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Bamble kontrollutvalg 
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Location: Rådhuset, møterom Langen 
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Arkivsak-dok. 18/00132-2 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Bamble kontrollutvalg 05.02.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 5.2.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Innkalling til møte 5.2.2018 godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 18/00132-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Bamble kontrollutvalg 05.02.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra 27.11.2017 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 27.11.2017 godkjennes. 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll Bamble kontrollutvalg 27.11.2017 
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Møteprotokoll  
 

Bamble kontrollutvalg 

 
Dato: 27.11.2017 kl. 9:00 - 11 
Sted: Rådhuset, møterom Langen 
Arkivsak: 17/00228 
  
Til stede:  Bård Hoksrud (leder), Aase Kristine Salen Hagen (nestleder), Carl-Otto 

Thommesen (medlem), Tom Rune Olsen (medlem), Ann Helen Storø 

(medlem) 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
- 

  
Forfall:  - 
  
Andre: Kommunalsjef kultur og oppvekst Rolf Dehli, sak 34/17 (del om Bamble 

kommunes leieforhold til Skjærgårdshallen AS) 

Rådmann Tore Marthinsen, sak 33-36/17 

Plan- og økonomisjef Gunn Ellen Berg, sak 33-34/17 

Ordfører Hallgeir Kjeldal, sak 35/17 

Kommunalsjef teknikk og samfunnsutvikling Leidulf Aakre, sak 36/17 

Oppdragsrevisor Lisbet Fines 
  
Protokollfører: Benedikte Muruvik Vonen (Temark) 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

6/17 17/00228-31 Godkjenning av innkal:25ling 27.11.2017 3 

Møteprotokoll 

6/17 17/00228-32 Godkjenning av protokoll 26.9.2017 4 

Saker til behandling 
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33/17 17/15548-1 Økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2017 Bamble 5 

34/17 17/15549-1 Orientering om budsjett 2018 Bamble kommune 6 

35/17 17/15714-1 Frier Vest AS - Bamble kommune 7 

36/17 17/14265-2 Behandling av byggesaker 8 

37/17 16/11666-16 
Oppfølging av forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter i Bamble 

kommune 
9 

38/17 17/06825-6 Bestilling av forvaltningsrevisjon Kvalitetssystem Bamble kommune 10 

39/17 17/15550-1 Møte- og arbeidsplan 2018 for Bamble kontrollutvalg 11 

40/17 17/03549-9 Orienteringer fra revisor 27.11.2017 12 

41/17 17/03551-11 Referatsaker 27.11.2017 13 

42/17 17/03550-11 Eventuelt 27.11.2017 14 

    

 

Av praktiske grunner behandlet kontrollutvalget først del av sak 34/17 om Bamble kommunes 

leieforhold til Skjærgårdshallen AS. Deretter ble sak 35/17 behandlet, før utvalget behandlet 

sak 33/17.Deretter kronologisk rekkefølge. 

 

 
Langesund, 27.11.2017 

 

 

Bård Hoksrud       Benedikte Muruvik Vonen 

Kontrollutvalgsleder      Sekretær 

  



1/18 Godkjenning av protokoll fra 27.11.2017 - 18/00132-1 Godkjenning av protokoll fra 27.11.2017 : Protokoll Bamble kontrollutvalg 27.11.2017

 

 3  

Møteinnkalling 

6/17 Godkjenning av innkalling 27.11.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Bamble kontrollutvalg 27.11.2017 6/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Innkalling til møte 27.11.2017 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Innkalling til møte 27.11.2017 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

6/17 Godkjenning av protokoll 26.9.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Bamble kontrollutvalg 27.11.2017 6/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møte 26.9.2017 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Protokoll fra møte 26.9.2017 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

33/17 Økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2017 Bamble 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Bamble kontrollutvalg 27.11.2017 33/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Plan- og økonomisjef Gunn Ellen Berg orienterte kort om kommunens økonomiske situasjon 

pr. 2. tertial 2017 og svarte på spørsmål. Rådmann Tore Marthinsen var til stede under 

behandlingen. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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34/17 Orientering om budsjett 2018 Bamble kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Bamble kontrollutvalg 27.11.2017 34/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Kommunalsjef kultur og oppvekst Rolf Dehli orienterte om sak til kommunestyret omkring 

Bamble kommunes leieforhold til Skjærgårdshallen AS og svarte på spørsmål.  

 

Plan- og økonomisjef Gunn Ellen Berg orienterte om rådmannens budsjett for 2018 og svarte 

på spørsmål.  

 

Rådmann Tore Marthinsen var til stede under behandlingen. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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35/17 Frier Vest AS - Bamble kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Bamble kontrollutvalg 27.11.2017 35/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Ordfører Hallgeir Kjeldal orienterte om kommunens engasjement i Frier Vest AS og status i 

arbeidet, og svarte på spørsmål. Rådmann Tore Marthinsen var til stede under behandlingen 

og ga utfyllende informasjon. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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36/17 Behandling av byggesaker 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Bamble kontrollutvalg 27.11.2017 36/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Kommunalsjef teknikk og samfunnsutvikling Leidulf Aakre orienterte om hvordan 

henvendelser og klager vedr. byggesaker mottas, behandles og besvares i Bamble kommune. 

Rådmann Tore Marthinsen var til stede under behandlingen. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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37/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter i Bamble 

kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Bamble kontrollutvalg 27.11.2017 37/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar rådmannens foreløpige skriftlige redegjørelse om oppfølgingen av 

forvaltningsrevisjonen Bruk av konsulenter i Bamble kommune til orientering. 

Kontrollutvalget ber om at endelig rapportering på hvordan vedtaket og rapportens 

anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt dette arbeidet har gitt, skjer i utvalgets junimøte i 

2018. 

 

 

Møtebehandling 

Leder refererte den skriftlige foreløpige rapporten som var oversendt fra rådmannen. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar rådmannens foreløpige skriftlige redegjørelse om oppfølgingen av 

forvaltningsrevisjonen Bruk av konsulenter i Bamble kommune til orientering. 

Kontrollutvalget ber om at endelig rapportering på hvordan vedtaket og rapportens 

anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt dette arbeidet har gitt, skjer i utvalgets junimøte i 

2018. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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38/17 Bestilling av forvaltningsrevisjon Kvalitetssystem Bamble kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Bamble kontrollutvalg 27.11.2017 38/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet Kvalitetssystem Bamble kommune 

fra Telemark kommunerevisjon IKS i tråd med fremlagt prosjektplan. 

 

Rapport forventes levert til kontrollutvalgets junimøte 2018. Kontrollutvalget ber om å bli 

holdt orientert om fremdrift og eventuelle endringer underveis i prosjektet. 

 

 

Møtebehandling 

Leder refererte til forslaget til prosjektplan. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet Kvalitetssystem Bamble kommune 

fra Telemark kommunerevisjon IKS i tråd med fremlagt prosjektplan. 

 

Rapport forventes levert til kontrollutvalgets junimøte 2018. Kontrollutvalget ber om å bli 

holdt orientert om fremdrift og eventuelle endringer underveis i prosjektet. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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39/17 Møte- og arbeidsplan 2018 for Bamble kontrollutvalg 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Bamble kontrollutvalg 27.11.2017 39/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møte- og arbeidsplan 2018 for Bamble kontrollutvalg godkjennes. 

 

Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og 

avholde de møter utvalget ønsker. 

 

Møtedatoer 2018: Mandager kl. 09:00. 

5.2.2018 – 16.4.2018 – 4.4.2018 – 10.9.2018 – 22.10.2018 – 3.12.2018. 

 

Vedtaket oversendes kommunestyret til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Sekretær Benedikte Muruvik Vonen la frem forslag til møte- og arbeidsplan 2018 og svarte på 

spørsmål. 

 

Redaksjonell endring: 3. møte er 4.6.2018. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Møte- og arbeidsplan 2018 for Bamble kontrollutvalg godkjennes. 

 

Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og 

avholde de møter utvalget ønsker. 

 

Møtedatoer 2018: Mandager kl. 09:00. 

5.2.2018 – 16.4.2018 – 4.6.2018 – 10.9.2018 – 22.10.2018 – 3.12.2018. 

 

Vedtaket oversendes kommunestyret til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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40/17 Orienteringer fra revisor 27.11.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Bamble kontrollutvalg 27.11.2017 40/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Oppdragsrevisor Lisbet Fines orienterte om løpende revisjonsoppgaver og svarte på spørsmål. 

Revisor har tilbudt seg å orientere om økonomisk internkontroll og hvorfor dette er viktig i et 

ledermøte. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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41/17 Referatsaker 27.11.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Bamble kontrollutvalg 27.11.2017 41/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

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

a. 01.11.2017 

i. RS  48/17 Protokoll Bamble kontrollutvalg 26.9.2017 

ii. PS  92/17 Driftsrapport 2. tertial 2017 

iii. PS  96/17 Selskapskontroll i Renovasjon i Grenland IKS Bamble 

iv. PS  98/17 Fastsettelse av ny selskapsavtale med Telemark kommunerevisjon 

IKS 

v. PS 102/17 Møteplan for politiske møter 2018 

2. Høstkonferanse Temark 8.11.2017  

3. NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 7.-8.2.2018. Påmeldinger via sekretær innen 18.12.2017. 

4. Neste møte 5.2.2018 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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42/17 Eventuelt 27.11.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Bamble kontrollutvalg 27.11.2017 42/17 

 

 

  

 

Møtebehandling 
- Ønsker en orientering om hvordan kommunen håndterer skjenkekontroll (ny ordning) og 

oppfølging av vedtak. 

- Ønsker en orientering om bruk av overtid i byggesaksavdelingen. Har vært i pressen vedr. 

reguleringsarbeid knyttet til behov hos Nye Veier. 

- Hvordan påvirker Bamble kommune som eier valg av pensjonsordning i nye selskaper? 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 16/12895-24 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Bamble kontrollutvalg 05.02.2018 

 

 

 

   

 

 

Bamble kommunes leieforhold Skjærgårdshallen AS 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Ordførers redegjørelse og vedtaket i Bamble kommunestyre tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Bamble kontrollutvalg har tidligere behandlet Bamble kommunes leieforhold i Skjærgårdshallen AS med 

tilhørende utredning fra Telemark kommunerevisjon. På grunnlag av dette vedtok kommunestyret 

11.5.2017 å klarlegge om avtalt leiepris i avtale mellom Bamble kommune og Skjærgårdshallen AS var i 

samsvar med markedspris og/eller kostpris, eller ikke. Dette var bakgrunnen for sak til kommunestyret 

14.12.2017. 

 

Saksopplysninger: 
Saken som ble lagt frem for kommunestyret 14.12.2017 følger vedlagt. Vedtaket var som følger: 

 

Kontrollutvalget / Bamble kommunestyre vedtar: 

1. Rådmannens redegjørelse i saken tas til etterretning. 

2. Leieavtalen mellom Bamble kommune og Skjærgårdshallen AS endres slik at den dokumenterer 

at betaling for leie ikke er i strid med regler for offentlig støtte. 

3. Kommunestyret nedsetter en arbeidsgruppe på førstkommende kommunestyremøte 

Med mandat: 

1. Vurdere konsekvensen av om selskapet skal tilbakeføres som kommunal virksomhet. 

2. Avklare om dagens drift, utleieforhold er i samsvar med regler for offentlig støtte. 

 

Ordfører Hallgeir Kjeldal vil orientere i saken i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet gjør oppmerksom på at ordlyden i forslag til og fastsatt vedtak i kommunestyret gir inntrykk 

av at kontrollutvalget også har behandlet saken. Dette er ikke korrekt. Rådmannen har heller ikke 

anledning til å innstille til vedtak i kontrollutvalget. 

 

Vedlegg:  
Sak kst 2017-12-14 Bamble kommunes leieforhold Skjærgårdshallen AS 

Vedtak kst 2017-12-14 Bamble kommunes leieforhold Skjærgårdshallen AS 

Vedtak kst 2017-05-11 Bamble kommunes leieforhold Skjærgårdshallen AS 
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Dokumentnr.: 17/01891-4  side 1 av 4 
 

Arkivsak-dok. 17/01891-4 
Saksbehandler Rolf Dehli 

  
Saksgang Møtedato 
Formannskapet            
Kommunestyret            
Oppvekst- og kulturutvalget 29.11.2017 

 
 
   

Bamble kommunes leieforhold Skjærgårdshallen AS 
Rådmannens innstilling 
 
Kontrollutvalget / Bamble kommunestyre vedtar: 
 

1. Rådmannens redegjørelse i saken tas til etterretning. 
 

2. Leieavtalen mellom Bamble kommune og Skjærgårdshallen AS endres slik at den 
dokumenterer at betaling for leie ikke er i strid  med regler for offentlig støtte.  

 
 
Vedlegg:  

1. Vedtak i kommunestyrtesak 36/17 
2. Rapport fra Telemark kommunerevisjon – «Spørsmål om offentlig støtte – 

Skjærgårdshallen AS» 
 
Referanser i saken 
 
 
Bakgrunn 
 
Det er stilt spørsmål om kommunens betaling til Skjærgårdshallen AS. Kontrollutvalget har bedt 
Telemark kommunerevisjon undersøke om betalingen fra Bamble kommune til Skjærgårdshallen 
AS er i tråd med regelverket om offentlig støtte.  Det er utarbeidet en revisjonsrapport: «Spørsmål 
om offentlig støtte - Skjærgårdshallen AS». Kontrollutvalget har behandlet rapporten og kommet 
med følgende innstilling til kommunestyret: 
 

Rådmannen bes klarlegge om avtalt leiepris i avtalen mellom Bamble kommune og 
Skjærgårdshallen AS er i samsvar med markedspris og/eller kostpris, eller ikke.  
Rådmannen bes rapportere skriftlig om resultatet til kontrollutvalget senest i løpet av april 
2017. Dersom det ikke er i samsvar, bes rådmannen umiddelbart iverksette tiltak som 
bringer forholdet innen rammen for regelverket om offentlig støtte, og rapportere om 
tiltakene til kontrollutvalget senest i løpet av våren 2017.                                                                     
Rådmannen bes legge ved en tilsvarende vurdering av leieprisen i forbindelse med 
budsjettet hvert år.» 
 

Kommunestyret behandlet saken i møtet 11. mai (sak 36/17) og vedtok innstillingen fra 
kontrollutvalget.  Kommunestyret vedtok i tillegg: 
 

Spørsmålene framsatt av Torstein Dahl legges ved og bes tas med i vurderingen 
rådmannen gjennomfører. 
 



1/18 Bamble kommunes leieforhold Skjærgårdshallen AS - 16/12895-24 Bamble kommunes leieforhold Skjærgårdshallen AS : Sak kst 2017-12-14 Bamble kommunes leieforhold Skjærgårdshallen AS

Dokumentnr.: 17/01891-4  side 2 av 4 
 

Saken er utarbeidet i samarbeid med ledelsen i Skjærgårdshallen AS (daglig leder og styreleder).  
I saken redegjøres det for hva som er dagens situasjon og forslås hvordan framtidig leie av hallen 
bør håndteres.   
 
 
Saksfremstilling 
 
Dagens situasjon:  
 
Det framgår av revisjonsrapporten at det må klargjøres om kommunens betaling til 
Skjærgårdshallen inneholder et støtteelement og dermed kan komme inn under regler for offentlig 
støtte.   
 
I rapportens oppsummering – konklusjon (s.6) står det:    
 

«I og med at Skjærgårdshallen AS leier ut lokaler i et marked, anbefaler vi kommunen å 
legge til grunn at leieavtalen mellom Bamble kommune og Skjærgårdshallen AS er omfattet 
av regler om offentlig støtte. Dersom kommunen ønsker det, har kommunen anledning til å 
gi bagatellmessig støtte. Lovlig støttebeløp er i så fall inntil 200 000 euro over tre år». 
Bagatellmessig støtte skal være transparent, og må derfor fastsettes /beregnes på forhånd. 
Kommunen bør derfor klarlegge om avtalt leiepris er i samsvar med markedspris eller ikke.  
Dersom leien er høyere enn markedspris eller kostpris, innebærer differansen offentlig 
støtte».   

 
«Markedspris» er et sentralt begrep.  Skjærgårdshallen AS har et 2- prissystem med kommersielle 
timepriser og redusert priser for lokale lag og organisasjoner. 
 
 Kommersielle  

priser pr. 
time 

Priser for lokale  
lag og foreninger pr. 
time 

 
Fotballhall 

 
1.500 

 
800 

Løpebane 300 200 
Håndballhall 400 200 
Klatrevegg 300 200 

 
Det er de kommersielle prisene som må defineres som «markedspris» og som er basis for 
økonomien i Skjærgårdshallen.  Det er de prisene som er lagt til grunn for beregning av 
kommunens leie. Timene kommunen leier brukes i hovedsak til fordeling av treningstider til lag og 
foreninger i kommunen. 
 
Det er gjort noen undersøkelser om prisnivået i andre haller i regionen. Det er priser på utleie av 
håndballhaller som det er mulig å sammenligne.  Det viser at utleieprisene i Skjærgårdshallen ikke 
ligger på noe spesielt høyt nivå. Flere haller har et 2-prissystem som ligner det man har i 
Skjærgårdshallen. 
 
