieres med statlige, fylkeskommunale og 

kommunale midler.  

Mål, økonomiske rammer og konkrete prosjekter i Bypakke Grenland besluttes i den 

ordinære virksomhetsstyringen – i fylkesting og by- og kommunestyrer. Målsetninger og 

konkrete prosjekter framgår av et fireårig handlingsprogram. Den årlige revideringen av 

dette programmet sammen med årlige budsjettvedtak, legger i stor grad rammene for neste 

års arbeid i bypakka. Hvert 4. år gjøres en større rullering av bypakka. Det skal gjøres i 2018. 

Den ovennevnte politisk styringsgruppa har det øverste ansvaret for å koordinere og følge 

opp porteføljen av prosjekter i bypakka i tråd med vedtatte mål og økonomiske rammer. 

(Bamble deltar ikke i dette arbeidet). 

Neste nivå er en administrativ koordineringsgruppe som jobber mer operativt, og har blant 

annet ansvar for å godkjenne mandater for større prosjekter. Mandatene henter sine 

føringer fra det politisk vedtatte handlingsprogrammet, og godkjente mandater fungerer 

som gjennomføringsavtaler mellom partene.   

Det er også opprettet et prosjektkontor. Prosjektkontoret har et koordinerende ansvar for 

Bypakke Grenland og skal bistå alle samarbeidspartnerne i like stor grad. Vi får opplyst at 

medarbeiderne i kontoret formelt sett er ansatt i fylkeskommunen, men kontoret er gitt en 

uavhengig rolle, jf. Prop.nr. 134 S og Handlingsprogrammet for Bypakke Grenland. 

Prosjektkontoret har ansvar for å utarbeide forslag til mandater, samt koordinere og følge 

opp vedtatte prosjekter. Kontoret utarbeider også forslag til den fireårige handlingsplanen 

og årsplaner.  

                                                           
2 Kilder: Bypakke Grenland Handlingsprogram 2015-2018, og Rutiner for prosjektstyring og økonomi i Bypakke 
Grenland fase 1. revidert 03.04.2017. 
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Det operative ansvaret for å utføre det enkelte prosjekt ligger hos vegeier. Det innebærer at 

ansvaret for måloppnåelse og økonomi i det enkelte prosjekt tillegges den vegeier som har 

ansvaret for gjennomføring av prosjektet. 

Rapporteringsrutiner for prosjekter i bypakka følger samme regler som ordinære 

vegprosjekter i de respektive organisasjonene. I tillegg utarbeides det en samlet årsrapport 

som fremlegges for fylkesting og by- og kommunestyrer, og tertialrapporter som legges fram 

for administrativ koordineringsgruppe og politisk styringsgruppe. Tertialrapportene skal bl.a. 

inneholde informasjon om evt. avvik i forhold til årsbudsjett og prosjektramme. Partenes 

representanter i prosjektkontoret står ansvarlig for sin organisasjons samlede rapportering 

minimum hvert tertial eller slik den enkelte prosjektplan (til det enkelte prosjekt) definerer.  

 

Risikoområder – samspill mellom ordinær virksomhetsstyring og prosjektstyring 

I Bypakke Grenland er det gjort flere organisatoriske grep. For det første har seks uavhengige 

samarbeidspartnere3 valgt å jobbe sammen om sentrale samfunnsoppgaver. De har til dels 

ulik organisering og ulik beslutningsstruktur.  For det andre har samarbeidspartnerne valgt å 

etablere en prosjektorganisasjon som skal koordinere bypakka/bypakkeprosjektene. Dette 

krever gode mekanismer for samordning mellom samarbeidspartene, et godt system for 

prioritering mellom prosjekter, og en felles forståelse av ansvars- og oppgaveplassering i 

henholdsvis ordinær virksomhet og prosjektorganisasjon.  Videre handler det om å finne et 

godt balansepunkt mellom ordinær virksomhets behov for styring og kontroll, og 

prosjektorganisasjonens behov for handlingsrom.  

For det tredje benyttes porteføljestyring. I denne styringsformen skal en jevnlig vurdere, 

basert på et oppdatert faktagrunnlag, hvilke prosjekter som skal prioriteres og hvilke 

økonomiske og faglige justeringer som må gjøres i pågående prosjekter for å nå de 

overordnede målsetningene. En har valgt porteføljestyring, blant annet fordi i alle bypakker 

er det usikkert om tiltakene vil gi ønskede resultater.4 Med en jevnlig vurdering av effekten 

av tiltakene, mener en at usikkerheten kan reduseres. Statens vegvesen skriver: «I de 

helhetlige bymiljøavtalene bør det derfor være et opplegg for faglig utredning og evaluering 

slik at porteføljestyringen baseres på oppdatert kunnskap. Dersom det viser seg at 

tiltakspakken må justeres for å nå målene i avtalen, gjøres det gjennom det avtalte systemet 

for styring.5» 

                                                           
3 Skien, Porsgrunn, Siljan, Telemark fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet 
4 Bypakke Grenland handlingsprogram 2015-2018, 03.06.15 og 02.09.16 
5 Bypakke Grenland fase 1, Forslag til bompengeordning og porteføljestyring, Statens vegvesen Region sør, 
5.juni 2013 
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Det er gjort flere utredninger og vedtak i Bypakke Grenland. Videre har bypakka blitt 

kvalitetssikret av eksterne aktører, jf. prop. nr. 134 S (2014-2015). De seks 

samarbeidspartene har i tillegg utarbeidet dokumentet Rutiner for prosjektstyring og 

økonomi i Bypakke Grenland fase 1 (kalles også kvalitetssikringsrutiner).  

Selv om disse dokumentene gjør at Bypakke Grenland framstår som et gjennomarbeidet 

prosjekt, vil det være usikkerhet og risiko når en har ambisiøse mål og mange 

enkeltprosjekter som skal gjennomføres for å nå disse målene. Kjente risikoområder er økte 

kostnader eller forsinket framdrift i enkeltprosjekter. I tillegg kan uklare, kompliserte eller 

langsomme samordnings-, styrings- og rapporteringslinjer mellom samarbeidspartene i 

ordinær virksomhet og prosjektorganisasjonen øke risikoen for at bypakkas målsetninger 

ikke nås. Vi mener derfor at denne forvaltningsrevisjonen bør se nærmere på organisering 

og styring av bypakka.   

 

2. Aktuelle temaer for forvaltningsrevisjon 

 

1. Undersøke om rutiner for samordning mellom ordinær virksomhet og 

prosjektorganisasjonen i Bypakke Grenland er brukt og fungerer etter 

hensikten. 

 

Her vil det være aktuelt å se nærmere på det horisontale samspillet mellom de seks 

uavhengige samarbeidspartnerne. Vi vil rette særlig oppmerksomhet mot samordningen av 

beslutninger i ordinær virksomhet, og mot samspillet innad i den politiske styringsgruppa, i 

den administrative koordineringsgruppa og i prosjektkontoret.   

 

2. Undersøke om rutiner for styrings- og rapporteringslinjer mellom ordinær 

virksomhet og prosjektorganisasjonen i Bypakke Grenland er brukt og 

fungerer etter hensikten. 

 

Her vil det være aktuelt å se nærmere på det vertikale samspillet mellom ordinære 

virksomhet, den politiske styringsgruppa, den administrative koordineringsgruppa og 

prosjektkontoret.  Vi vil rette særlig oppmerksomhet mot porteføljestyringen, og mot 

håndtering av uventede hendelser.  
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3. Avgrensning 

Dette prosjektet vil rette oppmerksomheten mot samspillet mellom samarbeidspartene. Vi 

vil trekke inn enkeltprosjekter for å eksemplifisere dette samspillet. Vi vil ikke undersøke om 

disse enkeltprosjektene har bidratt til måloppnåelse.   

Vi vil undersøke om porteføljestyringen fungerer etter hensikten. Her kan det være aktuelt å 

trekke inn enkeltprosjekter for å eksemplifisere denne styringsformen. Vi avgrenser oss mot 

å undersøke om prosjektene som er gjennomført eller pågår, har ønsket effekt og bidrar til 

måloppnåelse.  

Vi vil undersøke om bypakkas tiltak for å håndtere uventede hendelser, er fulgt. Her kan det 

være aktuelt å trekke inn enkeltprosjekter for å eksemplifisere håndteringen. Vi vil ikke 

undersøke om disse tiltakene har ført til korrigeringer med ønsket effekt og bidrar til 

måloppnåelse.   

 

4. Kilder for revisjonskriterier 

Aktuelle kilder for revisjonskriterier kan være: 

 Prop. 134 S (2014-2015) Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i 

Telemark og Innst. 393 S (2014-2015) 

 Prosjektveiviseren, Direktoratet for forvaltning og IKT 

 Program for bedre styring i staten, Direktoratet for økonomistyring 

 Belønningsavtalene, første 2013-2016 og andre 2017-2020 

 Lokalpolitiske vedtak  

 Rutiner for prosjektstyring og økonomi i Bypakke Grenland fase 1, Administrativ 

koordineringsgruppe 

 Bypakke Grenland handlingsprogram 2015-2018, første versjon datert 03.06.15 og 

andre versjon datert 02.09.16. 

  

5. Metode 

Datainnsamling vil i hovedsak skje ved: 

 Intervju med sentrale ledere og ansatte. 

 Det kan være aktuelt å intervjue deltakere i den politiske styringsgruppen og den 

administrative koordineringsgruppen. 
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 Dokumentanalyse, herunder politiske vedtak, strategi- og plandokumenter, 

rutiner/prosedyrer, budsjett, rapportering og regnskap.  

 Gjennomgang av et utvalg av enkeltprosjekter, både for å se på hvordan rutinene for 

samordning og styrings- og rapporteringsrutinene har fungert i praksis.  

 Det kan også være aktuelt å trekke inn enkeltprosjekter for å undersøke hvordan 

porteføljestyring og uventede hendelser er håndtert. 

 

6. Oppstart og leveranse 

Vi vurderer ressursomfanget av denne prosjektplanen til å tilsvare en mindre 

forvaltningsrevisjon for hver kommune (ca. 150-200 timer per kommune og 250-300 for 

fylkeskommunen). Det kan være behov for å justere anslaget når vi har startet arbeidet, men 

vi mener at det rimelig god sikkerhet for at det ikke kreves mer ressurser enn denne. 

Vi kan starte opp forvaltningsrevisjonen i februar 2018 og levere rapport høsten 2018. 

Nærmere avklaring med kontrollutvalget om leveringstidspunkt, gjøres våren 2018.  
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Arkivsak-dok. 17/14786-1 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Telemark kontrollutval 13.11.2017 

 

 

 

   

 

 

Bestilling av selskapskontroll 

 

Forslag frå sekretariatet: 
Kontrollutvalet ber Telemark kommunerevisjon IKS om å utføre ein selskapskontroll med tema 

«Oppfølging av eigarskapsmelding og andre føringar for eigarskap». Prosjektplan leggast fram i  fyrste 

mogelege møte.  

 

 

Bakgrunn for saka: 
Kontrollutvalet behandla plan for selskapskontroll 2016-2019 i møtet 19.05.2016, sak 20/16. Fylkestinget 

behandla saka 07.06.2016 i sak 57/16. Vedtaket blei likelydande som kontrollutvalet si innstilling. 

 

«Fylkestinget vedtek plan for selskapskontroll for 2016-2019 som den ligg føre, med følgjande prosjekt 

prioritert:  

 Gjennomføring av verksemd/Visma flyt skole 

 Oppfølging av eigarskapsmelding og andre føringar for eigarskap 

 Styresamansetjing – styreevaluering og valprosess 

 Samfunnsansvar og etikk 

 Gjennomføring av verksemd – måloppnåing 

 Samordning av føringar for eigarskap 

 

Kontrollutvalet får fullmakt til å endre planen i perioden ved behov.  

 

Saksopplysningar: 
Kontrollutvalet vil saman med fleire kontrollutval få lagt fram prosjektplan på ein felles selskapskontroll 

av VIGO IKS.  

 

Andre prosjektet på planen er «Oppfølging av eigarskapsmelding og andre føringar for eigarskap». I plan 

for selskapskontroll står det følgjande om dette prosjektet:  

 

Telemark fylkeskommune har nedfelt prinsipp for styring frå eigar i eigarskapsmeldinga. Det kan være 

aktuelt med ein eigarskapskontroll retta mot oppfølging av eigarskapmeldinga, oppfølginga av tilrådingar 

gitt etter tidlegare eigarskapskontrollar og ein kontroll av om forvaltninga av eigarskapen elles er i 

samsvar med tilrådingar frå KS. Folkevaltopplæring, fullmakter, avklaringar og rapportering til 

kommunestyret bør undersøkjast. Ein slik kontroll vil normalt ikkje vere retta mot noko særskilt selskap, 

men det kan vere aktuelt med stikkprøver i utvalde selskap.  
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Vurdering frå sekretariatet: 
Kontrollutvalet vedtok plan for selskapskontroll 2016-2019 med prosjekta i prioritert rekkefølgje. 

Sekretariatet har difor satt opp det andre prosjektet på planen i forslag til vedtak. Utvalet har fullmakt til å 

endre planen i perioden og står derfor fritt til å velje eit anna prosjekt.  

 

 

Vedlegg:  

- Plan for selskapskontroll 2016-2019 
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Om Telemark kommunerevisjon IKS 
 
Telemark kommunerevisjon IKS er eit av dei største interkommunale revisjonsselskapa i 
landet. Alle dei 18 kommunane i Telemark, kommunane Larvik og Lardal i Vestfold og 
Telemark fylkeskommune er eigarar av selskapet. Vi utfører revisjon og andre tenester for 
eigarane våre og andre kommunale/fylkeskommunale aktørar. 
 
Frå 2015 har vi innleidd fagleg og administrativt samarbeid med dei interkommunale 
revisjonsordningane Buskerud kommunerevisjon IKS, Vestfold kommunerevisjon og 
Sandefjord distriktsrevisjon.  
 
Telemark kommunerevisjon IKS har brei erfaring med selskapskontroll og gjer 
forvaltningsrevisjon av kommunal verksemd innanfor mange område, og med ulike 
innfallsvinklar. Våre tilsette har samfunnsfagleg, økonomisk og juridisk utdanning på 
mastergradsnivå, og har god kompetanse innan offentleg forvaltning.  
 
 
Du kan lese meir på vår nettstad www.tekomrev.no. 
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1 Innleiing 
1.1 Bakgrunn 
Fylkeskommunen/kommunen kan engasjere seg i verksemder og leggje ulike oppgåver til 

fristilte organisasjonsformer som interkommunalt samarbeid, interkommunale selskap, 

aksjeselskap o.l. Fylkestinget/kommunestyret står i stor grad fritt til å velje kva 

organisasjonsform slik verksemd skal ha. Kva organisasjonsform fylkestinget vel, har mykje å 

seie for kva høve fylkestinget har til å styre verksemda. Selskapa, som er sjølvstendige 

rettssubjekt, har eigne styringsorgan, og er regulert av særskilt lovgiving, som mellom anna 

regulerer tilhøvet mellom eigarane (fylkeskommunen/kommunen) og selskapet sitt 

styringsorgan.  

 

Viktige vilkår for folkevald styring er open informasjon, etikk og kontroll. Ei evaluering av 

offentleglova1 viser at kunnskapen om lova i sjølvstendige offentlige rettssubjekt er lav. 

Vidare viser evalueringa at mange offentlege selskap, sjølv om dei forvaltar til dels svært 

store offentlege verdiar, får få innsynsrav. Mange meiner at ressursbruken på å etablere 

rutinar, system og kompetanse i organisasjonen er urimeleg i forhold til det lave talet på 

innsynskrav som dei får.  

