
Meeting Book: Kragerø kontrollutvalg (19.03.2018) 

Kragerø kontrollutvalg 

Date: 2018-03-19T13:00:00 

Location: Fylkeshuset i Skien 

Note: 

Det kalles med dette inn til et ekstra kontrollutvalgsmøte. Dette er et fellesmøte med kontrollutvalget i 

Telemark fylkeskommune. Saken som skal behandles er bestilling av selskapskontroll - Kragerø 

Fjordbåtselskap IKS. 

 

Møtet holdes på Fylkeshuset i Skien (fylkesbakken 10). Det blir servert mat ved møtestart. 

 

Forfall meldes til line.bosnes@temark.no. 

 

Vara møter kun ved særskilt innkalling. 

 

Spørsmål rettes til sekretær for møte, daglig leder Line Bosnes Hegna, mobil 90 65 64 26. 
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Arkivsak-dok. 18/00134-8 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Kragerø kontrollutvalg 19.03.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 19.3.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Innkalling til møte 19.3.2018 godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 17/13334-23 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Kragerø kontrollutvalg 19.03.2018 

 

 

 

   

 

 

Bestilling av selskapskontroll Kragerø Fjordbåtselskap IKS 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Prosjektplanen vedtas som den foreligger. 

 

Rapporten leveres………. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kragerø Fjordbåtselskap IKS er eid av Kragerø kommune og Telemark fylkeskommune. Begge eierne 

kan hver for seg og uavhengig av hverandre foreta en selskapskontroll. Men i mange tilfeller kan det være 

hensiktsmessig at eierne går sammen om en selskapskontroll, både av økonomiske grunner og praktiske 

omsyn. 

 

Kragerø kontrollutvalg har høsten 2017 hatt oppe flere spørsmål rundt selskapet i etterkant av en 

bekymringsmelding om selskapet. I tillegg er selskapet aktuell for selskapskontroll jamfør plan om 

selskapskontroll i perioden. Telemark fylkeskommune har blitt orientert om saken i Kragerø og har hatt et 

ønske om å få svar på en del av de spørsmålene som kom opp i bekymringsmeldingen som ble sendt til 

Kragerø, men som utvalget ikke gikk konkret inn i. 

 

På bakgrunn av dette bestilte kontrollutvalget i Kragerø i sak 3/18 en prosjektplan i samsvar med 

kommunens plan for selskapskontroll, der det er planlagt forvaltningsrevisjon i selskap med tema 

samfunnsansvar og etikk. Telemark fylkeskommunes kontrollutvalget fattet i sak 3/18 et vedtak der de 

bad om svar på spørsmål knyttet til kjøp av båten Perlen og de bekymringsmeldingene som 

kontrollutvalget i Kragerø har mottatt. 

 

Sekretariatet har sett det som hensiktsmessig at begge eierne i fellesskap går sammen om en 

selskapskontroll med forvaltningsrevisjon. Både de generelle og overordna spørsmålene og de konkrete 

spørsmålene til selskapet har interesse for begge eierne og egner seg i en felles rapport. 

 

Det er innkalt til et felles møte med Kragerø og Telemark kontrollutvalg for i fellesskap drøfte tilbudet og 

prosjektplanen fra Telemark kommunerevisjon IKS, for en slik selskapskontroll. 

 

Tilbudet fra kommunerevisjonen (vedlegg) er at de kan gjennomføre selskapskontroll 

(forvaltningsrevisjon i selskap) i samsvar med vedlagte prosjektplan for kr 195 000 uten spørre-

undersøkelse til de ansatte, og kr. 240 000 inkludert spørreundersøkelse til ansatte. Fastprisen er ut fra på 
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at de regner med å bruke ca. 200 timer uten spørreundersøkelse, og 250 timer med spørreundersøkelse. 

Fastprisen inkluderer reisetid, reiseutgifter og presentasjon av rapporten for kontrollutvalget. 