De reduserte prisene som lag og foreninger betaler, er for ekstra treningstimer ut over de timene 
de får tildelt av kommunen og for leie av hallen til arrangementer (bl.a. i helgene). Det er vurdert 
om Skjærgårdshallen har mulighet til å ha reduserte priser for lokale lag og foreninger uten at det 
«vanner ut» begrepet «markedspris». Spørsmålet er drøftet med Telemarks kommunerevisjon som 
mener at dagen 2-prissystem ikke er i strid med regelverket for offentlig støtte. 
 
Oversikten nedenfor viser hvor mange timer kommunen leier av Skjærgårdshallen AS.  I oversikten 
er det gjort en beregning av verdien av de leide timene basert på utleieprisene i Skjærgårdshallen 
(kommersielle priser): 
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 Periode med leie 
Antall uker 
pr. år med 
leie 

Antall 
timer pr. 
uke med 
leie 

Antall 
timer pr 
år med  
leie 

Beregnet husleie 
basert på 
kommersielle 
priser 

Fotballhall: 
Kunstgressbane  

 
15. oktober - 15. april 

 
 

26 

 
 

30 

 
 

780 

         
 

Kr.  1.170.000 
Flerbrukshall: 
Håndballbane  

21. august - 21. juni 45 42,5 1912,5 
              

Kr.    765.000 
Fotballhall: 
løpebane 

15. oktober - 15. april 26 42,5 1105 
            

Kr.    331.500 
Flerbrukshall: 
Klatrevegg 

21. august - 21. juni 45 30 1350 
            

Kr.    405.000 
 
Sum 

 
4860,5 

 
Kr. 2.671.500 

 
Kommunens betalingen til skjærgårdshallen er i 2017 på kr. 2.925.000.  Oversikten viser at 
kommunen betaler kr. 253.500 mer enn det som er beregnet ut fra en «markedspris».  Denne 
differansen kan oppfattes som en offentlig støtte.    
 
Bamble kommune leier også Skjærgårdshallen til Frisk Bris og Friskverntilbud på dagtid. Det er 
inngått egne avtaler for denne bruken.  Det er ulike priser som er brukt i disse avtalene.  
Friskverntilbudene har hatt en gunstig avtale. Hvis denne avtalen skal prises etter «kommersielle 
priser», så vil det betyd en økning på ca. kr. 60.000 pr. år.   
 
Det har vært praksis for at noen skoler og kommunale barnehager har brukt hallen uten at det er 
krevd betaling for disse timene.  Hallen brukes også av SFO til en gunstig pris (lavere enn 
kommersielle priser).       
 
Det er ikke gjort en samlet beregning av «verdien» av kommunens bruk av hallen ut over det som 
leies til lag og foreninger. Siden kommunen på noen områder har bedre avtaler enn «kommersielle 
priser», så er den kommunale støtten i realiteten lavere enn kr. 253.500. 
 
Endring av leieavtalen: 
 
Kommunens betaling til Skjærgårdshallen kan ikke være i strid med regelverk for offentlig støtte og 
det må kunne dokumenteres at det kommunen betaler er i samsvar med avtalte priser for leie av 
hallen.   
 
I utgangspunktet bør kommunens betaling være basert på de ordinære utleieprisene som hallen 
bruker («kommersielle priser»).  På noen områder kan det likevel være legitimt at kommunen og 
Skjærgårdshallen AS avtaler lavere priser, på samme måte som Skjærgårdshallen kan gjøre 
avtaler med andre kunder. For å unngå mistanke om offentlig støtte, så kan ikke kommunen avtale 
priser som er høyere enn de «kommersielle prisene». 
 
Gapet mellom dagens betaling og «kommersielle priser» (markedspris) kan i dekkes på tre måter: 
 

1. Redusere kommunens betaling  
2. Øke utleieprisene 
3. Kommunen disponerer flere timer 

Redusere kommunens betaling: Skjærgårdshallen AS er et kommunalt eid selskap og ble 
etablert for å realisere kommunale mål (jfr. vedtatt eierskapsstrategi – k.sak 102/11).  Isolert sett er 
det ønskelig for kommunen å redusere sine utgifter. Det er likevel i kommunens interesse at 
Skjærgårdshallen AS får inntekter til å kunne drive virksomheten på en god måte.    
  
Øke utleieprisene: Markedsprisen kan ikke økes mer enn det er betalingsvillighet til i markedet. 
Det kan derfor være vanskelig med en vesentlig økning i de «kommersielle prisene».  Det er 
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Skjærgårdshallen AS som har ansvar for å fastsette sine utleiepriser.  Siden kommunen er den 
største kunden, så vil justeringer i kommersielle priser likevel være noe man må forhandle om.  
Det er ikke ønskelig at Skjærgårdshallen må kompensere redusert betaling fra kommunen ved å 
øke prisene til lokale lag og foreninger. Det vil gi økte utgifter til lag og foreninger og kan føre til 
mindre bruk av hallen. 
 
Kommunen disponere flere timer: Den tredje muligheten vil være å utvide antall timer 
kommunen leier.  Det vil i noen grad redusere Skjærgårdshallens mulighet for utleie til andre, men 
det er denne løsningen som vil ligge til grunn for en ny avtale. 
 
 
Nåværende leieavtale mellom Skjærgårdshallen AS og Bamble kommune ble sist endret i 2013.  
Endringen ble gjort innenfor den delegerte myndigheten administrasjonen har til å inngå avtaler. 
Skjærgårdshallen og kommunens administrasjon har hatt årlige møter hvor leieforholdet er drøftet.   
I 2016 ble det utarbeidet et vedlegg til avtalen som viser en beregning av antall timer kommunen 
skal leie i 2016/2017 og med en beregnet gjennomsnittlig timepris.      
 
Avtalen fra 2013 angir hvilke perioder hvor kommunen leier Skjærgårdshallen. Fotballhallen og 
løpebanene leies fra medio oktober til medio april. Flerbrukshallen og klatreveggen leies fra ultimo 
august til ultimo mai. Praksis har vært at lag og foreninger har fått disponere hallen noe lengere 
hvis det er behov for det.  Det gjelder spesielt håndballhallen.  
 
Beløpet som betales til Skjærgårdshallen blir fastsatt gjennom årlig budsjettbehandling i 
kommunestyret. Som en del av innsparingene i kommunen, ble beløpet i 2014 redusert med 
kr.150.000 og i 2017 redusert med ytterligere kr. 200.000. Skjærgårdshallen har ikke kreve endring 
av avtalen som følge av disse innsparingene. 
 
Leieavtalen vil bli endret fra 2018. Oversikten for 2017 viser at kommunen betaler noe mer enn det 
man får igjen i forhold til antall timer. Avtale for 2018 vil derfor gi kommunen noen flere timer å 
fordele, forutsatt at dagens nivå på bevilgninger videreføres.  
 
Leieavtalen bør omfatte all kommunal leie av Skjærgårdshallen: 
 

- timer kommunen leier og fordeler til lag og foreninger (og noen få kommunale tilbud) på 
ettermiddag- og kveldstid  

- timer til Frisk Bris og friskverntilbud på dagtid 
- timer som kan disponeres av skoler, SFO og barnehager på dagtid  

Avtalen må utformes slik at gis en oversikt over hva kommunen leier og hvilke leiepriser som 
betales (jfr. oversikten over dagens bruk).   Avtalen må justeres hvert år basert på det kommunen 
har budsjettmessig dekning for og på de leiepriser som gjelder i Skjærgårdshallen, det vil i 
utgangspunktet si «kommersielle priser».  
 
 
Rådmannens vurdering 
 
Skjærgårdshallen AS ble etablert som et kommunalt virkemiddel for å gi bedre tilbud til idretten.  
Hallen har utviklet seg til å bli et senter for folkehelse og kulturarrangementer i trå med 
kommunestyrets vedtatt eierskapsstrategi.  Kommunen har som eier og leietaker i hallen, et ansvar 
for at hallen har et økonomiske grunnlag som gjør det mulig med en sunn drift.  Kommunen må 
samtidig ha et ryddig økonomiske forhold til Skjærgårdshallen som er trygt på innsiden av gjeldene 
regelverk.    
 
Kontrollutvalget og kommunerevisjonens gjennomgang av kommunens betaling for leie av hallen 
har bidratt til at leieforholdet blir tydeligere.  Avtalen som nå vil bli utarbeidet for 2018 og som vil bli 
årlig justert, vil vise at kommunens leieforhold er i samsvart med de priser hallen har for sin utleie.   
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Saksprotokoll 

Bamble kommunes leieforhold Skjærgårdshallen AS 

 

Arkivsak-dok. 17/01891 
Saksbehandler Rolf Dehli 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 30.11.2017 61/17 
2 Kommunestyret 14.12.2017 112/17 

 
 

 
Formannskapets vedtak/innstilling  
 
Kontrollutvalget / Bamble kommunestyre vedtar: 
 

1. Rådmannens redegjørelse i saken tas til etterretning. 
 

2. Leieavtalen mellom Bamble kommune og Skjærgårdshallen AS endres slik at den 
dokumenterer at betaling for leie ikke er i strid med regler for offentlig støtte.  

 
 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 14.12.2017 sak 112/17 
 
Møtebehandling 
Unni Kjøsterud Tufte (uavh) og Heidi Therese Herum (Sp) sitter i styret i Skjærgårdshallen 
og ble erklært inhabile i saken, (vedtatt mot 2 stemmer) 
 
Tilleggspunkt foreslått av posisjon ved Ole Roger Dyrkorn (Rødt):  
 
Kommunestyret  nedsetter en arbeidsgruppe på førstkommende kommunestyremøte 
 
Med mandat: 
1. Vurdere konsekvenser av om selskapet skal tilbakeføres som kommunal virksomhet. 
 
2. Avklare om  dagens drift, utleieforhold er i samsvar med regler for offentlig støtte. 
 
Votering 
Punkt 1 og 2 i Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Nytt tilleggspunkt 3. Vedtatt mot 8 stemmer. 
 
Kommunestyrets vedtak  
 
Kontrollutvalget / Bamble kommunestyre vedtar: 
 

1. Rådmannens redegjørelse i saken tas til etterretning. 
 

2. Leieavtalen mellom Bamble kommune og Skjærgårdshallen AS endres slik at den 
dokumenterer at betaling for leie ikke er i strid med regler for offentlig støtte.  
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3. Kommunestyret  nedsetter en arbeidsgruppe på førstkommende kommunestyremøte 

 
Med mandat: 
1. Vurdere konsekvenser av om selskapet skal tilbakeføres som kommunal 
virksomhet. 
 
2. Avklare om  dagens drift, utleieforhold er i samsvar med regler for offentlig støtte. 
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Saksprotokoll 

Bamble kommunes leieforhold Skjærgårdshallen AS 

 

Arkivsak-dok. 17/01891 
Saksbehandler Ingvill Jensen 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Kommunestyret 11.05.2017 36/17 

 
 

 
Kontrollutvalgets innstilling 
 

1. Rådmannen bes klarlegge om avtalt leiepris i avtale mellom Bamble kommune og 
Skjærgårdshallen AS er i samsvar med markedspris og/eller kostpris, eller ikke. 
Rådmannen bes rapportere skriftlig om resultatet til kontrollutvalget senest i løpet av 
april 2017. Dersom det ikke er samsvar, bes rådmannen umiddelbart iverksette tiltak 
som bringer forholdet innen rammene for regelverket om offentlig støtte, og 
rapportere om tiltakene til kontrollutvalget senest i løpet av våren 2017. Rådmannen 
bes legge ved en tilsvarende vurdering av leieprisen i forbindelse med budsjettet 
hvert år. 

 
 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 11.05.2017 sak 36/17 
 
Møtebehandling 
 
Spørsmål fra Torstein Dahl oversendes til Kontrollutvalget: 
 
1.Mener rådmann at saken er tilstrekkelig utredet i sakspapirene til at kommunestyrets 
representanter får tilstrekkelig informasjon til å kunne fatte et riktig vedtak? 

 
2. Inneholder leieavtalen et vesentlig moment av driftstilskudd? Hvorfor er ikke leieavtalen 
mellom kommunen og skjærgårdshallen AS, som er et vesentlig dokument i 
saken, lagt ved? Dersom det er riktig at leievederlaget er ca. 2.-2,5 millioner mer enn ordinær 
utleiepris til andre leietakere, mener rådmann at en vesentlig del av leiebeløpet 
er driftstilskudd? Kr. 3.454.000 skulle gi 3454 timer / 365 dager= 9,5 timer 
daglig bruk samtlige dager året rundt til kr.1000 (som er normal utleiepris for hele 
hallen). (Eller alle døgnets timer de dagene hallen blir benyttet av idrettslagene i Bamble). 
 
3. Fra hvilken budsjett/regnskapspost hentes disse pengene? 
 
4. Har kommunen kontroll på at den forretningsmessige utleien av forretningslokaler går med 
overskudd?  
 
5. Hvordan er leieavtalen behandlet/godkjent/vedtatt hos Bamble kommune, er den politisk 
behandlet? Hvordan fastsettes det årlige leiebeløp etter leieavtalens punkt 9? 
 
6.Leien er ifølge rapporten 3.454.000 i 2016, mens den har vært i underkant av 
3.000.000 jevnt flere år før. Hva er årsaken til denne økningen? 
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7. Mener rådmannen at årsregnskapet gir kommunestyret og 
innbyggerne god nok informasjon om kommunens økonomiske engasjement i selskapet. Det 
jeg kan finne er fra regnskapet 2015 er note 5. 

   
8. Hvordan mener rådmann kommunen bør behandle utfordringen fra 
kommunerevisjonsrapporten om mulig ulovlig støtte? Hvilke vurderinger om driftstilskudd har 
vært gjort da nåværende leieavtale ble inngått?  
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt 
 
Kommunestyrets vedtak/innstilling  
 

1. Rådmannen bes klarlegge om avtalt leiepris i avtale mellom Bamble kommune og 
Skjærgårdshallen AS er i samsvar med markedspris og/eller kostpris, eller ikke. 
Rådmannen bes rapportere skriftlig om resultatet til kontrollutvalget senest i løpet av 
april 2017. Dersom det ikke er samsvar, bes rådmannen umiddelbart iverksette tiltak 
som bringer forholdet innen rammene for regelverket om offentlig støtte, og 
rapportere om tiltakene til kontrollutvalget senest i løpet av våren 2017. Rådmannen 
bes legge ved en tilsvarende vurdering av leieprisen i forbindelse med budsjettet 
hvert år. 

2. Spørsmålene framsatt av Torstein Dahl legges ved og bes tas med i vurderingen 
rådmannen skal gjennomføre. 
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Arkivsak-dok. 18/02710-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Bamble kontrollutvalg 05.02.2018 

 

 

 

   

 

 

Kommunens håndtering av skjenkekontroll Bamble 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget ba i sitt møte 27.11.2017 om en orientering om hvordan kommunens håndterer 

skjenkekontroll (ny ordning) og oppfølging av vedtak i forbindelse med dette. 

 

Rådmann Tore Marthinsen og avdelingsleder service og dokumentsenter Cato Andersen vil orientere i 

saken i møtet. Tilsvarende orientering vil bli gitt til formannskapet 25.1.2018. 
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Arkivsak-dok. 18/02712-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Bamble kontrollutvalg 05.02.2018 

 

 

 

   

 

 

Valg av pensjonsordning i selskaper Bamble 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvlget ba i sitt møte 27.11.2017 om en orientering om hvordan Bamble kommune eventuelt 

påvirker valg av pensjonsordning i nye selskaper som kommunen er med på å opprette. 

 

Sekretariatet har mottatt følgende tilbakemelding fra rådmannen i saken: 

 

Der hvor det opprettes IKS og AS, er det styret i de respektive selskap som beslutter valg av 

pensjonsordning. 

 

Når det gjelder interkommunale samarbeid etter kommuneloven § 27 og kommunale foretak, så følger de 

kommunens ordninger. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet anser spørsmålet som avklart. 

 

 



4/18 Bruk av overtid i byggesaksavdelingen Bamble - 18/02711-1 Bruk av overtid i byggesaksavdelingen Bamble : Bruk av overtid i byggesaksavdelingen Bamble

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 18/02711-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Bamble kontrollutvalg 05.02.2018 

 

 

 

   

 

 

Bruk av overtid i byggesaksavdelingen Bamble 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget ba i sitt møte 27.11.2017 om en orientering om bruk av overtid i byggesaksavdelingen. 

Temaet ble tatt opp med utgangspunkt i oppslag i pressen vedr. behov for reguleringsarbeid knyttet til 

behov hos Nye Veier AS. 