 

NIBR har undersøkt korleis norske kommunar tek omsyn til god folkevald styring over den 

delen av verksemda som er organisert i selskap.2 Dei fleste som vart spurde i undersøkinga 

meiner at kommunestyret ikkje får nok informasjon og ikkje er godt nok orientert, og at 

kontrollrutinane ikkje er tilstrekkelige.  

 

Dette gir utfordringar når det gjeld demokratisk styring, innsyn i og kontroll med verksemda.  

 

1.2 Kontrollutvalet sitt ansvar for planlegging av selskapskontroll 
Kommunelova § 77 nr. 5 og kontrollutvalsforskrifta § 13 slår fast at kontrollutvalet skal sjå til 

at det er kontroll med forvaltninga av kommunen sine interesser i selskap m.m. 

Kontrollutvalet skal sjå til at kommunen får ein plan for gjennomføring av selskapskontroll. 

Planen skal byggje på ei overordna analyse av kommunen sitt eigarskap. Analysen skal ha 

fokus på risiko og kva som er vesentleg i kommunen sitt eigarskap. Kommunestyret skal 

vedta planen. Dette skal skje seinast innan utgangen av året etter at kommunestyret er 

konstituert. 

                                                      
1 Gjennomført av Oxford research i 2015 på oppdrag frå Justisdepartementet 

(http://www.oxfordresearch.no/media/270943/evaluering_av_offentleglova_oxford_research.pdf ) 
2 Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR) på oppdrag frå Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 2015:1 (www.nibr.no)  
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Kontrollutvalet i Telemark fylkeskommune har bedt Telemark kommunerevisjon IKS om å 

utarbeide analyse og forslag til plan for selskapskontroll. Vårt forslag viser aktuelle tema for 

selskapskontroll i Telemark fylkeskommune. Forslaget byggjer på ei vurdering av risiko og 

vesentlegheit. Det er fylkestinget som løyver ressursar til selskapskontroll og avgjer kva for 

kontrollar fylkeskommunen gjer. 

 

Telemark fylkeskommune er medeigar i Telemark kommunerevisjon IKS og Agder og 

Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS. Telemark kommunerevisjon IKS er ikkje uavhengig i 

høve til desse to selskapa, og vi har difor ikkje vurdert behovet for selskapskontroll her.  

 

 

1.3 Kven kan bli kontrollert? 
Reglane om selskapskontroll gjeld kommunalt og fylkeskommunalt eigarskap i 

interkommunale selskap (IKS), aksjeselskap (AS) og interkommunale samarbeid etter 

kommunelova § 27 når desse er sjølvstendige rettssubjekt. Kontrollen kan også gjelde 

dotterselskap til desse organa.  

Selskapskontroll gjeld ikkje for stiftelsar (er ikkje eigde av nokon), fylkeskommunale føretak 

(er ein del av fylkeskommunen) og andre organisasjonsformer enn dei tre vi har nemnt. 

 

 

1.4 Selskapskontroll - innhald og omgrep 
 

Omgrepet selskapskontroll dekkjer to former for kontroll: 

 

- Eigarskapskontroll: Kontroll med korleis fylkeskommunen/kommunen utøver 

eigarskap i selskap – forholdet mellom fylkestinget/kommunestyret og eigarorganet 

- Forvaltningsrevisjon i selskap: Kontroll med korleis selskapa vert styrte og drivne 

 



33/17 Bestilling av selskapskontroll - 17/14786-1 Bestilling av selskapskontroll : Plan for selskapskontroll - TFK

Forslag til plan for selskapskontroll 2016-2019 – Telemark fylkeskommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS  

 
 

5 

 
 

Ein eigarskapskontroll er i hovudsak retta mot fylkeskommunen. Hovudspørsmålet i ein 

eigarskapskontroll er om fylkeskommunen har retningsliner for utøving av eigarskap, og om 

retningslinene er i samsvar med gjeldande reglar og tilrådingar for godt eigarskap. Vidare 

undersøkjer vi om den som utøver eigarskap på vegne av fylkeskommunen gjer det i samsvar 

med gjeldande reglar og fylkestinget sine vedtak og føresetnader. 

 

Drift og aktivitetar i selskapet kan en undersøkje gjennom ein forvaltningsrevisjon, på same 

måte som ein kan gjere forvaltningsrevisjon av fylkeskommunen si verksemd. Dei fleste 

tema og vinklingar kan undersøkjast gjennom ein forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon 

skal gjerast i samsvar med god kommunal revisjonsskikk3 og er regulert i kommunelova § 77 

nr. 4 og i kontrollutvalsforskrifta og revisjonsforskrifta. 

 

 

1.5 Gjennomføring og rapportering av kontrollen 

Iverksetting av selskapskontroll 
Fylkestinget skal vedta plan for selskapskontroll og skal stille ressursar til rådevelde for 

gjennomføringa. Kontrollutvalet skal sjå til at eigarskapskontroll eller forvaltningsrevisjon blir 

gjennomført. Det er vanlig og føremålstenleg at fylkestinget gir kontrollutvalet mynde til å 

gjere endringar i planen.  

 

                                                      
3 God kommunal revisjonsskikk innan forvaltningsrevisjon er definert i RSK 001, utgitt av Noregs 

kommunerevisorforbund 

Selskapskontroll
Kommuneloven § 77 nr 5 - kontrollutvalets plikt til å påse at det blir utført selskapskontroll

Kommuneloven § 80 - rett til innsyn heleide kommunale selskap

Kontrollutvalgsforskriften kapittel 6

Eigarskapskontroll 
Obligatorisk

Kontrollutvalgsforskriften § 14 første ledd

Forvaltningsrevisjon
Frivillig

Kontrollutvalgsforskriften § 14 andre ledd
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Avtalen fylkeskommunen har med Telemark kommunerevisjon IKS dekkjer ikkje 

selskapskontroll. Gjeldande ordning er at kontrollutvalet ber om tilbod på ein kontroll, og 

vurderer bestilling ut frå tilbodet.  

 

Gjennomføring av eigarskapskontroll og forvaltningsrevisjon 
Det er ikkje stilt krav om kvalifikasjonar for den som skal gjennomføre eigarskapskontroll. 

Det er heller ikkje stilt metodiske krav til eigarskapskontrollen. Det vanlige er at revisor gjer 

eigarskapskontroll, eventuelt kontrollutvalet sitt sekretariat.  

 

Forvaltningsrevisjon i selskap skal gjennomførast av revisor i samsvar med god kommunal 

revisjonsskikk og gjeldande kvalifikasjonskrav for forvaltningsrevisjon.  

 

Ein eigarskapskontroll er vanlegvis mindre ressurskrevjande enn ein forvaltningsrevisjon. 

 

Innsynsrett 
Kommunelova § 80 regulerer innsynsrett i selskap for kontrollutvalet og fylkeskommunen sin  

revisor. Innsynsretten gjeld i interkommunale selskap, interkommunalt samarbeid som er 

organisert som sjølvstendig rettssubjekt og aksjeselskap med kommunale/fylkeskommunale 

eigarar. 

 

Det er ikkje innsynsrett i selskap som har private eller statlige medeigarar. Her kan 

eigarorganet gi kontrollutvalet innsynsrett gjennom vedtektene. Dersom innsynsretten ikkje 

er regulert i vedtektene, må kontrollutvalet be styret om samtykke til innsyn, eventuelt etter 

avklaring med eigarane.  

 

Rapportering om eigarskapskontroll og forvaltningsrevisjon 
Etter gjennomført eigarskapskontroll eller forvaltningsrevisjon lagar vi ein rapport til 

handsaming i kontrollutvalet. Kontrollutvalet skal rapportere sitt arbeid til fylkestinget. 

Denne rapporteringa skjer normalt ved at kontrollutvalet sender rapporten med si innstilling 

til vedtak til fylkestinget for handsaming.   
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2 Eigarskap i Telemark fylkeskommune    
2.1 Eigarskapsmelding 
Telemark fylkeskommune har eigarskapsmelding med tilhørande eigarskapsstrategi. 

Eigarskapsstrategien blei sist oppdatert i desember 2015. Fylkesutvalet vedtok 

eigarskapsstrategien 18.02.16 og fylkestinget 28.04.16. Eigarskapsmeldinga blei sist justert i 

mars 2016 og vedteke av fylkesutvalet 14.04.16 og fylkestinget 28.04.16. 

 

 

2.2 Fylkeskommunen sitt eigarskap 
Vi har henta oversikt over fylkeskommunen sitt eigarskap frå eigarskapsmeldinga, Proff.no 

og Brønnøysundregistra. Der det ikkje er samsvar, nyttar vi informasjonen frå dei offentlege 

registra. Vi kan ikkje seie med sikkerhet at fylkeskommunen har andre eigarskap enn det 

som kjem fram her. 

 

Oversikta går fram av vedlegg. I oversikta har vi med eigarskap i interkommunale samarbeid 

etter kommunelovens § 27 som er sjølvstendige rettssubjekt, interkommunale selskap og  

aksjeselskap. Fylkeskommunen har også eigarinteresse i andre verksemder som er 

organisert på anna måte, mellom anna Telemark Utviklingsfond. Kommunelova § 80 gir ikkje 

innsynsrett til å gjere selskapskontroll i slike organisasjonsformer. Det er uklart om 

kontrollutvalet har innsynsrett etter vedtektene. Telemark utviklingsfond har nedfelt i eigne 

vedtekter at rekneskapet skal godkjennast av fylkestinget. Dette kan tale for at 

kontrollutvalet har innsynsrett. Deltakarane bør avklare og sikre innsynsretten til 

kontrollutvala gjennom vedtektene. 

 

Administrativt har fylkeskommunen saksansvarlege for dei ulike selskapa, slik at det er ein 

tilsett med eit særskilt ansvar for kvart selskap. Selskapa er fordelt på tilsette ut frå 

fagområde.   

 

 

2.3 Gjennomførte selskapskontrollar 
For Telemark fylkeskommune er følgjande kontrollar gjennomførte i perioden 2012-2015: 

 

Selskap Tema/tilrådingar 

Gea Norwegica Geopark IKS Det blei gjort en eigarskapskontroll i 2014. Selskapet 

fekk tilråding om registrering i styrevervregister, 

utarbeiding av instruks til styret og daglig leder og at 

revisor og kontrollutval blir varsla om 
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representantskapsmøter. Kommunen fekk tilrådingar 

knytt til eigarskapsmeldinga, både knytt til innhald og 

at meldinga er forankra i selskapa, samt vurdere behov 

for eigarmøter. 

 

Skien Dalen Skipsselskap AS Det blei gjort en eigarskapskontroll for alle 

eigarkommunane i 2014. Selskapet fekk tilrådingar om 

styrets rolle, ansvar og handleplikt, registrering i 

styrevervregisteret, etiske retningslinjer, offentlig 

støtte og avklare om offentleglova og regler om 

offentlege anskaffingar gjeld for selskapet, 

protokollføring av fullmakt for møtande i 

generalforsamling og at innkalling sendast kommunes 

revisor. 

Kommunen blei tilrådd at dei saman med dei andre 

eigarane forsikrar seg om at selskapets eigenkapital er 

forsvarleg, at det er korrekte fullmakter og 

gjennomføre hensiktsmessig folkevaldopplæring. 

 

Vest Telemark PPT IKS  Tema for eigarskapskontrollen var om det var etablert 

rutinar for å følgje opp eigarskapen, og om desse vart 

følgde. Kontrollen blei gjort i 2013. 

 

Det var m.a. gitt tilråding til eigarane om å revidere 

selskapsavtala. Enkelte formelle manglar ved selskapet 

var påpeikt. 

 

Raulandsakademiet AS Eigarskapskontroll i 2013. Kommunen blei tilrådd å 
følgje opp vedtaket om å ta initiativ i høve utøving av 
eigarskap.  
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3 Prioriteringar i denne planperioden 
 

3.1 Eigarskapskontroll 
Vårt forslag om prioritering av tema for eigarskapskontroll byggjer på ei overordna analyse 

av kvar risikoen ligg og kva som er vesentleg i fylkeskommunen sitt eigarskap. Bakteppet for 

vurderinga er gjeldande reglar for dei aktuelle selskapsformene, KS sine tilrådingar for godt 

eigarskap, fylkeskommunen si eigarmelding og resultat av tidligare selskapskontrollar i 

fylkeskommunen. 

 

Føringar for eigarskap og opplæring av eigarrepresentantar (anbefaling 1- 8) 
Telemark fylkeskommune har nedfelt prinsipp for styring frå eigar i eigarskapsmeldinga. Det 

kan vere aktuelt med ein eigarskapskontroll retta mot oppfølging av eigarskapsmeldinga, 

oppfølging av tilrådingar gitt etter tidlegare eigarskapskontrollar og ein kontroll av om 

forvaltninga av eigarskapen elles er i samsvar med tilrådingar frå KS. Folkevaltopplæring, 

fullmakter, avklaringar og rapportering til kommunestyret bør undersøkjast. En slik kontroll 

vil normalt ikkje vere retta mot noko særskilt selskap, men det kan være aktuelt med 

stikkprøver i utvalde selskap.   

 

Styre - evaluering og val (tilråding 9-14) 
Det er eigar sitt ansvar å sjå til at den samla kompetansen i styret er tilpassa selskapet si 

verksemd. Vi rår kommunen til å undersøke korleis kommunen som eigar sikrar at selskap 

har godt samansette og godt fungerande styre. I denne undersøkinga vil vi særleg sjå på 

valprosess, styresamansetjing, styreinstruks og krav om evaluering av styret sitt arbeid i 

fleire selskap.  

 

Samordning av føringar for eigarskap – fleire eigarar 
Telemark fylkeskommune har mykje eigarskap felles med kommunar og andre 

fylkeskommunar. Det kan føre til at eigarane set ulike krav til selskapet knytt til 

eigarskapsutøving, og målsetningar og styring av selskapa kan vere motstridande. Vi rår 

kommunen til å undersøkje i kva grad føringar og forventningar til eigarutøving og selskap 

blir samordna mellom eigarane og formidla til selskapa. 
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3.2 Forslag om forvaltningsrevisjon i selskap 

Samfunnsansvar og etikk (tilråding 15 - 19) 
I eigarskapsmeldinga har Telemark fylkeskommune mellom anna stilt krav om registrering i 

styrevervregisteret. Det er også lagt føringar om lønn og godtgjersle. Det kan vere aktuelt å 

undersøke om kommunen har gjort eigne forventningar kjent for selskapa og om selskapa 

har følgd dei opp. Det er også aktuelt å undersøke om kommunen gjennom sitt eigarskap 

bidrar til å ivareta samfunnsansvar og etiske høve i selskapa, i tråd med dei tilrådingar som 

er gitt. Her kan det også vere aktuelt å undersøke om selskapa følgjer reglane om offentleg 

innsyn, offentlige innkjøp, offentleg stønad. Aktuelle selskap kan her til dømes vere VIGO 

IKS, eit av fergeselskapa eller eit vegfinansieringsselskap. 

 

Gjennomføring av verksemd - måloppnåing 
Kollektivtrafikk 

Telemark fylkeskommune er medeigar i Brevik fergeselskap IKS. Selskapet blei organisert 

som eit interkommunalt selskap i 2013. Denne endringa samt at selskapet er ansvarleg for 

viktige tenester for kommunen gjer at det kan vere aktuelt med forvaltningsrevisjon i 

selskapet. I tillegg til å sjå på gjennomføring av verksemd og måloppnåing, kan det vere 

aktuelt å undersøke oppfølging av reglane om offentlegheit og offentlege anskaffingar og 

kommunen sine forventningar til selskapet om samfunnsansvar og etikk. 

