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Arkivsak-dok. 17/00045-28 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Porsgrunn kontrollutvalg 26.09.2017 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 26.09.2017  

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 26.09.2017 godkjennes. 

 

 

Saksopplysninger: 
Møteinnkalling 26.09.2017 legges frem for godkjenning. 

 

 

 

Vedlegg:  

-møteinnkalling 26.09.2017 
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Saksprotokoll 
 

 
Arkivsak-dok. 17/00045 
Arkivkode  
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 

Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 26.09.2017 5/17 

 

 

 

Godkjenning av innkalling 26.09.2017  

 

 

Porsgrunn kontrollutvalg har handsama saken i møte 26.09.2017 sak 5/17 

 

Møtehandsaming 

Møteinnkalling 26.09.2017 ble lagt frem for godkjenning. 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Møteinnkalling 26.09.2017 godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 17/00045-29 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Porsgrunn kontrollutvalg 26.09.2017 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra 06.06.2017 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll 06.06.2017 godkjennes. 

 

 

Saksopplysninger: 
Protokoll 06.06.2017 legges frem for godkjenning. 

 

 

Vedlegg:  

- protokoll 06.06.2017 
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Saksprotokoll 
 

 
Arkivsak-dok. 17/00045 
Arkivkode  
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 

Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 26.09.2017 5/17 

 

 

 

Godkjenning av protokoll fra 06.06.2017 

 

 

Porsgrunn kontrollutvalg har handsama saken i møte 26.09.2017 sak 5/17 

 

Møtehandsaming 

Protokoll 06.06.2017 ble lagt frem for godkjenning. 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Protokoll 06.06.2017 godkjennes. 
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Møteprotokoll  
 

Porsgrunn kontrollutvalg 

 
Dato: 06.06.2017 kl. 8:30 – 11:00 
Sted: Porsgrunn Rådhus møterom 1 etg. 
Arkivsak: 17/00045 
  
Til stede:  Leder Erik Bystrøm, nestleder Karl Erik Høegh, medlem Bente Tangen, 

medlem Ingrid Brubakken, medlem Henning Yven, sekretær Marianne 

Lundeberg, oppdragsansvarlig oppdragsrevisor Kjell Ekman. 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
 

  
Forfall:   
  
Andre: Kommunalsjef Tollef Stensrud, Bygge- og eiendomsavdelingen, v/ Terje Madsen og 

Morten Ødegaard, Forvaltningsrevisor Geir Kastet Dahle 
  
Protokollfører: Marianne Lundeberg 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

4/17 17/00045-19 Godkjenning av møteinnkalling 06.06.2017 3 

Møteprotokoll 

4/17 17/00045-20 Godkjenning av protokoll fra 02.05.2017 4 

Saker til behandling 

21/17 16/06714-11 
Oppfølging av Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Tilpasset opplæring - 

Porsgrunn kommune 
5 

22/17 16/05691-12 
Oppfølging av Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Prosjektstyring - 

investeringsprosjekt - Porsgrunn kommune 
6 
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23/17 16/12950-6 
Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Journal og arkiv - Porsgrunn 

kommune 
7 

24/17 17/00050-5 Orientering fra revisor - 06.06.2017 8 

25/17 17/00057-8 Referat- og drøftingssaker 06.06.2017 9 

26/17 17/00064-7 Eventuelt - 06.06.2017 10 

    

 

 
Porsgrunn, 06.06.2017 

 

 

 

Kontrollutvalgsleder     Sekretær 

Erik Bystrøm      Marianne Lundeberg   
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Møteinnkalling 

4/17 Godkjenning av møteinnkalling 06.06.2017 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 06.06.2017 4/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteinnkalling 06.06.2017 godkjennes. 

 

 

Møtehandsaming 

Møteinnkalling 06.06.2017 ble lagt frem for godkjenning. 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Møteinnkalling 06.06.2017 godkjennes. 

 

 

 

 

  



5/17 Godkjenning av protokoll fra 06.06.2017 - 17/00045-29 Godkjenning av protokoll fra 06.06.2017 : Protokoll Porsgrunn kontrollutvalg 06.06.2017

 

 4  

Møteprotokoll 

4/17 Godkjenning av protokoll fra 02.05.2017 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 06.06.2017 4/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll 02.05.2017 godkjennes. 

 

 

Møtehandsaming 

Protokoll 02.05.2017 ble lagt frem for godkjenning. 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

 

Vedtak  

Protokoll 02.05.2017 godkjennes. 
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Saker til behandling 

21/17 Oppfølging av Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Tilpasset opplæring - 

Porsgrunn kommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 06.06.2017 21/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Ingen forslag til vedtak. 

 

 

Møtehandsaming 
Kommunalsjef for oppvekst Tollef Stensrud møtte for å gi en orientering om hvordan Porsgrunn 

kommune har fulgt opp vedtaket i sak «forvaltningsrevisjonsprosjekt – tilpasset opplæring - 

Porsgrunn kommune.»  

I forbindelse med saken tilknyttet revisjonsrapporten om tilpasset opplæring og skolebasert 

vurdering har kommunalsjef Tollef Stensrud sendt ved et dokument til saken. «2017 Rutiner for 

skolebasert vurdering i Porsgrunnskolen» 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

 

Vedtak  

Saken tas foreløpig til orientering. 

Kontrollutvalget ønsker en videre rapportering, første møtet i januar 2018, av hvordan 

Porsgrunn kommune har fulgt opp anbefalingene som pr. dato ikke var ferdig. I sak 

«forvaltningsrevisjonsprosjekt – tilpasset opplæring - Porsgrunn kommune.»  

 

 

 

 

  



5/17 Godkjenning av protokoll fra 06.06.2017 - 17/00045-29 Godkjenning av protokoll fra 06.06.2017 : Protokoll Porsgrunn kontrollutvalg 06.06.2017

 

 6  

 

22/17 Oppfølging av Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Prosjektstyring - 

investeringsprosjekt - Porsgrunn kommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 06.06.2017 22/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Ingen forslag til vedtak. 

 

 

Møtehandsaming 
Bygge- og eiendomsavdelingen, v/ Terje Madsen og Morten Ødegaard møtte for å gi en 

orientering om Porsgrunn kommunes oppfølging av vedtak i bystyresak 94/16 i møte 10.11.2016 

forvaltningsrevisjonsprosjekt – «Prosjektstyring-investeringsprosjekt-Porsgrunn kommune». 

Skriftlig notat fra presentasjonen oversendes sekretariatet, som videresender dette til medlemmene 

og revisjonen etter møtet. 

 

Nytt (felles) anskaffelsesreglement i tråd med endringer i FOA er under utarbeidelse i regi av 

GKI, og skal etter planen vedtas av bystyret i møte 15.06. Etter opplysninger gitt i møte, ser det ut 

til at dette er utsatt. 
 

Votering 

Enstemmig. 

 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. Kontrollutvalget ønsker en orientering fra administrasjonen om nytt 

anskaffelsesreglement, etter at dette er vedtatt i bystyret. 
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23/17 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Journal og arkiv - Porsgrunn 

kommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 06.06.2017 23/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan på Journal og arkiv som den foreligger fra Telemark 

kommunerevisjon IKS. Med oppstart høsten 2017, og leveranse vinter/vår 2018. 
 

 

Møtehandsaming 
Forvaltningsrevisor Geir Kastet Dahle la frem prosjektplan på Journal og arkiv. 

Innspill: ta med i prosjektet undersøkelse av registrering og arkivering av sms og sosiale medier. 
 

Votering 

Enstemmig. 

 

 

Vedtak  
Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan på Journal og arkiv som den foreligger med tillegg av 

undersøkelse på registrering og arkivering av sms og sosiale medier fra Telemark 

kommunerevisjon IKS. Med oppstart høsten 2017, og leveranse vinter/vår 2018. 
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24/17 Orientering fra revisor - 06.06.2017 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 06.06.2017 24/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 
Oppdragsansvarlig revisor Kjell Peter Ekman orienterte om revisjonen sitt arbeid i Porsgrunn 

kommune. 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 
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25/17 Referat- og drøftingssaker 06.06.2017 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 06.06.2017 25/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
1. Kontrollutvalget godkjenner endring i leveringstidspunkt i KU sak 17/00187 

«Forvaltningsrevisjonsprosjekt offentlige anskaffelser/sosialdumping» forvaltningsrapporten 

leveres 31.10.2017. 

2. Saken tas til orientering. 

 

 

 

Møtehandsaming 

 
1. Opplysning fra TKR IKS i KU sak 17/00187 «Forvaltningsrevisjonsprosjekt offentlige 

anskaffelser/sosialdumping»  

«For å få best mulig grunnlag til å kontrollere anskaffelser i Porsgrunn som er gjort med hjemmel i 

nye anskaffelsesregler (2017), har vi ventet med oppstart av denne forvaltningsrevisjonen til mai, jf. 

vedtatt prosjektplan. Det innebærer at vi har tatt prosjekter i andre kommuner først. Vi ser nå at vi får 

litt logistikkvansker når det gjelder oppstart i Porsgrunn mai og leveranse til KU-møtet i september, 

og vil gjerne ha aksept for at vi kan levere denne rapporten til kontrollutvalgets møte 31. oktober i 

stedet for til septembermøtet.  

 

2. Fellesmøte for fremleggelse av selskapskontrollrapport Renovasjon i Grenland, med Skien, Siljan, 

Bamble 26.09.2017 kl 11:30 Porsgrunn kontrollutvalg inviterer.  

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

 

Vedtak  
1. Kontrollutvalget godkjenner endring i leveringstidspunkt i KU sak 17/00187 

«Forvaltningsrevisjonsprosjekt offentlige anskaffelser/sosialdumping» forvaltningsrapporten 

leveres 31.10.2017. 

2. Saken tas til orientering. 
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26/17 Eventuelt - 06.06.2017 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 06.06.2017 26/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møtehandsaming 

 

 

Votering 

 

 

Vedtak  
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Arkivsak-dok. 17/00045-30 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Porsgrunn kontrollutvalg 26.09.2017 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll 29.08.2017 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll 29.08.2017 godkjennes. 

 

 

Saksopplysninger: 
Protokoll 29.08.2017 legges fremfor godkjenning. 

 

 

 

Vedlegg:  

-protokoll 29.08.2017 
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Saksprotokoll 
 

 
Arkivsak-dok. 17/00045 
Arkivkode  
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 

Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 26.09.2017 6/17 

 

 

 

Godkjenning av protokoll 29.08.2017 

 

 

Porsgrunn kontrollutvalg har handsama saken i møte 26.09.2017 sak 6/17 

 

Møtehandsaming 

Protokoll 29.08.2017 ble lagt frem for godkjenning. 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Protokoll 29.08.2017 godkjennes. 
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Møteprotokoll  
 

Porsgrunn kontrollutvalg 

 
Dato: 29.08.2017 kl. 11:00 – 14:00 
Sted: Vestsiden sykehjem. 
Arkivsak: 17/00045 
  
Til stede:  Leder Erik Bystrøm, nestleder Karl Erik Høegh, medlem Bente Tangen, 

medlem Ingrid Brubakken, medlem Henning Yven, sekretær Marianne 

Lundeberg, oppdragsansvarligrevisor Ingebjørg Nordby Vibeto.  
 

  
Møtende 

varamedlemmer: 
 

  
Forfall:   
  
Andre: Prosjektleder Gunnvor Svartdal 
  
Protokollfører: Marianne Lundeberg 
  

 
Befaring på Vestsiden Sykehjem.  

 

Dette møtet hadde ingen saker til behandling!  

Kontrollutvalget fikk en omvisning ved Vestsiden sykehjem.  

Gunnvor Svartdal møtte kontrollutvalget og ga en omvisning på Vestsiden sykehjem.  

Det ble en gjennomgang for kontrollutvalget av gjennomføringen av sykehjemsprosjektene.  

 

 

 
Porsgrunn, 29.08.2017 

 

 

 

Kontrollutvalgsleder      Sekretær 

Erik Bystrøm       Marianne Lundeberg 
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Arkivsak-dok. 17/09195-1 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Porsgrunn kontrollutvalg 26.09.2017 

 

 

 

   

Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2018 - Porsgrunn kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget innstiller følgende til bystyret:  

Bystyret vedtar forslag til budsjett for 2018 for kontroll, tilsyn og revisjon i Porsgrunn kommune med en 

ramme på kr 2 657 000. 

  

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til bystyret via formannskapet. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Forskrift om kontrollutvalg § 18 sier følgende om budsjettbehandlingen:  

«Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller 

fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge 

formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller 

fylkestinget.»  

Kontrollutvalget fremmer med dette en sak til bystyret (via formannskapet) om budsjett for 

kontrollutvalget sin virksomhet og kjøp av revisjons- og sekretariattjenester for 2018 i Porsgrunn 

kommune. 

 

Saksopplysninger: 
Sekretariatet har utarbeidet et forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i Porsgrunn kommune, 

kostnadene til sekretariattjenester for kontrollutvalget og kjøp av revisjonstjenester. Budsjettet er basert 

på tidligere budsjett- og regnskapstall og noe på anslag.  

Det å sørge for god kontroll og nødvendig tilsyn med driften av den kommunale virksomheten er 

høyaktuelt. Kontrollutvalget er kommunestyrets eget verktøy for gjennomføring av egenkontroll i 

virksomheten. Kommunestyret har ansvar for å sørge for at det blir bevilget tilstrekkelige ressurser til 

dette.  