 

Kommunalsjef teknikk og samfunnsutvikling Leidulf Aakre vil orientere i saken i møtet. 
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Arkivsak-dok. 18/02713-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Bamble kontrollutvalg 05.02.2018 

 

 

 

   

 

 

Bestilling av tilbud på selskapskontroll 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget bestiller tilbud på eierskapskontrollen Styre – evaluering og valg, i tråd med Plan for 

selskapskontroll 2016-2019. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Bamble kommunestyre vedtok i sitt møte 12.5.2016 sak 58/16 Plan for selskapskontroll 2016-2019 

Bamble kommune. Prosjektene i den vedtatte planen var følgende: 

 

1. Selvkost i selskapet Renovasjon i Grenland. Anbefalt som forvaltningsrevisjon i fellesskap med 

andre eiere. (Rapport ble behandlet av kontrollutvalget 26.9.2017.) 

2. Styre – evaluering og valg. Anbefalt som generell kontroll, der det kan gjennomføres stikkprøve 

av enkelte selskap. Anbefalt gjennomført som eierskapskontroll. 

3. Samordning av føringer for eierskap. Anbefalt som generell kontroll, der det kan gjennomføres 

stikkprøve av enkelte selskap. Anbefalt gjennomført som eierskapskontroll, som bør gjøres felles 

med andre der det er aktuelt.  

4. Gjennomføring av virksomhet – måloppnåelse næringsarbeid i selskapet Vekst i Grenland IKS. 

Anbefalt som forvaltningsrevisjon i selskap i fellesskap med andre eiere. 

 

Kontrollutvalget har fått fullmakt til å endre planen i perioden. 

 

Saksopplysninger: 
Det er nå aktuelt å bestille prosjektplan for det andre selskapskontrollprosjektet i inneværende periode.  

 

Andre prosjekt i Plan for selskapskontroll 2016-2019 er Styre – evaluering og valg. Dette anbefales 

gjennomført som en generell kontroll, der det kan gjennomføres stikkprøve av enkelte selskap. Prosjektet 

anbefales av revisjonen utført som eierskapskontroll. 

 

Telemark kommunerevisjon IKS sin anbefalte prioritering av tema for eierskapskontroll bygde på en 

risiko- og vesentlighetsvurdering med bakgrunn i KS’ anbefalinger for godt eierskap. Det andre prosjektet 

i vedtatt plan bygger på tilråding nr. 9-14, og revisjonen skrev følgende om forslaget til prosjekt: 

 

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

anbefaler kommunen å undersøke hvordan kommunen som eier sikrer at selskaper har godt sammensatt 

og godt fungerende styrer, og særlig se på valgprosess, styresammensetning, om selskapet har utarbeidet 
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styreinstruks og om styret sikrer evaluering av eget arbeid. En slik kontroll vil være generell, men det kan 

også være aktuelt å gjøre en kontroll i utvalgte selskap for å undersøke hvordan styrene ivaretar sin rolle 

og hvordan eier følger opp styret i det aktuelle selskapet. 

 

Kontrollutvalget står fritt til å endre planen og kan derfor velge å bestille et annet prosjekt. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet ser ikke at det er særlige grunner for å endre planen nå. Anbefalingen er dermed å bestille 

prosjektplan for prosjektet Styre – evaluering og valg. Kontrollutvalget inviteres til å drøfte 

problemstillinger de mener det er viktig å få besvart gjennom selskapskontrollen. 

 

Vedlegg:  

Saksutskrift Plan for selskapskontroll 2016-2019 

Plan for selskapskontroll Bamble – revidert versjon 
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Saksutskrift 
 

 

Arkivsak-dok.  15/12639-6 

Arkivkode  216  

Saksbehandler  Benedikte Vonen 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Bamble kontrollutvalg 11.04.2016 16/16 

 

 

Plan for selskapskontroll for 2016-2019 Bamble kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget avgir følgende innstilling til kommunestyret: 

 
1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll 2016-2019 slik den foreligger. 

2. Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å endre planen i planperioden. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Etter kommuneloven § 77 pkt. 5 skal kontrollutvalget påse at det føres kontroll med forvaltningen 

av kommunens […] interesser i selskaper mm. Dette er ytterligere utdypet i forskrift om 

kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 13, der det i tillegg fremgår at kontrollutvalget 

skal utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal baseres på en overordnet 

analyse av kommunens eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å 

identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike selskapene. Planen 

skal vedtas av kommunestyret selv, som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i 

planperioden. 

 

Saksopplysninger: 

Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på dets vegne skal gjennomføre selskapskontroll. 

Kontrollutvalget bestilte i sitt møte 1.9.2015 sak 13/15 plan for selskapskontroll fra Telemark 

kommunerevisjon. Denne planen foreligger ligger nå til behandling. 

 

Selskapskontroll kan gjennomføres som eierskapskontroll eller som forvaltningsrevisjon i selskap. 

 

Revisjonen foreslår ut fra sin analyse av kommunens eierinteresser følgende plan for 

selskapskontroll: 
1. Tema selvkost i selskapet Renovasjon i Grenland. Anbefales som forvaltningsrevisjon i fellesskap 

med andre eiere. Anbefales gjennomført tidlig i perioden. 
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2. Tema styre – evaluering og valg. Anbefales som generell kontroll, der det kan gjennomføres 

stikkprøve av enkelte selskap. Anbefales som eierskapskontroll og kan gjennomføres når som helst. 

3. Tema samordning av foringer for eierskap. Anbefales som generell kontroll, der det kan 

gjennomføres stikkprøve av enkelte selskap. Anbefales som eierskapskontroll, som bør gjøres felles 

med andre der det er aktuelt. Kan gjennomføres når som helst. 

4. Tema gjennomføring av virksomhet – måloppnåelse næringsarbeid i selskapet Vekst i Grenland IKS. 

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

 

Revisor vil stille i møtet og presentere planen og svare på spørsmål. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget i forrige periode ga i sitt møte 10.3.2015 sak 5/15 følgende innspill til ny plan for 

selskapskontroll for perioden 2016-2019: 
- IKA Kongsberg IKS 

- Eierskapsstyring i Bamble kommune 

 

Forslag til vedtak følger revisjonens forslag til plan for selskapskontroll. Diskusjonen i 

kontrollutvalget er avgjørende for hva som blir endelig valg og prioritering av selskaper og områder 

for selskapskontroll. 

 

På grunn av at det kan skje endringer i forhold knyttet til risiko- og vesentlighetsbetraktninger over 

tid, bør kontrollutvalget be om fullmakt til å endre planen underveis i planperioden, slik forskriften 

også åpner for. 

 

 
Vedlegg:  

Forslag til plan for selskapskontroll 2016-2019 Bamble kommune 

Oversendelsesbrev Plan for selskapskontroll 

 

Bamble kontrollutvalg har behandlet saken i møte 11.04.2016 sak 16/16 

 

Møtebehandling 

Forvaltningsrevisor Anne Sæterdal presenterte revisjonens overordnede analyse av Bamble 

kommunes eierinteresser og la frem forslag til plan for selskapskontroll for 2016-2019 med 

prosjekter i uprioritert rekkefølge. Hun svarte på spørsmål. 

 

Utvalget ber om at prosjektene knyttet til Vekst i Grenland blir prioritert først. Sekretariatet bes 

undersøke mulighetene til samordning med de andre eierkommunene. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget avgir følgende innstilling til kommunestyret: 

 
1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll 2016-2019 slik den foreligger. 

2. Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å endre planen i planperioden. 

 

RETT UTSKRIFT, DATO 12.april.2016 
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Om Telemark kommunerevisjon IKS 
 
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. 
 
Fra 2015 samarbeider vi faglig og administrativt med de interkommunale 
revisjonsordningene Buskerud kommunerevisjon IKS, Vestfold kommunerevisjon og 
Sandefjord distriktsrevisjon.  
 
Telemark kommunerevisjon IKS har bred erfaring med selskapskontroll og gjør 
forvaltningsrevisjon innenfor en rekke områder, og med forskjellige innfallsvinkler. 
Våre ansatte har samfunnsfaglig, økonomisk og juridisk utdanning på mastergradsnivå, 
og har god kompetanse innen offentlig forvaltning.  
 
 
 
Du kan lese mer på vårt nettsted www.tekomrev.no. 
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1 Innledning 
1.1 Bakgrunn 
Kommunen kan engasjere seg i virksomheter og legge ulike oppgaver til fristilte 

organisasjonsformer som interkommunalt samarbeid, interkommunale selskaper, 

aksjeselskaper o.l. Kommunestyret står i stor grad fritt til å velge hva slags 

organisasjonsform slik virksomhet skal ha. Hvilken organisasjonsform kommunestyret 

velger, har avgjørende betydning for kommunestyrets styringsmuligheter. Ulike 

selskapsformer har egne styringsorganer, og er regulert av særskilt lovgivning, som 

bl.a. fastsetter forholdet mellom eierne (kommunen) og selskapets styringsorgan.  

 

En evaluering av offentleglova1 viser at kunnskapen om loven i selvstendige offentlige 

rettssubjekter er lav. Videre viser evalueringen at mange offentlige selskap, selv om de 

forvalter til dels svært store offentlige verdier, får få innsynsbegjæringer. Mange 

mener at ressursbruken på å etablere rutiner, systemer og kompetanse i 

organisasjonen er urimelig i forhold til det lave antallet inn-synsbegjæringer de mottar.  

 

Viktige betingelser for folkevalgt styring er åpenhet, etikk og kontroll. NIBR har 

undersøkt hvordan norske kommuner ivaretar hensynet til god folkevalgt styring over 

den delen av kommunens virksomhet som er organisert i selskap.2 De fleste som ble 

spurt i undersøkelsen, mener at kommunestyret ikke får nok informasjon og ikke er 

godt nok orientert, og at kontrollrutinene ikke er tilstrekkelige. Dette gir utfordringer 

når det gjelder demokratisk, folkevalgt styring, innsyn og kontroll med virksomheten.  

 

 

1.2 Kontrollutvalgets ansvar for planlegging av selskapskontroll 
Kommuneloven § 77 nr. 5 og kontrollutvalgsforskriften § 13 slår fast at kontrollutvalget 

skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 

m.m. Kontrollutvalget skal påse at det utarbeides en plan for gjennomføring av 

selskapskontroll. Planen skal bygge på en overordnet analyse av kommunens eierskap 

ut fra vurderinger av risiko- og vesentlighet. Planen skal vedtas av kommunestyret, 

senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. 

 

                                                      
1 Gjennomført av Oxford research i 2015 på oppdrag fra Justisdepartementet 

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

moderniseringsdepartementet 2015:1 (www.nibr.no)  
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Kontrollutvalget i Bamble har bedt Telemark kommunerevisjon IKS om å utarbeide 

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

selskapskontroll i Bamble kommune basert på en vurdering av risiko og vesentlighet. 

Det er kommunestyret som bevilger ressurser til selskapskontroll, og dermed 

bestemmer i hvilket omfang planen skal gjennomføres.  

 

Kommunens eierskap i Telemark kommunerevisjon IKS og Agder og Telemark 

kontrollutvalgssekretariat IKS framgår av oversikten i vedlegget. Telemark 

kommunerevisjon IKS er ikke uavhengige i forhold til disse to selskapene, og vi har 

derfor ikke vurdert behovet for selskapskontroll for disse.  

 

 

1.3 Hvem kan bli kontrollert? 
Reglene om selskapskontroll gjelder kommunalt eierskap i interkommunale selskap 

(IKS), aksjeselskap (AS) og interkommunale samarbeid etter kommuneloven § 27 når 

disse er selvstendige rettssubjekt. Kontrollen kan også gjelde datterselskap til disse 

organene. Bamble kommune deltar i en rekke interkommunale samarbeid, men ingen 

av disse er selvstendige rettssubjekt. 

 

Selskapskontroll gjelder ikke for stiftelser og kommunale foretak. 

 

 

1.4 Selskapskontroll - innhold og begrepsbruk 
Begrepet selskapskontroll dekker to former for kontroll: 

 

- Eierskapskontroll: Kontroll med hvordan kommunen ivaretar sitt eierskap i 

selskap – forholdet mellom kommunestyret og eierorganet 

- Forvaltningsrevisjon i selskap: Kontroll med hvordan selskapene styres og 

drives 
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En eierskapskontroll er i hovedsak rettet mot kommunen. Hovedspørsmålet i en 

eierskapskontroll er om kommunen har retningslinjer for utøvelse av eierskap, og om 

disse er i samsvar med gjeldende regler og anbefalinger for godt eierskap. Videre 

undersøker en om eierskap utøves i samsvar med gjeldende regler og kommunestyrets 

vedtak og forutsetninger. 

 

Selskapets drift og aktiviteter kan en kontrollere gjennom en forvaltningsrevisjon, på 

samme måte som det gjøres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet. De fleste 

tema og vinklinger kan undersøkes gjennom en forvaltningsrevisjon. 

Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres i samsvar med god kommunal revisjonsskikk3, 

og er regulert i kommuneloven § 77 nr. 4, kontrollutvalgsforskriften og 

revisjonsforskriften. 

 

 

1.5 Gjennomføring og rapportering av kontrollen 

Iverksetting av selskapskontroll 
Kommunestyret skal vedta planen for selskapskontroll og skal stille ressurser til 

rådighet for gjennomføringen. Kontrollutvalget sørger for at eierskapskontroll eller 

forvaltningsrevisjon blir gjennomført. Det er vanlig og hensiktsmessig at 

kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å gjøre endringer i planen. 

 

                                                      
3 God kommunal revisjonsskikk for forvaltningsrevisjon er definert i RSK 001, fastsatt av Norges 

kommunerevisorforbund. 

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

Kommuneloven § 80 - rett til innsyn heleide kommunale selskap

Kontrollutvalgsforskriften kapittel 6

Eierskapskontroll 
Obligatorisk

Kontrollutvalgsforskriften § 14 første ledd

Forvaltningsrevisjon
Frivillig

Kontrollutvalgsforskriften § 14 andre ledd
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Avtalen kommunen har med Telemark kommunerevisjon IKS dekker ikke 

selskapskontroll. Gjeldende ordning er at kontrollutvalget ber om tilbud på en 

selskapskontroll, og vurderer bestillingen ut fra det tilbudet vi gir.  

 

Gjennomføring av eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon 
Det er ikke stilt krav om kvalifikasjoner for den som skal gjennomføre 

eierskapskontroll. Det er heller ikke stilt metodiske krav til eierskapskontrollen. Det 

vanlige er at eierskapskontroll gjennomføres av revisor, eventuelt av kontrollutvalgets 

sekretariat.  

 

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

revisjonsskikk og gjeldende kvalifikasjonskrav for forvaltningsrevisjon.  

 

En eierskapskontroll er vanligvis mindre ressurskrevende enn en forvaltningsrevisjon. 

 

Innsynsrett 
Kommunelovens § 80 regulerer kontrollutvalgets og kommunens revisors innsynsrett i 

selskaper. Innsynsretten gjelder i interkommunale selskaper, interkommunalt 

samarbeid som er organisert som selvstendig rettssubjekt og aksjeselskaper med 

kommunale/fylkeskommunale eiere. 

 

Det er ikke innsynsrett i selskap som har private eller statlige medeiere. Her kan 

kontrollutvalgets innsynsrett reguleres i vedtektene. Hvis den ikke er regulert, må 

kontrollutvalget be styret om samtykke til innsyn, eventuelt etter avklaring med 

eierne.  

 

Rapportering om eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon 
Etter gjennomført eierskapskontroll eller forvaltningsrevisjon lager vi en rapport til 

kontrollutvalget for behandling. Kontrollutvalget skal rapportere sitt arbeid til 

kommunestyret. Denne rapporteringen skjer normalt ved at kontrollutvalget sender 

rapporten med sin innstilling til kommunestyret for behandling.   
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2 Eierskap i Bamble kommune   
2.1 Eierskapsmelding 
Kommunen har eierskapsmelding som opprinnelig ble utarbeidet i 2010. Den ble sist 

justert og behandlet av kommunestyret i februar 2015.  

 

2.2 Kommunens eierskap 
Vi har hentet oversikt over kommunens eierskap fra kommunen og fra Proff.no og 

Brønnøysundregistrene.4 I den grad det ikke er samsvar mellom disse kildene, har vi 

bygget på de offentlige registrene. Vi kan ikke si med sikkerhet at kommunen ikke har 

annet eierskap enn det som framgår her.  

 

Oversikt og informasjon om selskapene framgår av vedlegg til rapporten. 

 

 

2.3 Tidligere selskapskontroller 
For Bamble kommune er det i perioden 2012-2015 gjennomført en eierskapskontroll i 

samarbeid med Porsgrunn kommune av eierskap i Grenland Havn IKS. Kontrollen ble 

behandlet av kommunestyret i oktober 2015. Kommunen ble anbefalt å sikre at 

kommunens forventinger til selskapet var forankret i eierorganet og gjort kjent for 

selskapene. Det ble også gitt anbefaling om noen justeringer i eierskapsmeldingen, 

oppfølging av selskapsavtalen og vurdere behov for å justere vedtektene og 

eieravtalen og sikre at selskapet utarbeidet instruks til styret og etiske retningslinjer 

for selskapet. 