 

Telemark fylkeskommune er også medeigar i Kragerø fjordbåtselskap IKS, som skal drive 

kollektivtransport i skjergarden i Kragerø. Selskapet var tidligare organisert som eit 

aksjeselskap, og er no organisert som eit IKS. Denne endringa, samt at selskapet er ansvarleg 

for tenester som er viktige for fylkeskommunen, gjer at det kan være aktuelt med 

forvaltningsrevisjon i selskapet. Ein tidlegare kontroll ga tilrådingar om oppfølging av reglane 

om offentlegheit og offentlege anskaffingar, noko som kan vere aktuelt å undersøke no  

etter at organiseringa av selskapet er endra. 

 

 

Vidaregåande opplæring – forvaltningssystem 

VIGO IKS er eigd av alle fylkeskommunane i landet i fellesskap og er lokalisert i Skien. 

Selskapets formål er mellom anna å utvikle/vidareutvikle, eie og/eller drifte  

fylkeskommunanes felles inntaks- og forvaltningssystem for elevar/læringar Vigo, og alt som 

naturleg heng saman med dette, til dømes administrative system i skulen. Etter forslag frå 

fylkesordføraren i Telemark har fylkesordførarkollegiet gått inn for å gjere ein felles 

forvaltningsrevisjon av anskaffing av Visma Flyt Skole og kontraktane som blei resultat av 

anskaffinga. Bakgrunnen for forslaget er uro både for framdrift og økonomi til prosjektet 

Visma Flyt Skole. Det er VIGO IKS som har gjort anskaffinga og som er ansvarleg for 

prosjektet Visma Flyt Skole. Visma Flyt Skole er eit nettbasert administrativt system for 
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skulane. Det er teke i bruk i grunnskulen i mange kommunar. Gjennom prosjektet Visma Flyt 

Skole skal det utviklast til å omfatte vidaregåande opplæring og skal erstatte dagens løysing i 

fylkeskommunane. Det kan derfor være aktuelt med ein forvaltningsrevisjon i VIGO IKS, der 

ein undersøker anskaffinga og prosjektet spesielt. Det er naturleg at Telemark som 

kontorfylke for VIGO IKS tar initiativet til ein slik forvaltningsrevisjon. 
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4 Plan for selskapskontroll 
 

Vi foreslår følgjande selskapskontrollar: 
 

Tema Generell/selskap Kontrollform Tidspunkt for 
gjennomføring 

Gjennomføring av 
verksemd/Visma 
flyt skole 

VIGO IKS  Forvaltningsrevisjon 
– bør gjerast felles 
med dei andre 
eigarane. 

Bør setjast i verk 
raskt – kan vere 
lang 
bestillingsprosess 
 

Oppfølging av 
eigarskapsmelding 
og andre føringar 
for eigarskap  

Generell – stikkprøver i 
utval av selskap. 
Konsesjonskraftstyret i 
Telemark kan være 
aktuelt. 

Eigarskapskontroll Kan gjerast når 
som helst 

Styresamansetjing – 
styreevaluering og 
valprosess 

Bør rettast mot alle 
selskap med delt 
eigarskap, der 
kommunen har ein viss 
eigardel. 

Eigarskapskontroll Kan gjerast når 
som helst 

Samfunnsansvar  og 
etikk 
 

Kontroll i fleire selskap 
kan være aktuelt – 
f.eks. fergeselskap eller 
vegfinansieringsselskap. 
 

Forvaltningsrevisjon 
– bør eventuelt 
gjerast felles med 
andre eigarar. 

Kan gjerast når 
som helst 

Gjennomføring av 
verksemd - 
måloppnåing 

Kragerø 
Fjordbåtselskap IKS, 
Brevik Fergeselskap IKS 
 

Forvaltningsrevisjon 
– bør gjerast felles 
med andre eigarar. 

Kan gjerast når 
som helst 

Samordning av 
føringar for 
eigarskap 

Generell – stikkprøver i 
utval av selskap.  

Eigarskapskontroll - 
bør gjerast felles med 
andre eigarar der det 
er aktuelt 

Kan gjerast når 
som helst 

 

 

Vedlegg 
 Oversikt over Telemark fylkeskommune sine eigarinteresser i selskap per 1.1.2016 og 

omtale av selskapa 

 KS’ Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll4

                                                      
4 Kommunenes sentralforbund 15. november 2015. 
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Oversikt over Telemark kommune sine eigarinteresser i selskap per 1.1.2016 og omtale av selskapa 
 
Selskap med innsynsrett etter kommunelova § 80: 

Interkommunale selskap 
(IKS) 

Fylkes-
kommunen 
sin eigardel 

Opplysningar om selskapet (alle tal frå 2014) Kontorkommune  
og andre 
eigarkommunar  

Kragerø Fjordbåtselskap 
IKS 

50 % Eigenkapitalandel: 7,8 %     Eigenkapital 3,537 mill. kr. 
Totalrentabiliet: 3,6 % 
Likviditetsgrad: 1,3              Gjeldsgrad: 11,3 
Selskapet ble etablert som IKS i 2013 
 

Formål: Formålet med selskapet er å tjene eiernes behov for å drive allmenn tilgjengelig 
kollektivtransport med fartøy i rute i skjærgården I Kragerø. Selskapet kan ikke drive 
rutegående virksomhet i andre geografiske områder. 

 

Annet: Kragerø kommune hadde selskapskontroll i 2011, da selskapet var et AS. Det ble gitt 
anbefalinger for både eierkommunene og selskapet.  
 

Kontorkommune Kragerø 
 
50 % Kragerø kommune 

Brevik Fergeselskap IKS 50 % Eigenkapital: 5,922 mill kr 
 
Formål: Formålet med selskapet er å tjene eiernes behov for å drive allmenn tilgjengelig 
kollektivtransport med fartøy i rute i skjærgården i Porsgrunn. Selskapet kan ikke drive 
rutegående virksomhet i andre geografiske områder. 
 

Kontorkommune 
Porsgrunn 
 
50 % Porsgrunn 
kommune 

Agder og Telemark 
kontrollutvalgssekretariat 
IKS 
 
 

9,1 % Eigenkapitalandel: 16 %         Eigenkapital kr 600 000  
Gjeldsgrad: 5,2 
 
Formål: Utføre den lovpålagte sekretærfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg. Selskapet 
kan utføre tilsvarende oppgaver for andre bestillere. 
 
Anna: Ikkje hatt selskapskontroll. 

Kontorkommune Bø. 
 
Telemark, Aust-Agder og 
Vest-Agder 
fylkeskommune, 17 
kommunar i Telemark, 10 
kommunar i Aust-Agder 



33/17 Bestilling av selskapskontroll - 17/14786-1 Bestilling av selskapskontroll : Plan for selskapskontroll - TFK

Forslag til plan for selskapskontroll 2016-2019 – Telemark fylkeskommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS  

 
 

2 

Interkommunale selskap 
(IKS) 

Fylkes-
kommunen 
sin eigardel 

Opplysningar om selskapet (alle tal frå 2014) Kontorkommune  
og andre 
eigarkommunar  

og fire kommunar i Vest-
Agder. 

Telemark 
kommunerevisjon IKS 
 
 

20,87 % Eigenkapitalandel: 59,9 %         Eigenkapital 6,1 mill. kr. 
Totalrentabilitet: 3,7 % 
Gjeldsgrad: 0,7 
 
Formål: Utføre lovpålagte revisjonsoppgaver samt andre revisjonsoppdrag og rådgivning for 
deltakerne. I tillegg å utføre revisjonsoppdrag og rådgivning for andre selskaper. Selskapet 
har ikke erverv til formål. 
 

Anna: Ikkje hatt selskapskontroll. 
 

Kontorkommune Skien 
  
Larvik, Lardal, samtlige 
kommunar i Telemark og 
Telemark fylkeskommune 

Vest-Telemark Pedagogisk 
Psykologisk Teneste PPT 
IKS 
 
 

12 % Eigenkapitaldel: -21,3 %               Eigenkapital -2,034 mill. kr 
Totalrentabilitet: -1 % 
Gjeldsgrad: -5,7 
 
Formål: Legge til rette ei pedagogisk-psykologisk teneste i samsvar med § 5-6 i lov om 
grunnskulen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). 
 
Anna: Selskapskontroll i 2013. Administrasjonen har i 2016 fremma forslag om å avslutte 
driftsavtalen med Vest-Telemark PPT og tre ut av eigarskapet i selskapet. Dette blei ikkje 
vedteke. Fylkestinget vedtok 28.04.16 å be styret i selskapet om å utarbeide ein ny 
selskapsavtale med omtale av fagrådets ansvar, som skal handsamas av alle eigarane 
(fylkesting og kommunestyrer). 
 

Kontorkommune 
Kviteseid 
 

25 % Vinje 
16 % Kviteseid 
15 % Seljord 
14 % Tokke 
  9 % Fyresdal 
  9 % Nissedal 

Gea Norvegica Geopark IKS 
 
 
 
 
 

34,4 % Rekneskapstal ikkje tilgjengeleg i offentlege kjelder. 
Eigenkapitalen i 2013 var 1 268 000 kr. Regnskapsmessig resultat var – 272 000 kr. 
Deltakeransvar lik eierprosent. 
 
Formål: Selskapet har som formål, gjennom en felles organisasjon, å tilrettelegge og forestå 
en god og informativ presentasjon av områdets geologiske naturarv. Dette omfatter også å 

Kontorkommune 
Porsgrunn 
 
34,4 % Vestfold 
fylkeskom.  
 9,63 % Skien 
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Interkommunale selskap 
(IKS) 

Fylkes-
kommunen 
sin eigardel 

Opplysningar om selskapet (alle tal frå 2014) Kontorkommune  
og andre 
eigarkommunar  

vise sammenhenger mellom geologisk mangfold og betydningen dette har for menneskene 
i dag, i fortid og i framtid (herunder biologisk mangfold, miljøforhold, samfunnsutvikling, 
kultur, jordbruk, utnyttelse av geologiske naturressurser m.m.). Målsettingen er at 
selskapet skal bidra aktivt til: Utviklingen av det gode bosted. Dette omfatter tiltak som kan 
gi befolkningen økt innsikt i bostedet og derved styrke identitetsfølelsen. Undervisning i 
skoler og høyskoler gjennom tilrettelegging og utvikling av tilbud. I samarbeid med lokale 
aktører utvikle et grunnlag for kvalitetsturisme med utgangspunkt i den geologiske 
naturarven (geoturisme). Stimulere til lokal næringsutvikling med basis i muligheter som 
geologien i området gir. Bidra til markedsføring / "branding" av regionen internasjonalt. 
Selskapet skal bidra til å samordne aktiviteter som utføres av ulike aktører, som for 
eksempel fylkesmennene, kommunene, næringsliv, interesseorganisasjoner og ideelle 
organisasjoner, ved forvaltning og drift av attraksjoner i geoparkområdet. Partene 
forutsetter at en del praktiske oppgaver knyttet til driften av geoparken best vil kunne løses 
ved at dette blir ivaretatt av de enkelte eierne. Dette gjelder bl.a. rydding, vedlikehold, 
skilting og kontakt med grunneiere. Fordelingen av de konkrete oppgaver mellom de 
deltagende kommuner og fylkeskommuner vil bli regulert nærmere i en egen avtale mellom 
disse. Selskapet vil arbeide for å oppnå status som en Europeisk Geopark godkjent av 
UNESCO og det europeiske geoparknettverket ("European Geopark Network"; EGN). Videre 
å bli deltaker av EGN og skal sørge for en drift i henhold til "EGN Charter". 
 
Annet: Eigarskapskontroll i 2014.  
 

 6,42 % Porsgrunn   
 7,80 % Larvik   
 2,75 % Bamble   
 2,29 % Kragerø   
 1,38 % Nome   
 0,46 % Lardal   
 0,46 % Siljan   
  

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

3,52 % 
 
 
 

Eigenkapitaldel: 16 %                           Eigenkapital: 600 000 kr 
Totalrentabilitet: 0,9 % 
Gjeldsgrad: 5,2 
 
Formål: Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for medlemmenes 
rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og 
bestemmelser. Selskapet skal kunne fungere som arkivdepot for deltakerne samt selge 
kompetanse og arkivtjenester til andre. Selskapet skal kunne fungere som fylkesarkiv for 
deltakende fylkeskommuner, og skal kunne motta privatarkiv. 

Kontorkommune 
Kongsberg  
 
38 andre kommunar i 
Buskerud, Vestfold og 
Telemark 
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Interkommunale selskap 
(IKS) 

Fylkes-
kommunen 
sin eigardel 

Opplysningar om selskapet (alle tal frå 2014) Kontorkommune  
og andre 
eigarkommunar  

 
Anna: Det har ikkje vore selskapskontroll i regi av nokon av eigarkommunane i Telemark. 
 

Tannhelsetjenestens 
kompetansesenter Sør IKS 
 
 

20,0 % Rekneskapstal ikkje tilgjengeleg i offentlege kjelder. 
 
Formål: Bidra til å heve kompetansen innen den offentlige og private tannhelsetjenesten i 
regionen. Videre skal senteret bidra til å gi befolkningen bedre tilgang til spesialtjenester. 
Senteret skal utvikle og levere tjenester med høy faglig kvalitet på følgende områder: 
spesialistbehandling og utredning, etterutdanning, rådgivning, videre- og 
spesialistutdanning, forskning og folkehelsearbeid. 
 

Kontorkommune Arendal 
 
20 % Aust-Agder 
fylkeskom. 
20 % Vestfold fylkeskom. 
20 % Vest-Agder 
fylkeskom. 
20 % Buskerud 
fylkeskom. 

VIGO IKS 5,0 % Rekneskapstal ikkje tilgjengeleg i offentlege kjelder. 
 
Formål: Utvikle/videreutvikle, eie og/eller drifte, alt etter bestilling og i nært samarbeid 
med deltakerne, fylkeskommunenes felles inntaks- og forvaltningssystem for 
elever/lærlinger Vigo og alt som ellers står i naturlig sammenheng med dette - eksempelvis 
skoleadministrative systemer. Selskapet kan la utvikling og drift av ulike systemer settes ut 
til andre. Selskapet skal videre levere eller formidle levert nødvendige faglige kurs eller 
veiledning til deltakerne på de systemer man har rettigheter/driftsoppgaver knyttet til. 
 

Kontorkommune Skien 
(Telemark) 
 
Eigas av 
fylkeskommunane i 
landet 

 
 

§ 27 – sjølvstendige 
rettssubjekt 

Opplysningar om samarbeidet Kontorkommune  
og andre eigarkommunar  

Konsesjonskraftstyret i 
Telemark 

Verksemd: Konsesjonskraftomsetning for Telemark Fylkeskommune og kommunene Tokke, Vinje, 
Tinn, Hjartdal, Kviteseid, Seljord 
 

Kontorkommune Skien 
(Telemark) 
 
Tokke, Vinje, Tinn, Hjartdal, 
Fyresdal, Kviteseid, Seljord og 
Nissedal. 
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Heileigde kommunale 
aksjeselskap (AS) 

Fylkes-
kommunens 
eigardel 

Opplysningar om selskapet (alle tal frå 2014) Kontorkommune  
og andre 
eigarkommunar  

Vestviken Kollektivtrafikk 
AS 

33,33 % Eigenkapitaldel: 14,3 %                           Eigenkapital: 37,948 mill. kr 
Totalrentabilitet: -9,6 % 
Gjeldsgrad: 6 
 

Formål: Å kjøpe transporttjenester og samordne offentlige betalte transporter i henhold til 
avtaler med sine eiere, selskapet kan drive, leie og eller eie kollektivtrafikkterminaler, 
ruteopplysningstjeneste og hertil knyttet markedsføring, informasjon produktutvikling.   
 
Anna: Telemark og Buskerud har gått ut av drifta av selskapet og skal ut som eigarar.  
 