 

Sekretariatet vil knytte noen kommentarer til enkelte av postene:  

 

1. Opplæring av kontrollutvalget  
Det er viktig at det blir satt av tilstrekkelige ressurser til opplæring og oppdatering av utvalgets 

medlemmer. I tillegg er det av stor verdi å få god kontakt og erfaringsutveksling med 

kontrollutvalgsmedlemmer i andre kommuner. Sekretariatet anbefaler NKRF’s kontrollutvalgskonferanse 

i februar 2018 (Norges Kommunerevisorforbund) og/eller FKT’s fagkonferanse på våren (Forum for 

kontroll og tilsyn), samt vår- og høstkonferanser regionalt i regi av sekretariatet.  
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2. Kjøp av tjenester  
Porsgrunn kommune har valgt å delta i to interkommunale selskaper for å løse kontroll-, tilsyns- og 

revisjonsoppgavene. Dette er Telemark kommunerevisjon IKS for revisjonsoppgaver og Agder og 

Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) for sekretariatsoppgaver. For begge disse selskapene 

gjelder det at det er representantskapet som vedtar det endelige budsjettet og fordelingen av dette på 

medlemskommunene. Anslagene er derfor oppgitt av det enkelte selskapet under forutsetning om 

godkjenning i respektive representantskap. Tilleggstjenester som f.eks. selskapskontroll, er holdt utenfor 

beløpet til IKS-ene i budsjettet. 

  

3. Selskapskontroll  
Kjøp av tjenester omfatter òg kostnader knyttet til gjennomføring av selskapskontroll og evt. andre 

tjenester det skulle bli behov for.  

Selskapskontroll har hittil blitt bestilt fra TKR, og fakturert i tillegg til det faste driftstilskuddet.  

Telemark kommunerevisjon IKS oppgir at ei ordinær eierskapskontroll kan koste ca 45 -50 000,-. Om 

flere kommuner går sammen eller det skal gjøres undersøkelser i flere selskap kan det komme ekstra 

kostnader på ca 15 - 20 000,- per kommune.  

 

4. Tapt arbeidsforteneste/godtgjersle  
Denne posten er påvirket av aktiviteten i utvalget, hvilket godtgjørelsesnivå kommunen ligger på og om 

medlemmene har krav på/treng å få dekt tapt arbeidsfortjeneste for å delta i det politiske arbeidet. Det er 

tatt høyde for 8 kontrollutvalgsmøter i året og deltaking på andre kurs/møter.  

Sekretariatet tar høyde for at det blir behov for noe utbetaling av tapt arbeidsfortjeneste i 2018.  

 

Budsjettforslag for kontroll, tilsyn og revisjon 2017 ansvar 1701 og 1705:  

 
Godtgjørelse folkevalgte                Kr  153 000  

Arbeidsgiveravgift                            Kr   23 000  

Abonnementer aviser/tidsskrifter Kr     6 000  

Bevertning                                         Kr     8 000  

Opplæring, kurs, studietur             kr   90 000  

Skyss- og kostgodtgjørelse             Kr   20 000  

Kontingenter                                    Kr      7 000  

IT-utstyr, internett                          Kr       4000  
Selskapskontroll                              Kr    80 000  

Kjøp av sekretariatstjenester        kr  406 828  
Revisjonstjenester                          kr 1 859 145  

Sum                                                   kr 2 656 973 
 
 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet foreslår en budsjettramme på kr 2 657 000 (avrundet) for kontrollutvalget i 2018, inkl. kjøp 

av revisjons- og sekretariattjenester. Vi mener dette gir et realistisk bilde av forventede utgifter for 

kontrollutvalgets virksomhet i det kommende året. Skulle det oppstå situasjoner som nevnt over der det 

blir behov for ekstraordinære granskinger/rapporter, og det er nødvendig å hente inn ekstern 

kompetanse/kjøpe ekstra tid fra Telemark kommunerevisjon IKS, kan behovet for tilleggsbevilgninger til 

kontroll- og tilsynsvirksomheten oppstå. Dette er i så tilfelle en sak for bystyret. Budsjettforslaget har tatt 

hensyn til deflator økningen på 2,5% og mener budsjettallene skal dekke dette.  

Kommunen kan vurdere om de mener det er nødvendig med en økning når deflatoren er satt. 

 

 

Vedlegg:  

-rekneskap 2016 og status budsjett 2017 
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Saksprotokoll 
 

 
Arkivsak-dok. 17/09195 
Arkivkode  
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 

Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 26.09.2017 27/17 

 

 

 

Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2018 - Porsgrunn kommune 

 

 

Porsgrunn kontrollutvalg har handsama saken i møte 26.09.2017 sak 27/17 

 

Møtehandsaming 

Sekretariatet la frem forslag til budsjett for kontroll,tilsyn og revisjon 2018. 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalget innstiller følgende til bystyret:  

Bystyret vedtar forslag til budsjett for 2018 for kontroll, tilsyn og revisjon i Porsgrunn kommune med 

en ramme på kr 2 657 000. 

  

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til bystyret via formannskapet 
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Regnskap 2016

Art Art (T) Regnskap 2016 Budsjett 2016

1701 Kommunerevisjonen

 

13750 Kjøp fra IKS der kommunen er deltager 2 015 252,00 2 239 200,00

2 015 252,00 2 239 200,00

1705 Kontrollutvalget

10500 Annen lønn 481,20 0,00

10801 Godtgjørelse folkevalgte 151 708,00 146 600,00

10990 Arbeidsgiveravgift 21 458,67 20 600,00

11004 Abonnementer aviser/tidsskrifter 2 000,00 5 400,00

11152 Bevertning 3 895,00 8 300,00

11201 Annet forbruksmateriell/råvarer og tjenester 7 450,00 0,00

11304 Internett 3 909,56 0,00

11501 Opplæring, kurs 41 080,91 147 700,00

11601 Skyss- og kostgodtgjørelse (NB kun via lønnsystem!!) 7 486,20 10 700,00

11701 Transportutgifter 752,73 0,00

11704 Bompenger/parkeringsavgift 879,60 0,00

11952 Kontingenter 6 400,00 7 100,00

12004 IT-utstyr 0,00 35 000,00

13750 Kjøp fra IKS der kommunen er deltager 383 100,00 506 700,00

14291 MVA-kompensasjon på vederlag 805,55 0,00

17291 MVA-ref.krav fra drift -805,55 0,00

17701 Refusjon fra private -400,00 0,00

630 201,87 888 100,00

Sum Kontrollutvalget og Kommunerevisjonen 2 645 453,87 3 127 300,00

KDAm 14.7.2017
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Budsjett 2017

Art Art (T) Budsjett 2017

1701 Kommunerevisjonen

13750 Kjøp fra IKS der kommunen er deltager 1 813 800

1 813 800

1705 Kontrollutvalget

10801 Godtgjørelse folkevalgte 150 000

10990 Arbeidsgiveravgift 21 200

11004 Abonnementer aviser/tidsskrifter 5 400

11152 Bevertning 8 000

11501 Opplæring, kurs 80 000

11601 Skyss- og kostgodtgjørelse (NB kun via lønnsystem!!) 20 000

11952 Kontingenter 7 100

12004 IT-utstyr 20 000

13750 Kjøp fra IKS der kommunen er deltager 475 000

14291 MVA-kompensasjon på vederlag 3 000

17291 MVA-ref.krav fra drift -3 000 

786 700

Sum Kontrollutvalget og Kommunerevisjonen 2 600 500

KDA,  14.7.2017
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status tom. juni 2017

Art Art (T)

Regnskap tom. 

juni

Periodisert 

budsjett 2017 

tom. juni Avvik

1701 Kommunerevisjonen

13750 Kjøp fra IKS der kommunen er deltager 1 360 350,00 1 360 347,24 -2,76 

1 360 350,00 1 360 347,24 -2,76 

1705 Kontrollutvalget

10500 Annen lønn 822,00 0,00 -822,00 

10801 Godtgjørelse folkevalgte 77 007,00 77 000,00 -7,00 

10990 Arbeidsgiveravgift 10 973,89 10 899,00 -74,89 

11004 Abonnementer aviser/tidsskrifter 2 000,00 2 700,00 700,00

11152 Bevertning 1 305,00 3 998,40 2 693,40

11304 Internett 1 133,57 0,00 -1 133,57 

11501 Opplæring, kurs 33 799,00 46 648,00 12 849,00

11601 Skyss- og kostgodtgjørelse (NB kun via lønnsystem!!) 6 133,00 9 996,00 3 863,00

11701 Transportutgifter 335,45 0,00 -335,45 

11704 Bompenger/parkeringsavgift 1 050,90 0,00 -1 050,90 

11952 Kontingenter 6 500,00 7 100,00 600,00

12004 IT-utstyr 0,00 9 996,00 9 996,00

13750 Kjøp fra IKS der kommunen er deltager 197 750,00 237 497,00 39 747,00

14291 MVA-kompensasjon på vederlag 1 462,58 1 500,00 37,42

17291 MVA-ref.krav fra drift -1 462,58 -1 500,00 -37,42 

338 809,81 405 834,40 67 024,59

Sum Kontrollutvalget og Kommunerevisjonen 1 699 159,81 1 766 181,64 67 021,83

KDA, 14.7.2017
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Arkivsak-dok. 17/11825-1 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Porsgrunn kontrollutvalg 26.09.2017 

 

 

 

   

Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 - 

Porsgrunn kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 

 

Bakgrunn for saken: 
Kommunerevisor skal følge lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i revisjonsarbeidet. De 

bestemmelser revisor skal følge er i hovedsak:  

 

 Kommuneloven av 25.09.92 med forskrifter  

 Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. av 15.06.04  

 Internasjonale revisjonsstandarder (International Standards on Auditing – ISA)  

 

Revisjon av kommunen utgjør i henhold til forskrift om revisjon to hovedoppgaver; 

regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Telemark kommunerevisjon IKS er valgt som revisor og 

har avtale om å levere disse tjenestene for kommunen.  

Overordnet revisjonsstrategi er det overordnede planleggingsdokumentet for gjennomføring av 

regnskapsrevisjon. Formålet med overordnet revisjonsstrategi er å dokumentere tilstrekkelige og 

effektive revisjonshandlinger for regnskapsrevisjon. Revisjonsstandarden ISA 300 "Planlegging av 

revisjon av et regnskap" ligger til grunn for vedlagt dokument.  

Revisjonen mener denne overordnede revisjonsstrategien, sammen med deres øvrige muntlige og 

skriftlige rapporteringer, dekker kravene som stilles til dokumentasjon av deres prioriteringer innen 

regnskapsrevisjon. Dette dokumentet er også en hjelp til å oppfylle kontrollutvalgets tilsyns- og 

påseansvar. 
 

 

Saksopplysninger: 
Oppdragsrevisor Ingebjørg Nordby Vibeto legger frem overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 

2017. 

 

 

Vedlegg:  

 -overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 – Porsgrunn kommune. 
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Saksprotokoll 
 

 
Arkivsak-dok. 17/11825 
Arkivkode  
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 

Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 26.09.2017 28/17 

 

 

 

Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 - Porsgrunn kommune 

 

 

Porsgrunn kontrollutvalg har handsama saken i møte 26.09.2017 sak 28/17 

 

Møtehandsaming 
Oppdragsrevisor Ingebjørg Nordby Vibeto la frem overordnet revisjonsstrategi for 

regnskapsrevisjon 2017. 
 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  
Saken tas til orientering. 
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SI TELEMARK

KOMMUNEREVISJON IKS

Overordnet revisjonsstrategi
for regnskapsrevisjon 2017

Porsgrunn kommune
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Overordnet revisjonsstrategi — revisjonsåret 2017 — Porsgrunn kommune

Om Telemark kommunerevisjon IKS og
overordnet revisjonsstrategi
Telemark kommunerevisjon IKS (1KR) er et av landets største interkommunale
revisjonsselskaper. Alle de 18 kommunene i Telemark, kommunene Larvik og Lardat i
Vestfold og Telemark fylkeskommune er eiere av selskapet. Vi utfører revisjon og
andre tjenester for våre eiere og andre kommunale/fylkeskommunale aktører.

I tillegg til regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon for kommunen og kommunale
foretak avgir 1KR mange ulike uttalelser og attestasjoner for ulike enheter i
kommunen. Dette er uttalelser og attestasjoner som tilskuddsgivere krever for
tildeling og utbetaling av ulike formet for tilskudd. Vi utfører også rådgiving av ulik art
og revisor møter i politiske utvalg, slik som KU og k-styret.
Etter særskilt bestilling påtar 1KR seg også å utarbeide plan for selskapskontroll og
utføre selskapskontroll knyttet til selskap der kommunen har eierinteresser.

Fra 2015 har vi inngått en avtale om faglig og administrativt samarbeid med de
interkommunale revisjonsordningene Buskerud kommunerevisjon IKS og Vestfold
kom m u n erevisjon.

Du kan finne alle våre forvaltningsrapporter og annen informasjon på vårt nettsted
www.tekomrev.no.

i
Telemark kommunerevisjon IKS
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Overordnet revisjonsstrategi — revisjonsåret 2017 — Porsgrunn kommune
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Overordnet revisjonsstrategi — revisjonsåret 2017 — Porsgrunn kommune

i Innledning
Kommunens revisor skal følge lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i
revisjonsa rbeidet)

Revisjon av kommunen består av to hovedoppgaver; regnskapsrevisjon og
forvaltningsrevisjon. Telemark kommunerevisjon IKS (TKR) er valgt som revisor og har
avtale om å levere disse tjenestene for kommunen.

Vi omtaler ikke forvaltningsrevisjon i dette dokumentet, med mindre de utførte
rapportene har direkte betydning for arbeidet med regnskapsrevisjon.

Overordnet revisjonsstrategi er det overordnede planleggingsdokumentet for
gjennomføring av regnskapsrevisjon. Formålet med overordnet revisjonsstrategi er å gi
kontrollutvalget informasjon om de overordnede vurderingene og hensynene som
revisor har lagt vekt på i planleggingen av revisjonsarbeidet. Revisjonsstandatden

“Planlegging av revisjon av et regnskap” ligger til grunn for dette dokumentet som
sammen med rapportering gjennom året, være et grunnlag for å oppfylle
kontrollutvalgets tilsyns- og påseansvar av revisor.