 

  

                                                      
4 Kommunen har gitt informasjon på forespørsel fra oss om hvilke aksjeselskap, interkommunale selskap 

og selvstendige interkommunale samarbeid som kommunen har eierandeler i eller deltar i pr 31.12.15. 
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3 Prioriteringer i planperioden 
3.1 Eierskapskontroll 
Prioriteringen av tema for eierskapskontroll bygger på en risiko- og 

vesentlighetsvurdering med bakgrunn i KS anbefalinger for godt eierskap, kommunens 

eiermelding og resultater av tidligere selskapskontroller. 

 

Føringer for eierskap og opplæring av eierrepresentanter (anbefaling 1-8) 
KS anbefaler at kommunene etablerer retningslinjer for utøvelsen av sitt eierskap. 

Bamble kommune har etablert slike retningslinjer i eierskapsmeldingen og har et 

system som kan sikre god dialog mellom kommunestyret og eierrepresentanter. 

Kommunen har for denne valgperioden tydeliggjort at det skal gjennomføres 

obligatoriske kurs og/eller eierskapsseminar knyttet til eierstyring. Det kan derfor være 

aktuelt å undersøke om føringene for opplæring av kommunens eierrepresentanter 

blir fulgt opp. Det kan dessuten være aktuelt å undersøke hvordan føringer for 

revidering av vedtekter og selskapsavtaler og utarbeiding av eierstrategier blir fulgt 

opp, og hvordan kommunen sikrer at selskapene er kjent med innholdet i kommunens 

eierskapsmelding.  En slik kontroll vil være generell og rettet mot hele kommunens 

eierskap. Vi har likevel ikke prioritert å foreslå en slik kontroll. 

 

Styre - evaluering og valg (tilråding 9-14) 
Det er eiers ansvar å sørge for at styrets samlede kompetanse er tilpasset selskapets 

virksomhet. Vi anbefaler kommunen å undersøke hvordan kommunen som eier sikrer 

at selskaper har godt sammensatt og godt fungerende styrer, og særlig se på 

valgprosess, styresammensetning, om selskapet har utarbeidet styreinstruks og om 

styret sikrer evaluering av eget arbeid.  En slik kontroll vil være generell, men det kan 

også være aktuelt å gjøre en kontroll i utvalgte selskap for å undersøke hvordan 

styrene ivaretar sin rolle og hvordan eier følger opp styret i det aktuelle selskapet.  

  

Samordning av føringer for eierskap – flere eiere 
Bamble kommune har eierinteresser i mange selskap sammen med andre kommuner. 

Det kan innebære at de forskjellige eierne gir hver sine føringer for eierskapsutøvelse, 

målsetninger og styring av selskapene, og føringene kan til dels være motstridende. 

Det kan derfor være aktuelt å undersøke i hvilken grad føringer og forventninger til 

eierutøvelse og selskap samordnes.  
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3.2 Forslag om forvaltningsrevisjon i selskap 

Samfunnsansvar og etikk (tilråding 15-19) 
I eierskapsmeldingen har Bamble kommune lagt til grunn som prinsipp at selskap 

kommunen eier skal utvise et samfunns- og etisk ansvar i hele sitt virke. Det kan være 

aktuelt å gjøre en forvaltningsrevisjon i ett eller flere selskap for å undersøke om disse 

forventingene er formidlet og implementert. Det kan også være aktuelt å undersøke 

om kommunen gjennom sitt eierskap sikrer at selskap de eier følger reglene om 

offentlighet, offentlige anskaffelser og offentlig støtte. Dette kan særlig være aktuelt 

f.eks. for GREP Grenland AS, Skjærgårdshallen AS, Renovasjon i Grenland IKS, Vekst i 

Grenland IKS. 

 

Gjennomføring av oppgaver 
Renovasjon i Grenland IKS 

Renovasjon i Grenland IKS skal ivareta eierkommunenes behov knyttet til bestilling og 

forvaltning av renovasjonstjenester til husholdninger, hytter og kommunale 

virksomheter. Selskapet er relativt nyopprettet og skal ivareta viktige oppgaver knyttet 

til eierkommunenes renovasjonsordninger. En forvaltningsrevisjon kan undersøke 

hvordan RIG ivaretar de oppgavene som selskapet er tillagt. Det er særlig aktuelt med 

en forvaltningsrevisjon der selvkost er tema. Et annet aktuelt tema er anskaffelser.  

 

Skjærgårdshallen AS 
Skjærgårdshallen AS har fått selvskyldergaranti fra kommunen for lån som selskapet 

har. I tillegg ønsker selskapet å ta opp nye lån som kommunen garanterer for knyttet 

til utbygging av hallen. Utbyggingen skal tilrettelegge bedre for større kulturelle 

arrangement i hallen, dessuten skal treningssenteret og fysioterapeutene få større 

lokaler. Denne utbyggingen er i tråd med kommunens vedtatte eierstrategi for 

selskapet. 

 

Trenings- og fysioterapitilbudet sees i sammenheng med kommunens arbeid med 

folkehelse men tilbudet gis ikke av kommunen selv, men private aktører. Flere av 

fysioterapeutene har driftsavtale med kommunen. Med den virksomheten som utøves 

i Skjærgårdshallen kan det være risiko for ulovlig offentlig støtte til økonomisk 

aktivitet, gjennom f.eks. husleie under markedspris til virksomhet som drives i 

konkurranse med andre. Det er også viktig at kommunen har tydelig på egne roller 

som eier og som mulig bestiller overfor leietakere i hallen eller selskapet selv. 

Kommunen bør også være oppmerksom på den økonomiske situasjonen for selskapet. 
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Vekst i Grenland IKS 

Vekst i Grenland IKS ivaretar eierkommunenes næringsarbeid. Selskapet var tidligere 

organisert som et aksjeselskap og er nå organisert som et interkommunalt selskap. 

Selskapet har fått ansvar for alt næringsarbeidet i eierkommunene og den enkelte 

kommune har overført ansatte med ansvar for næringsarbeid i kommunen til 

selskapet. Det kan være aktuelt å se nærmere på hvilke føringer kommunen har gitt 

selskapet og hvordan selskapet gjennomfører de oppgavene det er tildelt. Andre 

aktuelle temaer er som tidligere nevnt samordning av føringer fra eierne og krav til 

offentlig innsyn, anskaffelser og håndtering av reglene om offentlig støtte. 

 

 

GREP Grenland AS 
GREP er et stort selskap med omfattende virksomhet innenfor attføring. Selskapet 

tilbyr viktige tjenester for kommunen. I tillegg til å undersøke hvordan selskapet 

ivaretar sitt samfunnsansvar og oppfølging av regler om offentlighet, anskaffelser og 

offentlig støtte, kan det også være aktuelt å se nærmere på selve virksomheten. Dette 

gjelder bl.a. oppfølging av mål for selskapet, resultater og forvaltning av offentlige 

ressurser.  
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4 Plan for selskapskontroll 
 
Vi foreslår følgende selskapskontroller: 
 

Tema Generell/selskap Kontrollform Anbefalt 
tidspunkt for 
gjennomføring 

Selvkost Renovasjon i Grenland Forvaltnings-
revisjon – bør 
gjøres felles med 
andre eiere 

Bør 
gjennomføres 
tidlig i 
perioden 

Styre - evaluering 
og valg 

Generell - kan 
gjennomføre 
stikkprøvekontroll av 
enkelte selskap  

Eierskapskontroll 
 

Kan 
gjennomføres 
når som helst 

Samordning av 
føringer for 
eierskap 

Generell - kan 
gjennomføre 
stikkprøvekontroll av 
enkelte selskap.  
Velges Vekst i Grenland 
IKS kan kontrollen gjøres 
samtidig med foreslått 
forvaltningsrevisjon i 
selskap. 

Eierskapskontroll 
- bør gjøres felles 
med andre der 
det er aktuelt. 

Kan 
gjennomføres 
når som helst 

Gjennomføring av 
virksomhet - 
måloppnåelse 
næringsarbeid 

Vekst i Grenland IKS Forvaltnings-
revisjon – bør 
gjøres felles med 
andre  

Kan 
gjennomføres 
når som helst 

 
Det kan også være aktuelt for Bamble å være med på forvaltningsrevisjon i selskap av 
f.eks. GREP Grenland AS. 
 
 

Vedlegg 
 

 Oversikt over Bamble kommunes eierinteresser i selskaper per 1.1.2016 og 
beskrivelse av selskapene 

 KS’ Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll5 

                                                      
5 Kommunenes sentralforbund 15. november 2015. 
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Oversikt over Bamble kommunes eierinteresser i selskaper per 1.1.2016 og beskrivelse av selskapene 
 
Selskaper med innsynsrett etter koml. § 80: 

Interkommunale selskap  
(IKS) 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet (alle tall fra 2014) Kontorkommune  
og andre eierkommuner  

Grenland Havn IKS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33,33 % Egenkapital: 349 mill. kr             Egenkapitalandel: 70,7 % 
Totalrentabilitet: 1,9 % 
Gjeldsgrad 0,4 
 

Formål: Selskapet skal sikre regionen en konkurransedyktig, framtidsrettet og miljøriktig 
infrastruktur for sjøtransport. Selskapet skal gjøre havnen til effektiv trafikknutepunkt 
mellom ulike transportformer. Selskapet skal utøve den myndighet- og ivareta de 
forvaltningsoppgaver som er tillagt kommunene etter havne- og farvannsloven. Selskapet 
kan delta på eiersiden i og samarbeide med andre virksomheter når dette ligger innenfor 
selskapets formål. 
 
Annet: Det ble gjennomført eierskapskontroll i 2015 med anbefalinger til eierkommunene.  
 

Kontorkommune 
Porsgrunn. 
  
33,33 % Skien 
33,33% Porsgrunn 

Renovasjon i Grenland – 
RiG IKS 

13,51 % Egenkapital kr - 40 354                  
Netto driftsresultat kr – 540 354 
 
Formål: Selskapet skal bidra til kostnads- og miljøeffektiv drift av husholdingene og hyttenes 
renovasjonsordning. Renovasjonsavgiftene i monopolvirksomheten skal jevnlig kunne 
sammenlignes med kostnadene i øvrige kommuner gjennom KOSTRA i kommunegruppe 13. 
Det skal legges vekt på å yte tjenester som brukerne opplever som gode for seg og miljøet. 
RiG skal gjennom sitt arbeid bidra til å redusere avfallets påvirkning av miljøet, samtidig som 
miljønytten optimaliseres. 
Selskapet skal ivareta deltakerkommunenes bestillings- og forvaltningsbehov, herunder 
forvalte og inngå nye kontrakter for utstyr og tjenester, knyttet til kommunenes håndtering 
av avfall fra husholdningene, hyttene og fra kommunal virksomhet. 
Selskapet skal kjøpe tjenester fra eksterne, eller inngå avtaler om oppgaveløsning innenfor 
deltakerkommunenes egne anlegg, utstyr og mannskap. Selskapets finansiering av tjenester 

Kontorkommune Skien 
 
50,31 % Skien 
33,85 % Porsgrunn 
2,33 % Siljan 
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Interkommunale selskap  
(IKS) 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet (alle tall fra 2014) Kontorkommune  
og andre eierkommuner  

skal baseres på hva de mottatte tjenestene faktisk koster (selvkost). Avfallsgebyret 
fastsettes av den enkelte kommune inntil deltakerkommunene eventuelt blir enige om 
felles retningslinjer for renovasjon og gebyrfastsetting. 
Selskapet skal forvalte og følge kommunale renovasjonsforskrifter. 
Selskapet skal utøve andre renovasjonsoppgaver som deltakerkommunene gjennom vedtak 
i kommunestyrene er enig om at de skal utføre. 
 
Annet: Renovasjon i Grenland ble organisert som et IKS i 2014. 
 

Vekst i Grenland IKS 12 % Egenkapital: 19 304 000  kr           Egenkapitalandel: 76,3 % 
Totalrentabilitet: 1,2 % 
Gjeldsgrad 0,3% 
 
Formål: Selskapet er Grenlandkommunenes næringsutviklingsapparat og skal drive slikt 
næringsutviklingsarbeid som kommunene ellers ville utført. 
Selskapets formål er: 
a) å være et pådriver- og bistandsapparat for å opprettholde og utvikle bestående og nye 
arbeidsplasser i Grenland. 
b) å arbeide for samordning av statlige, fylkeskommunale, kommunale og private ressurser 
for å trygge bestående arbeidsplasser og utvikle nye arbeidsplasser i Grenland. 
c) å medvirke til at Grenland fremstår som en samordnet enhet ovenfor sentrale 
myndigheter og investorer. 
d) å samarbeide med Grenlandskommunene for å bidra til at kommunenes planer, tjenester 
og det interkommunale samarbeidet understøtter næringsutvikling i regionen. 
Selskapet skal være underlagt Grenlandssamarbeidet, og selskapets planer og aktiviteter 
skal koordineres med Grenlandssamarbeidets planer og aktiviteter. Selskapet kan være 
saksbehandler for kommunene i næringssaker. Selskapet kan også yte tjenester til andre, 
men da i et mer beskjedent omfang, og i samsvar med regelverket om egenregi. 
 

Annet: Vekst i Grenland var tidligere et aksjeselskap, men ble i 2014 etablert som et 
interkommunalt selskap med ansvar for kommunenes næringsarbeid. 

Kontorkommune Skien 
 
44 % Skien   
30 % Porsgrunn 
2 % Siljan  
9 % Kragerø  
3 % Drangedal  
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Interkommunale selskap  
(IKS) 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet (alle tall fra 2014) Kontorkommune  
og andre eierkommuner  

Telemark 
kommunerevisjon IKS 
 
 

5,35 % Egenkapitalandel: 59,9 %             Egenkapital 6,1 mill. kr. 
Totalrentabilitet: 3,7 % 
Gjeldsgrad: 0,7 
 
Formål: Utføre lovpålagte revisjonsoppgaver samt andre revisjonsoppdrag og rådgivning for 
deltakerne. I tillegg å utføre revisjonsoppdrag og rådgivning for andre selskaper. Selskapet 
har ikke erverv til formål. 
 
Annet: Ikke hatt selskapskontroll. 
 

Kontorkommune Skien. 
  
Larvik, Lardal, samtlige 
kommuner i Telemark og 
Telemark 
fylkeskommune 

Agder og Telemark 
kontrollutvalgssekretariat 
IKS 
 
 

3,90 % Egenkapitalandel: 16 %               Egenkapital kr 600 000  
Gjeldsgrad: 5,2 
 
Formål: Utføre den lovpålagte sekretærfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg. Selskapet 
kan utføre tilsvarende oppgaver for andre bestillere. 

 
Annet: Ikke hatt selskapskontroll. 

Kontorkommune Bø. 
 
Telemark 
fylkeskommune, Aust-
Agder fylkeskommune, 
Vest-Agder 
fylkeskommune, alle 
kommunene i Telemark 
unntatt Skien, 10 
kommuner i Aust-Agder  
og fire kommuner i Vest-
Agder. 

Gea Norvegica Geopark 
IKS 
 
 
 
 
 

2,75 % Årsregnskap 2014 kan ikke finnes i offentlige kilder.  
Egenkapitalen i 2013 var 1 268 000 kr. Regnskapsmessig resultat var – 272 000 kr. 
Deltakeransvar lik eierprosent. 
 
Formål: Selskapet har som formål, gjennom en felles organisasjon, å tilrettelegge og forestå 
en god og informativ presentasjon av områdets geologiske naturarv. Dette omfatter også å 
vise sammenhenger mellom geologisk mangfold og betydningen dette har for menneskene i 
dag, i fortid og i framtid (herunder biologisk mangfold, miljøforhold, samfunnsutvikling, 
kultur, jordbruk, utnyttelse av geologiske naturressurser m.m.). Målsettingen er at selskapet 
skal bidra aktivt til: Utviklingen av det gode bosted. Dette omfatter tiltak som kan gi 

Kontorkommune 
Porsgrunn 
 
34,4 % Vestfold 
fylkeskom.  
34,4 % Telemark 
fylkeskom.   
 9,63 % Skien   
 7,80 % Larvik   
 6,42 % Porsgrunn   
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Interkommunale selskap  
(IKS) 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet (alle tall fra 2014) Kontorkommune  
og andre eierkommuner  

befolkningen økt innsikt i bostedet og derved styrke identitetsfølelsen. Undervisning i skoler 
og høyskoler gjennom tilrettelegging og utvikling av tilbud. I samarbeid med lokale aktører 
utvikle et grunnlag for kvalitetsturisme med utgangspunkt i den geologiske naturarven 
(geoturisme). Stimulere til lokal næringsutvikling med basis i muligheter som geologien i 
området gir. Bidra til markedsføring / "branding" av regionen internasjonalt.Selskapet skal 
bidra til å samordne aktiviteter som utføres av ulike aktører, som for eksempel 
fylkesmennene, kommunene, næringsliv, interesseorganisasjoner og ideelle organisasjoner, 
ved forvaltning og drift av attraksjoner i geoparkområdet. Partene forutsetter at en del 
praktiske oppgaver knyttet til driften av geoparken best vil kunne løses ved at dette blir 
ivaretatt av de enkelte eierne. Dette gjelder bl.a. rydding, vedlikehold, skilting og kontakt 
med grunneiere. Fordelingen av de konkrete oppgaver mellom de deltagende kommuner og 
fylkeskommuner vil bli regulert nærmere i en egen avtale mellom disse. Selskapet vil arbeide 
for å oppnå status som en Europeisk Geopark godkjent av UNESCO og det europeiske 
geoparknettverket ("European Geopark Network"; EGN). Videre å bli deltaker av EGN og skal 
sørge for en drift i henhold til "EGN Charter". 
 