 

Dersom kontrollutvalgene ønsker det, kan en bruke av kommunens/fylkeskommunens 

forvaltningsrevisjonstimer (dekka av driftstilskuddet), i staden for fakturering. Det vil i så fall bli 

utført tilsvarende mindre forvaltningsrevisjon i kommunen/fylkeskommunen.  

 

Forvaltningsrevisor Kirsti Torbjørnson vil i møte gjennomgå både tilbudet og prosjektplanen.  

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget må ta stilling til om prosjektplanen som leggas fram dekker de problemstillingene som 

utvalget ønsker å få svar på i dette prosjektet. 

 

Vidare må det tas stilling til endelig omfang av prosjektet og hvordan prosjektet skal finansieres. 

Kontrollutvalget i Kragerø har midler på budsjettet til dette.  

 

 

 

Vedlegg:  

Prosjektplan selskapskontroll Kragerø Fjordbåtselskap IKS 

Tilbudsbrev – fr Kragerø Fjordbåtselskap IKS 
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Utarbeidet dato: 

 

01.03.18 

Prosjekt: 
 
Selskapskontroll – samfunnsansvar 
og etikk – Kragerø Fjordbåtselskap 
IKS 
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Prosjektplan/skisse 

1. Bakgrunn, bestilling og formål  

Prosjektplanen er bestilt av kontrollutvalget i Kragerø i sak 3/18. Bestillingen er i samsvar med 

kommunens plan for selskapskontroll, der det er planlagt forvaltningsrevisjon i selskap med tema 

samfunnsansvar og etikk. Bakgrunn for valg av selskap er bekymringsmeldinger som kontrollutvalget 

i Kragerø har mottatt vedrørende Kragerø Fjordbåtselskap IKS, og Telemark fylkeskommunes 

kontrollutvalgs vedtak i sak 3/18. I dette vedtaket har Telemark kontrollutvalg bedt om svar på 

spørsmål knyttet til kjøp av båten Perlen og de bekymringsmeldinger som kontrollutvalget i Kragerø 

har mottatt. 

2. Problemstilling/vinkling  

På denne bakgrunn foreslår vi følgende problemstillinger: 

 

1) Har Kragerø Fjordbåtselskap IKS tiltak for å etterleve reglene om offentlige anskaffelser? 

2) Har selskapet fulgt anskaffelsesreglene ved kjøpet av båten Perlen? 

 

3) Har selskapet rutiner for å håndtere habilitetsreglene? 

4) Foreligger det inhabilitet i forbindelse med kjøpet av Perlen? 

 

5) Hvordan har eierne og Kragerø Fjordbåtselskap IKS sørget for å sikre gode etiske holdninger 

og handlinger i selskapet? Herunder: 

a. Har eierne påsett at Kragerø Fjordbåtselskap IKS har etiske retningslinjer? 

b. Har Kragerø Fjordbåtselskap IKS truffet tiltak for å sikre gode etiske holdninger og 

handlinger i organisasjonen? 

 

6) Har Kragerø Fjordbåtselskap IKS lagt til rette for at ansatte i selskapet kan varsle om 

kritikkverdige forhold i samsvar med kravene i arbeidsmiljøloven? 

 

3. Avgrensning  

Vi vil ikke undersøke eller vurdere strategiske eller økonomiske sider ved båtkjøpet Perlen.  

Vi undersøker ikke særskilt hvordan virksomheten ivaretar samfunnsansvar ved anskaffelser 

(miljøkrav, barnearbeid, sosial dumping og annen arbeidsmiljøkriminalitet), jf. anskaffelsesloven § 5. 