Ved planlegging av revisjonsoppdraget skal revisor vurdere kontrollmiljøet i
kommunen. Det omfatter bl.a. vurdering av den administrative oppbygningen,

kompetansen, eventuelle skifte av nøkkelpersonell, omorganisering, sentral/desentral
regnskapsføring og endringer av økonomisystem mv. Vurdering av risiko og
vesentlighet er også en del av planleggingen. Alt dette totalt har betydning for de
ressursene vi planlegger å bruke på revisjon av oppdraget.

Regnskapsrevisjon og attestasjoner gjennomføres løpende. Årsoppgjørsrevisjonen
starter når regnskapet er avlagt (frist 15. februar) og varer fram til vi avgir
revisjonsberetningen. Denne skal avgis så snart revisor er ferdig med revisjon av
årsregnskapet, senest 15. april.

I tillegg til oppgavene nevnt over, reviderer TKR også andre regnskaper med nær
tilknytning til kommunen. Dette er for eksempel regnskaper for interkommunale

selskaper, legater/stiftelser, kirkelig fellesråd og menighetsråd. For revisjon av disse
regnskapene utarbeides det egne revisjonsstrategier og—planer. For disse enhetene
gjelder særskilte lover, forskrifter og instrukser. Kontrollutvalget har ingen rolle i
revisjon av disse enhetene.

Kommuneloven av 25.9.92, Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner av 15.6.04,

Internasjonale revisjonsstandarder (International standards on auditing — SA)

3
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Overordnet revisjonsstrategi — revisjonsåret 2017 — Porsgrunn kommune

2 Regnskapsrevisjon
Formålet med regnskapsrevisjonen er å bekrefte at årsregnskapet er ï samsvar med
lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk som bygger på internasjonale
revisjonsstandarder. Disse krever at vi etterlever etiske krav og utfører arbeidet på en
måte som skal gi betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon.

Revisors konklusjoner om årsregnskapet kommer fram i revisors beretning, hvor vi
uttaler oss om følgende fire temaer:

• årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og god kommunal
regnskapsskikk i Norge

• regnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at
budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett

• opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med

årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter

• registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger er i
samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Ved eventuelle vesentlige mangler ved ett eller flere av disse punktene vil det komme
fram som merknader i revisjonsberetningen. Kontrollutvalget vil da få brev med
nærmere bakgrunn for merknaden, såkalt nummerert brev fra revisor.

I tillegg til revisors beretning, utarbeider revisor en årlig rapport til kontrollutvalget.
Denne er en oppsummering av revisjonsarbeidet for regnskapsåret. Revisor tar her

opp ulike forhold vi anser som viktige, men ikke er så alvorlige og vesentlige at de må
tas med i revisjonsberetningen. Eventuelle merknader gitt i revisjonsberetningen

utdypes også, da revisjonsbecetningen er forholdsvis standardisert.

Revisor rapporterer også til KU om revisjonsarbeidet gjennom hele året. Dette gjøres
muntlig i hvert kontrollutvalgsmøte. Hvis det er saker av mer alvorlig karakter vil
rappotteringen til kontrollutvalget være skriftlig.

Revisor må vurdere om informasjon og opplysninger vi har fått kan tyde på at det
foreligger misligheter. Gjennom sitt arbeid skal revisor bidra til å forebygge og til å
avdekke misligheter. Begrepet misligheter brukes oftest om tilsiktede handlinger. Det
er særlig to typer tilsiktede handlinger som er relevante for revisor; uredelig

regnskapsrapportering og underslag av eiendeler. Dersom revisor konstaterer

misligheter, skal det straks sendes en skriftlig foreløpig innberetning til
kontrollutvalget. Når forholdet er avklart, får kontrollutvalget endelig innberetning.

Administrasjonssjefen/rådmann skal ha kopi av innberetningene.

4
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Overordnet revisjonsstrategi — revisjonsåret 2017 — Porsgrunn kommune

3 Risikovurdering

Risiko handler om:
- hva som kan gå galt,
- hvor sannsynlig er det at noe går galt og
- hva er konsekvensen hvis det skulle gå galt.

Revisor utfører risikoanalyser av kommunen for å kartlegge eventuelle områder hvor

det kan foreligge risiko som kan medføre vesentlige feil i regnskapet. Gjennom

risikoanalysene vurderes risiko på ulike områder, og resultatet av analysene avgjør

omfanget og valget av aktuelle revisjonshandlinger.

Kommunene er ganske stabile virksomheter, med faste oppgaver som skal løses
innenfor budsjettets rammer. Rammene for kommunens drift er i hovedsak avhengig

av statlige overføringer og skatteinntekter. Den kommunale virksomheten må forholde

seg til mange lover, forskrifter og rundskriv. Regelverket er omfattende og det vil alltid

være en viss risiko for at ikke alle regler etterleves.

3.1 Kommunens Økonomi
Prioriteringene som kommunen vedtar i det årlige budsjettet er forankret i

kommunens handlingspian og økonomiplan, som vedtas for en fireårsperiode.

Kommunen har i kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2013-2025 vedtatt fire

utvi kl i ngsm ål:

• En god kommune å bo i

• En fremtidsrettet byutvikling

• Et nyskapende og variert næringsliv

• En organisasjon med evne til endring og forbedring

Innenfor rammene av de fire utviklingsmålene er det to hovedutfordringer som

samfunnsdelen vektlegger som særlig viktige:

• Befolkningsvekst

• Barnogunge

Kommunens økonomi
Prioriteringene som kommunen vedtar i det årlige budsjettet er forankret i
kommunens handlingspian og Økonomiplan, som vedtas for en fireårsperiode.

Kommunen har over flere år hatt et for høyt dtiftsnivå, men de har likevel levert

regnskap med mindreforbruk. Dette skyldes positive resultat av finansforvaltningen.

Det ser ikke ut til at man kan forvente en like god avkastning på finansielle plasseringer

fremover, slik at kommunen nå må sette fokus på å få positive driftsresultat — altså at

5
Telemark kommunerevisjon IKS



28/17 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 - Porsgrunn kommune - 17/11825-1 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 - Porsgrunn kommune : Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017

Overordnet revisjonsstrategï — revisjonsåret 2017 — Porsgrunn kommune

driftsutgiftene må holdes lavere enn driftsinntektene. Investeringstakten har vært stor

de siste årene, og dette fører også til økt rente- og avdragsbelastning.

Bystyret vedtok i juni 2016 følgende mål og retningslinjer for å håndtere denne

utfordringen:

• Brutto driftsresultat skal gradvis forbedres

• Netto driftsresultat på 1,8 % av brutto driftsinntekt i løpet av perioden

• Investeringsnivået begrenses til det som lar seg realisere uten økt netto

lånegjeld per innbygger og uten økt bruk av fond.

Drift
I 2016 har både driftsutgifter og driftsinntekter steget i forhold til regulert budsjett, og
inntektene mer enn utgiftene. Dette er disponert til økt overføring til investerings

regnskapet og økt netto avsetning til fond, samtidig som regnskapet ble avsluttet med

et betydelig regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd i forhold til regulert budsjett).
De økte driftsinntektene kommer hovedsakelig som økte skatteinntekter og økning i

andre generelle statstilskudd. Det er også en økning på ca. kr 5 mill i netto finansinn

tekter i forhold til regulert budsjett.

Porsgrunn kommune har gjennom flere år vært avhengig av avkastningen på finans

markedet samt avkastning fra Skagerak Energi for å få et regnskapsmessig resultat som

er i balanse eller positivt. De siste par årene har de hatt vekst i inntektene som har gitt

gode resultater, med kommunen er fortsatt sårbar for svingninger i finansmarkedet.

Det positive resultatet i 2016 er avsatt til disposisjonsfond, så dette er styrket igjen

etter en kraftig nedgang i 2015.

Kommunen er fortsatt sårbar for uforutsette hendelser og endringer i budsjettforut

setningene. Det er budsjettert med negativt brutto driftsresultat også for 2017, mens

netto driftsresultat er budsjettert til kr 38 mill, eller 1,5 %. En kommunes netto

driftsresultat bør ligge på 1,75 % av sum driftsinntekter, iht. anbefalinger om sunt
kommuneregnskap. Det er Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal

økonomi (TBU), som har utarbeidet disse anbefalingene på vegne av Kommunal- og

moderniserings-departementet. Det betyr at budsjett 2017 ligger tett opptil anbefalt

nivå.

Investeringer

Kommunen har budsjettert med kr 467 mill til investeringer i 2017, hvorav kr 219 mill

skal finansieres med låneopptak. Det er Brevik oppvekstsenter, nye haller ved Kjølnes

og sykehjemsutbyggingen som utgjør de største investeringene i 2017. I tillegg til det
som er opprinnelig budsjettert i 2017, kommer en del investeringer som var planlagt

og budsjettert i 2016, men der fremdriften ble dårligere enn planlagt, slik at en del har
blitt forskjøvet til 2017. Låneopptaket til disse investeringene ble foretatt i 2016.

Porsgrunn kommune hadde ca. kr 125 mill i ubrukte lånemidler per 31.12.2016.
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Gjeld og likviditet

Netto lånegjeld pr innbygger (langsiktig gjeld korrigert for pensjon, utlån og ubrukte

lånemidler) er høy i Porsgrunn — kr 71 000 per 31.12.2016. Dette er litt over

gjennomsnittet i Telemark (68’), og langt over gjennomsnittet til sammenlignbare

kommuner (Kostragruppe 13) (50’) og landet m/Oslo (48’). Porsgrunn har kr 125 mill i

ubrukte lånemidler per 31.12.2016. Ubrukte lånemidler er differansen mellom opptatt

lån og lånefinansierte investeringer. Disse midlene har vært plassert slik at de har gitt

bedre avkastning enn lånerenten. Dette har tidligere gitt Porsgrunn en netto finans

inntekt, men man ser nå en større uro på finansmarkedet.

Likviditeten anses som god. Dette skyldes i hovedsak at kommunen har mye ubrukte

lånemidler.

Inntektene fra finansielle plasseringer svinger fra et år til et annet, og for å møte

risikoen for at det skal gå ut over oppspart kapital er det gjort avsetning til bufferfond.

Kommunens samlede frie fond synker.

3.2 Kommunens Økonomiske internkontroll
Revisor skal opparbeide seg en forståelse av den økonomiske internkontrollen i

kommunen. Ansvaret for internkontrollen er definert i kommuneloven og omtales der

som “betryggende kontroll”. Det innebærer at kommunen skal ha dokumentert

økonomisk internkontroll i form av formaliseringer, dokumenter og rutiner som

utarbeides, vedlikeholdes, kontrolleres og følges opp. Formålet er å sikre at

kommunen har den ønskede utvikling, at lover og regler overholdes, at det er kvalitet

og effektivitet i tjenestene og at kommunens omdømme og legitimitet ikke svekkes

(KS).

Den interne kontrollen kan deles i følgende komponenter:

• Kontrollmiljøet

• Kommunens risikovurderingsprosess

• Informasjonssystemet

• Kontrollaktiviteter

• Overvåking av kontroller

Porsgrunn kommune har etablert interne kontrollrutiner på en rekke områder. Revisor

gjennomgår disse løpende gjennom året i revisjonsarbeidet. Vesentlige rutiner for vårt

arbeid er kommunens interne regelverk, regnskaps- og budsjettoppfølging og rutiner

rundt attestasjon og anvisning. Rådmannen omtaler den interne kontrollen i eget

avsnitt i årsmeldingen.

Det rapporteres til bystyret i to tertialrapporter i tillegg til årsregnskapet. Denne

rapporteringen bygger på tilbakemeldinger fra virksomhetene.
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Porsgrunn kommune har et kommunalt foretak — Keops kurs- og arbeidssenter KF.

Keops har sitt eget styre, men bystyret er Øverste organ. Keops rapporterer til bystyret

per tertial slik som kommunens virksomheter. Keops er en arbeidsmarkedsbedrift som

får det meste av sine inntekter fra NAV. NAV er dermed også premissleverandør for

hva slags oppgaver Keops skal løse, og hvordan. Keops hat derfor utviklet seg til å bli

en organisasjon som raskt tilpasser seg nye rammer og forutsetninger.

Keops har også drevet mottak for unge enslige flyktninger på Vallermyrene siden 2016.

Dette er en helt ny og fra før ukjent oppgave for dem, så de er fortsatt i en fase der de

utformer sine interne rutiner. De har også vært preget av en del utskiftninger i

ledelsen. Det har vært strenge rapporteringsrutiner for håndtering av utbetalinger til

beboerne, der revisor har hatt en attestasjonsrolle.

Kommunen fører lønn og regnskap for Keops, slik at kommunens egne rutiner blir fulgt

på disse områdene. Den interne kontrollen fungerer bra i Keops, men de er en liten

organisasjon som er sårbar for endringer i personalsituasjonen.

4 Vurdering av vesentlighet
Revisor skal utføre arbeidet med sikte på å avdekke eventuelle vesentlige feil eller

mangler. Det følger av revisjonsstandardene at revisor ved utarbeidelse av den

overordnede revisjonsstrategien skal fastsette en vesentlighetsgrense for regnskapet

totalt sett.

Vesentlighetsbegrepet brukes av revisor både ved planlegging og utførelse av revisjon.

Begrepet er også sentralt når revisor skal ta stilling til hvordan vi skal håndtere

identifisert feilinformasjon. Vesentlighetsgrensen brukes når revisor skal konkludere

på de ulike avsnittene i revisjonsberetningen. I tilfeller hvor vi finner vesentlige feil får

det konsekvenser i form av ulike typer kommentarer i selve revisjonsberetningen, jf.

avsnitt 2.