Annet: Telemark fylkeskommune har hatt eierskapskontroll i 2014. Selskapet ble anbefalt å 
sikre at egne styrerepresentanter ble registrert i styrevervregisteret, at revisor og 
kontrollutvalg ble varslet om generalforsamling og sikre instruks til styret og daglig leder. 
 

 2,29 % Kragerø   
 1,38 % Nome   
 0,46 % Lardal   
 0,46 % Siljan   
 
  

 
 
 

Heleide kommunale 
aksjeselskap 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet (alle tall fra 2014) Kontorkommune  
og andre eierkommuner  

Skjærgårdshallen AS 100 % Egenkapital:  - 431 000 kr       Egenkapitalandel:  -1,7 % 
Totalrentabilitet 4,6 % 
Gjeldsgrad – 61,3 % 

 

Kontorkommune Bamble  
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Heleide kommunale 
aksjeselskap 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet (alle tall fra 2014) Kontorkommune  
og andre eierkommuner  

Formål: Oppføring og drift av allaktivitetshall i Langesund, samt ved aksjetegning elle på 
annen måte gjøre seg interessert i andre foretak med tilknytning til idrettsformål. Eventuelle 
overskudd som følge av selskapets virksomhet skal ikke tilfalle selskapets aksjonærer, men 
anvendes til beste for idretten i kommunen. 

 
Annet: Selskapskontroll ble gjennomført i 2011, med anbefalinger for både selskapet og 
eieren. Selskapet har over tid hatt negativ egenkapital. Det var også tilfelle i 2011. Den 
negative egenkapitalen er imidlertid betydelig redusert siden 2011. Likviditetsgraden er også 
bedret siden 2011 og den er nå på et nivå som er tilfredsstillende. Revisor har vist til reglene 
i aksjeloven om styrets handleplikt ved tap av egenkapital. Styret har vist til at det ikke har 
vært noe behov for å øke egenkapitalen da risikoen ved fortsatt drift ikke går ut over 
fordringshavere da lån er garantert av Bamble kommune og driften går i balanse.  

 

 

GREP Grenland AS 15 % Egenkapital: 73,5 mill kr                  Egenkapitalandel: 56 % 
Totalrentabilitet: 16,5% 
Gjeldsgrad 0,8% 
 
Formål: Å være en bro til arbeidslivet og bidra til økt sysselsetting gjennom avklaring, 
arbeidstrening, kvalifisering, formidling eller andre tiltak/aktiviteter. Produksjon, 
tjenesteleveranser, handel, barnehagedrift eller annen næringsvirksomhet er virkemidler i 
denne prosessen. 
 

Kontorkommune 
Porsgrunn 
 
49 % Skien  
34 % Porsgrunn 
  2 % Siljan  

VisitGrenland AS 
 
 
  

10,00 % Egenkapital:  1,02 mill kr                Egenkapitalandel: 75,1 % 
Totalrentabilitet: -4,5 % 
Gjeldsgrad 0,3 % 
 
Formål: Drive turistinformasjon i regionen, bl.a. gjennom egne turistkontorer. Bidra til å 
profilere reiselivstilbudet i Grenlandsregionen. Utvikle reiselivsprodukter, aktiviteter og 
opplevelser med basis i regionen. Utvikle reiselivsrelaterte tjenester for regionens 
næringsliv. Være pådriver for opprettholdelse og utvikling av reiselivsrelaterte 
arbeidsplasser i regionen og skape forståelse for næringen. Bidra til å profilere 
Grenlandsregionen på en positiv måte. 

Kontorkommune Skien 
 
50 % Skien 
35 % Porsgrunn  
  5 % Siljan  
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Heleide kommunale 
aksjeselskap 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet (alle tall fra 2014) Kontorkommune  
og andre eierkommuner  

 
Annet: Ikke hatt selskapskontroll. Organisering av reiselivet i Telemark vurderes og dette kan 
få betydning for selskapet. 
 

Bamble kommune har hatt eierandeler i Bypakke Grenland AS, men opplyser at de har solgt seg ut av selskapet. Det er foreløpig ikke oppdaterte 
opplysninger om dette i Brønnøysundregisteret eller på proff.no. 
 

 
Selskaper uten innsynsrett: 

Deleide kommunale 
aksjeselskaper 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet (alle tall fra 2014) Kontorkommune  
og andre eierkommuner  

Skagerak Energi AS 
 
 
 
 
  

3,34 % Egenkapital:  3 757,7 mill kr              Egenkapitalandel: 32,7 % 
Totalrentabilitet: 7,2 % 
Gjeldsgrad 2,1 % 
(Konsernregnskapstall) 
 
Formål: Produksjon, omsetning og overføring av elektrisk kraft og annen energi, samt 
virksomhet som har tilknytning til dette, herunder deltakelse i andre selskaper. 
 

Kontorkommune 
Porsgrunn 
 
66,62 % Statkraft 
Industrial Holding AS 
15,21 % Skien 
14,83 % Porsgrunn 
 

Energi og Miljøkapital AS 3,00 % Egenkapitalandel: 98,1 %                  Egenkapital 51,465 mill kr  
Totalrentabilitet: 5,9 % 
Gjeldsgrad 0 
 
Formål: Investere i aksjer og andeler i selskaper som driver virksomhet innenfor eller relatert 
til miljø- og energisektoren, samt hva hermed står i forbindelse. 
 

Kontorkommune Skien 
 
Største aksjonærer: 
35 % Skagerak Energi AS 
15,0 % Skien 
15,0 % Porsgrunn 

E 134 Haukelivegen AS 2,22 % Egenkapitalandel: 58,1 %                     Egenkapital 2,501 mill kr  
Totalrentabilitet: 0,5 % 
Gjeldsgrad 0,7 
 

Eies av en rekke 
kommuner og 
fylkeskommuner og 
enkelte private aktører. 
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Formål: Arbeide for utbygging og standardheving av E134 Haukelivegen og RV23.I tillegg kan 
selskapet arbeide for å fremje interessene til viktige sidegreiner til denne 
transportkorridoren, etter fylkesvise prioriteringar, når dette styrker arbeidet for korridoren. 
Selskapet kan ta initiativ til å opprette finansieringsselskap og utbyggingsselskap. Selskapet 
har høve til å delta i og/eller arbeide saman med andre selskap med tilsvarande føremål. 
Selskapet står elles fritt til å setje i verk tiltak og bruke dei verkemiddel som er tilgjengeleg 
og aktuelle for å fremje føremålet til selskapet 
 

Buskerud Telemark 
Vestfold Investeringsfond 
AS 

2,11 % Egenkapitalandel: 74,9 %      Egenkapital 62,81 mill kr  
Totalrentabilitet: - 2,4 % 
Gjeldsgrad 0,3  
 

Formål: Opprette, utvikle og styrke virksomheter innen industri og annen næringsvirksomhet 
ved innsats av kapital og faglig assistanse.  
 

Kontorkommune Skien 
 
9,50 % Porsgrunn 
9,50 % Skien 
1,98 % Telemark 
fylkeskom. 
  

 
 
Formler og forklaringer for nøkkeltall: 

Egenkapitalandel 
(Sum egenkapital/totalkapital)*100  
Egenkapitaldelen viser hvor mye av totalkapitalen som er egenkapital. Over 40 % regnes som meget godt. 

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

Gjeldsgrad 
Sum gjeld / Sum egenkapital 
Gjeldsgraden viser hvor stor gjelda er i forhold til egenkapitalen. En gjeldsgrad på 1 vil si at bedriften har like stor gjeld som egenkapital.  
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KS’ Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll6 
 
ANBEFALING 1: OBLIGATORISK OPPLÆRING AV OG INFORMASJON TIL FOLKEVALGTE 
Kommunene bør som en del av sitt folkevalgtprogram gjennomføre obligatoriske kurs 
eller eierskapsseminarer. Den første opplæringen bør gjennomføres i løpet av de 
første 6 månedene av valgperioden. Det anbefales også at det nye kommunestyret 
tidlig i perioden får en oversikt over status for selskapene. 
 
 
ANBEFALING 2: VURDERING OG VALG AV SELSKAPSFORM 
Det er eiers ansvar å sikre en selskapsform som er tilpasset selskapets formål, 
eierstyringsbehov, samfunnsansvar, hensynet til innsyn, markedsforhold og det 
aktuelle lovverket. 
 
 
ANBEFALING 3: FYSISK SKILLE MELLOM MONOPOL OG KONKURRANSEVIRKSOMHET 
Selskaper som opererer i et marked i konkurranse med andre aktører i tillegg til 
monopolvirksomhet, bør som hovedregel skille ut den markedsrettede delen av 
virksomheten for å unngå rolleblanding og kryssubsidiering. 
 
 
ANBEFALING 4: UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDINGER 
Kommunestyrene bør hvert år fastsette overordnede prinsipper for sitt eierskap ved 
å utarbeide en eierskapsmelding for alle sine selskaper. 
 
Eierskapsmeldingen bør minimum ha disse hovedpunktene: 
1. Oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selskaper og samarbeid. 
2. Politisk styringsgrunnlag gjennom kommunens prinsipper for eierstyring 
3. Juridisk styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskaps- og samarbeidsformene. 
4. Formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene, herunder 
styringsdokumentene. 
5. Selskapenes samfunnsansvar knyttet til miljø, likestilling, åpenhet, etikk osv. 
 
 
ANBEFALING 5: UTARBEIDELSE OG REVIDERING AV STYRINGSDOKUMENTER 
Kommunestyret skal utarbeide og bør jevnlig revidere styringsdokumentene og 
avtalene som regulerer styringen av selskapet. 
 
 
ANBEFALING 6: EIERMØTER 
KS anbefaler at det jevnlig gjennomføres eiermøter for å bidra til god eierstyring og 
kommunikasjon med selskapet. Et eiermøte er et møte mellom representanter fra 

                                                      
6 Kommunenes sentralforbund 15. november 2015. 
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kommunen som eier, styret og daglig leder for selskapet. 
 
 
ANBEFALING 7: EIERORGANETS SAMMENSETNING OG FUNKSJON 
Avhengig av selskapets formål, anbefales det som en hovedregel at kommunestyret 
oppnevner sentrale folkevalgte som selskapets eierrepresentanter i eierorganet. 
Eierstyring skal utøves innenfor rammen av kommunestyrets vedtak. 
 
 
ANBEFALING 8: GJENNOMFØRING AV GENERALFORSAMLINGER OG 
REPRESENTANTSKAPSMØTER 
De formelle eiermøtene er generalforsamling eller representantskap. Det er styret 
som innkaller. Bestemmelser om innkallingsfrist bør tas inn i vedtektene, slik at 
det tas hensyn til kommunens behov for å ha tid til å behandle aktuelle saker. 
 
 
ANBEFALING 9: SAMMENSETNINGEN AV STYRET 
Det er eiers ansvar å sørge for at styrets kompetanse samlet sett er tilpasset det 
enkelte selskaps virksomhet. Det anbefales at kommunen sikrer opplæring av 
styremedlemmene. 
 
 
ANBEFALING 10: VALGKOMITE OG STYREUTNEVNELSER 
Ved valg av styrer til kommunalt eide selskaper bør det vedtektsfestes bruk av 
valgkomite. 
 
 
ANBEFALING 11: KJØNNSMESSIG BALANSE I STYRENE 
Det anbefales at eierorganet uavhengig av organisasjonsform tilstreber balansert 
kjønnsrepresentasjon. Styremedlemmene behøver ikke være bosatt i kommunen. 
 
 
ANBEFALING 12: RUTINER FOR Å SIKRE RIKTIG KOMPETANSE I SELSKAPSSTYRENE 
Eier har ansvar for å sikre at styret har den nødvendige kompetansen for å nå 
selskapets mål. Eier bør også anbefale styret selv jevnlig å vurdere egen kompetanse ut 
fra eiernes formål med selskapet. Det er derfor anbefalt flere rutiner for å sikre 
nødvendig kompetanse. 
 
 
ANBEFALING 13: STYRESAMMENSETNING I KONSERNMODELL 
Styremedlemmer i morselskap bør ikke sitte i styret til datterselskap. 
Konserndirektøren kan være representert i datterselskapenes styrer. 
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ANBEFALING 14: OPPNEVNELSE AV VARAREPRESENTANTER 
Der det utpekes varamedlemmer til styret bør ordningen med numeriske 
varamedlemmer benyttes for å sikre kontinuitet og kompetanse i styret. 
 
 
ANBEFALING 15: HABILITETSVURDERINGER 
Det anbefales at styrene etablerer faste rutiner for å håndtere mulige 
habilitetskonflikter. Ordfører og rådmann bør ikke sitte i styrer i selskaper. 
 
 
ANBEFALING 16: GODTGJØRING AV STYREVERV 
Kommunen bør i forbindelse med utarbeidelse av eierskapsmelding ha en prinsipiell 
diskusjon om godtgjøring av styreverv. Denne bør danne grunnlag for eierorganets 
fastsetting av styrehonorar. 
 
 
ANBEFALING 17: REGISTRERING AV STYREVERV 
Alle som påtar seg styreverv for kommunale selskaper bør registrere vervene på  
www.styrevervregisteret.no 
 
 
ANBEFALING 18: ARBEIDSGIVERTILHØRIGHET I SELVSTENDIGE RETTSSUBJEKTER 
Det anbefales at selskapene søker medlemskap i en arbeidsgiverorganisasjon. KS 
Bedrift vil være et naturlig valg for mange av disse selskapene. 
 
 
ANBEFALING 19: UTARBEIDELSE AV ETISKE RETNINGSLINJER 
Eier bør påse at selskapsstyrene utarbeider, og jevnlig reviderer, etiske retningslinjer 
for selskapsdriften 
 
 
ANBEFALING 20: SÆRLIG OM ADMINISTRASJONSSJEFENS ROLLE I KOMMUNALE 
FORETAK 
Det anbefales at kommunestyrene ved opprettelse av kommunale foretak diskuterer 
administrasjonssjefens rolle og handlingsmuligheter overfor daglig leder. 
 
 
ANBEFALING 21: UTØVELSE AV TILSYN OG KONTROLL 
Kommunestyret har både et tilsyns og kontrollansvar for å sikre at kommunen når sine 
mål, at regelverket etterleves og at etiske hensyn ivaretas. Kontrollen utføres blant 
annet gjennom regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 
Kontrollansvaret gjelder også når virksomheten er skilt ut i egne selskaper. 
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Arkivsak-dok. 18/02720-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Bamble kontrollutvalg 05.02.2018 

 

 

 

   

 

 

Årsmelding 2017 Bamble kontrollutvalg 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for kontrollutvalget for 2017 slik den foreligger. Årsmeldingen 

oversendes kommunestyret med følgende innstilling til vedtak: 

 

Kommunestyret tar Årsmelding 2017 Bamble kontrollutvalg til orientering og anser den for å gi en 

tilfredsstillende oversikt over kontrollutvalgets aktivitet i 2017. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget skal informere kommunestyret om resultatet av sitt arbeid, jf. Kommuneloven § 77 

punkt 6. Dette gjøres bl.a. gjennom å legge frem årsmelding for aktiviteten i kontrollutvalget. Utkast til 

årsmelding for 2017 er utarbeidet av sekretariatet og ligger ved saken. Godkjent versjon oversendes 

kommunestyret til orientering. 

 

 

 

Vedlegg:  

Årsmelding 2017 Bamble kontrollutvalg 
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1. KONTROLLUTVALGET I BAMBLE KOMMUNE 

Kontrollutvalget har i 2017 hatt følgende medlemmer og varamedlemmer valgt av 

kommunestyret: 

 

Medlemmer Varamedlemmer 

Bård Hoksrud (Frp) Leder 
Aase Kristine Salen Hagen (H) Nestleder 
Carl-Otto Thommesen (Frp) 

Fellesliste Frp/H: 
Steinar Johnsen (H), Anne Verdich (H) 

Tom Rune Olsen (Ap) 
Ann Helen Storø (V) 

Fellesliste Ap/Sp/V/R: 
Svein Inge Nyhus (Sp), Ingebjørg Jakola 
Lillemoen (Ap), Ingjerd Abrahamsen 
Michaelis (Ap), Lars Kristian Rugtvedt (Sp) 

 

GRUNNPILARER I ARBEIDET: 

Kontrollutvalget styrker innbyggernes tillit til kommunen 

Kontrollutvalget opptrer som et kollegium 

Kontrollutvalget er ikke en arena for partipolitikk 

Kontrollutvalget er ikke en arena for politisk omkamp 

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan 

 

 

 

2. OPPGAVER 

Kommunen er samfunnet sin viktigste velferdsprodusent og forvalter store ressurser på vegne av 

innbyggerne. Omfanget av og bredden i den kommunale tjenesteproduksjonen gjør det 

nødvendig med utstrakt styring og kontroll av at innbyggerne får de tjenestene de har krav på, og 

at ressursene blir forvaltet på en effektiv måte i samsvar med kommunestyret sine føringer. 