Kontorkommune 
Tønsberg 
 
33,33 % Vestfold 
fylkeskommunen 
33,33 % Buskerud 
fylkeskommunen 

Vegfinans AS 16,67 % Eigenkapitaldel: 2,6 %          Eigenkapital  kr 300 000 
Totalrentabilitet: 1,1 % 
Gjeldsgrad: 37,7 
 
Formål: Oppnå en mest mulig hensiktsmessig og rasjonell gjennomføring av aksjonærenes 
offentlige bomvegprosjekter. Selskapet har ikke økonomisk overskudd som formål, og betaler 
ikke utbytte. 
 

Kontorkommune 
Drammen 
Eigd saman med 
fylkeskommunane i 
Vestfold, Buskerud, 
Akershus, Hedmark og 
Oppland 

Bypakke Grenland AS 50 % Eigenkapital: 17 000 kr       Eigenkapitaldel: 18,9 % 
Totalrentabilitet: -93,5% 
Gjeldsgrad 4,3 % 
 
Formål: Å bidra til finansiering av Bypakke Grenland. 
- selskapet deler ikke ut utbytte 
- selskapet administrerer og eventuelt driver et innkrevingssystem i bompengeperioden 
- selskapet foretar de nødvendige låneopptak i samsvar med stortingsvedtak og avtale med 
Statens vegvesen Vegdirektoratet. 
 

Kontorkommune Skien 
 
25 % Skien (29%) 
19 % Porsgrunn 
2 % Siljan 
4 % Bamble (0%- har 
solgt seg ut) 
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Heileigde kommunale 
aksjeselskap (AS) 

Fylkes-
kommunens 
eigardel 

Opplysningar om selskapet (alle tal frå 2014) Kontorkommune  
og andre 
eigarkommunar  

Telemark og Vestfold 
regionteater AS 

33,33 % Eigenkapitaldel: 23,2 %                           Eigenkapital: 4,448 mill. kr 
Totalrentabilitet: 2,6 % 
Gjeldsgrad: 3,3 
 
Formål: Gjennom eiga verksemd og i samarbeid med frie grupper og andre teatre gje 
innbyggjarane i Vestfold og Telemark eit profesjonelt og allsidig teatertilbod. Det skal arbeide 
for å auke interessa og forståinga for teater som uttrykksmiddel. 
 
Anna: Vestfold fylkeskommune hadde eigarskapskontroll i 2015. 
 

Kontorkommune Skien 
 
33,33 % Skien 
33,33 % Vestfold 
fylkeskom. 
 

Interoperabilitetstjenester 
AS 

1,56 % Eigenkapitaldel: 15,4 %                           Eigenkapital: 3,286 mill kr 
Totalrentabilitet: 4,2 % 
Gjeldsgrad: 5,5 
 
Formål: Utvikle og drive systemer som samler inn, bearbeider og videredistribuerer data som 
benyttes i elektroniske støttesystemer innen kollektivtransporten, herunder elektronisk 
billettering, informasjonssystemer, datafangst, -bearbeiding og -distribusjon ol., samt 
tilhørende tjenester og virksomhet som står i sammenheng med dette. Produktene og 
tjenestene skal for det vesentlige selges til statlige og/eller fylkeskommunale aktører, eller 
selskaper direkte eller indirekte eiet av staten eller én eller flere fylkeskommuner. 
 

Kontorkommune Oslo 
 
Eigd av fleire offentlege 
selskap og 
fylkeskommuar 

 Raulandsakademiet AS 1,39 % Eigenkapitaldel: 63 %. Eigenkapital 20,8 mill. kr.  
Totalrentabilitet: -0,1 % 
Gjeldsgrad: 0,6 
 
Formål: Utleige, overnatting, kurs og aktivitetstilbod, og det som naturleg høyrer til slik 
verksemd. 
 
Anna: Det var selskapskontroll i selskapet i 2013. 
 

Kontorkommune Vinje 
 
98,61 % Vinje 
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Selskap utan innsynsrett: 
Deleigde kommunale 
aksjeselskap  

Fylkes-
kommunens 
eigardel 

Opplysningar om selskapet (alle tal frå 2014) Kontorkommune  
og andre 
eigarkommunar  

Buskerud Telemark 
Vestfold Investeringsfond 
AS 

1,98 % Eigenkapitaldel: 74,9 %      Eigenkapital 62,81 mill kr  
Gjeldsgrad 0,3 
 

Formål: Opprette, utvikle og styrke virksomheter innen industri og annen næringsvirksomhet 
ved innsats av kapital og faglig assistanse.  
 
Anna: Fylkeskommunen opplys at selskapet skal avviklas i 2016. 
 

Kontorkommune Skien 
 
9,50 % Porsgrunn 
9,50 % Skien  
2,11 % Bamble 

Vest-Telemark 
næringsbygg AS 
 

9,92 % Eigenkapitaldel: 92,2 %           Eigenkapital 30,7 mill.kr.  
Totalrentabilitet: 0,6 % 
Gjeldsgrad: 0,1% 
 
Formål: VTN AS sitt føremål er, i samarbeid med andre aktørar, å styrke og vidareutvikle 
næringslivet i regionen. Innafor kommunane Nissedal, Fyresdal, Tokke, Kviteseid, Seljord, 
Vinje, Hjartdal og Drangedal skal VTN AS vere med å skape grunnlag for vekst og utvikling ved 
å delta I ulike typar næringsbyggprosjekt, samt andre aktuelle selskap og verksemder. I 
samband med dette kan det også ytast teknisk og økonomisk rådgjeving. 
 

Kontorkommune 
Kviteseid 
 
9,51 % Tokke 
9,18 % Fyresdal 
9,10 % Seljord 
4,40 % Kviteseid 
4,89 % Drangedal 
1,65 % Nissedal 

Skien Dalen Skipsselskap 
AS 

26,87 % Eigenkapitaldel -0,5%            Eigenkapital -14 000 kr  
Totalrentabilitet: 7,8 % 
Gjeldsgrad  - 189,1 
 

Formål: Drive turisttrafikk i Telemarksvassdraget og hva dermed står i forbindelse. Selskapet 
kan også ved aksjetegning eller på annen måte delta i andre selskaper. 
 
Anna: Det var ein selskapskontroll av selskapet i 2014, der det ble gitt flere tilrådingar både til 
selskap og eigarar. Tal for 2014 viser at den økonomiske situasjonen for selskapet framleis er 
vanskeleg.  

Kontorkommune Skien 
 
11,66 % Tokke 
  8,01 % Nome 
  7,90 % Kviteseid 
  9,99 % Skien 
 
I tillegg er det kommuner med 
små eierandeler (under 2%)  

Industriinkubatoren 
Proventia AS 

6,98 % Eigenkapitalandel: 67 %            Eigenkapital 4,243 mill. kr.  
Totalrentabilitet: 0,3 % 

Kontorkommune 
Porsgrunn 
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Deleigde kommunale 
aksjeselskap  

Fylkes-
kommunens 
eigardel 

Opplysningar om selskapet (alle tal frå 2014) Kontorkommune  
og andre 
eigarkommunar  

Gjeldsgrad: 0,5 
 
Formål: Selskapet skal drive forretningsmessig rådgivning og alt som naturlig forbindes med 
slike aktiviteter. Selskapet skal gjennom aktiv bruk av kompetanse, ressurser og nettverk 
bidra til nyskaping, bedriftsetablering, utvikling av eksisterende næringsliv og vekst i 
regionen. Selskapet kan erverve aksjer og andeler i andre selskap og organisasjoner etter 
retningslinjer gitt av styret. 
 

 
Private og offentlege 
eigarar 

E 134 Haukelivegen AS 2,22 % Eigenkapitalandel: 58,1 %            Eigenkapital 2,501 mill kr  
Totalrentabilitet: 0,5 % 
Gjeldsgrad 0,7 
 
Formål: Arbeide for utbygging og standardheving av E134 Haukelivegen og RV23.I tillegg kan 
selskapet arbeide for å fremje interessene til viktige sidegreiner til denne 
transportkorridoren, etter fylkesvise prioriteringar, når dette styrker arbeidet for korridoren. 
Selskapet kan ta initiativ til å opprette finansieringsselskap og utbyggingsselskap. Selskapet 
har høve til å delta i og/eller arbeide saman med andre selskap med tilsvarande føremål. 
Selskapet står elles fritt til å setje i verk tiltak og bruke dei verkemiddel som er tilgjengeleg og 
aktuelle for å fremje føremålet til selskapet 
 

Eies av en rekke 
kommuner og 
fylkeskommuner og 
enkelte private aktører. 

Visit Telemark AS 1,188 % Eigenkapitalandel: 41 %            Eigenkapital 3 mill. kr.  
Totalrentabilitet: 15,1 % 
Gjeldsgrad: 1,4 
 
Formål: Produktutvikling, markedsføring og salg av aksjonærenes reiselivsprodukter på 
oppdragsbasis, Service overfor aksjonærene på oppdragsbasis. Service overfor 
fylkeskommunen og kommuner på oppdragsbasis, forøvrig alt som står i forbindelse med 
reiseliv, herunder deltakelse i andre selskap. 

Kontorkommune Skien 
 
Eies av flere kommuner 
og privat aktører. 

 
Telemark fylkeskommune har også mindre aksjepostar (1% eller lågare) som ikkje er vist her. 
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Formler og forklaringer for nøkkeltall: 

Eigenkapitalandel 
(Sum eigenkapital/totalkapital)*100  
Eigenkapitaldelen viser hvor mye av totalkapitalen som er eigenkapital. Over 40 % regnes som meget godt. 

Totalrentabilitet 
(Resultat før skatt + finanskostnader)*100/gj.sn. totalkapital 
Resultat av drifta viser hvor lønnsom virksomheten er. Over 15 % regnes som meget godt. Sentralt for selskap som har erverv som formål. 

Gjeldsgrad 
Sum gjeld / Sum egenkapital 
Gjeldsgraden viser hvor stor gjelda er i forhold til egenkapitalen. En gjeldsgrad på 1 vil si at bedriften har like stor gjeld som egenkapital.  
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KS’ Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll5 
 
ANBEFALING 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 også at det nye kommunestyret tidlig i perioden 
får en oversikt over status for selskapene. 
 
 
ANBEFALING 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. 
 
 
ANBEFALING 3: FYSISK SKILLE MELLOM MONOPOL OG KONKURRANSEVIRKSOMHET 
Selskap 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. 
 
 
ANBEFALING 4: UTARBEIDELSE AV EIGARSKAPSMELDINGER 
Kommunestyrene bør hvert år fastsette overordnede prinsipper for sitt eierskap ved 
å utarbeide en eierskapsmelding for alle sine selskap. 
 
Eierskapsmeldingen bør minimum ha disse hovedpunktene: 
1. Oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selskap 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. 
 
 
ANBEFALING 5: UTARBEIDELSE OG REVIDERING AV STYRINGSDOKUMENTER 
Kommunestyret skal utarbeide og bør jevnlig revidere styringsdokumentene og avtalene 
som regulerer styringen av selskapet. 
 
 
ANBEFALING 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 frå 
kommunen som eier, styret og daglig leder for selskapet. 

                                                      
5 Kommunenes sentralforbund 15. november 2015. 
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ANBEFALING 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. 
 
 
ANBEFALING 8: GJENNOMFØRING AV GENERALFORSAMLINGER OG 
REPRESENTANTSKAPSMØTER 
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. 
 
 
ANBEFALING 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. 
 
 
ANBEFALING 10: VALGKOMITE OG STYREUTNEVNELSER 
Ved valg av styrer til kommunalt eide selskap bør det vedtektsfestes bruk av valgkomite. 
 
 
ANBEFALING 11: KJØNNSMESSIG BALANSE I STYRENE 
Det anbefales at eierorganet uavhengig av organisasjonsform tilstreber balansert 
kjønnsrepresentasjon. Styremedlemmene behøver ikkje være bosatt i kommunen. 
 
 
ANBEFALING 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 frå eiernes 
formål med selskapet. Det er derfor anbefalt flere rutiner for å sikre nødvendig kompetanse. 
 
 
ANBEFALING 13: STYRESAMMENSETNING I KONSERNMODELL 
Styremedlemmer i morselskap bør ikkje sitte i styret til datterselskap. Konserndirektøren kan 
være representert i datterselskapenes styrer. 
 
 
ANBEFALING 14: OPPNEVNELSE AV VARAREPRESENTANTER 
Der det utpekes varamedlemmer til styret bør ordningen med numeriske varamedlemmer 
benyttes for å sikre kontinuitet og kompetanse i styret. 
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ANBEFALING 15: HABILITETSVURDERINGER 
Det anbefales at styrene etablerer faste rutiner for å håndtere mulige habilitetskonflikter. 
Ordfører og rådmann bør ikke sitte i styrer i selskap. 
 
 
ANBEFALING 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. 
 
 
ANBEFALING 17: REGISTRERING AV STYREVERV 
Alle som påtar seg styreverv for kommunale selskap bør registrere vervene på  
www.styrevervregisteret.no 
 
 
ANBEFALING 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. 
 
 
ANBEFALING 19: UTARBEIDELSE AV ETISKE RETNINGSLINJER 
Eier bør påse at selskapsstyrene utarbeider, og jevnlig reviderer, etiske retningslinjer for 
selskapsdriften 
 
 
ANBEFALING 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. 
 
 
ANBEFALING 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 selskap. 
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Arkivsak-dok. 17/15227-1 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Telemark kontrollutval 13.11.2017 

 

 

 

   

Regionreform - Telemark fylkeskommune 
 

Forslag frå sekretariatet: 
Saka takast til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saka: 
Stortinget har vedteke at Telemark og Vestfold blir slått saman frå 1. januar 2020. Forhandlingar mellom 

Telemark og Vestfold om den nye regionen er no i gang.  

 

Bakgrunn for at kontrollutvalet får lagt fram saka er for å forberede utvalet på den føreståande prosessen 

med etablering av ny kommune, med fokus på kontrollutvalets oppgåver. Leiar har ønska informasjon frå 

administrasjonen og frå revisjonen på korleis kontrollutvalet skal informerast om den føreståande 

regionsamanslåinga.  

 

Saksopplysningar: 
Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen er invitert til kontrollutvalet for å gi ei orientering om prosessen rundt 

regionssamanslåinga. Kva er tidsplanen for dei ulike prosessane framover.  

 
Vurdering frå sekretariatet: 
Ei samanslåing av kommunar og fylkeskommunar er sjølvsagt ei rein politisk slutning som kontrollutvalet 

ikkje skal ha nokon meining om. Det er midlertidig ei rekke oppgåver i samanslåingsprosessen som skal 

ivaretakast, og her har kontrollutvalet ei rolle.  

 

Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har utarbeida ei sjekkliste for revisor, kontrollutval og 

kontrollutvalssekretariat knytt til kommunereforma. Sjekklista inneheld blant anna opplysningar om:  

 Kva for områder og forhold det er viktig at KU og sekretariatet har spesielt fokus på i ein 

samanslåingsprosess  

 Gjere tydleg prosessuelle forhold som rører kontrollutvalet  

 

Under punkt 4 i NKRF si sjekkliste har dei lista opp dei prosessuelle forholda som rør kontrollutvalet: 


 Kontrollutvalets funksjonstid  

 Val av revisor til fellesnemnda  

 Kven skal revisor rapportere til?  

 Val av revisor i det nye fylket (fellesnemnda gis fullmakt til å velje løysning)  

 Val av kontrollutvalssekretariat for den nye fylkeskommunen  



34/17 Regionreform - Telemark fylkeskommune - 17/15227-1 Regionreform - Telemark fylkeskommune

 

  
2 

 Ku fokus etter at vedtak om sammenslåing er fatta  

 Rekneskapsrevisjon  

 Forvaltningsrevisjon  

 Selskapskontroll  

 Vurdere konsekvensar for eige selskap (Sekretariat og revisjon)  

 

NKRF har og laga ein rapport som seier noko om oppmerksomhetsområde og risikoar for 

økonomiforvaltninga ved kommunesamanslåing, og ei dreiebok som tek for seg årsoppgjer med fokus på 

kommunesamanslåing. Dette er relevante dokument som KU vil nytte utover i prosessen.  