I en normal (ren) revisjonsberetning rapporterer revisor at: årsregnskapet avgitt i

samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle

stillingen til ABC kommune per 31. desember 20X1, og av resultatet for regnskapsåret

som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal

regnskapsskikk i Norge.

Vesentlighetsgrensen for regnskapet totalt sett fastsettes med bakgrunn i

risikoanalysen, revisors profesjonelle skjønn og den generelle kunnskapen revisor har

om kommunen.
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Vi vurderer blant annet følgende momenter:

- Kommunens investeringsaktivitet

- Bemanningssituasjonen og kompetansen innenfor økonomiavdelingen

- Økonomistyringen i kommunen

- Kommunens regnskaps- og budsjettoppfølging og økonomirapportering

- Størrelsen på de kommunale virksomhetene

- Politikernes og medias oppmerksomhet om kommunens økonomiske

disposisjoner

- Kommunens økonomi- og lønnssystem

- Oppfølging innenfor delegasjon og desentraliserte økonomiløsninger

- Skifte av nøkkelpersonell

- Kommunens interne regelverk

5 Revisjonspian
Med basis i risiko- og vesentlighetsvurderingene utarbeider revisor planer for hvert

enkelt revisjonsoppdrag. Revisjonsplanene angir de enkelte revisjonshandlinger som

revisor skal utføre. Revisjonsplanene er revisjonens interne arbeidspapirer og skal ikke

behandles politisk. Vi gjengir likevel hovedområdene av det vi har bestemt å se på i

2017 med bakgrunn i risikovurderingen.

5.1 Generelt:

- Merverdiavgift og momskompensasjon et området som medfører høy

risiko. Revisor bruker mye tid til å følge opp dette, blant annet ved pålegg

om attestasjon av terminoppgaver for momskompensasjon. Revisor deltar

også i møter og bidrar med forskjellige vurderinger om momsspørsmål,

særlig innenfor investeringer, hvor det er et komplisert regelverk.

- Noe av kommunens drift kan være i konkurranse med andre aktører i et

marked. I så fall kan kommunen miste fradraget for momskompensasjon.

Kommunen bør derfor ha rutiner som fanger opp når kommunen eventuelt

kommer i en konkurransesituasjon.

- Rapportering og budsjettoppfølging

- Offentlige innkjøp.

- Stadig vurdering av mislighetsrisiko

5.2 Drift:

- Oppfølging av rutiner på lønnsområdet, i år særlig rutiner for etterkontroll

av lønn til utbetaling, sykelønnsrefusjon og reiseregninger

- Foreldrebetaling i barnehage og SF0

- Beregning av VAR-gebyrer

- Økonomisk sosialhjelp og sosiale utlån

- Oppfølging av avstemming mellom fagsystem for barnevern og kommunens

regn ska pssystem
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53 Investering:
- Kontroll av at skillet drift/investering blir korrekt håndtert

- Følge opp at budsjettet blir regulert i tråd med regelverket når framdriften
ikke er som planlagt/budsjettert. Inneværende budsjett skal reduseres
tilsvarende økningen i neste års budsjett.

5.4 Keops:
- Følge opp at interne kontrollrutiner blir fulgt

- Kontroll av at inntekter, spesielt fra NAV og UDI, blir korrekt behandlet

- Oppfølging av rutiner på lønnsområdet, i år med særlig vekt på særlig
rutiner for etterkontroll av lønn til utbetaling, sykelønnsrefusjon og
reiseregninger

6 Avslutning
Den overordnede revisjonsstrategiens risiko- og vesentlighetsvurderinger bygger på en
foreløpig vurdering av bl.a. erfaring, historisk regnskapsmateriell og den interne
kontroll som foreligger i kommunen.

Det videre arbeidet med regnskapsrevisjon kan avdekke forhold som kan medføre
endringer i revisjonsstrategien. Vesentlige endringer skal dokumenteres og
kontrollutvalget skal informeres om disse.

Skien, 13. september 2017
Telemark ko munerevisjon IKS

Ekman
UllSttsautorisert revisor/ fj

oppdragsansvarlig revisor lngebjørg Vibeto
oppd ragsrevisor
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Arkivsak-dok. 17/11828-1 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Porsgrunn kontrollutvalg 26.09.2017 

 

 

 

   

 

 

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors og oppdragsrevisors 

uavhengighet i forhold til Porsgrunn kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 

 

Bakgrunn for saken: 
I henhold til forskrift om revisjon (revisjonsforskriften) § 12 skal oppdragsansvarlig revisor for  

kommuner ha ført en hederlig vandel. Oppfølging av dette kravet tilligger kontrollutvalget, jamfør  

merknader til nevnte bestemmelse. Vi velger samtidig å ta med vurdering av oppdragsrevisors  

uavhengighet. Ifølge revisjonsforskriften § IS skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved 

behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Krav til uavhengighet og 

objektivitet gjelder også for revisors medarbeidere, men det er kun oppdragsansvarlige revisorer som 

plikter å legge fram en skriftlig vurdering for kontrollutvalget. 

 

 

Saksopplysninger: 
Ingebjørg Nordby Vibeto legger frem dokumentet «Vurdering av oppdragsansvarlig revisors og 

oppdragsrevisors uavhengighet i forhold til Porsgrunn kommune». 

 

 

 

Vedlegg:  

-uavhengighetserklæring 
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Saksprotokoll 
 

 
Arkivsak-dok. 17/11828 
Arkivkode  
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 

Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 26.09.2017 29/17 

 

 

 

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors og oppdragsrevisors uavhengighet i forhold til 

Porsgrunn kommune 

 

 
Porsgrunn kontrollutvalg har handsama saken i møte 26.09.2017 sak 29/17 

 

Møtehandsaming 

 
Ingebjørg Nordby Vibeto la frem dokumentet «Vurdering av oppdragsansvarlig revisors og 

oppdragsrevisors uavhengighet i forhold til Porsgrunn kommune». 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  
Saken tas til orientering. 
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Arkivsak-dok. 17/00057-12 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Porsgrunn kontrollutvalg 26.09.2017 

 

 

 

   

 

 

referatsaker 26.09.2017 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Sakene tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 

 Forvaltningsrevisjonsprosjekt – anskaffelse- leveres i møtet 05.12.2017 

 Temarks Høstkonferanse i Arendal. 

 Behandling av innkomne brev og henvendelser til kontrollutvalget 
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Saksprotokoll 
 

 
Arkivsak-dok. 17/00057 
Arkivkode  
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 

Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 26.09.2017 30/17 

 

 

 

referatsaker 26.09.2017 

 

 

Porsgrunn kontrollutvalg har handsama saken i møte 26.09.2017 sak 30/17 

 

Møtehandsaming 

 
1. Forvaltningsrevisjonsprosjekt – anskaffelse- leveres i møtet 05.12.2017  

2. Temarks Høstkonferanse i Arendal.  

3. Behandling av innkomne brev og henvendelser til kontrollutvalget  

o Kontrollutvalget har fått flere henvendelser fra en innbygger i Porsgrunn kommune. 

Virksomhetsleder for kommunalteknikk Torbjørn Krogstad ble kalt inn etter møteinnkallingen var 

sendt, virksomhetsleder møtte og orienterte i saken. 

Saken ble unntatt offentlighet da det var referert navn og personopplysninger i saken. 

Saken er en klage på kommunale avgifter i forbindelse med et sameie. Kontrollutvalget behandler ikke 

denne saken. Enkeltsaker i denne kategorien går til kommunens klageorgan. Kontrollutvalget har 

avsluttet saken og kan ikke se å ha noe videre rolle i saken. 

 Dokumentene i saken er unntatt offentlighet offl. §15 - internsaksforberedelse -" interne" dokumenter– 

utenifra. Saken ble lukket Kl § 31 2) jmf. FVL § 13 2)  

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Sakene tas til orientering. 
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Arkivsak-dok. 17/00064-8 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Porsgrunn kontrollutvalg 26.09.2017 

 

 

 

   

 

 

eventuelt 26.09.2017 

 

Forslag fra sekretariatet: 
 

 

 

Saksopplysninger: 
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Saksprotokoll 
 

 
Arkivsak-dok. 17/00064 
Arkivkode  
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 

Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 26.09.2017 31/17 

 

 

 

eventuelt 26.09.2017 

 

 

Porsgrunn kontrollutvalg har handsama saken i møte 26.09.2017 sak 31/17 

 

Møtehandsaming 

Et medlem innspilte sak om «låven på Skjelsvik».  

 

Kontrollutvalget ønsker en orientering om:  

 saksbehandlingen i saken «låven på Skjelsvik, og lignende saker. 

 Porsgrunn kommunes saksbehandling i eiendomssaker  

 Oppfølging av rettstvister i eiendomssaker. 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget ønsker en orientering om:  

 saksbehandlingen i saken «låven på Skjelsvik, og lignende saker. 

 Porsgrunn kommunes saksbehandling i eiendomssaker  

 Oppfølging av rettstvister i eiendomssaker. 
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Arkivsak-dok. 16/12951-13 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

Porsgrunn kontrollutvalg 26.09.2017 

 

 

 

   

 

Selskapskontroll - Renovasjon i Grenland IKS - Porsgrunn 

kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering. 

 

Innstilling til bystyret: 

 

Bystyret mener RiG bør: 

 

 skjerper rutinen for å skrive protokoll for alle anskaffelser,  

 fullfører opprydningen i avtalene med Bjorstaddalen, og  

 vurdere avtalen med Bamble kommune om Eik gjenvinningsstasjon for å sikre en 

kostnadsberegning som er i samsvar med retningslinjene for selvkost. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Selskapskontrollen er bestilt av kontrollutvalgene i Skien i sak 70/16, Porsgrunn i sak 43/16, Bamble i sak 

51/16 og Siljan i sak 3/17, jf. kommuneloven § 77 nr. 5 og kontrollutvalgsforskriften kapittel 6. 

 

Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan kommuner eier Renovasjon i Grenland IKS (RiG). I følge 

selskapsavtalen er formålet til RiG å «bidra til kostnads- og miljøeffektiv drift av husholdningene og 

hyttenes renovasjonsordning.» RiG skal ivareta eierkommunenes behov knyttet til bestilling og 

forvaltning av renovasjonstjenester til husholdninger, hytter og kommunale virksomheter. Selskapet ble 

opprettet i 2014. 

 

 

Saksopplysninger: 
Telemark kommunerevisjon IKS v/ Gerd Smedsrud presenterer rapport «406 005 Renovasjon i Grenland 

– anskaffelser og selvkost». Kontrollutvalgene i kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan møtes 

til et fellesmøte for denne presentasjonen, i bystyresalen i Porsgrunn rådhus. 

 

Rapporten handler om følgende problemstillinger:  

 Er avtaler med eksterne leverandører anskaffet i samsvar med reglene om offentlige anskaffelser?  

 Sikrer RiG IKS selvkost i renovasjonstjenestene?  

 Har RiG IKS riktig behandling av selvkostfond?  
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Revisors konklusjoner oppsummert: 

 

Alle anskaffelser hos eksterne leverandører har vært basert på konkurranse, så langt det er mulig. Flere av 

anskaffelsene er ikke dokumentert med protokoll, slik regelverket krever.  

 

Avtalene med eierkommunene er i samsvar med praksis for egenregi. RiG har avtaler med Bjorstaddalen 

Husholdning AS, som er en del av Bjorstaddalen Avfallsselskap AS som igjen er heleid av Skien 

kommune. Disse avtalene er ikke i samsvar med praksis for egenregi. Det pågår en prosess for å ordne 

opp i avtalene.  

 

RiG sikrer i stor grad selvkost gjennom å fordele kostnader basert på størrelsen på abonnentenes 

beholdere i de ulike kommunene. Det er uklart om metoden for fordeling av felleskostnader som er 

konkretisert i selskapsavtalen er i samsvar med selvkostreglene.  

 

RiG fakturerer kommunene for underskudd og krediterer kommunene for overskudd. Dermed har de ikke 

egne fond. Dette er lovlig behandling av midlene. 

 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet legger frem anbefalingene fra rapporten som forslag til vedtak. 

 

 

 

Vedlegg:  

-406 005 Renovasjon i Grenland IKS - anskaffelser og selvkost 
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Saksprotokoll 
 

 
Arkivsak-dok. 16/12951 
Arkivkode  
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 

Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 26.09.2017 32/17 

 

 

 

Selskapskontroll - Renovasjon i Grenland IKS - Porsgrunn kommune 

 

 

Porsgrunn kontrollutvalg har handsama saken i møte 26.09.2017 sak 32/17 

 

Møtehandsaming 
Telemark kommunerevisjon IKS v/ Gerd Smedsrud presenterte rapport «406 005 Renovasjon i 

Grenland – anskaffelser og selvkost» for kontrollutvalgene i kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble 

og Siljan. 
 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering. Kontrollutvalget oppfordrer ordfører til å invitere TKR 

IKS til å legge frem rapporten i bystyret. 

 

Innstilling til bystyret: 

 

Bystyret mener RiG bør: 

 

 skjerper rutinen for å skrive protokoll for alle anskaffelser,  

 fullfører opprydningen i avtalene med Bjorstaddalen, og  

 vurdere avtalen med Bamble kommune om Eik gjenvinningsstasjon for å sikre en 

kostnadsberegning som er i samsvar med retningslinjene for selvkost. 