Kommunal egenkontroll er den kontrollen kommunen selv gjennomfører i egen virksomhet. 

Egenkontroll er et viktig element i det lokale folkestyret, og skal bidra til at kommunen når de 

mål som er satt, innenfor rammene av gjeldende regelverk og tildelte ressurser. Egenkontrollen 

skal også bidra til å styrke folk sin tillit til forvaltningen, gjennom forebygging og avdekking av 

ulovlige og andre uheldige forhold. En kommunesektor med god egenkontroll kan også redusere 

statlig detaljstyring og kontroll. 
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Egenkontrollen i kommunene utføres i hovedsak av rådmannen, revisjonen og kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget består av folkevalgte personer som er valgt til å være kommunestyrets egen 

kontrollinstans. Kontrollutvalget er avgjørende for å oppnå en vel fungerende egenkontroll i den 

enkelte kommune eller fylkeskommune. En vel fungerende egenkontroll styrker innbyggerne sin 

tillit til kommunen og er viktig for å sikre effektiv og rett bruk av ressursene. 

 

3. KOMMUNESTYRET 

Kontrollutvalget er kommunestyret sitt verktøy, og det er kommunestyret som har det 

overordnede tilsynsansvaret for den kommunale virksomheten. Kommunestyret spiller derfor en 

avgjørende rolle for hvilken oppmerksomhet kontroll- og tilsynsarbeidet har i kommunen. For at 

kontrollutvalget skal være et godt verktøy for kommunestyret, må kommunestyret gi 

kontrollutvalget gode rammebetingelser. I dette ligger bl.a. at det eksisterer gode relasjoner 

mellom utvalget og kommunestyret. Dette er noe av det som skal sikres gjennom at minst ett 

medlem i kontrollutvalget skal være medlem i kommunestyret. I Bamble er kravet oppfylt. I 

tillegg er det naturlig at ordfører med jevne mellomrom deltar i kontrollutvalgets diskusjoner. 

Ordfører har alltid møte- og talerett i kontrollutvalget. Kommunestyret er videre ansvarlig for at 

kontrollutvalget får de økonomiske rammene som er nødvendige for å utføre kontrollarbeidet. 

 

4. OPPLÆRING  

Det stilles stadig større krav og forventninger til kontrollutvalgets kompetanse, både fra det 

politiske miljø og kommunens innbyggere. For at kontrollutvalget skal kunne utøve den gode 

egenkontrollen i tråd med lov og forskrift, er det nødvendig å legge til rette for opplæring og 

erfaringsutveksling om kontrollutvalgets rolle, oppgaver og lovverk. Kontrollutvalget inviteres 

årlig til Fagkonferansen til Forum for kontroll og tilsyn (FKT), Kontrollutvalgskonferansen i regi av 

Norges kommunerevisorforbund (NKRF) og Vår- og Høstkonferanse i regi av Temark. Dette er 

viktige samlinger for å tilføre kontrollutvalgets medlemmer ny kunnskap, og det er arenaer der 

kontrollutvalgsmedlemmer fra hele landet møtes og drøfter saker og arbeidsmetoder.  

To av kontrollutvalgets medlemmer deltok på FKT sin fagkonferanse i juni 2017. To medlemmer 

deltok på Temark sin Høstkonferanse i november 2017. 

 

5. SEKRETARIAT 

Sekretariatet forbereder sakene til kontrollutvalget, bistår kontrollutvalget med faglig rådgivning 

og følger opp kontrollutvalgets vedtak. I tillegg kommer praktisk tilrettelegging og oppfølging av 

utvalgets møter. I det løpende arbeidet er sekretariatet bindeledd mellom utvalg og 

revisjonsselskap og mellom utvalg og administrasjon, og sekretariatet utfører oppgaver på vegne 

av kontrollutvalget. Sekretariatet kan kalles kontrollutvalgets «operative ledd». 



6/18 Årsmelding 2017 Bamble kontrollutvalg - 18/02720-1 Årsmelding 2017 Bamble kontrollutvalg : Årsmelding 2017 Bamble kontrollutvalg

Kontrollutvalget er medlem i og får sin sekretariatsbistand fra Agder og Telemark 

kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark). Med oppdrag for 34 kommuner og fylkeskommuner i 

Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder var Temark i 2017 landets største kontrollutvalgssekretariat. 

Sekretariatet har sju ansatte, og fast sekretær for kontrollutvalget i Bamble kommune er rådgiver 

Benedikte Muruvik Vonen. 

 

6. REVISJON 

Bamble kommunes revisor er Telemark kommunerevisjon IKS. De utfører hovedsakelig 

regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for kommunen. Regnskapsrevisjon 

består av en lang rekke løpende revisjonsoppgaver, og munner ut i revisjonsberetningen som 

revisjonen avgir om kommunens årsregnskap. Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll er større 

enkeltoppgaver som kontrollutvalget bestiller ut fra vedtatt (og eventuelt justert) Plan for 

forvaltningsrevisjon og Plan for selskapskontroll, basert på overordnet analyse av risiko og 

vesentlighet i kommunen. De blir behandlet som egne saker i kontrollutvalget og videresendt 

med innstilling til vedtak til kommunestyret. Kontrollutvalget har i 2017 i tillegg fått levert en 

egen utredning vedr. Bamble kommunes leieforhold til Skjærgårdshallen AS, som faller utenfor 

ordinære forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller. De aktuelle undersøkelsene er omtalt i 

egne avsnitt under. 

Kontrollutvalget skal påse at revisjonen av kommunen skjer på en betryggende måte. Det er 

derfor viktig at utvalget har god dialog med revisor og holder seg orientert om revisjonens 

arbeid. Kontrollutvalget har som regel et eget punkt for orienteringer fra revisjonen i hvert møte, 

og revisor er alltid til stede på møtene. 

Oppdragsrevisor er Lisbet Fines. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor er Kjell Ekman og 

oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor er Kirsti Torbjørnson.  

 

7. ØKONOMI 

For å utøve sin funksjon på en god måte har kontrollutvalget lagt vekt på å be kommunestyret 

om økonomiske rammer som muliggjør den aktiviteten som det legges opp til i møte- og 

arbeidsplanen. 

Kontrollutvalget er i henhold til kommuneloven pålagt å utarbeide budsjettforslag for kontroll- 

og tilsynsvirksomheten i kommunen, med selvstendig innstillingsrett overfor kommunestyret, 

dvs. at budsjettforslaget fra kontrollutvalget går uendret til kommunestyret. Budsjettet blir 

vedtatt av kommunestyret. Det er sum for kontroll, tilsyn og revisjon som er vedtatt av 

kommunestyret. I denne posten ligger det kostnader til drift av kontrollutvalget, kjøp av 

sekretariattjenester og kjøp av revisjonstjenester (løpende revisjon, forvaltningsrevisjon, 

selskapskontroll o.a.). 
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Regnskapstallene for den samlede kontroll- og tilsynsvirksomheten i kommunen fremkommer av 

kommunens samlede årsregnskap. Budsjett og regnskap for 2017 viser følgende: 

Beskrivelse Budsjett 2017 Regnskap 2017 

Møtegodtgjørelse mv. 69 000 85 976 

Opplæring inkl. reise 60 000 29 774 

Andre kostnader  

(inkl. selskapskontroll) 

104 000 35 255 

SUM KONTROLLUTVALG 233 000 151 005 

Sekretariat 240 000 238 900 

Revisjon 1 316 000 1 316 000 

Sum kontroll, tilsyn og revisjon 1 789 000 1 705 905 

 

Kommentar: 

Regnskapet for Bamble kontrollutvalg er en integrert del av regnskapet til Bamble kommune. 

Kontroll, tilsyn og revisjon i Bamble kommune hadde totalt et mindreforbruk på ca. kr 83 000 i 

2017. Dette består av både mer- og mindreforbruk på de enkelte postene og kan forklares som 

følger: 

- Posten for møtegodtgjørelse mv. er noe underbudsjettert pga. feil tolkning av reglement for 

godtgjørelser. I tillegg er tapt arbeidsfortjeneste høyere enn budsjettert. Denne posten vil 

variere med hvem som møter på det enkelte møtet og hvilken arbeidssituasjon og andre verv 

vedkommende har. Totalt merforbruk på møtegodtgjørelse mv. er ca. kr 17 000. 

- På opplæring inkl. reise er det et mindreforbruk på ca. kr 30 000 pga. at det var færre enn 

budsjettert som hadde anledning til å delta på de budsjetterte opplæringstiltakene. 

- Utvalget bestilte i 2017 en egen utredning vedr. kommunens leieforhold til Skjærgårdshallen 

AS. Både denne og utført selskapskontroll er ført under Andre kostnader. Denne posten har 

et mindreforbruk på ca. kr 69 000. Hovedårsak er at kostnad for gjennomført selskapskontroll 

er lavere enn budsjettert pga. kostnadsdeling med andre eiere. 

- Budsjett for sekretariat og revisjon vedtas alltid med forbehold om endelig fordeling av IKS-

enes kostnader mellom medlemmene, som representantskapene vedtar etter at 

budsjettforslaget er oversendt fra kontrollutvalget. Begge ble vedtatt som budsjettert. 

 

8. KONTROLLUTVALGETS ARBEID – MØTER OG SAKER 

Kontrollutvalget har i 2017 avholdt 6 møter og behandlet 42 saker. Sakskart, saksdokumenter og 

protokoller legges løpende ut på sekretariatets hjemmeside www.temark.no. 
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Kontrollutvalget inviterer ledere og andre nøkkelpersoner i organisasjonen for å bli orientert om 

og stille aktuelle spørsmål knyttet til forvaltningen, og for å bli gjensidig oppdatert og orientert 

om det enkelte tjenesteområdet og kontrollutvalgets rolle. I tillegg blir selskap Bamble kommune 

har eierinteresser i invitert til dialog og orienteringer. Følgende personer har møtt i 

kontrollutvalget i Bamble i 2017, utover medlemmer, revisorer og sekretær: 

- Ordfører Hallgeir Kjeldal 

- Rådmann Tore Marthinsen 

- Plan- og økonomisjef Gunn Ellen Berg 

- Kommunalsjef helse og omsorg Birgit Sannes 

- Kommunalsjef Teknikk og Samfunnsutvikling Leidulf Aakre 

- Kommunalsjef kultur og oppvekst Rolf Dehli 

- Leder Vilt- og innlandsfiskenemnda Torstein Dahl 

- Daglig leder Frisk Bris Bamble KF Henning Weider 

- Styreleder Skjærgårdshallen AS Magnar Brekka 

- Daglig leder Skjærgårdshallen AS Marte Storås 

Bamble kontrollutvalg behandlet i løpet av 2017 følgende saker:  

 

A.  ÅRSREGNSKAPET 

Kontrollutvalget har gitt uttalelse til årsregnskap 2016 for Bamble kommune og Frisk Bris Bamble 

KF. Utvalget hadde ingen bemerkninger til årsregnskapet for Frisk Bris Bamble KF, utover en 

anbefaling om å avsette mindreforbruket til disposisjonsfond. Utvalget anbefalte at 

særregnskapet skulle godkjennes. 

Til årsregnskapet 2016 for Bamble kommune avla Telemark kommunerevisjon IKS en 

normalberetning, dvs. at revisjonen ikke har avdekket feil eller mangler som krever forbehold 

eller presiseringer i revisjonsberetningen. Gjennom revisjonens rapport til kontrollutvalget, ble 

utvalget kjent med en del forhold som ikke var heldige, men som ikke var så alvorlige og 

vesentlige at de ble tatt med i revisjonsberetningen. Kontrollutvalget anbefalte at Bamble 

kommunes årsregnskap for 2016 skulle godkjennes, men forventet at følgende forhold ble fulgt 

opp i 2017-regnskapet: 

- Investeringsregnskapet ble ikke gjort opp i balanse. 

- Det var i 2016 gjort forsøk på å justere investeringsregnskapet, men uten at dette ble 

gjenspeilt som budsjettendring. 

- Tidligere ulovlig praksis med «lån» av midler til investering fra innlån til videre utlån 

(Startlån) fra Husbanken var ikke rettet opp (men ingen nye tilfeller). 

- Revisjonen viste til at Bamble kommune har mange gode rutiner, men at det var manglende 

kontroll av om rutinene faktisk etterleves og fungerer, noe som også har vært påpekt 

gjennom tidligere rapporteringer. 

- Kontrollutvalget forventet en bedring av enkelte områder av den økonomiske 

internkontrollen. 
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B.  FORVALTNINGSREVISJON 

Gjennomføring av forvaltningsrevisjoner er et viktig redskap for å bidra til bedre måloppnåelse 

og økt kvalitet på tjenestene i kommunen. Kontrollutvalget har fått i oppdrag gjennom 

kommuneloven § 77 nr. 4 å gjennomføre forvaltningsrevisjon. Forskrift for kontrollutvalg kap. 5 

utdyper dette nærmere. For å få best mulig nytte av forvaltningsrevisjon som verktøy i kontroll- 

og tilsynsarbeidet, legger kontrollutvalget vekt på bl.a. følgende: 

- Kontrollutvalget bør bruke tid på bestillingsprosessen, slik at de får formidlet en tydelig 

bestilling til revisjonen. Dette vil sikre at det er enighet om hva forvaltningsrevisjonen 

skal svare på.  

- Det er en fordel om kontrollutvalget utarbeider en plan for hvordan revisjonen skal 

rapportere underveis i et forvaltningsrevisjonsprosjekt.  

- Forvaltningsrevisjonsrapporten bør presenteres i kommunestyret enten av leder i 

kontrollutvalget, kommunestyrets representant i utvalget eller revisor. Behandlingen i 

kontrollutvalget og forslaget til vedtak i kommunestyret bør presenteres av utvalgets 

leder i kommunestyret. 

- Kontrollutvalget skal følge opp at administrasjonen gjennomfører kommunestyrets 

vedtak. For dette formålet bør kontrollutvalget inkludere tidsfrister for tilbakemeldinger 

og/eller gjennomføring av tiltak i innstillingen til vedtak som oversendes kommunestyret. 

Som grunnlag for valget av forvaltningsrevisjonsprosjekter skal det foreligge en overordnet 

analyse og plan for forvaltningsrevisjon. Planen skal vedtas innen årets slutt året etter 

kommunestyrevalget. Overordnet analyse ble utarbeidet av Telemark kommunerevisjon IKS og 

lagt frem for kontrollutvalget til behandling i møtet 8.2.2016. Sammen med analysen la 

revisjonen frem forslag til plan for forvaltningsrevisjon. Det ble i tillegg fremsatt nytt forslag til 

prosjekt i møtet, etter signaler fra ordfører/kommunestyret. Planen ble vedtatt i møtet og består 

av følgende prosjekter for perioden 2016-2019: 

1. Saksbehandling helse og omsorg – beregning av ventelister og tildeling av 

omsorgstjenester 

2. Bruk av konsulenter i Bamble kommune 

3. Kvalitetssystem – spissing mot rutiner mot mobbing i skole, og varsling for ansatte 

4. Arkiv og dokumenthåndtering 

5. Byggesaksbehandling 

Kommunestyret ga i sitt møte 31.3.2016 sin tilslutning til planen. Kontrollutvalget ba i sin 

innstilling til vedtak om at de fikk fullmakt til å endre planen etter behov i perioden. Dette ble i 

kommunestyret omgjort til: 

Det anmodes om at kommunestyret gis anledning til å uttale seg i forhold til eventuelle endringer 

av den prioriterte rekkefølgen så sant dette ikke forsinker revisjonen. 

Det er så langt ikke gjort endringer i vedtatt plan. Kontrollutvalget har jobbet med følgende 

forvaltningsrevisjoner i 2017: 



6/18 Årsmelding 2017 Bamble kontrollutvalg - 18/02720-1 Årsmelding 2017 Bamble kontrollutvalg : Årsmelding 2017 Bamble kontrollutvalg

1.  BRUK AV KONSULENTER I BAMBLE KOMMUNE 

Kontrollutvalget bestilte 31.10.2016 forvaltningsrevisjonsprosjektet Bruk av konsulenter i 
Bamble kommune, vedtatt som andre prosjekt i Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019. 
Følgende problemstillinger ble vedtatt: 

1. Hvilket omfang og kostnader har konsulentbruken i Bamble kommune i 2015-2016 og 

hvilke oppgaver er dekket? 

2. I hvilken grad har kommunen truffet tiltak for å sikre at konsulentbruken bidrar til 

rasjonell og effektiv forvaltning av kommunens ressurser? 