 

Vidare er det gjennomført ein samanslåingsprosess i Trøndelag, som ein kan hauste erfaringar frå. 

Sekretariata KomSek og KonSek har erfaring frå denne prosessen i sitt område og kan bistå Temark med 

råd og tips for KU oppfølging i denne prosessen. 
 

 

Vedlegg:  

- Kommunereform – Sjekkliste for revisor, kontrollutvalg og sekretariat, utgitt av NKRF  
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1 Innledning 

Styret i NKRF satte i møte 06.05.15 ned en prosjektgruppe for å forberede 

kontrollutvalgssekretariat og revisjonsenhetene på den forestående kommunestrukturreformen. 

Målet for prosjektet ble angitt å være utarbeidelse av en sjekkliste over forhold som kommunene 

bør være spesielt oppmerksomme på i forbindelse med kommunereformen. Sjekklisten må også 

inneholde henvisninger til kilder for regelverk, veiledninger mm. der det er hensiktsmessig. 

Sjekklisten skal utarbeides på områdenivå, og ikke gå i detaljer.  

Sjekklisten skal utformes på en måte som gjør at den blir til nytte i rådgivningen til kommunene, 

for kontrollutvalgets tilsyn med endringsprosessen, og for revisor som kilde for risikovurderinger. 

Prosjektgruppen fikk følgende sammensetning: 

Orrvar Dalby (leder)   daglig leder, Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat  

Irene Loka    revisjonssjef, Kommunerevisjonen Vest, Vest–Agder IKS 

Anders Svarholt  seksjonsleder forvaltningsrevisjon, Østfold kommunerevisjon IKS 

Ole Kristian Rogndokken daglig leder, NKRF 

2 Arbeidsform 

Prosjektgruppen har innhentet informasjon fra flere kilder for å høste erfaring fra tidligere 

gjennomførte kommunesammenslåinger. I tillegg har det blitt opprettet flere arbeidsgrupper som 

har avgitt egne rapporter. To av arbeidsgruppenes rapporter er gitt en kort omtale i denne 

sluttrapporten, i tillegg følger de som vedlegg.  

Prosjektgruppen har også hatt kontakt med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).  

I kapitlene 7-10 har vi gjengitt noen spørsmål som vi oversendte KMD og departementets svar. 

3 Definisjoner 

1) Inndelingsloven. Rundskriv og veiledninger. 

Inndelingsloven av 15. juni 2001 nr. 70 og forarbeidene til denne (Ot.prp. nr. 41 (2000-2001) 

setter de lovmessige rammene for kommunesammenslåingsprosessen.  

I Meldingsdelen i kommuneproposisjonen 2015 (Prop. 95 S) Kommunereform har 

regjeringen redegjort nærmere for opplegget med kommunereformen. 

I rundskriv H-10/2015 er bestemmelsene i loven kommentert og fortolket. 

Departementet har i forbindelse med Kommunereformen gitt ut flere veiledninger bl.a.: 

 Formelle rammer i byggingen av nye kommuner 

 Veileder til reglene om offentlige anskaffelser i forbindelse med kommunereformen 
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En rekke problemstillinger er imidlertid ikke avklart. Dette er et bevisst valg fra lovgiver, som 

ønsker at slike spørsmål drøftes og avklares mellom kommunene. Dette tilsier at det er stort rom 

for kommunene til å finne praktiske løsninger, så lenge de ikke strider mot loven eller dens 

formål. 

Denne rapporten fokuserer hovedsakelig på en del slike problemstillinger som ikke er direkte løst 

i lov, rundskriv eller veiledninger. 

2) Fellesnemndas juridiske og organisatoriske status. Myndighet. Inndelingslova § 26. 

Når det er gjort vedtak om sammenslåing av to eller flere kommuner, skal det opprettes ei 

fellesnemnd til å forberede og gjennomføre sammenslutningen. Spørsmålet om fellesnemndas 

juridiske status har vært forelagt KMD og basert på departementets svar anbefaler prosjektgruppa 

at følgende. forståelse legges til grunn: 

Fellesnemnda er ikke å anse som en egen juridisk enhet, men et kommunalt organ opprettet i 

medhold av inndelingsloven. Det innebærer f.eks. at fellesnemnda ikke har eget 

organisasjonsnummer. Fellesnemnda har mange trekk av interkommunalt samarbeid iht. 

Kommuneloven § 27, men er ikke definert som dette. 

Fellesnemnda har den myndighet som definert i lovens § 26, samt den myndighet 

kommunestyrene velger å gi nemnda i reglement. Det varierer litt fra prosess til prosess. Det er 

imidlertid viktig at fellesnemnda får delegert myndighet til å avklare både framtidig revisjons- og 

sekretariatsordning for den nye kommunen. For å unngå flere behandlinger i kommunestyrene, er 

det hensiktsmessig at denne delegasjonen vedtas i forbindelse med etableringen av fellesnemnda.  

4 Kontrollutvalgets og kontrollutvalgssekretariatets rolle 

En arbeidsgruppe har vurdert kontrollutvalgets og kontrollutvalgssekretariatets rolle knyttet 

til kommunesammenslutningen. Arbeidsgruppen har bestått av: 

Orrvar Dalby (leder)  Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat  

Pål Ringnes   Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn IS       

Mona Moengen Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS 

Arbeidsgruppens mandat var: 

 Hvilke områder og forhold er det viktig at KU og sekretariatet har spesielt fokus på i en 

sammenslåingsprosess? 

 Tydeliggjøre prosessuelle forhold som berører kontrollutvalget. 

4.1 Kontrollutvalgets funksjonstid 

Det følger indirekte av bestemmelsene i Inndelingsloven at de valgte kontrollutvalgene i de 

kommunene som skal slå seg sammen, fungerer fram til ny kommune er etablert. Inndelingsloven 

har ikke hjemmel for å etablere felles kontrollutvalg i perioden fram til ny kommune er etablert. 
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4.2 Valg av revisor til fellesnemnda 

Etter Inndelingslova § 25 skal fellesmøtet mellom de aktuelle kommunestyrene som 

fylkesmannen kaller inn til etter at det er gjort vedtak om sammenslåing, drøfte valg av revisor for 

fellesnemnda. Valg av revisor skjer deretter i de respektive kommunestyrene, forutsetningsvis 

som likelydende vedtak. 

Inndelingsloven sier ikke noe om kontrollutvalgets rolle i behandlingen. Praksis i fra kommunene 

i Vestfold (fire prosesser) er at i tre tilfeller har kommunestyrene valgt revisor etter innstilling fra 

kommunenes kontrollutvalg. I det siste tilfellet er det gjennomført valg av revisor etter direkte 

vedtak i kommunestyrene. 

Prosjektgruppen anbefaler å følge vanlig prosedyre ved valg av revisor i kommunene, dvs. valg 

foretas av kommunestyrene etter innstilling fra de sammenslående kommunenes kontrollutvalg. 

Dette vil også styrke legitimiteten til det valget som gjøres. 

I praksis vil valg av revisor ikke volde noe problem, så lenge de kommunene som skal slå seg 

sammen, har samme revisor. Når kommunene har forskjellig revisor, vil det kunne tenkes at 

kontrollutvalgene ikke innstiller på samme revisor. Her er det lovens forutsetning at spørsmålet 

skal drøftes og avklares på fellesmøtet, og at kommunestyrene deretter fatter likelydende vedtak. 

Normalt føres fellesnemndas regnskap av en av de berørte kommunene. Den praktiske løsningen 

vil da være at regnskapsførende kommunes revisor også velges som revisor for fellesnemnda. 

4.3 Hvem skal revisor rapportere til? 

I Ot.prp. nr. 41 (2000-2001) er det uttalt flg. under pkt. 8.2.3: 

«Når det gjeld folkevalt kontroll med verksemda i fellesnemnda, bør den liggje til den enkelte 

kommunen sitt kontrollutval, som kan føre kontroll på vegne av sin kommune. Dermed må revisor 

rapportere til alle dei aktuelle kommunane/fylkeskommunane.»  

Fellesnemndas funksjonstid er begrenset og det er viktig med god forankring og innsyn i alle de 

deltakende kommuner. På denne bakgrunn anbefales at revisor rapporterer i tråd med 

anbefalingene i Ot.prp. nr. 41 (2000-2001.) Se ellers pkt. 6 under. 

4.4 Valg av revisor i den nye kommunen (der fellesnemnda er gitt fullmakt 

til å velge løsning) 

Fellesnemnda kan få fullmakt til å tilsette personale i den nye kommunen, herunder revisor, jfr. § 

26, 5. ledd. Inndelingslova angir prosedyre for valget og her er det entydig slått fast i samme 

bestemmelse at kontrollutvalgene i de sammenslående kommunene skal avgi (hver sin) innstilling.  

Når kommunene har forskjellig revisor, vil det kunne tenkes at kontrollutvalgene ikke innstiller på 

samme revisor. Der fellesnemnda har fått fullmakt til å velge løsning, må nemnda forholde seg til 

innstillingene og foreta det valget den mener er det beste. Det anbefales imidlertid at en forsøker å 

avklare en slik situasjon i forkant av behandlingen i fellesnemnda. 
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Fellesnemnda kan også med hjemmel i § 26, 5. ledd få fullmakt til å videreføre «deltaking i 

interkommunalt samarbeid om revisjon eller vidareføre avtale med annan revisor.» Slikt vedtak 

forutsetter at fellesnemnda har fått fullmakt til dette i det reglement kommunestyrene har vedtatt, 

og skal også skje på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalgene.  

Dersom det skulle være aktuelt å konkurranseutsette revisjonsoppdraget for den nye kommunen, 

må det eventuelt skje i samsvar med anskaffelsesregelverket. 

4.5 Valg av kontrollutvalgssekretariat for den nye kommunen 

Fellesnemnda kan også få fullmakt til å videreføre sekretariatsordning for kontrollutvalget i den 

nye kommunen, jfr. § 26 i loven.  

Kontrollutvalgene skal avgi innstilling i saker om valg av sekretariatsordning. 

Som for revisjon, vil dette ikke føre til problemer i praksis, dersom kommunene har samme 

ordning. Der hvor kommunene har forskjellig sekretariatsløsning, vil det kunne bli forskjellig 

innstilling fra kontrollutvalgene. Det anbefales at en slik situasjon forsøkes avklart i forkant av 

behandlingen i fellesnemnda.  

Prosjektgruppa anbefaler at det benyttes et settesekretariat til å forberede saken for 

kontrollutvalgene.  

4.6 Kontrollutvalgets fokus etter at vedtak om sammenslåing er fattet 

Kontrollutvalget bør i denne fasen vurdere å endre fokus fra den normale bakoverskuende 

tilnærmingen til et mer «her og nå» fokus. Det kan være aktuelt å be prosjektleder og rådmenn 

jevnlig orientere om prosessen. Videre bør kontrollutvalget bidra til at fokuset på internkontroll, 

interkommunalt samarbeid, eierstyring mv. er på plass både i forhold til ny kommune, men også i 

«gammel kommune» inntil denne opphører. 

4.7 Regnskapsrevisjon 

Av Inndelingslova § 25 går det fram at felles kommunestyremøte skal drøfte «val av revisor for 

verksemda i fellesnemnda».  I KMDs veileder «Formelle rammer i byggingen av nye kommuner», 

pkt 3.2.3, er dette omtalt som at «kommunene må også ta stilling til hvilken revisjonsordning 

fellesnemdas virksomhet skal ha». Utover dette er det gitt få bestemmelser om revisjonens 

innehold og rapporteringsform. 

Et av spørsmålene som må avklares er hva det skal avgis revisjonsberetning/uttalelse om. Det er 

ikke gitt regler om regnskap for fellesnemndene, og hva regnskapet vil omfatte kan trolig variere 

bl.a. utfra hvordan de er organisert. Det antas likevel at det sjelden vil være snakk om et 

fullstendig årsregnskap. 

Utover å uttale seg om regnskapet skal revisor i kommunal sektor også uttale seg om forhold 

knyttet til budsjett, årsberetning, registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger. Det er 

ikke gitt at det avgis noen årsberetning for fellesnemnda, og rutiner for registrering og 

dokumentasjon kan, avhengig av organisering, være noe som følger rutinene i regnskapsførende 
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kommune. Vi mener det vil være naturlig å uttale seg om budsjett dersom det legges fram et 

regnskap hvor det rapporteres mot budsjett, dvs. inneholder budsjettopplysninger. Vi har videre 

lagt til grunn at forholdet til budsjett vurderes på samme måte som ved revisjon av kommunen. 

En annen problemstilling er hvem som skal være adressat for uttalelsen. Fellesnemndene vil i de 

fleste tilfeller eksistere i deler av to kalenderår, slik at det vil være snakk om to uttalelser. Siden 

det er fellesnemndas revisor det er snakk om, mener vi det riktige må være at revisors uttalelse 

avgis til fellesnemnda, men da den siste uttalelsen avlegges vil ikke fellesnemnda eksistere lenger. 

Det virker derfor naturlig at adressat for den siste uttalelsen vil være det nye kommunestyret. 

Uansett hvordan dette legges opp vil det trolig bli en situasjon med ulik adressat de to årene. 

En tilknyttet problemstilling er hvem som ev. skal være kopimottakere. Dette spørsmålet må 

henge sammen med det som er uttalt om valg av revisjonsordning og behovet for folkevalgt 

kontroll. Som påpekt ovenfor skal kommunene i et fellesmøte ha drøftet valg av revisor til 

nemnden. I tillegg er det i Ot.prp. nr. 41 (2000-2001) uttalt flg. under pkt.8.2.3: «Når det gjeld 

folkevalt kontroll med verksemda i fellesnemnda, bør den liggje til den enkelte kommunen sitt 

kontrollutval, som kan føre kontroll på vegne av sin kommune. Dermed må revisor rapportere til 

alle dei aktuelle kommunane/fylkeskommunane.» Ut fra dette er det naturlig at den enkelte 

kommunes kontrollutvalg og kommunestyrene får kopi av revisors revisjonsberetning/uttalelse.  

4.8 Forvaltningsrevisjon 

I kommuner som vil bli berørt av kommunereformen, bør tidshorisont og innhold i overordnet 

analyse og plan for forvaltningsrevisjon vurderes. Det bør vurderes hvilke 

forvaltningsrevisjonsprosjekter som vil være mest relevante i en slik situasjon. Kontrollutvalgene 

bør i denne fasen også vurdere andre kontrollvirkemidler som f.eks. orienteringer fra rådmannen 

og virksomhetsbesøk.  

4.9 Selskapskontroll 

Istedenfor ordinær selskapskontroll for kommuner som går inn i sammenslåingsprosesser, vil det 

være aktuelt for kontrollutvalget å ha fokus på kommunens strategi med sine forskjellige 

interkommunale samarbeidsløsninger, jfr. KMDs veileder «Formelle rammer i byggingen av nye 

kommuner» pkt. 4.4.3. 

4.10  Vurdere konsekvenser for eget selskap 

Sekretariatene anbefales å vurdere hvilke konsekvenser kommunereformen vil få for eget selskap. 

Det må bli en konkret vurdering når det er hensiktsmessig å starte denne vurderingen, men den 

bør senest påbegynnes når det er klart at en eller flere av eierne vil berøres av kommunereformen. 

Konsekvensene vil både kunne bli økonomiske og strukturelle. Beslutning i slike saker må tas av 

eierne etter at sekretariat har utredet og vurdert saken og styret har gitt sine anbefalinger. 