 

Bystyret ber RiG oversende en skriftlig tilbakemelding om oppfølging av revisjonens 

anbefalinger til kontrollutvalget innen juni 2018. 
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Forord 
 
Telemark kommunerevisjon IKS er et av landets største interkommunale 

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

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

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

 

Telemark kommunerevisjon IKS utfører selskapskontroll (eierskapskontroll og 

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

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

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

samsvar med Norges kommunerevisorforbunds standard for forvaltningsrevisjon (RSK 

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

samarbeider faglig og administrativt med Buskerud kommunerevisjon IKS og Vestfold 

kommunerevisjon.  

 

Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av forvaltningsrevisor Gerd Smedsrud, 

med Kirsti Torbjørnson som oppdragsansvarlig. 

 

Du kan finne alle våre rapporter på vårt nettsted www.tekomrev.no. 
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Sammendrag 
Bestilling og bakgrunn 
Selskapskontrollen er bestilt av kontrollutvalgene i Skien i sak 70/16, Porsgrunn i sak 

43/16, Bamble i sak 51/16 og Siljan i sak 3/17, jf. kommuneloven § 77 nr. 5 og 

kontrollutvalgsforskriften kapittel 6. 

 

Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan kommuner eier Renovasjon i Grenland IKS (RiG). I 

følge selskapsavtalen er formålet til RiG å «bidra til kostnads- og miljøeffektiv drift av 

husholdningene og hyttenes renovasjonsordning.» RiG skal ivareta eierkommunenes 

behov knyttet til bestilling og forvaltning av renovasjonstjenester til husholdninger, 

hytter og kommunale virksomheter. Selskapet ble opprettet i 2014. 

 

 

Rapporten handler om følgende problemstillinger: 

 Er avtaler med eksterne leverandører anskaffet i samsvar med reglene om 

offentlige anskaffelser? 

 Sikrer RiG IKS selvkost i renovasjonstjenestene? 

 Har RiG IKS riktig behandling av selvkostfond? 

 

Konklusjoner 
Alle anskaffelser hos eksterne leverandører har vært basert på konkurranse, så langt 

det er mulig. Flere av anskaffelsene er ikke dokumentert med protokoll, slik 

regelverket krever.  

 

Avtalene med eierkommunene er i samsvar med praksis for egenregi. RiG har avtaler 

med Bjorstaddalen Husholdning AS, som er en del av Bjorstaddalen Avfallsselskap AS 

som igjen er heleid av Skien kommune. Disse avtalene er ikke i samsvar med praksis for 

egenregi. Det pågår en prosess for å ordne opp i avtalene. 

 

RiG sikrer i stor grad selvkost gjennom å fordele kostnader basert på størrelsen på 

abonnentenes beholdere i de ulike kommunene. Det er uklart om metoden for 

fordeling av felleskostnader som er konkretisert i selskapsavtalen er i samsvar med 

selvkostreglene.   

 

RiG fakturerer kommunene for underskudd og krediterer kommunene for overskudd. 

Dermed har de ikke egne fond. Dette er lovlig behandling av midlene.  
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Anbefalinger 
Vi anbefaler at RiG 

 skjerper rutinen for å skrive protokoll for alle anskaffelser, 

 fullfører opprydningen i avtalene med Bjorstaddalen, og 
vurdere avtalen med Bamble kommune om Eik gjenvinningsstasjon for å sikre en 

kostnadsberegning som er i samsvar med retningslinjene for selvkost. 

 

 

Skien 13.09.2017 

Telemark kommunerevisjon IKS 
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1 Innledning 
 

1.1 Kontrollutvalgets bestilling 
Selskapskontrollen er bestilt av kontrollutvalgene i Skien i sak 70/16, Porsgrunn i sak 

43/16, Bamble i sak 51/16 og Siljan i sak 3/17, jf. kommuneloven § 77 nr. 5 og 

kontrollutvalgsforskriften kapittel 6.  

 

Selskapskontrollen er gjennomført som forvaltningsrevisjon i selskap, jf. 

kontrollutvalgsforskriften § 14 andre ledd og RSK 001 Standard for 

forvaltningsrevisjon.  

 

1.2 Bakgrunn 
Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan kommuner eier Renovasjon i Grenland IKS (RiG). I 

følge selskapsavtalen er formålet til RiG å «bidra til kostnads- og miljøeffektiv drift av 

husholdningene og hyttenes renovasjonsordning.» RiG skal ivareta eierkommunenes 

behov knyttet til bestilling og forvaltning av renovasjonstjenester til husholdninger, 

hytter og kommunale virksomheter. Selskapet ble opprettet i 2014. 

 

Renovasjonsordningen er lik i de fire kommunene. Her kommer en kort oversikt. 

Innbyggerne sorterer plastavfallet i blå poser, matavfallet i grønne poser og 

restavfallet i hvite/vrengte poser og legger disse i samme beholder. Disse posene blir 

sortert i et optisk sorteringsanlegg. Innbyggerne har egne beholdere til papir og papp. 

Det er returpunkter for glass og metall rundt om i kommunene.  

 

Det er fire gjenvinningsstasjoner der innbyggerne kan levere avfall i Grenland, Eik i 

Bamble kommune, Pasadalen i Porsgrunn kommune, Rødmyr og Bjorstaddalen i Skien 

kommune. RiG har avtale med Bamble kommune om drift av Eik. Bilfinger Industrial 

Services IM AS driver Rødmyr og Pasadalen på oppdrag fra RiG. Bjorstaddalen blir 

drevet av Bjorstaddalen Husholdning AS på oppdrag fra Skien kommune. RiG 

orienterer om alle gjenvinningsstasjonene på sine nettsider, og har ansvar for den 

videre behandlingen av avfallet som er tatt imot på alle gjenvinningsstasjonene.  

 

RiG har ansvar for drift av anlegget med optisk sortering av de blå, grønne og hvite 

posene. Anlegget er eid av de samme fire eierkommunene som et tingsrettslig sameie. 

Anlegget ligger på en tomt som er eid av Skien kommune og leid ut til Bjorstaddalen 

Avfallsanlegg AS, som er heleid av Skien kommune. Oppgaven med å drifte dette 

anlegget har Bjorstaddalen Husholdning AS, som eies av Bjorstaddalen Avfallsselskap 

AS.  
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Med unntak av Skien kommune, har RiG ansvar for å hente husholdningsavfallet til alle 

abonnenter til eierkommunene. I Skien har RiG ansvar for å hente husholdningsavfall i 

72 % av kommunen, mens Bjorstaddalen Husholdning AS har ansvar for å hente 

husholdningsavfall i 28 % av kommunen.  

 

Det finnes mer informasjon renovasjonsløsningene i Grenland på www.rig.no. 

 

1.3 Problemstillinger og revisjonskriterier 
Rapporten handler om følgende problemstillinger: 

 Er avtaler med eksterne leverandører anskaffet i samsvar med reglene om 

offentlige anskaffelser? 

 Sikrer RiG IKS selvkost i renovasjonstjenestene? 

 Har RiG IKS riktig behandling av selvkostfond? 

Offentlige anskaffelser og selvkost er regulert gjennom lover, forskrifter og veiledere. I 

tillegg er RiG medlem av GKI og skal forholde seg til GKIs innkjøpsreglement. 

Revisjonskriteriene1 i denne forvaltningsrevisjonen er utledet fra disse reglene. 

Kriteriene er angitt under hver problemstilling nedenfor, og er nærmere omtalt i 

vedlegg 2 til rapporten.  

 

1.4 Avgrensning 
Vi har undersøkt selvkostberegningen for 2016.  

 

Hver kommune skal ha egne selvkostberegninger for renovasjon. Disse beregningene 

er basert på kommunens utgifter til RiG. Tilleggskostnader kan variere, ettersom hvilke 

ordninger som er i den enkelte kommune. Rapporten omhandler ikke 

selvkostberegningene på renovasjon i den enkelte kommune.   

 

1.5 Metode og kvalitetssikring 
Rapporten bygger på skriftlig dokumentasjon som dokumentasjon på 

anskaffelsesprosessene og selskapets selvkostberegning. Vi har hatt et oppstartsmøte 

med daglig leder i RiG, og hatt løpende kontakt gjennom prosessen. 

  

Metode og tiltak for kvalitetssikring er omtalt nærmere i vedlegg 3 til rapporten. 

                                                      
1 Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de regler og normer som gjelder innenfor det området 

som skal undersøkes. Revisjonskriteriene er basis for de analyser og vurderinger som revisjonen foretar, 

konklusjonene som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere samsvar, avvik eller 

svakheter. 
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1.6 Høring 
Rapporten er sendt på høring 28.08.2017. Høringen har ført til endringer i data om 

gjenvinningsstasjonene. Selskapets høringsuttalelse ligger i vedlegg 1.  
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2 Offentlige anskaffelser 
Er avtaler med eksterne leverandører anskaffet i samsvar med reglene om 
offentlige anskaffelser? 

Fra 1.1.2017 trådte nye regler for offentlige anskaffelser i kraft. Fagansvarlig for 

kontrakter og innkjøp ble ansatt våren 2016. Fagansvarlig har ikke grunnleggende 

opplæring i anskaffelsesreglene, men har deltatt på dagskurs om endringene i 

anskaffelsesforskriften. Utover dette har ansatte i RiG ikke fått opplæring om 

endringene i regelverket.  RiG vil i tiden fremover benytte et advokatfirma for å sikre at 

anskaffelser skjer i samsvar med nytt regelverk, men vil utarbeide 

kravsspesifikasjonene selv. RiG er medlem hos GKI2 og benytter deres rammeavtaler. 

Av og til innhenter RiG råd fra GKI. De nye anskaffelsesreglene hever terskelverdiene 

og åpner for større frihet og enklere anskaffelsesprosesser. RiG ser regelendringene 

som en mulighet til å ha større frihet ved å ha færre rammeavtaler (ikke inngå nye 

rammeavtaler når de nåværende løper ut), og heller innhente tilbud fra leverandører 

som er spesialister på hver enkelt tjeneste/vare.  

 

Vi har undersøkt om et utvalg anskaffelser i 2016 ble gjort i samsvar med dagjeldende 

regelverk. Vi har bedt om dokumentasjon på anskaffelsen av 12 kontrakter. For 

nærmere beskrivelse av hvordan vi har plukket leverandører, se vedlegg 3 om metode.  

 

2.1 Konkurranse i enhver anskaffelse 
 

Kriterier: 

 Enhver anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse3.  

 Tjenester fra RiGs eierkommuner og fra selskap med samme eierkommuner som 
RiG kan kjøpes i egenregi 

 For anskaffelser over 100 000 kroner skal det føres protokoll. 

 Anskaffelser til en verdi av over 500 000 u/mva skal være lyst ut i samsvar med 
kravene i forskriften. 

 

 

 

 

                                                      
2 Grenlandkommunenes innkjøpsenhet 

3 LOA § 5 andre ledd. 
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Anskaffelser fra eierkommunene 
RiG har følgende avtaler med eierkommunene:  

 

Avtale med Bamble kommune om drift av Eik gjenvinningsstasjon og renhold rundt 

returpunktene i Bamble.  

 

Skien kommune: 

 Post og arkiv 

 Lønn og regnskap 

 IT-løsninger 

 

Alle disse avtalene er tjenesteytingsavtaler. 

 

 

Anskaffelser fra offentlig eide selskap 
Bjorstaddalen Avfallsanlegg AS er heleid av Skien kommune. Selskapet har to 

datterselskap, Bjorstaddalen Husholdning AS og Bjorstaddalen Næring AS. RiG har 

følgende avtaler med datterselskapene i Bjorstaddalen Avfallsanlegg AS: 

 

1. Avtale med Bjorstaddalen Husholdning AS om praktisk drift av anlegget for 

optisk sortering av husholdningsavfall.  

2. Avtale med Bjorstaddalen Husholdning AS om drift av Bjorstaddalen 

gjenvinningsstasjon 

3. Avtale med Bjorstaddalen Næring AS om pressing av plast 

4. Avtale med Bjorstaddalen Næring AS om omlasting av hytteavfall, usortert 

avfall og skjærgårdsavfall 

 

Det er en prosess i gang for å endre den første avtalen til en enerettsordning. Det er 

ventet at bystyret i Skien kommune vil behandle sak om tildeling av enerett i løpet av 

høsten 2017. Dersom enerett tildeles RiG, vil RiG kunne tildele enerett til oppdraget 

videre. 

 

Den andre avtalen er en avtale om drift av Bjorstaddalen gjenvinningsstasjon 

tilsvarende avtalen mellom Bamble og RiG om drift av Eik gjenvinningsstasjon.  

 

Den tredje avtalen om pressing av plast har vært lyst ut på Doffin og TED. Vi har ikke 

mottatt protokoll, men har fått en evaluering av tilbudene.  

 

Den fjerde avtalen gjelder hytteavfall, usortert avfall og en mindre mengde med avfall 

fra Skjærgårdstjenesten. Oppdraget er ikke konkurranseutsatt. Daglig leder opplyser at 
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Bjorstaddalen Næring AS er den eneste leverandøren i Grenland som har tillatelse til 

omlasting av denne type avfall. Avtalen er anslått til å ha en verdi på i underkant av kr 

500 000 i året. 

 

Anskaffelser fra private 
Tabellene under viser hvilke anskaffelser vi har undersøkt og hva vi har funnet.  