3. Har administrasjonen betryggende kontroll med bruken av konsulenttjenester? 

Rapport fra prosjektet ble behandlet av kontrollutvalget 24.4.2017 sak 9/17. Følgende 
forslag til vedtak ble oversendt til kommunestyret: 

Kommunestyret tar rapporten Bruk av konsulenter til orientering og ber rådmannen: 

- sørge for at alle kommunalområder har beskrivelser av kompetansen i egen 

organisasjon og gjør vurderinger av behov for kompetanse på kort og lang sikt 

- vurdere om retningslinjer for kjøp av konsulent-, rådgivnings- og utredningstjenester 

bør være et tema i forbindelse med revisjon av GKI sitt innkjøpsreglement 

- sikre at det foreligger kontrakt ved alle kjøp 

Senest i løpet av høsten 2017 bes rådmannen komme tilbake til kontrollutvalget med en 

skriftlig orientering om hvordan vedtaket og rapportens anbefalinger er fulgt opp og hvilken 

effekt dette arbeidet har gitt 

Bamble kommunestyre ga sin tilslutning til kontrollutvalgets forslag til vedtak i sitt møte 
11.5.2017 sak 46/17. Kontrollutvalget fikk en foreløpig skriftlig tilbakemelding i saken fra 
rådmannen til sitt møte 27.11.2017 sak 37/17. Det var satt i gang en del forbedringstiltak i 
organisasjonen, men disse var ennå ikke helt implementert. Kontrollutvalget fattet følgende 
vedtak i saken: 

Kontrollutvalget tar rådmannens foreløpige skriftlige redegjørelse om oppfølgingen av 

forvaltningsrevisjonen Bruk av konsulenter i Bamble kommune til orientering. 

Kontrollutvalget ber om at endelig rapportering på hvordan vedtaket og rapportens 

anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt dette arbeidet har gitt, skjer i utvalgets junimøte i 

2018. 

Kontrollutvalget vil dermed jobbe videre med oppfølging av forvaltningsrevisjonen Bruk av 
konsulenter i Bamble kommune i 2018. 

 

2.  SAKSBEHANDLING PLEIE OG OMSORG 

Bamble kontrollutvalg behandlet i sitt møte 12.9.2016 rapport fra forvaltningsrevisjonsprosjektet 

Saksbehandling pleie og omsorg. Dette var det første prosjektet i plan for forvaltningsrevisjon i 

inneværende periode. Tema for prosjektet var kommunens saksbehandling av søknad om helse- 
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og omsorgstjenester. I tillegg skulle prosjektet se på håndtering av ventelister og behov for 

døgnbemannet omsorg. Følgende problemstillinger ble undersøkt:  

- I hvilken grad sikrer kommunen at fordeling av oppgaver, myndighet og ansvar er 

klart fordelt og i tråd med tildelte fullmakter? 

- I hvilken grad har kommunen tiltak for å sikre at kravene til habilitet blir ivaretatt ved 

behandling av søknader om helse og omsorgstjenester? 

- I hvilken grad har Bamble kommune tiltak for å sikre likebehandling ved tildeling av 

helse og omsorgstjenester? 

- I hvilken grad har Bamble kommune tiltak for å sikre at krav til saksbehandlingstid 

blir overholdt, og blir tiltakene fulgt opp? 

- I hvilken grad har Bamble kommune tiltak for å sikre at det blir gitt tilfredsstillende 

informasjon om vedtakene til brukerne, og hvordan blir tiltakene fulgt opp? 

- I hvilken grad sikrer kommunen kartlegging av behovet for døgnbemannede tjenester 

og bruker kartleggingen i planleggingen av tilbudet? 

- Hvordan er praksis på det å gi tjenester til personer som bor i andre kommuner? 

Telemark kommunerevisjon avdekket en rekke mangler knyttet til rutiner og reglementer og 
kjennskap til disse. Kontrollutvalget oversendte følgende innstilling til vedtak til 
kommunestyret:  

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Saksbehandling pleie og omsorg Bamble 

til orientering og ber rådmannen: 

- Oppdatere delegasjonsreglement med nødvendig skriftlig videredelegering for å sikre 

at de som fatter vedtak har nødvendige fullmakter. 

- Sikre at fordeling av oppgaver og myndighet er tydelig og kjent av de ansatte. 

- Etablere og implementere nødvendige felles rutiner/prosedyrer for å sikre at 

saksbehandlingen er i tråd med de krav som er satt, herunder at saken blir forsvarlig 

utredet, at saksbehandlingstiden blir overholdt og at søker får nødvendig informasjon 

om vedtaket. 

- Sikre nødvendig dokumentasjon av kartlegginger som gjøres og tjenester som ytes, 

for å sikre en mest mulig effektiv saksbehandling. 

Senest i løpet av våren 2017 bes rådmannen komme tilbake til kontrollutvalget med en 

skriftlig orientering om hvordan vedtaket og rapportens anbefalinger er fulgt opp og hvilken 

effekt dette arbeidet har gitt. 

Kommunestyret ga sin tilslutning til kontrollutvalgets innstilling 27.10.2016. Kontrollutvalget 
fikk en god orientering om oppfølgingen av denne forvaltningsrevisjonen i sitt møte 
29.5.2017. Følgende ble vedtatt: 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering og finner at anbefalingene i rapporten 

Saksbehandling pleie og omsorg er tilfredsstillende fulgt opp. Kontrollutvalget ber om å få en 

orientering om revidert Overordnet administrativt delegasjonsreglement og Politisk 

delegasjonsreglement så snart disse er vedtatt. 

Med dette avsluttet kontrollutvalget arbeidet med forvaltningsrevisjonen Saksbehandling 
pleie og omsorg (samtidig som nye orienteringer ble bestilt). 
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3.  TILSYN MED BYGGESAKER - BAMBLE 

Forvaltningsrevisjonsrapporten Tilsyn med byggesaker – Bamble ble behandlet av 
kontrollutvalget 30.11.2015, og kommunestyret vedtok følgende i sitt møte 11.2.2016: 

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Tilsyn med byggesaker» til orientering 

og ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapporten. I løpet av våren 2016 bes rådmannen 

komme tilbake til kontrollutvalget med en skriftlig orientering om hvordan anbefalingene er 

fulgt opp. 

Anbefalingene fra revisjonen i rapporten, som det ble vist til i vedtaket, var som følger: 

Vi mener Bamble kommune bør: 

- Sørge for at kommunen utfører tilsynsvirksomhet i tråd med plan- og bygningsloven 

- Ta initiativ til at samarbeidet om byggesakstilsyn organiseres i samsvar med 

kommunelovens bestemmelser om interkommunal myndighetsutøvelse 

- Iverksette tiltak for å sikre riktig arkivering av dokumenter mottatt av Tilsynskontoret 

- Iverksette tiltak for å tydeliggjøre ansvars- og oppgavefordelingen mellom 

kommunene og Tilsynskontoret. 

I tråd med vedtaket i kommunestyret ble saken fulgt opp av kontrollutvalget 23.5.2016, med 
skriftlig og muntlig orientering fra rådmannen. Følgende vedtak ble fattet: 

Kontrollutvalget ser positivt på at det er utarbeidet ny samarbeidsavtale som er i tråd med 

dagens lovverk om vertskommunesamarbeid. Utvalget tar rådmannens redegjørelse til 

orientering og ber om ny orientering i desembermøtet 2016 vedr. nye interne rutiner. 

Nye rutiner var ikke vedtatt ennå da kontrollutvalget behandlet saken på nytt 5.12.2016, 
men kontrollutvalget ble forelagt utkast til rutiner utarbeidet av Skien kommune. Det ble 
åpnet for at kontrollutvalget kunne be om ny orientering når de nye rutinene var kommet på 
plass. Kontrollutvalget tok saken til orientering. 

Kontrollutvalget fikk i sitt møte 4.9.2017 en ny orientering om oppfølgingen av saken. 
Rutiner for kommunalt og interkommunalt tilsyn med byggesaker var da vedtatt og 
gjennomgått internt. Kontrollutvalget avsluttet med dette arbeidet med 
forvaltningsrevisjonen Tilsyn med byggesaker. 

 

4.  KVALITETSSYSTEM – SPISSING MOT MOBBING I SKOLE, OG VARSLING FOR ANSATTE 

Kontrollutvalget bestilte i sitt møte 29.5.2017 forvaltningsrevisjonsprosjektet Kvalitetssystem 
– spissing mot mobbing i skole, og varsling for ansatte, i tråd med Plan for 
forvaltningsrevisjon 2016-2019. Forslag til plan ble behandlet i kontrollutvalgets møte 
27.11.2017 sak 38/17. Revisjonen skal i prosjektet beskrive generelle trekk ved kommunens 
kvalitetssystem, og så dele rapporten i to separate deler for de to temaene som bestillingen 
består av. Hovedproblemstillinger for de to delene er som følger: 

1. Har Bamble kommune tiltak for å fange opp og følge opp saker som gjelder det 

psykososiale miljøet i skolen? 



6/18 Årsmelding 2017 Bamble kontrollutvalg - 18/02720-1 Årsmelding 2017 Bamble kontrollutvalg : Årsmelding 2017 Bamble kontrollutvalg

2. Har Bamble kommune lagt til rette for at ansatte kan varsle om kritikkverdige forhold i 

samsvar med arbeidsmiljøloven? 

Rapport fra prosjektet er forventet til behandling på utvalgets møte i juni 2018. 

 

C.  SELSKAPSKONTROLL 

Kontrollutvalget bør følge med på kommunestyret sine saker knyttet til valg av 

organisasjonsformer, og vurdere om saksutredningene har belyst kontroll- og 

tilsynskonsekvensene av de ulike valgene. I selskapene som kommunen eier, har kontrollutvalget 

rett til å ha en representant til stede på generalforsamlingen og lignende organ. Av 

kommunelovens § 77 nr. 5 fremgår følgende om selskapskontroll: 

«Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 

fylkeskommunens interesser i selskaper mm.» 

Forskrift for kontrollutvalg kap. 6 utdyper dette nærmere. I dette ligger bl.a.: 

- Kontrollutvalget må få utarbeidet en prosjektplan eller bestilling som tydeliggjør hvordan 

kontrollen skal gjennomføres. 

- Dersom det i det aktuelle selskapet er flere eierkommuner, kan kontrollen samordnes 

mellom eierne.  

- Det er viktig at selskapskontrollen gjennomføres på en planmessig måte, og at den er 

basert på en risiko- og vesentlighetsvurdering.  

- Resultatene av selskapskontroller skal rapporteres til kommunestyret. Det vil være 

hensiktsmessig å sende selskapskontrollrapporten til kommunestyret. 

Som grunnlag for valget av selskapskontroller skal det foreligge en analyse og plan for 

selskapskontroll. Planen skal vedtas innen årets slutt året etter kommunestyrevalget. Analyse ble 

utarbeidet av Telemark kommunerevisjon IKS og lagt frem for kontrollutvalget til behandling i 

møtet 11.4.2016. Sammen med analysen la revisjonen frem forslag til plan for selskapskontroll. 

Planen ble vedtatt og består av følgende prosjekt for perioden 2016-2019: 

1. Selvkost i selskapet Renovasjon i Grenland (forvaltningsrevisjon sammen med andre eiere) 

2. Styre – evaluering og valg (generell kontroll der det kan gjennomføres stikkprøve av enkelte 

selskap, gjennomføres som eierskapskontroll) 

3. Samordning av føringer for eierskap (generell kontroll der det kan gjennomføres stikkprøve av 

enkelte selskap, gjennomføres som eierskapskontroll, som bør gjøres felles med andre eiere 

der det er aktuelt) 

4. Gjennomføring av virksomhet – måloppnåelse i selskapet Vekst i Grenland IKS 

(forvaltningsrevisjon sammen med andre eiere) 

Kommunestyret ga sin tilslutning til planen 12.5.2016. Kontrollutvalget fikk fullmakt til å endre 

planen i planperioden. 

Kontrollutvalget har jobbet med følgende selskapskontroll i 2017: 
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1.  RENOVASJON I GRENLAND IKS 

Kontrollutvalget bestilte 5.12.2016 selskapskontroll i Renovasjon i Grenland IKS (RiG IKS) fra 

Telemark kommunerevisjon IKS. Følgende problemstillinger ble vedtatt: 

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

- Sikrer RiG IKS selvkost i renovasjonstjenestene? 

- Har RiG riktig behandling av selvkostfond? 

Selskapskontrollen ble gjennomført som forvaltningsrevisjon i selskap, i fellesskap med øvrige 

eiere. Rapporten ble presentert for kontrollutvalgene i alle eierkommunene i et felles møte i 

Porsgrunn 26.9.2017. Bamble kontrollutvalg behandlet deretter rapporten i eget møte. 

Kontrollutvalget vedtok å oversende rapporten til kommunestyret med følgende innstilling til 

vedtak: 

Kommunestyret mener RiG bør: 

- Skjerpe rutinen for å skrive protokoll for alle anskaffelser 

- Fullføre 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. 

Kommunestyret ber RiG oversende en skriftlig tilbakemelding om oppfølging av revisjonens 

anbefalinger til kontrollutvalget innen utløpet av april 2018. 

Kontrollutvalget vil dermed jobbe videre med oppfølging av selskapskontrollen Renovasjon i 
Grenland IKS i 2018. 

 

D.  ANDRE STØRRE SAKER 

Av og til dukker det opp andre større saker som kontrollutvalget bruker mye tid og ressurser på, 

uten at de faller inn under begrepene forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Kontrollutvalget 

har i 2017 jobbet mye med følgende sak: 

1.  BAMBLE KOMMUNES LEIEFORHOLD SKJÆRGÅRDSHALLEN AS 

Utgangspunktet for saken var et spørsmål om leien kommunen betaler for bruk av hallen er i tråd 
med regelverket om offentlig støtte. Kontrollutvalget bestilte en utredning om dette temaet fra 
Telemark kommunerevisjon IKS i sitt møte 5.12.2016. Denne ble behandlet i utvalgets møte 
6.3.2017, sammen med en orientering fra styreleder i selskapet. Kontrollutvalget oversendte 
saken og revisjonsrapporten til kommunestyret, med følgende forslag til vedtak: 

Rådmannen bes klarlegge om avtalt leiepris i avtale mellom Bamble kommune og 

Skjærgårdshallen AS er i samsvar med markedspris og/eller kostpris, eller ikke. Rådmannen bes 

rapportere skriftlig om resultatet til kontrollutvalget senest i løpet av april 2017. Dersom det ikke 

er samsvar, bes rådmannen umiddelbart iverksette tiltak som bringer forholdet innen rammene 

for regelverket om offentlig støtte, og rapportere om tiltakene til kontrollutvalget senest i løpet 
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av våren 2017. Rådmannen bes legge ved en tilsvarende vurdering av leieprisen i forbindelse med 

budsjettet hvert år. 

Kommunestyret behandlet saken i sitt møte 11.5.2017. De ga sin tilslutning til kontrollutvalgets 
forslag til vedtak. I tillegg vedtok kommunestyret å oversende en del spørsmål som ble fremsatt i 
møtet, som skulle tas med i vurderingen rådmannen skulle gjennomføre. 

I stedet for å legge saken frem for kontrollutvalget som vedtatt 11.5.2017, la rådmannen saken 
direkte frem for kommunestyret 14.12.2017. Følgende ble vedtatt: 

Bamble kommunestyre vedtar: 

1. Rådmannens redegjørelse i saken tas til etterretning. 

2. Leieavtalen mellom Bamble kommune og Skjærgårdshallen AS endres slik at de 

dokumenterer at betaling for leie ikke er i strid med regler for offentlig støtte. 

3. Kommunestyret nedsetter en arbeidsgruppe på førstkommende kommunestyremøte med 

mandat: 

1. Vurdere konsekvenser av om selskapet skal tilbakeføres som kommunal virksomhet. 

2. Avklare om dagens drift, utleieforhold er i samsvar med regler for offentlig støtte. 

Kontrollutvalget vil følge opp saken Bamble kommunes leieforhold Skjærgårdshallen AS 
videre i 2018. 

 

E. ANDRE SAKER 

I løpet av året 2017 har i tillegg følgende saker vært behandlet: 

- Årsmelding 2016 for kontrollutvalget 

- Revisors egenerklæring om uavhengighet 

- Årsrapport 2016 fra skatteoppkreveren i Bamble kommune 

- Økonomisk situasjon pr. 1. tertial 

- Orientering om uttalelser fra Grenlandsrådet 

- Vilt- og innlandsfiskenemnda Bamble 

- Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2018 Bamble kommune 

- Overordnet revisjonsstrategi 2017 Bamble kommune 

- Orientering omkring fastsetting av eiendomsskatt Bamble 2017 

- Økonomisk situasjon pr. 2. tertial 

- Orientering om budsjett 2018 Bamble kommune 

- Frier Vest AS – Bamble kommune 

- Behandling av byggesaker 

- Møte- og arbeidsplan 2018 for Bamble kontrollutvalg 

- Orienteringer fra revisor (nesten hvert møte) 

- Referatsaker (hvert møte) 

- Eventuelt (hvert møte) 
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9. KONKLUSJON OG AVSLUTTENDE KOMMENTARER 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2017 godkjennes av kontrollutvalget og legges frem for 

kommunestyret til orientering. Årsmeldingen gir kommunestyret grunnlag for å følge med på om 

kontrollutvalget utfører sitt arbeid i tråd med kommunestyrets vedtak.  