Den samme situasjonen vil også oppstå for de kommunalt eide revisjonsselskapene. 
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5 Risikoområder i en sammenslåingsprosess – Vurdering av 

internkontroll 

I en kommunesammenslåingsprosess er det mange forhold som må på plass, men alt må ikke være 

på plass med det samme. Det ble derfor satt ned en arbeidsgruppe for å vurdere hvilke forhold 

som måtte være på plass fra dag en i den nye kommunen. Svaret på dette spørsmålet vil kunne 

være flere, avhengig av hvilke perspektiv som legges til grunn. Arbeidsgruppen ble bedt om å ta 

utgangspunkt i den interne kontrollen. 

Arbeidsgruppen har bestått av: 

Linn Karlsvik, (leder)  revisjonssjef Sandefjord kommunerevisjon 

Randi Blystad,   assisterende avdelingsdirektør Oslo kommunerevisjon 

Tina Skarheim,  prosjektkoordinator nye Sandefjord kommune 

 

Arbeidsgruppens mandat var:  

 Kartlegge mulige vesentlige risikoområder i en kommunesammenslåingsprosess, fra et 

revisjonsperspektiv.  

 

 Hovedfokus vil være på tidsrommet fra kommunenes vedtak om sammenslåing frem til ny 

kommune er etablert.  

 

 Arbeidet skal ikke lede frem til ferdige revisjonsprogram, men skal gi revisor nyttige 

innspill til arbeidet med å vurdere områder for revisjon i forbindelse med 

sammenslåingsprosessen. 

 

Målgruppen for vurderingen er revisorer og andre som arbeider med kommunal 

økonomiforvaltning. 

Ambisjonen har ikke vært å avgi noen omfattende rapport eller veileder, men å peke på viktige 

områder som må gis oppmerksomhet.  

En kommunesammenslåing innebærer veldig mange små og store beslutninger, samt veldig mye 

arbeid. For å lykkes må man ha bevissthet og kunnskap om rekkefølge og avhengigheter, vilje til å 

prioritere det viktigste – og evnen til å utsette beslutninger og arbeid som kan vente.  

Vi håper at rapporten skal bidra til at et komplekst og omfattende arbeid kan gjøres håndterbart 

ved å «dele opp» i mindre prosjekter og å ha oppmerksomhet på hva man som minimum må 

lykkes med.  

Arbeidsgruppen har avgrenset sitt arbeid til ikke å omfatte materielle kommunaløkonomiske eller 

finansielle tema. 

Arbeidsgruppens rapport følger som vedlegg 1. 
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6 Dreiebok – Årsoppgjør med fokus på kommunesammenslåing  

Det ble også opprettet en arbeidsgruppe for å utvikle ei dreiebok for årsoppgjør med fokus på 

kommunesammenslåing. Arbeidsgruppen har bestått av følgende ansatte i Kommunerevisjonen 

Vest, Vest-Agder IKS: 

Irene Loka (leder) revisjonssjef,  

Monica Nilsen 

Alla Steffensen 

Merete Becher Ingvoldstad  

 
Arbeidsgruppens mandat var: 

 Lage et verktøy/sjekkliste til bruk ved avslutning av et kommuneregnskap i forbindelse 

med en kommunesammenslåing. 

Dreieboken er ment å være et redskap for revisor og bygger på erfaringer fra 

kommunesammenslutninger i Danmark. 

Dreieboken er et redskap for revisor ved revisjon av en kommune som er besluttet sammenslått 

med andre kommuner. Dreieboken konsentrerer seg om forhold som påvirker regnskapet. Det 

gjøres oppmerksom på at dreieboken kun er en veiledning og ikke kan betraktes som uttømmende.  

Nedpakking av et regnskap og sammenslåing av flere regnskap er en omstendelig og tidkrevende 

prosess. Dreieboken bygger på erfaringer fra tilsvarende prosesser i Danmark og tar for seg 

handlinger knyttet til alle delene av regnskapet på kapittelnivå i KOSTRA.  

Dreiebok – Årsoppgjør med fokus på kommunesammenslåing følger som vedlegg 2. 

7 Selvkost  

 Hva skjer med avgiftsnivået i en kommune der de sammenslående kommunene har ulikt 

avgiftsnivå og ulik dekningsgrad 

 Bruk av selvkostfond 

Departementet svarte:  

«Dersom kommuner som slår seg sammen, har forskjellig avgiftsnivå og/eller selvkostgrad (f.eks. 

hvis en kommune har vedtatt at gebyrinntektene skal dekke 100 pst. av selvkost, mens den andre 

kommunen har vedtatt at gebyrinntektene skal dekke 80 pst.), må det ved 

sammenslåingstidspunktet avtales felles satser.  

Generelt kan kommunen differensiere avgiftsnivået ut fra innbyggernes bruk av tjenestene, men 

ikke ut fra geografi. Adgangen til å differensiere gebyrene innad i kommunen vil avhenge av 

hjemmelsgrunnlaget for det enkelte gebyret.  



34/17 Regionreform - Telemark fylkeskommune - 17/15227-1 Regionreform - Telemark fylkeskommune

10 

 

I prinsippet skal gebyrene dekke kostnadene for tjenestene som innbyggerne har fått, og 

innbyggere i en kommune skal ikke subsidiere innbyggerne i en annen. Kommuner som skal slå 

seg sammen, bør derfor ta sikte på at selvkostfondene ved sammenslåingen er like i størrelse, 

relativt sett. F.eks. kan fondene bygges ned mot null i årene fram mot sammenslåingen. Dette ble 

bl.a. gjort i sammenslåingen mellom Inderøy og Mosvik.» 

8 Eiendomsskatt  

Ved sammenslåing av kommuner vil en kunne få en situasjon der en kommune har innført 

eiendomsskatt og en annen ikke. I eigedomsskattelova  § 13 andre ledd heter det: «Får ein 

kommune nye grenser, skal reglane i første leden ikkje vera til hinder for at det på eigedomar i 

område som kjem med i kommunen, vert skrive ut eigedomsskatt etter same satsar som før 

utvidinga.»  

Formuleringen ovenfor dekker situasjonen der en kommune utvider sine grenser, men hva vil 

situasjonen være dersom det opprettes en ny kommune? Vil den nye kommunen måtte forholde 

seg til eigedomsskattelova som en kommune som ikke har hatt eiendomsskatt tidligere, dvs. 

begynne med en sats på 2 promille det første året? (Jf. lovens § 13 første ledd)? 

 Departementet svarte: 

«Dersom kommuner som skal slå seg sammen har forskjellige satser på eiendomsskatten, eller 

dersom en kommune har innført eiendomsskatt og den andre ikke, må kommunene bli enige om en 

felles sats i den nye kommunen. Departementet kan i forbindelse med en kommunesammenslåing 

gjøre unntak for reglene i en overgangsperiode. Denne unntaksmuligheten er hjemlet i 

inndelingsloven § 17. Denne bestemmelsen innebærer at kommunene kan få noe lenger tid til å 

samordne satsene i den nye kommunen enn det legges opp til i loven, og har blitt benyttet ved 

noen av de siste sammenslåingene. Unntaket åpner også for at skattesatsen kan økes hurtigere 

enn det eiendomsskatteloven legger opp til dersom det er aktuelt. Det vil si at det vil være mulig 

for den nye kommunen å ha makssats fra dag én, selv om bare den ene av de "gamle" kommunene 

hadde makssats. Dette har hittil ikke blitt benyttet ved en sammenslåing.  

Utgangspunktet er at ulik innretning av eiendomsskatten ikke skal hindre 

kommunesammenslåinger, men at eiendomsskatten må samkjøres i etterkant av sammenslåingen. 

Kommunene bør i vedtak om sammenslåing også klargjøre hvordan samkjøring av 

eiendomsskatten skal skje i den nye kommunen. Søknad om unntak må godkjennes av kongen i 

statsråd, som en del av kongelig resolusjon om sammenslåing.» 

9 Kommunale garantier 

Ved sammenslåing av to kommuner der den største kommunen (A) har en anstrengt økonomi og 

er i ROBEK, vil det kunne bli en situasjon der den nye kommunen vil være i ROBEK.  Hvordan 

vil garantier gitt av den minste kommunen (B) bli behandlet? Vil det kreves ny godkjenning av 

fylkesmannen, jf. kommuneloven § 51, og vil en slik godkjenningssak bli vurdert på ordinær 
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måte, slik at det den økonomiske situasjonen i den nye kommunen som avgjør resultatet, eller vil 

tidligere gitte garantier videreføres?  

Departementet svarte: 

«Garantier som er gitt av den enkelte kommunen, vil bli videreført i sin helhet etter 

sammenslåingen. Det kreves dermed ikke ny godkjenning av fylkesmannen.» 

10 Pensjonsforhold 

Dersom kommuner som slår seg sammen har valgt ulik amortiseringstid for premieavviket, vil 

amortiseringsperioden kunne videreføres på samme måte som før sammenslåingen, eller må den 

nye kommunen velge en felles amortiseringsperiode for hele kommunen? 

Ved oppløsning av en pensjonskasse kan det oppstå et avvik mellom frigjort egenkapital og kravet 

til egenkapital i nytt selskap. Dersom det er et positivt avvik (frigjort egenkapital er større enn 

kravet til innbetaling av egenkapital i nytt selskap), hvordan skal denne frigjorte kapitalen 

håndteres?  

Departementet svarte: 

Forskrift om årsregnskap og årsberetning regulerer ikke hva som skjer med (gamle) premieavvik 

etter en sammenslåing. Vår vurdering er at det er naturlig å bruke samme tankegang som i GKRS 

sitt notat: Forståelse av KRS 5 – Presisering vedrørende pensjon, hvor løsningen er at tidligere 

års premieavvik fortsetter med samme amortiseringstid som før. For premieavvik som oppstår 

etter sammenslåingen, må det imidlertid benyttes enten ett eller syv års amortiseringstid, jf. 

forskrift om årsregnskap og årsberetning § 13-4.  

Uten at vi har gjort noe nærmere vurdering av spørsmålet om hvordan frigjort egenkapital ved 

oppløsning av en pensjonskasse vil håndteres ved en sammenslåing, vil vi anta at dette som 

utgangspunkt vil være inntekter som hører til i investeringsregnskapet. Nærmere vurdering må 

eventuelt gjøres i de konkrete sakene. 

For å være sikker på vilkår, prosedyre og frister ved ev. oppsigelse av pensjonsforhold må det tas 

kontakt med den aktuelle pensjonskassen. 

11 Anskaffelser 

Anskaffelser er et omfattende område. Hvilke muligheter har kommunen til å endre eller tilpasse 

seg eksisterende kontrakter? Hvordan håndtere nye innkjøpsbehov som oppstår i overgangsfasen? 

Dette er noen av problemstillingene som er omhandlet i KMDs veileder til reglene om offentlige 

anskaffelser i forbindelse med kommunereformen. 
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12 Noen problemstillinger knyttet til IKT-systemer ved 

kommunesammenslåinger 

Ved en kommunesammenslåing vil det reise seg en rekke problemstillinger knyttet til den nye 

kommunens IKT-systemer. Det er umulig å omtale alle disse utfordringene, men det er enkelte 

forhold som utpeker seg som særlig viktig. Oppsummert handler det om: 

 Å begynne arbeidet tidlig 

 Å sette av nok tid og ressurser 

 Å planlegge for eventuelle feilskjær underveis i prosessen 

Den enkelte kommune har en rekke IT-løsninger, programmer og lisenser. Noe av det første den 

nye kommunen bør gjøre etter vedtak om sammenslåing, er å vurdere hvordan ny IKT struktur 

skal være. Etableringen av denne strukturen er en svært komplisert og arbeidskrevende prosess, 

som legger beslag på mye tid. Dette må tas hensyn til når prosjektet organiseres. I praksis kan 

dette gjøres på følgende måte:  

 Få en oversikt over alle systemer og lisenser som de sammenslående kommunene har fra før, 

hvilke som har gått ut og hvilke som fortsatt gjelder. Det bør også avklares hvilke rettigheter 

og plikter som følger av lisensene, og hvilken betydning dette har i valgene som skal gjøres 

med henblikk på nye felles løsninger. Dette innebærer blant annet å gjennomgå eksisterende 

kontrakter for å avklare om det er mulig og komme ut av kontraktene dersom det er 

nødvendig, eller om det er mulige å overføre kontraktene til den nye kommunen. 

 

 På flere områder vil de sammenslåtte kommunene ha ulike systemer. Definer hvilke systemer 

som må være felles ved oppstart av den nye kommunen (kartverket, e-post, økonomisystem, 

lønnssystem, faktureringssystem, sak- og arkivsystem etc.), og hvilke systemer som kan vente. 

 

 Foreta valg av hvilke systemer og programvare som den nye kommunen skal benytte. I denne 

delen av prosessen må det også tas høyde for hvilke kriterier som skal ligge til grunn for 

valgene. Eksempel på kriterier kan være funksjonalitet (hvilke systemer er enklest i bruk), 

kostnadseffektivisering (vil valget medføre at man klarer å utnytte stordriftsfordeler) osv.  

 

 Utarbeid oversikt over behovet for lisenser (typer og antall) basert på de valgene som er gjort. 

Inngå eventuelt nye avtaler der dette er nødvendig for de systemene den nye kommunen skal 

benytte.  Lov og forskrift om offentlige anskaffelser regulerer prosedyrene ved inngåelse av 

nye avtaler og handlingsrommet for regulering av eksisterende avtaler.  

 

 Sett opp en rekkefølge for konvertering – sett av tilstrekkelig ressurser til å gjennomføre 

konverteringen. Innsatsen bør i første omgang rettes inn mot de områdene som er mest 

prekære og som må være på plass ved oppstart av den nye kommunen. 

 

 Sett opp en plan for opplæring av brukerne. Tidsplanen må avklares med hver avdeling som 

blir berørt. 
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 Sørg for å ha nødvendige beredskapsløsninger på plass dersom det oppstår uønskede 

hendelser underveis.  

Som nevnt er etablering av ny IKT struktur en omfattende oppgave. Erfaringer fra tidligere 

prosesser viser at det er stor risiko for både under- og overkapasitet etter at sammenslåingen er 

gjennomført. Underkapasitet vil føre til dårlige tjenester og klager fra brukere, overkapasitet vil 

slå ut på budsjettet.  I tillegg vil det kunne være urasjonelle løsninger, der en ikke får ut 

stordriftseffekter. Det er derfor viktig at det legges inn sjekkpunkter der en både avstemmer plan 

mot behov og gjennomføring mot plan. 

13 Arkiv 

Kommunestrukturreformen vil få store konsekvenser for kommunens dokumentasjon, enten den 

er på papir eller digital. Arkivverket og samarbeidspartnerne i SAMDOK har laget en veiledning 

om arkiv til kommuner som skal slå seg sammen. Veiledningen gir råd om hva som kan gjøres 

før vedtak om sammenslåing er fattet. Del 1 av veiledningen er klar og del 2 og 3 skal komme i 

løpet av 2016. 

14 Ledelse 

Kommunereformen gir store utfordringer både innenfor politikk og administrasjon. Godt samspill 

og god ledelse vil være avgjørende i prosesser og for resultater. Det må skapes både involvering, 

engasjement hos de involverte, og mål må tydeliggjøres. God håndtering av arbeidsgiverrollen er 

en av nøklene for å nå lokale mål som kommuner setter seg i kommunereformen. 