 
Tabell 1 Varer og tjenester over kr 500 000 

Varer og tjenester Verdi Utlysning i 
Doffin/TED 

Protokoll 

Drift av Pasadalen og Rødmyr  41 000 000 - 57 000 000 x Evaluering 

Lagerhold 6 000 000 - 9 000 000 x Evaluering 

Biogass                            1 600 000  x x 

Transport og behandling av restavfall 6 000 000 - 10 000 000 x x 

Papp Over EØS-terskelverdi x x 

Rene masser Over EØS-terskelverdi x x 

Farlig avfall Over EØS-terskelverdi x x 

Transport av matavfall Over EØS-terskelverdi x x 

Kommunikasjon og utforming av 
reklamemateriell 

                           1 500 000  x x 

 

 

 
Tabell 2 Varer og tjenester under kr 500 000 

Varer og tjenester Verdi Konkurranse Protokoll 

Asbest  Under 500 000  x Evaluering 

Fagsystem  Under 500 000  x Evaluering 

Produksjon og montering av 
reklamemateriell 

                               300 000  
  

 

 

Alle anskaffelser i undersøkelsen over kr 500 000 (9 stykker) har vært utlyst på Doffin 

og/eller TED. 

 

Vi har sett protokoll på 7 av de 12 innkjøpene vi har undersøkt.  

 

Protokollen skal inneholde opplysninger om blant annet beskrivelse av det som skal 

anskaffes, anslått verdi på kontrakten, begrunnelse for valgte prosedyrer, navn på alle 

som har levert tilbud og underskrift. For 4 av innkjøpene har vi mottatt evaluering av 

leverandørene. Evalueringene er vurderinger av anbudene mot hverandre og opp mot 

utlysning.  
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For et av innkjøpene foreligger det ingen skriftlig dokumentasjon av prosessen. 

Innkjøpet gjaldt kjøp av reklameplass på busser i Grenland i forbindelse med overgang 

til biogass. Nettbuss Sør AS har inngått avtale med en leverandør om  

salg/produksjon/montering av reklame på bussene i Grenland. RiG har derfor kjøpt 

tjenesten direkte fra denne leverandøren, jf anskaffelsesforskriften § 5-2 nr. 1 bokstav 

a). 

 

For to av innkjøpene under kr 500 000 er det arrangert minikonkurranser der tre 

leverandører ble invitert til å gi tilbud.  

 

RiG hatt en klagesak i forbindelse med anskaffelsene. Tilbyderen var avvist som ikke 

kvalifisert. Selskapet var nystiftet og fremla ikke tilstrekkelig dokumentasjon av 

kvalifikasjonskravene i konkurransegrunnlaget. I tillegg avvek tilbudet fra 

konkurransens kravspesifikasjon på flere punkter. Tilbyderen klaget til KOFA, som 

avviste klagen. Daglig leder opplyser at utover denne saken har det ikke kommet 

klager på RiGs anskaffelser.  

 

 

2.2 Revisors vurdering av 

Anskaffelser fra eierkommunene 
Avtalene med eierkommunene er i samsvar med praksis for egenregi. RiG kan etter 

nye anskaffelsesregler fortsette å kjøpe tjenester i egenregi fra sine eierkommuner.4 

Videre kan RiG eventuelt kjøpe tjenester fra andre rettssubjekt som de samme 

eierkommunene kontrollerer.5  

 

Anskaffelser fra offentlig eid selskap 
Bjorstaddalen Avfallsanlegg AS er eid av Skien kommune alene. Avtalene mellom RiG 

IKS og datterselskapene i Bjorstadalen Avfallsanlegg AS er derfor ikke i samsvar med 

vilkårene for egenregi.  

 

RiG IKS og eierkommunene har satt i verk en prosess for å rette opp dette når det 

gjelder avtalen om drift av det optiske sorteringsanlegget. Det er foreslått å etablere 

en enerettsordning for denne tjenesten. Det er planlagt at nødvendige vedtak om 

enerett skal behandles politisk i løpet av høsten.  

 

                                                      
4 FOA § 3-1 tredje ledd bokstav a 
5 FOA § 3-1 tredje ledd bokstav b 
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Avtalen om pressing av plast med Bjorstaddalen Næring AS er konkurranseutsatt. 

Anskaffelsen er ikke dokumentert med protokoll, men anskaffelsen er ellers i samsvar 

med regelverket.  

 

Avtalen om omlasting av hytteavfall, usortert avfall og skjærgårdsavfall kan etter RiGs 

oppfatning bare leveres av en leverandør. Denne begrunnelsen gir rom for direkte 

anskaffelse, jf. anskaffelsesforskriften § 2-1 (1) a), men vurderingen og avgjørelsen 

skulle vært dokumentert i en protokoll.  

 

Anskaffelser fra andre leverandører 
I følge våre undersøkelser er alle anskaffelsene basert på konkurranse så langt det har 

vært mulig.  

 

Protokoll 
Etter vår vurdering har ikke RiG gode nok rutiner for å føre protokoll som 

dokumenterer anskaffelsene. Bare litt over halvparten av de innkjøpene som vi har 

undersøkt er dokumentert med protokoll i samsvar med kravene i 

anskaffelsesforskriften. En del innkjøp er dokumentert ved evalueringer av tilbudene. 

Innholdsmessig tilfredsstiller ikke disse evalueringene kravene til protokoll. 

 

Protokoll skal også føres i de tilfellene hvor det ikke er aktuelt å gjennomføre 

konkurranse, for å dokumentere hva som er årsaken til direkteanskaffelsen.  

 

Utlysning  
Alle innkjøpene vi har funnet over kr 500 000 har vært kunngjort på Doffin og 

eventuelt TED.  
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3 Selvkost 
 

Sikrer RiG selvkost i renovasjonstjenestene? 

3.1 Kostnader som kan henføres til tjenesten 
Kriterium: 

Alle kostnader som inngår i selvkostberegningene skal kunne henføres til den 

aktuelle selvkosttjenesten. 

 

Alle utgifter som RiG har er knyttet til renovasjonstjenester. Alle utgifter er derfor 

direkte utgifter, ingen utgifter er indirekte, slik dette er definert i veilederen.  Om 

utgiftene kan henføres til tjenesten eller ikke vil derfor være et spørsmål om utgiftene 

er knyttet til husholdningsavfall eller næringsavfall. Det vil også være et spørsmål om 

hvordan utgiftene kan knyttes til den tjenesten som den enkelte kommune får.  

 

 

3.2 Skille mellom husholdning og næring 
Kriterium:  

RiG skal dokumentere et skille mellom kostnader knyttet til husholdning og næring 

 

RiG organiserer henting av avfall hos både husholdninger og de fleste kommunale 

virksomheter. Avfallet fra de kommunale virksomhetene er definert som næringsavfall, 

og dermed en aktivitet som ikke er omfattet av selvkostberegningene. 

 

RiG har en oversikt over abonnenter, der antall beholdere og volumet på disse er 

spesifisert. Basert på kunnskapen om antall beholdere og volumet på disse, har RiG 

laget et regneark som har beregnet prosentvis hvor mye de henter fra 

næringsvirksomhet i forhold til totale menger avfall målt i tonn. For 2016 var 

fordelingen 15 % til næring. Daglig leder i RiG opplyser at oversikten oppdateres en 

gang i året.  

 

3.3 Fordeling mellom kommunene 
Kriterium: 

Kostnadene skal fordeles til kommunene etter bruk av tjenestene 

 

Eierkommunene i RiG har ulike folketall. I tillegg er det mange andre faktorer som 

innebærer at kommunene benytter tjenestene fra RiG ulikt. Et eksempel er 

hytterenovasjon, som er omfattet av selvkosttjenesten. Alle kommunene har hytter, 
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men det er spesielt mange i Porsgrunn og Bamble. Bamble kommune har helårs 

hytterenovasjon, og har beholdere ute ved hver hytte.6 Porsgrunn kommune har 

oppsamlingspunkter for hyttene og disse blir bare tømt i sesongen.   

 

Et annet eksempel på forskjellig bruk er at Siljan, Porsgrunn og Bamble bruker RiG til å 

hente alt husholdningsavfall. I Skien kommune henter RiG avfallet hos 72 % av 

abonnentene, mens Bjorstaddalen Husholdning AS henter hos 28 % av abonnentene.  

 

RiG har ved hjelp av konsulentselskapet Evidan Momentum utarbeidet en 

selvkostberegning. Den tar utgangspunkt i alle kontoene i regnskapet til RiG, en rad for 

hver konto. Det er en kolonne for abonnenter (husholdning) og en kolonne for næring 

for hver av kommunene, åtte kolonner til sammen. Det som er bokført på hver konto 

blir fordelt ved hjelp av fordelingsnøkler til hver av kommunenes kolonne for næring 

eller abonnenter ettersom hvilken type kostnad det dreier seg om.  

 

 

3.4 Bruk av fordelingsnøklene 
Selskapsavtalen regulerer hvordan kostnadene skal fordeles. I samsvar med 

selskapsavtalen7 har faste utgifter til administrasjon, kontor og investeringer blitt 

fordelt mellom kommunene slik: 

 85 % av utgiftene blir fordelt etter folketall i hver kommune 

 15 % av utgiftene blir fordelt etter antall deltakere (fordelt likt på 4 

deltakerkommuner) 

 

Videre sier selskapsavtalen at «variable kostnader knyttet til kjøp av varer og tjenester 

mv. faktureres den enkelte kommune etter faktisk forbruk der det er mulig. Annet 

fordeles etter folketall». 

 

Disse formuleringene er for tiden til juridisk vurdering. RiG er usikre på om det er i 

samsvar med veilederen å fordele kostnader 

 likt på alle kommunene, uavhengig av faktisk bruk (delt på 4) 

 etter folketall, siden dette ikke fanger opp blant annet hytter og studenter 

 

Daglig leder opplyser at selskapsavtalen vil bli lagt fram for politisk behandling når den 

er ferdig vurdert og eventuelt revidert. 

                                                      
6 RiG har et prosjekt i Bamble for å vurdere muligheter for effektivisering av hytterenovasjon. Blant 

annet skal man kanskje ha adgangskontroll på beholderne og mulighet for å måle mengden i 

beholderne. 
7 Vedtatt av representantskapet 06.01.2015 i sak 03/2015 
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Rig har fordelt kostnader ved hjelp av følgende fordelingsnøkler:  

 Faste kostnader 

 Folketall 

 Folketall uten næring 

 Porsgrunn 15 % næring (tilsvarende for hver av kommunene) 

 Porsgrunn abonnenter (tilsvarende for hver av kommunene) 

 Porsgrunn Næring (tilsvarende for hver av kommunene) 

 

Disse vil bli nærmere beskrevet nedenfor, hvordan de er beregnet og hvordan de 

brukes.  

 

Fordelingsnøkkelen «Faste kostnader» er basert på den kostnadsfordelingen som er 

regulert i selskapsavtalen. Her har RiG først regnet ut kommunenes andel av 85 % / 15 

%, i samsvar med selskapsavtalen. Deretter beregnes og trekkes fra den prosentandel 

som er kostnader til håndtering av kommunalt næringsavfall. Denne 

fordelingsnøkkelen gir én prosentandel av kostnadene på husholdning i alle 

kommunene og en annen på næring i alle kommunene. Denne fordelingsnøkkelen er 

brukt blant annet på alle lønnskontiene, leie av lokalene til administrasjon og 

kostnader til dataprogrammer. 

 

Fordelingsnøkkelen «Folketall» er først beregnet ut fra andel av folketall i hver 

kommune, så beregnet hvor stor andel som skal dekke utgifter til håndtering av 

næringsavfall i samsvar med oversikten som er beskrevet i kapittel 3.2. Denne 

fordelingsnøkkelen er gir en prosentandel av kostnadene på husholdning i alle 

kommunene og næring i alle kommunene. På de fleste kostnadene til poser og sekker, 

og det meste av kostnadene til annonser og informasjon, kostnader til inventar og 

utstyr brukes fordelingsnøkkelen «folketall».  

 

Fordelingsnøkkelen «folketall uten næring» fordeler kostnader til husholdning etter 

andel av folketallet i de ulike kommunene, men ikke til næring. Denne 

fordelingsnøkkelen er brukt på noe forbruksmateriell og leie av deler av lokalene. 

 

RiG har kontoer i sitt regnskap som er knyttet til den enkelte kommune. Dermed kan 

RiG bokføre utgifter og inntekter som er direkte knyttet til en kommune direkte på en 

konto som tilhører kommunen. RiG ha kontoer for «Utgifter til drift og vedlikehold av 

egne og leide transportmidler», en til hver av kommunene tilsvarende kontoene «kjøp 

fra andre». Dette er noen av de største kontoene i regnskapet, der kostnadene knyttes 

direkte til den enkelte kommune.  
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Tilsvarende finnes det kontoer i regnskapet som bare er knyttet til næringsavfall eller 

husholdningsavfall. 

 

Fordelingsnøkkelen «Porsgrunn 15 % næring» fordeler kostnader bare til Porsgrunn 

kommune, 15 % av kostnadene til næring, 85 % til abonnentene. Denne 

fordelingsnøkkelen er knyttet til kontoer der det er ført kostnader som bare tilhører 

Porsgrunn kommune. Hver av kommunene har en slik fordelingsnøkkel, som knyttes til 

tilsvarende kontoer.  

 

Fordelingsnøkkelen «Porsgrunn abonnenter» gir alle kostnadene på kontoen til 

abonnentene i Porsgrunn. Tilsvarende vil fordelingsnøkkelen «Porsgrunn Næring» 

legge alle kostnadene på en konto til kolonnene for næringsavfall i Porsgrunn. Alle 

kommunene har slike fordelingsnøkler. De knyttes til kontoer for blant annet kjøp av 

lisenser og programvare, eller reklame. 

 

3.5 Resultat av selvkostberegningene 
Når selvkostberegningene er gjennomført, sender RiG en oversikt til kommunene som 

viser hvor mye de har beregnet at hver kommune har brukt til håndtering av 

husholdningsavfall og til håndtering av næringsavfall. 