 

4. Kilder for revisjonskriterier/revisjonskriterier  

Problemstilling 1 og 2: 

- Lov og forskrift om offentlige anskaffelser  
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o for rutiner/tiltak: koml § 23 nr. 2, anskaffelsesloven med forskrifter 17.6.16, i kraft 

1.1.2017,  

o for kjøp av Perlen: avhengig av tidspunkt for kunngjøring av konkurransen – de 

dagjeldende anskaffelsesreglene, 

 reglene om kunngjøring, kravspesifikasjon og tildelingskriterier  

- Veiledere om offentlige anskaffelser (DiFi, departementet) 

 

Problemstilling 3, 4 og 5: 

- IKS-loven § 15 om inhabilitet og § 13 og 14 om styret og daglig leders ansvar, og evt andre 

relevante bestemmelser i loven 

- KS anbefalinger om eierstyring: 

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

selskapsdriften. (KS anbefalinger om eierskap, tilråding nr. 19)  

o Det anbefales at styrene etablerer faste rutiner for å håndtere mulige habilitetskonflikter. 

(KS tilråding nr. 15) 

- Eiernes eierskapsmeldinger og føringer for selskapet. 

- KS Råd for etikkarbeid i kommunale selskaper (2018) 

 

Problemstilling 6 

- Arbeidsmiljøloven: 

o § 2-3 om plikt til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen 

o § 2-4 om vern mot gjengjeldelse etter varsling 

o § 3-6 første ledd om arbeidsgivers plikt til å legge til rette for varsling. 

- Veileder om varsling (Arbeidstilsynet) 

- KS Råd for etikkarbeid i kommunale selskaper (2018) 

- Eventuelle beskrivelser av gjeldende krav i NOU om varsling – legges fram 15.3.18. 

 

5. Metode 

Vi vil innhente informasjon fra selskapet hovedsakelig fra dokumentgjennomgang og intervju med 

daglig leder, styre og evt. nøkkelpersoner i selskapet.  

Dersom kontrollutvalget ønsker det, kan det gjøres spørreundersøkelse til ansatte om 

problemstillingene knyttet til etikk og varsling. Dette vil kreve noe mere tid enn om informasjonen 

kun bygger på dokumentgjennomgang og intervju med daglig leder, styre og evt. nøkkelpersoner i 

selskapet.  

6. Oppstart og leveranse  

Vi vil gjerne drøfte tidspunkt for oppstart og leveranse med kontrollutvalgene. En hurtig 

gjennomføring kan forutsette utsettelse av andre bestilte oppdrag. 
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IIIh
SI TELEMARK

KOMMUNEREVISJON IKS

Hovedkontor:
Postboks 2805, 3702 Skien
Tif.: 35917030
e-post: post-tkr@tekomrev.no

Kontrollutvalget i Kragerø kommune Distriktskontor:

Kontrollutvalget i Telemark fylkeskommune Postboks83, 3833 Bø
Tif.: 35 05 90 00

v/sekretariatet
Vår ref.: 18/488/tork
Arkivkode: 415 007

Tilbud — selskapskontroll — Kragerø Fjordbåtselskap IKS

Vi viser til vedtak i sak 3/12 fra kontrollutvalget i Kragerø.

Vi kan gjennomføre selskapskontroll (forvaltningsrevisjon i selskap) i samsvar med vedlagte
prosjektplan for kr 195 000 uten spørreundersøkelse til de ansatte, og kr. 240 000 inkludert
spørreundersøkelse til ansatte. Fastprisen er bygger på at vi regner med å bruke ca. 200 timer
dersom vi ikke har spørreundersøkelse, og 250 timer med spørreundersøkelse. Fastprisen
inkluderer reisetid, reiseutgifter og presentasjon av rapporten for kontrollutvalget.

Dersom kontrollutvalgene ønsker det, kan de bruke av kommunens/fylkeskommunens
forvaltningsrevisjonstimer (dekket av driftstilskuddet), i stedet for fakturering. Det vil i såfall bli
utført tilsvarende mindre forvaltningsrevisjon i kommunen/fylkeskommunen.

Skien, 01.03.2018
Telemark kommunerevisjon IKS

1/ I
V )‘Ç /‘ /
Kirsti Torbjørnson \
leder for forvaltningsrevisjon

Telemark kommunerevisjon IKS, Postboks 2805, 3702 Skien

e-post: post-tkr@tekomrev.no
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Arkivsak-dok. 18/00152-3 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Kragerø kontrollutvalg 19.03.2018 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 19.3.2018 
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