KS har utarbeidet heftet Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåing, der de belyser noen 

sentrale forhold. 
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Vedlegg 

Vedlegg 1)  Kommunesammenslåing – Revisors oppmerksomhetsområder og risikoer for 

økonomiforvaltningen 

Vedlegg 2)  DREIEBOK – Årsoppgjør med fokus på kommunesammenslåing 

 

 

Referanser og kilder: 

Arkivverket: 

http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Om-oss/Aktuelt/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-

2014/Orientering-om-Riksarkivarens-arbeid-med-kommunereformen  

 

DIFI (Prosjektveiviseren som er egnet for alle typer prosjekter): 

http://www.prosjektveiviseren.no/  

 

Kommunal- og regionaldepartementet: 

Veileder til reglene om offentlige anskaffelser i forbindelse med kommunereformen 

https://www.regjeringen.no/contentassets/1e33b4101f064067a916ab746b796304/veileder_anskaff

elsesregelverket_kommunereform.pdf  

 

KS: 

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger 

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-

fagomrade/arbeidsgiver/arbeidsgiverpolitikk/arbeidsgiverpolitikk-ved-kommunesammenslainger-

et-sammendrag.pdf  

 

Statens kartverk: 

Kommunereform http://www.kartverket.no/kommunereform/  
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Arkivsak-dok. 17/15270-1 
Sakshandsamar Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Telemark kontrollutval 13.11.2017 

 

 

 

   

 

 

Val av revisor til fellesnemnda Telemark/Vestfold - uttale 

 

Forslag frå sekretariatet: 
Kontrollutvalet i Telemark fylkeskommune tilrådar at Telemark kommunerevisjons IKS velgast som 

revisor for fellesnemnda Telemark/Vestfold. 

 

 

Saksopplysningar: 

Fylkestinga i Telemark og Vestfold skal ha fellesmøte 23.11.2017 bl.a. for å velge 

fellesnemnd for sammenslåinga til ein ny region. 

 

Etter Inndelingsloven §25 skal fellesmøtet bl.a. drøfte val av revisor for 

fellesnemnda. Val av revisor skjer deretter i dei respektive fylkestinga. 

 

Telemark Kommunerevisjon IKS er revisor for Telemark fylkeskommune og Vestfold 

Kommunerevisjon er revisor for Vestfold fylkeskommune. 

 

Val av revisor for ein kommune skal skje etter innstilling fra kontrollutvalet. 

Inndelingslova seier ikke noko om kontrollutvalets rolle ved val av revisor 

til fellesnemnda. I NKRFs sjekkliste for kontrollutval, revisjon og sekretariat i 

samband med kommune- og regionreforma, er det tilrådd at kontrollutvala blir gitt anledning til å 

uttale seg. Bortsett fra i eit par tilfelle, har dette vert fulgt opp i prosessene på kommunenivå i 

Vestfold og på fylkesnivå både i Trøndelag og i Agder.  

 

I forslag til politisk plattform for den nye regionen er foreslått at Telemark Kommunerevisjon 

IKS blir vald til revisor for fellesnemnda.Fellesnemndas rekneskap skal førast av Telemark 

fylkeskommune. I NKRFs sjekkliste er det peika på at den praktiske løsninga i slike tilfeller vil 

vere at revisor for rekneskapsførande fylkeskommune blir vald som revisor for fellesnemnda. 
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Arkivsak-dok. 16/04685-23 
Sakshandsamar Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Telemark kontrollutval 13.11.2017 

 

 

 

   

 

 

Forvaltningsrevisjonsrapport - NDLA  II 

 

Forslag frå sekretariatet: 
Kontrollutvalet i Telemark fylkeskommune sluttar seg til vedtaka i kontrollutvalet og fylkestinget i 

Hordaland fylkeskommune om forvaltningsrevisjonsrapporten NDLA II. 

 

Saka vert sendt over til Telemark fylkesting med oppmoding om at fylkesrådmannen ser til at 

fylkeskommunens styrerepresentant bidreg til at vedtaket i Hordaland fylkesting følgast opp i styret for 

NDLA. 

 

 

Saksopplysningar: 
Forvaltningsrevisjonsrapporten Nasjonalt digitalt læringsarena (NDLA) II vart bestilt av kontrollutvalet i 

Hordaland, og denne forvaltningsrapporten er ein oppfølgar av ein tidligere forvaltningsrevisjon av 

NDLA.  

 

Kontrollutvalet i 10 andre fylkeskommunar har vore med på finansieringa, og forvaltningsrapporten blei 

handsama av fylkestinget i Hordaland i møte 4.oktober 2017, PS 73/17 og innstillinga frå kontrollutvalet 

blei samrøystes vedteke. Fylkestingets vedtak har slik ordlyd: 

 

På bakgrunn av forvaltningsrevisjon av Nasjonal digital læringsarena (NDLA) – Del II ber 

fylkestinget fylkesrådmannen og NDLA om syta for å: 

 

1.Sikre at alle medarbeidarar i NDLA er tilstrekkeleg informert om relevante rutinar og 

internkontrolltiltak knytt til anskaffingar og innkjøp. 

 

2.Etablere rutinar for fakturahandsaming som sikrar at det blir utført kontroll av at fakturaar frå 

leverandørar inneheld all naudsynt informasjon. 

 

3.Fullføre arbeidet med å etablere rutinar for kommunikasjon og rapportering mellom dagleg 

leiing og styret 

 

4.Tydeleggjere overfor medarbeidarane i NDLA kven som har kva roller i samarbeidet når det 

gjeld innkjøp, samt korleis NDLA er organisert med omsyn til bestilling og avgjersler rundt 

utviklingsarbeid. 
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5.Gå gjennom og avklarar med dei ulike involverte partane korleis handsaming av 

personopplysningar om NDLA sine brukarar skal organiserast og dokumenterast, og inngår 

databehandlaravtalar som manglar for å sikre at handsaming av personopplysningar blir 

regulert i samsvar med gjeldande regelverk 

 

6.Sikre at alle medarbeidarar i NDLA er tilstrekkeleg informert om system og rutinar for: 

1. Avviksmelding og -handtering. 

2. Varsling om kritikkverdige forhold. 

 

7.Sikre at medarbeidarar som varslar om kritikkverdige forhold i samsvar med arbeidsmiljølova, 

blir følgt opp og teke hand om i samsvar med gjeldande føresegn om vern mot gjengjelding ved 

varsling. 

 

8.Å laga ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet innan 01.11.2017 som viser kva tiltak som 

skal setjast i verk for å følgja opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven 

som skal ha ansvaret for iverksettinga. 

 

I vedlagte saksframstilling til fylkestinget i Hordaland er prosessen kring denne forvaltningsrevisjonen 

skildra og det vert vist til denne. 

 

Kontrollutvalet i Hordaland har undervegs vore orientert om framdrifta i saka. I eit fellesmøte med 

kontrollutvalet i Vestfold fylkeskommune 14. september d.å. orienterte seniorrådgivar Iver Fiksdal i 

Deloitte om forvaltningsrapporten, og eit notat frå revisor med kommentarar til eit brev frå NDLA, og ein 

tilleggsrapport frå Deloitte som blei levert etter ei konkret bestilling frå kontrollutvalet i Hordaland 

fylkeskommune 

 

I pkt. 9 Konklusjoner og tilrådingar i forvaltningsrapporten, meiner revisor at dei grepa NDLA har tatt 

etter fyrste rapport, har vore gode og riktige. Arbeidet med utvikling av system og rutinar for økonomisk 

internkontroll har sørga for å redusere risikoen for misleghald og korrupsjon. 

 

Det vert likevel peika på eit tilfelle av ulovlig direkteanskaffing i strid med regelverket for offentlege 

anskaffingar. 

 

Kanskje mest alvorleg i denne rapporten, er at revisor meiner det i eitt tilfelle er grunn til å stille spørsmål 

om det har føregått gjengjelding mot ein varslar, i strid med arbeidsmiljølovens regelverk. 

 

I kontrollutvalgsmøte i Telemark 28.09.17 blei det fatta følgande uttale i vedtak 29/17: 

 

I forbindelse med forvaltningsrevisjonen av NDLA er det avdekket uregelmessige forhold rundt 

habiliteten til en eller flere ansatte i NDLA som også har vært ansatt og/eller hatt vesentlige 

eierinteresser hos NDLA sin hovedleverandør Cerpus AS. Det må undersøkes hvorvidt denne 

sammenkoblingen har påvirket anbudskonkurranser og andre fordeler til fordel for Cerpus på en 

uregelmessig måte. 

 

Uttalen blei oversendt  Hordaland kontrollutval. I ei tilbakemelding til kontrollutvalet i Telemark vil 

Hordaland avvente om det kjem fleire vedtak i saka frå andre fylkeskommunars kontrollutval. 

Telemark kontrollutval sine vedtak vil difor fyrst bli handsam i KU Hordalands møte 18.12.17 eller 

05.02.18.  

 

 

Vurdering frå sekretariatet: 
Slik sekretariatet vurderer saka, foreslår vi at kontrollutvalet sluttar seg til vedtaket i Hordaland fylkesting 

og sender saka til Telemark fylkesting til orientering og eventuelt vedtak. NDLA er ikkje eiga juridisk 

eining, men ein del av Hordaland fylkeskommune.  Oppfølginga av rapporten er ivaretatt igjennom 
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vedtaket i Hordaland fylkesting. Ut over dette er det styret og eigarane sitt ansvar å gjere dei nødvendige 

grepa for å følgje opp og rydde opp i tilhøva. Telemark fylkesting bør difor følgje opp i høve til sin eigen 

styrerepresentant i NDLA og pålegge vedkommande å følgje opp rapporten i styret og bidra til forbetring 

av NDLA.  

 

 

Vedlegg:  

1.Forvaltningsrevisjon- NDLA II. 

2.Notat – Deloittes kommentarer til brev vedr. NDLA fra 22.05.17 

3.Tillegg til rapport fra forvaltningsrevisjon av NDLA II 

4. Saksframstilling til Hordaland fylkesting – PS 73/17 i møte 4.oktober 2017 
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Kontrollutvalet 
       

Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks 7900. 5020 Bergen - Telefon 55 23 90 00  
Direkte telefon 55239447 – Mobil 97505152 - E-postadresse: Roald.Breistein@hfk.no eller kontrollutvalet@hfk.no  

Bankgironr. 5201 06 74239 - Foretaksnr. NO 938 626 367 mva. 
 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Saksgang 
 
Utval Saknr. Møtedato 
Kontrollutvalet   
Fylkestinget   

 

Forvaltningsrevisjon av Nasjonal digital læringsarena (NDLA) - Del II - 
Revisjonsrapport 
 
 

 
Bakgrunn for saka: 
 
Kontrollutvalet bestilte 16.02.16 forvaltningsrevisjon av NDLA, Del II med slikt føremål: 
 
«Føremålet med prosjektet er å avdekke om NDLA sine innkjøp, samhandling med leverandører og 
arbeidsmiljø samsvarer med regelverk, interne rutiner og etiske retningslinjer.» 
 
 
 
Med bakgrunn i prosjektet sitt føremål er det formulert følgjande problemstillingar: 
 

1. Er det etablert system, rutinar og kontrollar (økonomisk internkontroll) som førebyggjer og hindrar at 
korrupsjon og mislegheiter kan førekomme?  

2. I kva grad er NDLA sine innkjøp frå leverandør av tekniske tenester i tilstrekkeleg grad 
dokumenterte og etterprøvbare, med behovsvurdering, spesifisert faktura med tilhøyrande bilag, 
fakturadokumentasjon frå underleverandør mm.?  

3. I kva grad er innkjøp frå andre leverandører NDLA har hatt avtalar med tilstrekkeleg dokumenterte 
og etterprøvbare gjennom behovsvurdering, spesifisert faktura med tilhøyrande bilag, 
fakturadokumentasjon frå underleverandør mm.?  

4. I kva grad har samhandling/interaksjon med leverandør av tekniske tenester og andre utvalde 
aktørar blitt handtert på ein profesjonell og forretningsetisk måte, og i samsvar med regelverk og ev. 
interne rutinar og retningsliner?  

5. Korleis og i kva grad har ekstern leverandør av tekniske tenester vore involvert i dagleg teknisk drift 
av NDLA?  

a. I kva grad har ekstern leverandør av tekniske tenester hatt tilgang til og vore involvert i etablering av 
intern kommunikasjon som e-postsystem og andre interne kommunikasjonsverktøy? 

                    

Arkivnr:                2015/2073-154 

Saksbehandlar:             Roald Breistein 
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b. I kva grad har NDLA inngått databehandlaravtale med ekstern leverandør av tekniske tenester i dei 
tilfella der dette har vore aktuelt?  

c. I kva grad har NDLA sikra tilstrekkeleg vern av sensitiv informasjon knytt til innkjøp, 
leverandørinformasjon mv.?  

6. I kva grad har NDLA sikra eit forsvarleg arbeidsmiljø?  
a. I kva grad er det etablert system og rutinar for å legge forhold til rette for varsling?  
b. I kva grad har NDLA sikra tilstrekkeleg tilrettelegging og handtering av melding/varsel om 

kritikkverdige forhold i organisasjonen?  
c. I kva grad har det vore varsla om kritikkverdige forhold i organisasjonen?  
d. I kva grad er ev. varsling i NDLA gjennomført på ein forsvarleg måte?  
e. I kva grad har NDLA følgt opp og behandla tilsette som har meldt frå om kritikkverdige 

forhold i organisasjonen i samsvar med gjeldande regelverk?  
 
Det er gledeleg at 11 fylkeskommunar har gjeve økonomisk bidrag for å gjennomføra denne 
forvaltningsrevisjonen.  
 
 
Drøfting: 
Deloitte har no gjort ferdig forvaltningsrevisjon av NDLA, Del II, revisjonsrapport er levert og ligg ved som 
vedlegg 1 til saka. Revisjonsrapporten er også send i posten til dei møtande medlemmene i kontrollutvalet. 
Rapporten har vore send til uttale hjå fylkesrådmannen og NDLA. NDLA har gjeve uttale som går fram av 
vedlegg 1 i rapporten.  
 
Revisjonsrapporten skulle etter planen ha vore levert innan 31.08.2016. Grunnen til at den vart forseinka 
med ca. 8 månader skuldast i hovudsak krevjande kommunikasjon med NDLA og usemje med NDLA rundt 
gjennomføring av spørjeundersøking og handsaming av personopplysningar. Kontrollutvalet har vorte 
orientert om utviklinga i forvaltningsrevisjonen med jamne mellomrom. På bakgrunn av denne utviklinga har 
kontrollutvalet også måtte løyve fleire timar til prosjektet enn det som låg i den opphavlege bestillinga.  
 
 
Deloitte skildrar forseinkinga av revisjonsrapporten slik i punkt 1.3 i rapporten: 
 
«Gjennomføringa av revisjonen har tatt ein del lenger tid enn det som var planlagt. Dette skuldast i 
hovudsak to utfordringar: kommunikasjon i samband med oppstart av forvaltningsrevisjonen og usemje 
rundt gjennomføring av spørjeundersøking og handsaming av personopplysningar i samband med denne. 
I samband med oppstart av forvaltningsrevisjonen, oppnemnte NDLA ein innleidd innkjøpsrådgjevar som 
verksemda sin kontaktperson ovanfor revisjonen. Dette medførte ein del uklarheiter knytt til igangsetting og 
gjennomføring av forvaltningsrevisjonen, og gjorde at revisjonen måtte bruke tid og ressursar på å avklare 
ei rekke praktiske forhold før arbeidet kunne bli sett i gang. I samband med verifisering blir det opplyst frå 
NDLA at så snart det blei gjort kjent for NDLA at bruk av ekstern ressurs skapte uklarheiter knytt til 
gjennomføring av forvaltningsrevisjonen, blei kontaktperson skifta ut og dagleg leiar tok på seg rolla som 
kontaktperson for revisjonen. Det blir vidare opplyst i samband med verifisering at NDLA sin bakgrunn for å 
foreslå ein ekstern ressurs, var eit ønske om å sikre kvalitet i revisjonsprosessen. 
 