 

Etter at alle kostnadene var fordelt i 2016 hadde de ulike kommunene fått følgende 

andeler av kostnadene:  

 
 

 Andel av 
kostnadene  

 Eierandel   

Skien 45 % 50,31 % 

Bamble 18 % 13,51 % 

Porsgrunn 35 % 33,85 % 

Siljan 3 % 2,33 % 

 

Som vi ser har Skien kommune fått en lavere andel av utgiftene enn eierandelen skulle 

tilsi. Dette skyldes blant annet at Bjorstaddalen Husholdning AS henter 

husholdningsavfallet i deler av kommunen. Bamble kommune har fått høyere andel av 

kostnadene, og det skyldes blant annet omfattende hytterenovasjon.  

 

 

 

 

RiG får sine inntekter fra driftstilskudd fra eierne. Eierne betaler inn i samsvar med 

hvor store eierandeler de har i selskapet, som er vist i kolonnen til høyre. Eierandelene 
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er basert på innbyggertall 1.1.2012. Hvordan disse differansene mellom andel av 

driftstilskudd og eierandel blir behandlet, framgår i kapittel 4 om selvkostfond. 

 

3.6 Gjenvinningsstasjonene 
RiG har en avtale med Bamble kommune om drift av gjenvinningsstasjonene Eik og har 

hatt en tilsvarende avtale med Bjorstaddalen Husholdning AS om drift av 

gjenvinningsstasjonen i Bjorstaddalen. Avtalene legger til grunn at det skal føres et 

eget regnskap for gjenvinningsstasjonen. Regnskapet belastes med faktisk bruk av 

antall timer medarbeiderne har jobbet og antall maskintimer. Det skal utarbeides en 

prisliste årlig i samsvar med kontrakten.  

 

RiG sa opp avtalen med Bjorstaddalen Husholdning AS høsten 2016.8   

 

3.7 Revisors vurdering 
Alle kostnader i RiG sitt regnskap er relatert til renovasjon. Om kostnadene kan knyttes 

til selvkosttjenesten er avhengig av om de kan knyttes til renovasjon hos 

husholdningene og at de kan fordeles riktig mellom de enkelte kommunene i 

ordningen.  

 

RiG kan dokumentere hvordan de beregner hvor stor andel av avfallet som blir hentet 

fra husholdninger og hvor stor andel som blir hentet fra næring målt i tonn. Denne 

fordelingen kan RiG dokumentere pr kommune. Dokumentasjonen er basert på RiGs 

oversikt over abonnenter, beholdere og volumet på beholderne hos hver abonnent. 

Dette gir et godt grunnlag for å fordele kostnadene. 

 

Selskapsavtalen definerer hvilke kriterier som skal legges til grunn når RiG fordeler 

kostnader mellom kommunene: faste utgifter etter en definert fordelingsnøkkel, så 

langt som mulig etter faktisk bruk og ellers etter folketall. Vi mener RiG i hovedsak har 

fulgt kriteriene i selskapsavtalen i sine selvkostberegninger. Det er usikkert om 

kriteriene for å fordele kostnadene er i samsvar med retningslinjene for selvkost, og 

dette er for tiden til juridisk vurdering.   

 

Avtalen om Eik gjenvinningsstasjon sikrer at det føres et eget regnskap. Metoden med 

å utarbeide timesatser er ikke i samsvar med veilederen. Veilederen anbefaler at en 

andel av totalkostnaden ved å eie og bruke maskinen og å ha ansatte som er ført i 

kommunens regnskap. Selv om det er lite sannsynlig, kan man risikere at kostnaden 

blir for høy eller for lav, avhengig av om den avtalte timesatsen er riktig.   

                                                      
8 Gjenvinningsstasjonen i Bjorstaddalen blir drevet i 2017 på oppdrag fra Skien kommune. 
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4 Selvkostfond 
 

Har RiG riktig behandling av selvkostfond? 

Kriterier: 

Overskudd på selvkosttjenestene skal som hovedregel være i kommunen som har 

gebyrinntektene. 

Overskudd på selvkosttjenestene kan avsettes i fond i selskap. 

 
RiG har ikke fond. RiG beregner om hver av kommunene har fått tjenester i forhold til 

hva de betaler i tilskudd. Overskudd har blir betalt tilbake til kommunene og 

underskudd har blitt fakturert kommunene. I 2015 gikk alle kommunene med 

underskudd. I 2016 gikk Skien og Porsgrunn med overskudd, mens Bamble og Siljan 

gikk med underskudd. 

 

Eventuelle fond på renovasjon er i kommunenes regnskap pr 31.12.2016: 

 Skien har fond på kr 4 667 000 

 Porsgrunn har fond på kr 4 326 000 

 Bamble har fond på kr 4 490 000 

 Siljan har negativt fond på kr - 830 000 (memoriakonto) 

 

4.1 Revisors vurdering 
RiG har ikke egne fond. Dette er lovlig behandling av overskudd og underskudd på 

selvkosttjenestene for selskapet.  
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5 Konklusjoner og anbefalinger 
 

5.1 Konklusjoner 
Alle anskaffelser hos eksterne leverandører har vært basert på konkurranse, så langt 

det er mulig. Flere av anskaffelsene er ikke dokumentert med protokoll, slik 

regelverket krever.  

 

Avtalene med eierkommunene er i samsvar med praksis for egenregi. RiG har avtaler 

med Bjorstaddalen Husholdning AS, som er en del av Bjorstaddalen Avfallsselskap AS 

som igjen er heleid av Skien kommune. Disse avtalene er ikke i samsvar med praksis for 

egenregi. Det pågår en prosess for å ordne opp i avtalene. 

 

RiG sikrer i stor grad selvkost gjennom å fordele kostnader basert på størrelsen på 

abonnentenes beholdere i de ulike kommunene. Det er uklart om metoden for 

fordeling av felleskostnader som er konkretisert i selskapsavtalen er i samsvar med 

selvkostreglene.   

 

RiG fakturerer kommunene for underskudd og krediterer kommunene for overskudd. 

Dermed har de ikke egne fond. Dette er lovlig behandling av midlene.  

 

5.2 Anbefalinger 
 

Vi anbefaler at RiG 

 skjerper rutinen for å skrive protokoll for alle anskaffelser, 

 fullfører opprydningen i avtalene med Bjorstaddalen, og 

 vurdere avtalen med Bamble kommune om Eik gjenvinningsstasjon for å sikre 

en kostnadsberegning som er i samsvar med retningslinjene for selvkost.  
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Litteratur og kildereferanser 
 

Lover og forskrifter: 

 Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 

(kommuneloven). 

 Forskrift 15. juni 2004 nr. 904 om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. 

 Forskrift 15. juni 2004 nr. 905 om kontrollutvalg i kommuner og 

fylkeskommuner 

 

 Lov 13.03.1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall 

(forurensningsloven) 

 Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall 

 

 Lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser (opphevet fra 1. januar 2017) 

 Forskrift 7. april 2006 nr. 974 om offentlige anskaffelser (opphevet fra 1. januar 

2017) 

 

 

Offentlige dokument: 

 Rundskriv H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale 

betalingstjenester Fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, gjeldende 

fra 01.01.2015. 

 Veileder M-258/2014 Beregning av kommunale avfallsgebyrer, 

Miljødirektoratet  

 Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Regnskapsrapporteringen i 

KOSTRA – Veiledning – Regnskapsåret 2016 

 

 

 

Vedlegg 
 

Vedlegg 1: Høringsuttalelse fra selskapet 

Vedlegg 2: Revisjonskriterier 

Vedlegg 3: Metode og kvalitetssikring  
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Vedlegg 1: Selskapets høringsuttalelse 
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Vedlegg 2: Revisjonskriterier 
RiG er eid av Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien kommuner. Formålet er blant annet at 

RiG skal «bidra til kostnads- og miljøeffektiv drift av husholdningene og hyttenes 

renovasjonsordning».9 Som et offentlig selskap skal RiG følge reglene om offentlige 

anskaffelser. I tillegg skal RiG i stor grad ivareta eierkommunenes rettigheter og 

forpliktelser til å drive med renovasjon for husholdninger.  

 

 

Er avtaler med eksterne leverandører anskaffet i samsvar med reglene om 
offentlige anskaffelser? 

Grunnleggende krav til anskaffelser 
Regelverket om offentlige anskaffelser er omfattende, detaljert og i stadig endring. Ny 

lov og forskrift om offentlige anskaffelser trådte i kraft 01.01.2017. Innkjøp som er 

kunngjort i 2017 skal følge den nye loven. På tidspunktet for denne undersøkelsen 

hadde ikke RiG gjennomført noen anskaffelser i 2017 som var ferdigstilt og egnet for 

kontroll. Vi har derfor undersøkt anskaffelser fra 2016, og dermed utledet 

revisjonskriterier fra de anskaffelsesreglene som gjaldt fram til 31.12.2016.  

 

De grunnleggende prinsippene som gjelder for alle anskaffelser fant vi i lov om 

offentlige anskaffelser § 5 og forskrift om offentlige anskaffelser § 3-1. Dette gjelder 

blant annet kravene til konkurranse, god forretningsskikk, forholdsmessighet, 

likebehandling av leverandører, forutberegnlighet, gjennomsiktighet og 

etterprøvbarhet.10  

 

Et av de grunnleggende kravene til alle anskaffelser er gjennomsiktighet og 

etterprøvbarhet. For anskaffelser over kr. 100 000 eks. mva. skal det føres en skriftlig 

protokoll som skal dokumentere anskaffelsesprosessen, jf. forskriften § 3-2. 

Protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele 

anskaffelsesprosessen. Protokollen skal minst omfatte opplysningene som fremgår av 

forskriften vedlegg 3 eller 4. 

 

Anskaffelser til en verdi over kr. 500 000 eks. mva. skal som hovedregel kunngjøres og 

følge tillatte anskaffelsesprosedyrer etter reglene i anskaffelsesforskriften del I og II. 

Forskriften del I og del III gjelder kontrakter der den anslåtte verdi overstiger 1,75 

millioner kroner ekskl. mva. for vare- og tjenestekontrakter og 44 millioner kroner 

                                                      
9 Selskapsavtale for RiG IKS, punkt 2.1 
10 I ny lov er dette omtalt i § 4. I § 5 omtales miljø, menneskerettigheter og andre samfunnshensyn. 
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ekskl. mva. for bygge- og anleggskontrakter.11 Terskelverdiene er regulert i 

anskaffelsesforskriften § 2-112. 

 

Gjennom praksis har det vært åpning for at visse former for samarbeid i offentlig 

sektor kan skje uten hinder av anskaffelsesreglene. Dette er formalisert og utvidet i de 

nye anskaffelsesreglene, jf. kapittel 3 i forskrift om offentlige anskaffelser 12. august 

2016, i kraft fra 1. januar 2017. Et offentlig eid selskap kan etter de nye 

anskaffelsesreglene kjøpe tjenester i egenregi (dvs. uten konkurranse) fra sine 

eierkommuner (FOA § 3-1 tredje ledd bokstav a). Et offentlig eid selskap kan også 

kjøpe tjenester i egenregi fra andre rettssubjekt som de samme eierkommunene 

kontrollerer (FOA § 3-1 tredje ledd bokstav b). 

 

De nye reglene åpner ikke for at et selskap som RiG kan kjøpe tjenester fra andre 
offentlige selskap som har andre eller flere eiere enn RiG. I en utredning av adv. Hjorth 
for dep. I 2014 står det følgende: 
 

Dersom selskapene bare delvis kontrolleres av de samme eierne, er det vår 
vurdering at hensynene bak kontroll- og aktivitetskriteriet kan tilsi at unntaket 
ikke bør kunne komme til anvendelse. Følgelig er det etter vår oppfatning svært 
usikkert at et selskap som er eid av kommune A og kommune B kan samarbeide 
med et selskap som er eiet bare av den ene kommunen, eller med et selskap 
eiet av de samme kommunene og kommune C. Når samarbeidspartene bare 
delvis er kontrollert av de samme oppdragsgiverne, kan man ikke oppstille 
samme presumsjon for interesselikhet mellom dem. I disse tilfellene vil det 
også være meget usikkert hvordan en eventuell aktivitetsvurdering skal foretas. 
Unntakets rekkevidde blir også uklart om det åpnes for at samarbeid mellom 
aktører som bare delvis kontrolleres av de samme eierne.  
Etter vårt syn er det tryggest å forbeholde anvendelsen av unntaket for utvidet 
egenregi for de tilfeller der selskapene som samarbeider eies av én og samme 
eier. Det kan imidlertid ikke utelukkes at unntaket vil kunne komme til 
anvendelse også i tilfeller selskapene som ønsker å samarbeide eies av flere 
eiere. Unntakets anvendelse bør i så fall etter vårt syn i slike tilfeller begrenses 
til de tilfellene der eierskapet i selskapene er identisk – altså der selskapene 
kontrolleres av akkurat de samme eiere i fellesskap. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
11 Unntak for uprioriterte tjenester, jf. forskriften vedlegg 6. 
12 Med nytt regelverk er terskelverdiene hevet. 
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På denne bakgrunnen har vi utledet følgende revisjonskriterier:  

 Enhver anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse13.  

 Tjenester fra RiGs eierkommuner og fra selskap med samme eierkommuner som 
RiG kan kjøpes i egenregi 

 For anskaffelser over 100 000 kroner skal det føres protokoll. 

 Anskaffelser til en verdi av over 500 000 u/mva skal være lyst ut i samsvar med 
kravene i forskriften. 

 

Sikrer RiG selvkost i renovasjonstjenestene? 

Krav om selvkost 
Etter forurensningsloven § 30 plikter kommunen å sørge for innsamling av 

husholdningsavfall og mottak av farlig avfall fra husholdningene. I tillegg skal 

kommunen sørge for anlegg for opplag eller behandling av husholdningsavfall, jf. 

forurensningsloven § 29.  