 

Langesund, 5.2.2018 

 

          

Bård A. Hoksrud      Benedikte Muruvik Vonen 

Leder       Sekretær 
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Arkivsak-dok. 18/02504-2 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Bamble kontrollutvalg 05.02.2018 

 

 

 

   

 

 

Revisors egenvurdering av uavhengighet 2018 forvaltningsrevisjon 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet datert 9.1.2018 tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kommuneloven § 79 og Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner stiller krav til revisors 

uavhengighet og objektivitet. Av forskriftens § 15 første ledd fremgår følgende: 

 

Den som foretar revisjon skal løpende vurdere sin uavhengighet. Oppdragsansvarlig revisor skal hvert 

år, og ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. 

 

Egenvurdering er avgitt av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kirsti Torbjørnson (datert 9.1.2018). 

Egenvurderingen konkluderer med at oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor oppfyller kravene til 

uavhengighet og objektivitet i kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften §§ 13-15. Egenvurderingen 

følger vedlagt. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Dette inngår som en del av kontrollutvalgets påseansvar for forsvarlig revisjon. 

 

 

Vedlegg:  

Bamble kommune – uavhengighetserklæring 2018 forvaltningsrevisjon 
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‘ .. TELEMARK

KOMMUNEREVISJON IKS

Hoved kontor:
Kontrollutvalget i Bambie

Postboks 2805, 3702 Skien
v/Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS TIL: 35 91 70 30

Postboks 4 e-post: post-tkr@tekomrev.no

3833 BØ i Telemark
Distriktskontor:

Postboks $3, 3833 Be

Tif.: 35 05 90 00

Foretaksregisteret:
oeç 27 Afl’3

Vår ref.: i 8/48/tork
Deres ref.:
Arkivkode: 714022

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet - forvaltningsrevisjon

Kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften stiller krav til vandel, uavhengighet og objektivitet
hos revisor.

I følge revisjonsforskriften § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved behov, avgi en
skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Kirsti Torbjørnson er
oppdragsansvarlig revisor for forvaltningsrevisjonsprosjekter som Telemark kommunerevisjon IKS
gjennomfører i Bambie kommune. Egenvurdering av uavhengighet og objektivitet følger vedlagt.

Vandelsattest er dokumentert ved ansettelse i Telemark kommunerevisjon IKS.

Skien, 09.01.2018
Telemark kommunerevisjon IKS

Mette Nilsen
sekretær

Ved/egg: Skrift/ig egenvurdering av uavhengighet og objektivitet
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Vedlegg: Skriftlig egenvurdering av uavhengighet og objektivitet for
forvaltningsrevisjonsprosjekt i Bamble kommune

Pkt 1: Undertegnede har ikke ansettelsesforhold hos andre arbeidsgivere enn i Telemark
Ansettelsesforhold kommunerevisjon IKS

Pkt 2: Medlem i Undertegnede er ikke medlem av styrende organ i noen virksomhet som Bamble
styrende organer kommune deltar i.

Pkt 3: Delta eller inneha Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet som kan føre
funksjoner i annen til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som revisor.
virksomhet, som kan
føre til interessekonflikt
eller svekket tillit
Pkt 4: Nærstående Undertegnede har ikke nærstående som har en tilknytning til Bamble kommune som

har betydning for uavhengighet og objektivitet.

Pkt 5: Rådgivnings- eller Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester som er egnet til å påvirke
andre tjenester som er min habilitet overfor Bamble kommune.
egnet til å påvirke
revisors habilitet
Pkt 6: Tjenester under Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor Bamble kommune som hører inn under
kommunens egne kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver.
ledelses- og
kontrolloppgaver
Pkt 7: Opptre som Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for Bamble kommune.
fullmektig for den
revisjonspliktige
Pkt 8: Andre særegne Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten
forhold til uavhengighet og objektivitet.

Skien, 09.01.2018
Telemark kommunerevisjon IKS

Kirsti Torbjørnson
oppdragsansvarlig for forvaltningsrevisjon
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Arkivsak-dok. 18/00138-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Bamble kontrollutvalg 05.02.2018 

 

 

 

   

 

 

Orienteringer fra revisor 5.2.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

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

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

fortløpende gjennom året. 

 

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

kommune. 
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Arkivsak-dok. 18/00144-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Bamble kontrollutvalg 05.02.2018 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 5.2.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
 

1. Kommunestyrets behandling av saker fra/av særlig betydning for kontrollutvalget: 

a. 14.12.2017: 

i. RS 66/17 Møte- og arbeidsplan 2018 for Bamble kontrollutvalg 

ii. RS 67/17 Protokoll Bamble kontrollutvalg 27.11.2017 

iii. PS 104/17 Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram 2018-2021 

iv. PS 106/17 Reglement for Bamble kommunes finans- og gjeldsforvaltning – 

Endring 

2. Lukking av tilsyn Mattilsynet - vannverk 

3. Neste møte 

 

Vedlegg:  

Bekreftelse på etterkommet vedtak – Mattilsynet 

Tilsynsrapport og varsel om vedtak om pålegg - Mattilsynet 
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Mattilsynet
Region Øst

Saksbehandler: Rune Gulbrandsen
Tlf: 22 40 00 00 / 22778885
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01

BAMBLE KOMMUNE
Bamble kommune vannverk
Kirkeveien 12
3970 Langesund

Deres ref:  

Vår ref: 2017/188695  

Dato: 18. september 2017  

Org.nr: 985399077

Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om å utbedre sikring
mot utilsiktet inntrengning og bedre sikring mot inntrengning via overløp
til drikkevannsbasseng
Tilsyn med drikkevannsbasseng er nasjonalt fokus ved alle større vannforsyningssystem i 2017.
Under tilsyn blir det gjort vurderinger på rutiner og fysiske tiltak som er etablert for å redusere faren
for forurensning av drikkevannet i bassengene. Følgende punkter blir vurdert: Farekartlegging og
farehåndtering, kompetanse, leveringssikkerhet, kontroll og fysisk adgang, distribusjonssystem og
prøvetakingsplan.

Vi viser til inspeksjonen hos Bamble kommune vannverk 4. september 2017.

Inspeksjonen ble utført av seniorinspektør Rune Gulbrandsen. Driftsleder Jens Nygård, konsulent
Trond Morten Teigen og driftsoperatør Merethe Skauen var til stede under inspeksjonen.

Oppsummering av inspeksjonen
Under tilsynet ble det gjennomført inspeksjon av drikkevannsbassengene Herre, Asdalseter og
Høgenhei. Herre drikkevannsbasseng var tomt under inspeksjonen på grunn av vedlikeholdsarbeider.
Dere har rutinemessige inspeksjoner av drikkevannsbassengene. Internkontrollen beskriver at
bassengene rengjøres årlig, men det forklares at rutinen skal revideres da den baserer seg på
tidligere vannkvalitet før nytt behandlingsanlegg ble etablert. Leveringssikkerhet ivaretas selv om
bassengene må kobles ut ved vedlikeholdsarbeider. Det er alarm på Høgenhei drikkevannsbasseng
og tilbygg til Asdalseter drikkevannsbasseng. Bassengene er i god stand. Det tas vannprøver etter
opphold i bassengene med unntak av Herre drikkevannsbasseng der prøvepunktet er lengre ut på
nettet. Overløpsrørene er ikke sikret i forhold til skadedyr, støv og insekter. Nedstigningslukene på
Asdalseter er ikke tilstrekkelig sikret.

Vi har sett det nødvendig å varsle disse vedtakene:

Varsel om vedtak om pålegg
Det skal gjennomføres tiltak slik at ikke overløpene til drikkevannsbassengene skal kunne fungere
som et ukontrollert ventilasjonsrør.

Vedtaket vil bli fattet med hjemmel i drikkevannsforskriften § 12 Beskyttelsestiltak 1. setning, jf § 6, 1.
og 2. setning.
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Vi har observert:
Høgenhei drikkevannsbasseng: Overløp er åpent helt til utløpet og er ikke sikret mot skadedyr, støv
og insekter.

Herre drikkevannsbasseng: Overløp er åpent helt til utløpet og er ikke sikret mot skadedyr, støv og
insekter.

Asdalseter drikkevannsbasseng: Overløp er åpent helt til utløpet og er ikke sikret mot skadedyr, støv
og insekter.

Mattilsynet vurderer dette slik:
Regelverket krever at vannverkseier skal sikre at drikkevannet beskyttes mot forurensning.
Regelverket krever også at vannverkseieren skal identifisere farene som må forebygges, fjernes
eller reduseres til et akseptabelt nivå for å sikre levering av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt
drikkevann som er klart og uten fremtredende lukt, smak og farge. Vannverkseieren skal sikre at tiltak
som forebygger, fjerner eller reduserer farene til et akseptabelt nivå, identifiseres og gjennomføres.

Støv, insekter og andre skadedyr kan bringe med seg smitte dersom de har tilgang til vannspeilet.
Dersom slik forurensning skjer i et drikkevannsbasseng er det ingen rensing av vannet etter
opphold i drikkevannsbassenget og forurenset vann vil nå abonnentene og kunne forårsake et
sykdomsutbrudd.

Overløpsrør som er åpne helt til utløpet vil fungere som et ukontrollert ventilasjonsrør. Støv, insekter
etc. vil kunne følge luftstrømmen inn til bassenget. Ved å montere vannlås eller en fjærbelastet
tilbakeslagsventil vil en kunne hindre inntrengning av slike forurensninger.(Det kan være en risiko for
at rotter kan forsere en vannlås). Se rapport fra Norsk vann 181 - 2011, Veiledning i bygging og drift
av drikkevannsbasseng.

At overløpene er åpne helt til utløpet er et brudd på bestemmelsene i regelverket.
Mattilsynet vurderer at regelbruddet kan sette mattryggheten i fare. For å sikre at driften foregår
innenfor regelverkets krav, må dere gjennomføre tiltak innen en bestemt frist.

Fristen for å oppfylle vedtaket vil bli satt til:

11. desember 2017

Varsel om vedtak om pålegg
1: Det skal sikres at ikke lukene på Asdalseter drikkevannsbasseng kan åpnes med skiftenøkler/
fastnøkler.
2: Svanehalsene for ventilering av Herre drikkevannsbasseng skal ha insektssikring som er visuelt
synlig.

Vedtaket vil bli fattet med hjemmel i drikkevannsforskriften § 10 Forebyggende sikring ,1. setning til
første komma.

Vi har observert:
Asdalseter drikkevannsbasseng: Minst en luke på toppen av bassenget har hengsler med bolt/mutter
som kan skrus opp med to fastnøkler/skiftenøkler. På en luke er hengelåsen erstattet med bolt og
mutter som kan skrus opp.
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Herre drikkevannsbasseng: Ventileringen er utformet som svanehalser. Det er ingen sikring i enden
på ventileringen slik at det er mulig å stikke inn en slange å fylle væske inn i drikkevannsbassenget.
Det blir forklart at det er skadedyrsikring lengre inn i svanehalsen men at dette ikke vil forhindre
væske å renne inn i bassenget.

Mattilsynet vurderer dette slik:
Regelverket krever at vannverkseieren skal sikre at vannbehandlingsanlegget og alle deler av
distribusjonssystemet er tilstrekkelig fysisk sikret. I dette kravet ligger det at det skal legges vekt på
sikkerheten med hensyn til utilsiktet inntrengning, terrorisme, hærværk og andre ulovlige aktiviteter.
Det skal treffes tiltak for å kunne hindre, oppdage og forsinke inntrengere.
Mattilsynet praktiserer regelverket slik at inspeksjonsluker, nedstigningsluker, lufteanordninger o.l.
skal ha nødvendig sikring.

Nedstigningsluken på taket av drikkevannsbassenget skal ha FG - lås ( forsikringsgodkjent) og
skal ikke kunne åpnes med vanlig verktøy som skrujern, skiftenøkkel og fastnøkler. Asdalseter
drikkevannsbasseng har minst en luke der dette er tilfelle. Det er heller ikke en stor barriere å komme
seg opp på bassengtaket da det er ca 3 meter høyt over terrenget. Dette må derfor utbedres.

Svanehalsene på Herre drikkevannsbasseng har skjult insektssikring. Dette er lite praktisk da
det ikke er mulig å se om noen har tuklet med dette. Dersom insektssikringen hadde vært satt i
ytterkant av svanehalsene kunne man i det minste oppdage om noen har forsøkt å fylle noe inn i
drikkevannsbassenget. Det er ingen barrierer for å komme seg opp på taket av bassenget da det
nærmest ligger i flukt med bakkenivå.

Mattilsynet vurderer at sikkerhetsnivået på lukene til Asdalseter drikkevannsbasseng ikke er
tilstrekkelig. Mattilsynet vurderer at sikkerhetsnivået på ventileringen til Herre drikkevannsbasseng
ikke er tilstrekkelig.
Mattilsynet vurderer at regelbruddet kan sette mattryggheten i fare. For å sikre at driften foregår
innenfor regelverkets krav, må dere gjennomføre tiltak innen en bestemt frist.

Fristen for å oppfylle vedtaket vil bli satt til:

11. desember 2017

Se regelverk og rettigheter.

Med hilsen

Jan Egil Aronsen
avdelingssjef

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.
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Vedlegg:
Regelverk og rettigheter
Uttalelse til varsel om vedtak
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Regelverk og rettigheter
Mattilsynet kan føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak
Mattilsynet har hjemmel i loven til å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak. Hjemmelen i denne saken er
matloven § 23.

Du har rett til å få veiledning om regelverket
Dette betyr at du kan kreve å få vite hvilket regelverk som gjelder, hvor du finner regelverket og hvordan
regelverket skal forstås. Mattilsynet kan ikke gi konkrete råd om hvordan du skal oppfylle regelverket. Plikten til
å veilede følger av forvaltningsloven § 11.

Retten til uttalelse og andre rettigheter
Vi har i denne rapporten gitt varsel om vedtak. Dere har rett til å uttale dere om innholdet i varselet før vedtak
blir fattet. Fristen for uttalelse er 9. oktober 2017. Dere har også rett til å få veiledning av Mattilsynet og innsyn
i saksdokumentene, jf. forvaltningsloven §§ 11, 18 og 19.

.

Vi har vurdert saken etter dette regelverket

• FOR 2016-12-22 nr 1868: Forskrift 22. des. 2016 nr. 1868 om vannforsyning og drikkevann
(drikkevannsforskriften )

Vi har funnet brudd på disse bestemmelsene:

• Drikkevannsforskriften § 10 Forebyggende sikring
• Drikkevannsforskriften § 6 Farekartlegging og farehåndtering
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Mattilsynet
Region Øst

Saksbehandler: Rune Gulbrandsen
Tlf: 22 40 00 00 / 22778885
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01

Mattilsynet Avdeling Telemark
v/ Rune Gulbrandsen
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal

Deres ref:  

Vår ref:  

Dato:  

Org.nr:

UTTALELSE TIL VARSEL OM VEDTAK

Det vises til varsel om vedtak fra Mattilsynet, Avdeling Telemark gitt i rapport datert 18. september
2017 med saksnummer 2017/188695 med uttalerett innen 9. oktober 2017.

Uttalelse fra: Bamble kommune vannverk

Uttalelse

Her gis tilføyelser og bemerkninger som har betydning for saken / beskrivelse av tiltak som er utført /
skal utføres.

 Eventuelt ytterligere opplysninger, som for eksempel kopi av utfylt avviksskjema, gis i vedlegg.

Varslet vedtak Vedtaket skal
oppfylles innen

Uttalelse

Det skal gjennomføres tiltak
slik at ikke overløpene til
drikkevannsbassengene
skal kunne fungere som et
ukontrollert ventilasjonsrør.

11. desember 2017  

1: Det skal sikres at ikke
lukene på Asdalseter
drikkevannsbasseng kan åpnes
med skiftenøkler/fastnøkler.
2: Svanehalsene for ventilering
av Herre drikkevannsbasseng
skal ha insektssikring som er
visuelt synlig.

11. desember 2017  

Sted:
Dato:

....................................................................
Ansvarlig for virksomheten
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Mattilsynet
Region Øst

Saksbehandler: Rune Gulbrandsen
Tlf: 22 40 00 00 / 22778885
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01

BAMBLE KOMMUNE
Bamble kommune vannverk
Kirkeveien 12
3970 Langesund

Deres ref:  

Vår ref: 2017/188695  

Dato: 16. januar 2018  

Org.nr: 985399077

Bekreftelse på etterkommet vedtak

Vi viser til inspeksjonen hos Bamble kommune vannverk 4. september 2017.

Brev med vedtak ble oversendt 11. oktober 2017. Vi har mottatt svar fra dere innkommet 16. januar
2018.

I svaret fremkommer det at overløpene til aktuelle drikkevannsbasseng er sikret mot inntrengning av
støv, insekter, skadedyr o.l.

Lukene til Asdalseter drikkevannsbasseng er sikret og det er montert ny insektsnetting for
ventileringen til Herre drikkevannsbasseng.

Mattilsynet anser vedtaket som etterkommet og avslutter saksbehandlingen.

Med hilsen

Jan Egil Aronsen
avdelingssjef

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.
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Arkivsak-dok. 18/00150-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Bamble kontrollutvalg 05.02.2018 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 5.2.2018 
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