I samband med gjennomføring og bruk av spørjeundersøkinga revisjonen hadde planlagt som ein del av 
datainnsamlinga i forvaltningsrevisjonen, blei det frå NDLA stilt spørsmål ved respondentane i undersøkinga 
var sikra tilstrekkeleg anonymitet, om Deloitte som Hordaland fylkeskommune sin revisor hadde inngått 
databehandlaravtalar med fylkeskommune som regulerte innsamling av ev. personopplysningar og 
sensitive personopplysningar som kunne komme fram som ein del av undersøkinga, og om Deloitte hadde 
konsesjon frå Datatilsynet for å gjennomføre denne typen spørjeundersøkingar. Revisjonen gjorde fleire 
forsøk på å avklare dette med NDLA, og inkluderte også fylkesrådmann og kontrollutval i denne prosessen, 
utan at NDLA var nøgd med dei svara revisjonen kom med knytt til handsaming av personopplysningar, 
rolleavklaring knytt til databehandling, behov for databehandlaravtale mellom fylkeskommunen, samt ev. 
konsesjonsplikt. 
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Deloitte har rutinar både for å melde om innsamling av personopplysningar og for å inngå 
databehandlaravtalar. Dette inkluder mellom anna databehandlaravtale med Questback, ettersom Deloitte 
nyttar deira system for å gjennomføre spørjeundersøkingar. 
 
NDLA har ikkje vore einige i dei premissane som har vore lagt til grunn i denne prosessen. Dette gjeld i 
særleg grad premissen om at Deloitte som revisor kan vere behandlings-ansvarleg for dei data som blir 
samla inn i samband med spørjeundersøkingar. 
 
For å få rettleiing knytt til rollefordeling innan databehandling i samband med gjennomføring av 
forvaltningsrevisjon i kommunar og fylkeskommunar, kontakta Deloitte Datatilsynet. Datatilsynet har 
stadfesta (i ein ikkje-bindande uttale) at revisjonen sin praksis er i samsvar med gjeldande regelverk. 
Datatilsynet understrekar likevel at kven som skal vurderast som behandlingsansvarleg må vere ei 
vurdering som blir gjort i kvart enkelt tilfelle, og at rollene som behandlingsansvarleg og databehandlar i 
revisjonssamanheng kan vere vanskeleg å plassere. 
 
I samband med verifisering blir det opplyst frå NDLA at NDLA sine innspel i prosessen rundt gjennomføring 
av spørjeundersøking var motivert ut frå to omsyn. Det eine var at dei juridiske råd NDLA fekk innhenta i 
samband med gjennomføring, tilsa at det var behov for å få avklart om kontrollutvalet sin praksis med å gi 
Deloitte rolle som behandlingsansvarleg var riktig. Det andre omsynet var at medarbeidarar i NDLA ga 
uttrykk for at dei opplevde spørjeundersøkinga som uklar med omsyn til anonymitet og personvern.» 
 
Deloitte har i denne forvaltningsrevisjonen nytta dokumentanalyse, intervju, spørjeundersøking, 
stikkprøvekontroll, innsyn i elektronisk kommunikasjon og verifiseringsprosessar som metodar. Etter 
sekretariatet si vurdering har Deloitte levert ein god rapport som er i samsvar med kontrollutvalet si 
bestilling.  
 
 
Sekretariatet har merka seg at Deloitte m.a. konkluderer slik i punkt 9 Konklusjon og tilrådingar i 
rapporten: 
 
«Revisjonen meiner dei grepa NDLA har tatt med omsyn til å styrke kontroll med anskaffingar og innkjøp på 
rammeavtalar er gode og riktig, og vidare at dei rutinane og kontrollane som er innført med omsyn til 
gjennomføring av anskaffingar og innkjøp er hensiktsmessige med tanke på sikre etterleving av regelverk 
om offentlege anskaffingar. Undersøkinga viser at NDLA i stor grad har etterlevd regelverk om offentlege 
anskaffingar i dei tre konkurransane som er gjennomført etter at nye system og rutinar blei etablert. 
Gjennom sitt arbeid med utvikling av system og rutinar for økonomisk internkontroll har NDLA, etter 
revisjonen si vurdering, også sørga for å redusere moglegheitsrommet knytt til mislegheitar og korrupsjon.» 
 
«I undersøkinga kjem det fram at NDLA har dekt kostnadar til konferansedeltaking for tilsette hos 
leverandør av tekniske tenester. Etter revisjonen si vurdering har dette ikkje hatt dekning i dei 
underliggande kontraktane NDLA har hatt med leverandøren. Revisjonen meiner at så lenge dette ikkje har 
hatt dekning i kontrakt mellom NDLA og leverandøren, utgjer praksisen NDLA har hatt med å dekke 
kostnadar for leverandørar med omsyn til kompetanse- og kunnskapsutvikling ei ulovleg direkteanskaffing 
som ikkje er i samsvar med regelverk om offentlige anskaffingar.» 
 
«Undersøkinga viser at medarbeidarar i NDLA ved fleire tilfelle har tatt opp kritikkverdige forhold. 
Revisjonen meiner det er god grunn til å sjå dei medarbeidarane som har tatt opp kritikkverdige forhold i 
NDLA som varslarar. Slik revisjonen vurderer det, er det i alle tilfella varsla på ein forsvarleg måte. 
Revisjonen meiner at det i eitt tilfelle har foregått gjengjelding overfor den eine varslaren, i strid med 
føresegn i arbeidsmiljølova § 2-5. Vidare meiner revisjonen at det i eitt tilfelle er grunn til å stille spørsmål 
ved om det har foregått gjengjelding overfor ein varslar, i strid med føresegn i arbeidsmiljølova § 2-5.» 
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Sekretariatet har vidare merka seg at Deloitte kjem med slike tilrådingar til NDLA i punkt 9 
Konklusjon og tilrådingar i rapporten: 
 

1. Sikrar at alle medarbeidarar i NDLA er tilstrekkeleg informert om relevante rutinar og 
internkontrolltiltak knytt til anskaffingar og innkjøp.  
 

2. Etablerer rutinar for fakturahandsaming som sikrar at det blir utført kontroll av at fakturaar frå 
leverandørar inneheld all naudsynt informasjon.  
 

3. Fullfører arbeidet med å etablere rutinar for kommunikasjon og rapportering mellom dagleg leiing 
og styret.  
 

4. Vurderer korleis ein kan tydeleggjere overfor medarbeidarane i NDLA kven som har kva roller i 
samarbeidet når det gjeld innkjøp, samt korleis NDLA er organisert med omsyn til bestilling og 
avgjersler rundt utviklingsarbeid.  
 

5. Går gjennom og avklarar med dei ulike involverte partane korleis handsaming av 
personopplysningar om NDLA sine brukarar skal organiserast og dokumenterast, og inngår 
databehandlaravtalar som manglar for å sikre at handsaming av personopplysningar blir regulert i 
samsvar med gjeldande regelverk.  
 

6. Sikrar at alle medarbeidarar i NDLA er tilstrekkeleg informert om system og rutinar for:  
 

1. Avviksmelding og -handtering.  
2. Varsling om kritikkverdige forhold.  

 
7. Sikrar at medarbeidarar som varslar om kritikkverdige forhold i samsvar med arbeidsmiljølova, blir 

følgt opp og teke hand om i samsvar med gjeldande føresegn om vern mot gjengjelding ved 
varsling. 

 
 
Kontrollutvalet handsama rapport i møte 23.05.2017 der det vart gjort slikt vedtak: 
 
1. Skrifleg svar i høve notat frå varslarane motteke 22.05.2017 vert å sende sekretariatet etter møtet,  

etter at det har vore send på høyring til NDLA og fylkesrådmannen. 
2. Kontrollutvalet ønskjer vidare å få meir informasjon i høve desse punkta: 

 Habilitet 
 Oversikt over leverandører til NDLA før og no 
 Selskapsstruktur  
 Den omtalte grafen frå 2013 
 Organisering/tilsette i NDLA før og no 
 Eigarskap i leverandørselskap mv. før og no 

3. Handsaming av revisjonsrapport NDLA, Del II vert utsett til møte i kontrollutvalet 28. – 29.08.2017. 
4. Tilsvaret frå Deloitte i høve notat  frå varslarane, samt informasjonen det er bede om i punkt 2 over, 

vert å levere sekretariatet seinast innan 14.08.2017. 
5. Kontrollutvalet betraktar e-post dagsett 23.05.2017 som eit nytt varsel og det vert, etter å ha førespurt 

avsendar, å sende til rette organ i den aktuelle fylkeskommune. 
 
 
I tråd med punkt 1 og 2 i vedtaket over har vi motteke desse dokumenta frå Deloitte: 
 

 Notat - Deloittes kommentarer til «Kommentarer til rapport fra forvaltningsrevisjon II av NDLA», 
datert 22. mai 2017  

 Tillegg til rapport frå forvaltningsrevisjon av NDLA II - oppfølging av bestilling frå kontrollutvalet i 
møte 23. mai 2017  
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Begge dokumenta ligg ved som vedlegg 2 og 3 til saka. 
 
Begge dokumenta er med på å utdjupe informasjonen som allereie går fram av forvaltningsevisjonsrapport 
NDLA  I og NDLA II. Dokumentet «Tillegg til rapport frå forvaltningsrevisjon av NDLA II - oppfølging av 
bestilling frå kontrollutvalet i møte 23. mai 2017» svarer på dei ekstra spørsmåla kontrollutvalet ville ha svar 
på etter dette møtet. 
 
Slik sekretariatet ser det, kjem det ikkje fram nye opplysningar i dokumenta som gjev grunnlag for å endre 
på forslag til innstilling som låg føre i sak til kontrollutvalet 23.05.17. 
 
 
Konklusjon: 
Kontrollutvalet har eit særskilt ansvar for å følgje opp at fylkestinget sine vedtak i samband med 
handsaming av rapportar om forvaltingsrevisjon vert følgd opp. Det vert vist til «Forskrift om kontrollutvalg i 
kommuner og fylkeskommuner» § 12 «Oppfølging av forvaltningsrevisjoner» der det står dette: 
 
«Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak i tilknytning til behandlingen av 
rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp. 
Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan kommunestyrets eller 
fylkestingets merknader til rapport om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp. Det skal også rapporteres om 
tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte.» 
 
Forslag til innstilling i saksframlegget, byggjer på forslag til tiltak i rapporten, og punkta er sett opp i prioritert 
rekkefølge. På bakgrunn av dette vert det tilrådd at kontrollutvalet innstiller på at fylkestinget ber 
fylkesrådmannen syta for å laga ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet som viser kva tiltak som skal 
setjast i verk for å følgja opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha 
ansvaret for iverksettinga.  
 

Forslag til innstilling 
På bakgrunn av forvaltningsrevisjon av Nasjonal digital læringsarena (NDLA) – Del II ber fylkestinget 
fylkesrådmannen og NDLA om syta for å: 
 
1. Sikre at alle medarbeidarar i NDLA er tilstrekkeleg informert om relevante rutinar og internkontrolltiltak 

knytt til anskaffingar og innkjøp. 
2. Etablere rutinar for fakturahandsaming som sikrar at det blir utført kontroll av at fakturaar frå 

leverandørar inneheld all naudsynt informasjon. 
3. Fullføre arbeidet med å etablere rutinar for kommunikasjon og rapportering mellom dagleg leiing og 

styret 
4. Tydeleggjere overfor medarbeidarane i NDLA kven som har kva roller i samarbeidet når det gjeld 

innkjøp, samt korleis NDLA er organisert med omsyn til bestilling og avgjersler rundt utviklingsarbeid. 
5. Gå gjennom og avklarar med dei ulike involverte partane korleis handsaming av personopplysningar 

om NDLA sine brukarar skal organiserast og dokumenterast, og inngår databehandlaravtalar som 
manglar for å sikre at handsaming av personopplysningar blir regulert i samsvar med gjeldande 
regelverk 

6. Sikre at alle medarbeidarar i NDLA er tilstrekkeleg informert om system og rutinar for:  
1. Avviksmelding og -handtering.  
2. Varsling om kritikkverdige forhold. 

7. Sikre at medarbeidarar som varslar om kritikkverdige forhold i samsvar med arbeidsmiljølova, blir følgt 
opp og teke hand om i samsvar med gjeldande føresegn om vern mot gjengjelding ved varsling. 

8. Å laga ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet innan 01.11.2017 som viser kva tiltak som skal 
setjast i verk for å følgja opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha 
ansvaret for iverksettinga. 
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Hogne Haktorson 
kontrollsjef 

  

  Roald Breistein 
  utvalgssekretær 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift. 
 
 
 
Vedlegg 
1 Forvaltningsrevisjon - Hordaland fylkeskommune - NDLA II 
2 Notat - Deloittes kommentarer til brev vedr. NDLA fra 22.05.17 
3 Tillegg til rapport frå forvaltningsrevisjon av NDLA II 
  
 



37/17 Orientering fra revisor - 09.11.2017 - 17/03044-10 Orientering frå revisor - 13.11.2017 : Orientering frå revisor - 13.11.2017

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 17/03044-10 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Telemark kontrollutval 13.11.2017 

 

 

 

   

 

 

Orientering frå revisor - 13.11.2017 

 

Forslag frå sekretariatet: 
Kontrollutvalet tek saka til orientering. 
 

 

Bakgrunn for saka: 
Kontrollutvalet har eit ansvar for å sjå til at det blir gjennomført revisjon i fylkeskommunen. For å holde 

seg orientert om det pågåande revisjonsarbeidet i fylkeskommunen, orienterer revisor kontrollutvalet 

gjennom året. 

 

Saksopplysningar: 
Revisor Birgitte Holmberg vil i møtet orientere om revisjonsarbeidet. 
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Arkivsak-dok. 17/03043-7 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Telemark kontrollutval 13.11.2017 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 13.11.2017 

 

Forslag frå sekretariatet: 
Referatsakene takast til orientering.  

 

 

 

Saksopplysningar: 
- Orientering om framdrift i felles selskapskontroll av Vigo IKS  

 

- Politisk vedtak – FYTI sak 50/17 - Telemark fylkeskommune sitt internasjonalt engasjement 

2017 og framover 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/tfk/AgendaItems/Details/208429. 

 

- Studietur med Vestfold fylkeskommune 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Plan for selskapskontroll av Vigo IKS 
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Plan for selskapskontroll av Vigo IKS  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune 25.10.2017 42/17 
 
Saksbehandler Torbjørn Berglann 
Arkivkode FE - 037, TI - &58 
Arkivsaknr 17/4 - 11 

 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Kontrollutvalget saken til orientering. 

 

 
Behandling: 
Leder redegjorde for saken. 

Vedtak som innstilling. 

 
Vedtak: 

Kontrollutvalget saken til orientering. 

 
 

Saksutredning 
Kontrollutvalget ba Revisjon Midt-Norge om å legge fram en plan for gjennomføring 
av selskapskontroll av Vigo IKS i sitt forrige møte, sak 34/17. Utvalget fattet 

følgende vedtak: 

1. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge om å utarbeide en detaljert plan for 
selskapskontrollen av Vigo IKS.  

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å sende planen til kontrollutvalget for 
godkjenning. Planen sendes deretter de deltakende kontrollutvalgene slik at de 
kan ta endelig stilling til eventuell deltakelse. 

Kontrollutvalgets sekretariat får opplyst at Revisjon Midt-Norge ikke har hatt 
kapasitet til å utarbeide noen plan til dette møtet. Planen kan dermed ikke behandles 
før i kontrollutvalgets møte 25. november. 

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar saken til orientering. 
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Arkivsak-dok. 17/03042-5 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Telemark kontrollutval 13.11.2017 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 13.11.2017 

 

Klikk her for å skrive inn tekst. 
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