 

Denne lovpålagte håndteringen av husholdningsavfall skal finansieres gjennom 

avfallsgebyr, jf. forurensingsloven § 34. Gebyrinntektene skal dekke kommunens 

utgifter til husholdningsrenovasjon, men kan ikke overstige disse utgiftene. Når 

kommunen skal beregne selvkost, må kommunen finne de merkostnadene som 

kommunen har ved å yte husholdningsrenovasjonen.  

 

Våre revisjonskriterier bygger på de to veilederne om selvkost: en generell for alle 

selvkosttjenester, utarbeidet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (H-

3/14) og en veileder om selvkost på renovasjonstjenester som er utarbeidet av 

Miljødirektoratet (M-258/2014). 

 

Merkostnaden ved å yte husholdningsrenovasjon består av direkte kostnader, 

indirekte kostnader og kapitalkostnader. Hovedregelen er at kostnader til arbeid, varer 

og tjenester for kan knyttes direkte til produksjon av selvkosttjenesten alltid kan legges 

inn selvkostberegningen. Dette kalles direkte kostnader. 

 

En kommune ville hatt indirekte kostnader som er ført på andre KOSTRA-funksjoner, 

for eksempel kostnader til regnskapsavdelingen og IT-avdelingen. Dette er ikke 

relevant for RiG, i og med at alle kostnader hos RiG er direkte kostnader knyttet til 

tjenesteproduksjonen.  

 

                                                      
13 LOA § 5 andre ledd. 
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Kapitalkostnadene er knyttet til bruk av egne anleggsmidler, og skal beregnes på 

grunnlag av de faktiske investeringskostnadene. Kommunen skal beregne lineære 

avskrivninger14 av anleggene. Avskrivingene starter normalt året etter at 

investeringsprosjektet er ferdigstilt.  

 

Kommunen skal også beregne en rentekostnad for investeringskostnadene. Veilederen 

anbefaler å basere rentekostnaden på 5-årig swap-rente15 pluss et tillegg på ½ 

prosentpoeng.  

 

Skille næring og husholdning 
Dersom kommunen eller renovasjonsselskapet tilbyr tjenester knyttet til næringsavfall, 

så skal kostnader og inntekter fra dette holdes adskilt fra kostnader og inntekter fra 

tjenester knyttet til husholdningsavfallet. Inntekter fra og utgifter til håndtering av 

næringsavfall er ikke en del selvkosttjenesten, og skal ikke være en del av beregningen. 

 

Når virksomheten er involvert i næringsaktivitet i tillegg til å håndtere lovpålagt 

husholdningsavfall, må selskapsorganenes kostnader fordeles forholdsmessig for de 

forskjellige aktivitetene. I avfallsforskriften § 15-4 stilles det krav til at det skal foreligge 

separat regnskap for lovpålagt håndtering av husholdningsavfall og til fordeling av 

felles kostnader, dersom kommunen tilbyr avfallstjenester i markedet i tillegg til den 

lovpålagte håndteringen av husholdningsavfall. Et regnskapsmessig skille og 

dokumentasjon av kostnadene som fordeles til den lovpålagte delen av 

avfallshåndteringen, vil bidra til å unngå kryssubsidiering mellom lovpålagt 

tjenesteyting og kommersiell virksomhet. Kostnadsfordelingen skal dokumenteres og 

skal kunne kontrolleres.  

 

Det er ikke krav om organisatorisk skille mellom virksomhetene. Det legges til grunn at 

skillet skjer for hver enkelt kostnads- og inntektspost i regnskapet, og at det benyttes 

fordelingsnøkler der hvor direkte fordeling ikke er mulig. Valg av fordelingsnøkler for 

de ulike postene må kunne begrunnes og dokumenteres. Administrative kostnader 

tilknyttet selskapsorganene som ikke lar seg fordele direkte til det enkelte regnskap, 

skal fordeles forholdsmessig mellom den lovpålagte aktiviteten og den kommersielle 

                                                      
14 Lineære avskrivninger beregnes ved å ta investeringskostnaden og dele på forventet levetid for 

anleggsmiddelet. Anleggsmiddelet føres i balansen med verdien av investeringskostnaden. Hvert år 

reduserer man verdien av anleggsmiddelet med det faste beløpet, til anleggsmiddelet ikke lenger har en 

verdi i regnskapet. Avskrivningen føres som en årlig kostnad i driftsregnskapet.  
15 Swaprente er rente for å bytte en flytende rente med en fastrente eller omvendt. Veldig forenklet kan 

vi i denne sammenheng si at swaprente er fastrenten bankene betaler når de har byttet bort flytende 

rente i markedet. 
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delen. Dette vil også omfatte ledelses- og administrasjonskostnader, inkludert 

fordeling av styrehonorarer.  

 

Fordeling av felles nettokostnader ut ifra faktisk bruk vil gi et godt uttrykk for 

forholdsmessig fordeling av nettokostnader. Fordeling etter faktisk bruk innebærer at 

nettokostnadene fordeles etter tonnasje ut ifra den prosentvise andelen henholdsvis 

lovpålagt aktivitet og kommersiell aktivitet utgjør. En forholdsmessig fordeling av felles 

nettokostnader basert på faktisk bruk er konkret, transparent og dokumenterbart, og 

ivaretar grunntanken bak kravet om forholdsmessig kostnadsfordeling; å sikre 

etterlevelse av selvkostprinsippet og å hindre ulovlig kryssubsidiering. En 

fordelingsnøkkel basert på faktisk bruk vil ifølge veilederen være særlig godt egnet til å 

fordele felles kostnader ved den kapasiteten som er i bruk, men vil også være godt 

egnet til å fordele kostnader knyttet til en eventuell ubenyttet kapasitet i for eksempel 

et avfallsbehandlingsanlegg. 

 

Selvkost ved kjøp av tjenester i kommunesamarbeid 
Dersom kommunen kjøper renovasjonstjenestene i markedet etter konkurranse, kan 

prisen på tjenesten inngå som en kostnad i selvkostberegningen. Hvis 

renovasjonstjenester for husholdningene leveres til eierkommunene etter enerett eller 

i egenregi, så er det ikke konkurrert på prisen. I slike tilfeller må leverandøren sikre 

selvkost i sine tjenester til kommunen. Når tjenesten leveres av et interkommunalt 

samarbeid, skal kostnadene fordeles etter kommunens bruk av tjenesten fra IKS-et, og 

ikke etter eierbrøk.16  

 

RiG sørger for renovasjonstjenester til eierkommunene etter dette prinsippet. Det 

innebærer at RIG må dokumentere selvkost i sin tjenesteproduksjon, og må sikre 

selvkost også i kostnadsfordelingen mellom kommunene. 

 

 

På denne bakgrunnen har vi utledet følgende revisjonskriterier: 
 

 Alle kostnader som inngår i selvkostberegningene skal kunne henføres til den 

aktuelle selvkosttjenesten. 

 RiG skal dokumentere et skille mellom husholdning og næring 

 Kostnadene skal fordeles til kommunene etter bruk av tjenestene 

 

                                                      
16 Veileder for avfallsgebyrer, kapittel 3.1 
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Har RiG IKS riktig behandling av selvkostfond? 
Et selvkostfond oppstår ved et overskudd i selvkostregnskapet. Overskuddet skal 

avsettes til bundet driftsfond (selvkostfond). Et negativt resultat (underskudd) skal 

motregnes selvkostfondet i den grad det er midler på fondet. Et negativt 

selvkostresultat (underskudd) kan også fremføres mot fremtidige overskudd. 

Selvkostfondets funksjon er å håndtere svingninger i inntekter og kostnader mv. slik at 

gebyrene kan holdes mer stabile over tid. Selvkostfondet skal ikke benyttes som 

finansiering av investeringer.  

 

I utgangspunktet er det kommunen som skal ha selvkostfond, siden det er de som har 

gebyrinntektene. I enkelte tilfeller vil det likevel oppstå selvkostfond i selskaper. I 

selskapsregnskapet skal overskudd på selvkost avsettes til fond (egenkapital med 

restriksjoner). 

 

 

På denne bakgrunnen har vi utledet følgende revisjonskriterier: 
 

 Overskudd på selvkosttjenestene skal som hovedregel være i kommunen som 
har gebyrinntektene. 

 Overskudd på selvkosttjenestene kan avsettes i fond i selskap. 
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Vedlegg 3: Metode og kvalitetssikring 
 

Den praktiske gjennomføringen 
Forvaltningsrevisjonen startet ved oppstartbrev til RiG 17.02.17, med en orientering 

om hvilken dokumentasjon vi hadde behov for og plan for framdrift.  

 

Vi hadde oppstartsmøte og intervju med daglig leder for RiG 12.05.17. 

 

Innsamling og bearbeiding av data 
Vi har gått gjennom følgende dokumenter:  

 selskapsavtalen 

 innkallinger og protokoller fra representantskapsmøter fra oppstart 

 avtaler med kommunene 

 oversikt over avtaler med eksterne leverandører 

 dokumentasjon på selvkost 

 

Vi har hatt løpende kontakt med daglig leder gjennom prosjektperioden. Informasjon 

vi har fått gjennom intervju og telefonsamtaler er blitt skrevet ned og godkjent av 

daglig leder.  

 

Offentlige anskaffelser 
Basert på oversikten selskapet har laget over sine avtaler med eksterne leverandører, 

har vi tatt stikkprøver for å undersøke om avtalene er anskaffet i samsvar med reglene 

om offentlige anskaffelser. RiG har 58 aktive avtaler i oversikten. Noen av disse 

avtalene er omtalt av spesielle grunner: 

- Avtalene med Bjorstaddalen Husholdning AS og Bjorstaddalen Næring AS har 

hatt oppmerksomhet i media, og vi antar at kontrollutvalgene er interessert i 

disse.  

- Anskaffelsene av avtalene med eierkommunene er undersøkt for å se om 

avtalene er i samsvar med vilkårene for egenregi.  

 

Noen av avtalene er ikke med i undersøkelsen:  

- Vi har ikke undersøkt mindre avtaler, som avisabonnement o.l.  

- Telemark kommunerevisjon IKS er revisor for RiG. Denne avtalen er ikke med i 

utvalget, fordi vi ikke kan gjøre en uavhengig vurdering av en avtale som 

berører oss selv.  
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Av de resterende avtalene i oversikten er det 23 avtaler med leverandører som RiG har 

gjort innkjøp på over kr 100 000 i 2016. Vi har undersøkt anskaffelsen av de 5 

leverandørene med størst omsetning til RiG.  

 

Vi tatt ut en oversikt fra regnskapet til RiG over alle leverandører, og hvor store 

innkjøp RiG gjorde hos de forskjellige leverandørene i 2016. Denne viste at RiG har 

gjort innkjøp for over kr 100 000 hos 18 leverandører som vi ikke finner i 

avtaleoversikten. Vi har plukket ut de 5 største av disse leverandørene, og undersøkt 

hvordan anskaffelsene var gjennomført.  

 

Noen av leverandørene vi plukket ut hadde flere kontrakter med RiG. Da har vi 

undersøkt alle disse anskaffelsene. En av leverandørene viste seg å være utleier av 

lokaler. Leie av lokaler er unntatt fra forskriften om offentlige anskaffelser, slik at vi har 

ikke undersøkt denne anskaffelsen nærmere. Til sammen har vi undersøkt 12 

anskaffelser i tillegg til de spesielle som er nevnt i punktene øverst.  

Selvkost 
Vi har gått gjennom RiGs etterkalkyle av selvkost for 2016. Vi har innhentet 

dokumentasjon på hvordan fordelingsnøklene mellom eierkommunene var utformet, 

og hva som var grunnlaget for disse. Ved behov har vi hatt kontakt på telefon og e-post 

med daglig leder og fagansvarlig for kommunikasjon og kundesenter.  

 

 

Pålitelighet og relevans 
Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres på en måte som sikrer at informasjonen i 

rapporten er relevant og pålitelig. Pålitelighet handler om at informasjonen skal være 

riktig. Innsamling av data skal skje så nøyaktig som mulig, og at en skal kunne få 

samme resultat dersom undersøkelsen gjøres på nytt. Relevans handler om at en 

undersøker de forholdene som problemstillingene skal avklare.  

 

Vi mener at våre undersøkelser av selskapets dokumentasjon av anskaffelser, 

selvkostberegninger og underlagsdokumentasjon er relevante i forhold til 

problemstillingene for prosjektet. Rapporten er basert på skriftlige kilder, noe som gir 

høy grad av trygghet for at informasjonen er riktig. Vi mener derfor at informasjonen i 

rapporten er relevant og pålitelig.  

 

 

God kommunal revisjonsskikk - kvalitetssikring 
Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal 

revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, jf. forskrift om 
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revisjon § 7. Denne rapporten er utarbeidet med grunnlag i RSK 001 Standard for 

forvaltningsrevisjon17. 

 

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

undersøkelsen og rapporten har nødvendig faglig og metodisk kvalitet. Videre skal det 

sikres at det er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, revisjonskriterier, data, 

vurderinger og konklusjoner. 

  

Telemark kommunerevisjon IKS har utarbeidet et system for kvalitetskontroll som er i 

samsvar med den internasjonale standarden for kvalitetskontroll – ISQC 1 

Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og begrenset revisjon av 

regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester. Denne 

forvaltningsrevisjonen er kvalitetssikret i samsvar med vårt kvalitetskontrollsystem og i 

samsvar med kravene i RSK 001. 

                                                      
17 Gjeldende RSK 001 er fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds styre med virkning fra 1 februar 

2011, og er gjeldende som god kommunal revisjonsskikk. Standarden bygger på norsk regelverk og 

internasjonale prinsipper og standarder som er fastsatt av International Organization of Supreme Audit 

Institutions (INTOSAI) og Institute of Internal Auditors (IIA).  
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