
Meeting Book: Kragerø kontrollutvalg (07.05.2018) 

Kragerø kontrollutvalg 

Date: 2018-05-07T16:00:00 

Location: Rådhuset, Formannskapssalen 3. etasje 

Note: 

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

 

Vara møter bare etter eget varsel. 

 

I tillegg møter følgende: 

Havnefogd Svein Arne Walle, sak 11/18         kl. 16:00 

Kommunalsjef stab og støtte Åge Aashamar, sak 12/18 ca. kl.  16:45 

Rådmann Inger Lysa, sak 13/18    ca. kl. 17:30 

Vi gjør oppmerksom på at tidsplanen er foreløpig. 
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Arkivsak-dok. 18/00134-13 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Kragerø kontrollutvalg 07.05.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 7.5.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Innkalling til møte 7.5.2018 godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 18/00134-14 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Kragerø kontrollutvalg 07.05.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll 12.2.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 12.2.2018 godkjennes. 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll Kragerø kontrollutvalg 12.02.2018 
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Møteprotokoll  
 

Kragerø kontrollutvalg 

 
Dato: 12.02.2018 kl. 16:00 – 18:20 
Sted: Rådhuset, Møterom "Glasshuset" 
Arkivsak: 18/00134 
  
Til stede:  Iver Juel (leder), Bjørn Vidar Bråthen (medlem), Arne Kristiansen (medlem)  
  
Møtende 

varamedlemmer: 
Kjell Nygaard (vara for Unn Kristin Nygaard) 

  
Forfall:  Nina Haugland (medlem), Unn Kristin Nygaard (nestleder), Helen Bøe (vara 

for Nina Haugland), Unni Wærstad (vara for Nina Haugland) 
  
Andre: Virksomhetsleder kompetanse og integrering Rebecka Båld, sak 1/18 

Oppdragsrevisor Marianne Rogn 
  
Protokollfører: Benedikte Muruvik Vonen (Temark) 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

1/18 18/00134-1 Godkjenning av innkalling 12.2.2018 3 

Møteprotokoll 

1/18 18/00134-2 Godkjenning av protokoll 4.12.2017 4 

Saker til behandling 

1/18 17/14720-5 Orientering om Fylkesmannens tilsyn - introduksjonsloven 5 

2/18 16/03185-11 
Revurdering av Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 Kragerø 

kommune 
6 
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3/18 16/05309-7 Bestilling av prosjektplan for selskapskontroll 7 

4/18 18/02993-1 Årsmelding 2017 fra Kragerø kontrollutvalg 8 

5/18 18/02505-2 Revisors egenvurdering av uavhengighet 2018 forvaltningsrevisjon 9 

6/18 18/00140-1 Orienteringer fra revisor 12.2.2018 10 

7/18 18/00146-1 Referatsaker 12.2.2018 11 

8/18 18/00152-1 Eventuelt 12.2.2018 12 

    

 

 
Kragerø, 12.02.2018 

 

 

Iver A. Juel       Benedikte Muruvik Vonen 

Kontrollutvalgsleder      Sekretær 
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Møteinnkalling 

1/18 Godkjenning av innkalling 12.2.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 12.02.2018 1/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Innkalling til møte 12.2.2018 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Innkalling til møte 12.2.2018 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

1/18 Godkjenning av protokoll 4.12.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 12.02.2018 1/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møte 4.12.2017 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Protokoll fra møte 4.12.2017 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

1/18 Orientering om Fylkesmannens tilsyn - introduksjonsloven 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 12.02.2018 1/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Virksomhetsleder kompetanse og integrering Rebecka Båld orienterte om Fylkesmannens 

tilsyn etter introduksjonsloven gjennomført desember 2017, og svarte på spørsmål. Det ble 

ikke avdekket lovbrudd og heller ikke gitt merknader under tilsynet.  

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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2/18 Revurdering av Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 Kragerø 

kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 12.02.2018 2/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget ber Telemark kommunerevisjon IKS gjøre nødvendige revurderinger knyttet 

til Overordnet analyse av Kragerø kommune og legge frem forslag til revidert Plan for 

forvaltningsrevisjon 2016-2019 i neste møte. 

 

 

Møtebehandling 

Sekretær redegjorde kort for saken. Utvalget drøftet de ulike valgene de hadde. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget ber Telemark kommunerevisjon IKS gjøre nødvendige revurderinger knyttet 

til Overordnet analyse av Kragerø kommune og legge frem forslag til revidert Plan for 

forvaltningsrevisjon 2016-2019 i neste møte. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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3/18 Bestilling av prosjektplan for selskapskontroll 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 12.02.2018 3/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget ber Telemark kommunerevisjon IKS utarbeide et tilbud om og plan for 

selskapskontroll i form av forvaltningsrevisjon i Kragerø Fjordbåtselskap IKS med tema 

samfunnsansvar og etikk, i samsvar med vedtatt Plan for selskapskontroll 2016-2019. 

Prosjektet søkes gjennomført for begge eierne av selskapet i fellesskap, men dette er ikke en 

forutsetning. Tilbud og prosjektplan bes fremlagt til neste møte. 

 

 

Møtebehandling 

Sekretær orienterte om kontakt som har vært mellom sekretariatene for Kragerø KU og 

Telemark KU, og leder orienterte om sin kontakt med medlem i Telemark kontrollutvalg i 

saken. Begge kontakter har vært for å sondere om det er aktuelt for Telemark KU å 

gjennomføre selskapskontroll i Kragerø Fjordbåtselskap IKS i fellesskap med Kragerø KU. 

Kontrollutvalget ønsker at det blir gjennomført et felles møte mellom de to kontrollutvalgene 

for å avgjøre om felles selskapskontroll er aktuelt og hvilke problemstillinger som i tilfelle 

skal undersøkes. 

 

Endringsforslag fremsatt i møtet (2 siste setninger): 

Det er en forutsetning at begge eierne gjennomfører prosjektet i fellesskap. Tilbud og utkast 

til prosjektplan bes fremlagt til neste møte. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget ber Telemark kommunerevisjon IKS utarbeide et tilbud om og plan for 

selskapskontroll i form av forvaltningsrevisjon i Kragerø Fjordbåtselskap IKS med tema 

samfunnsansvar og etikk, i samsvar med vedtatt Plan for selskapskontroll 2016-2019. Det er 

en forutsetning at begge eierne gjennomfører prosjektet i fellesskap. Tilbud og utkast til 

prosjektplan bes fremlagt til neste møte. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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4/18 Årsmelding 2017 fra Kragerø kontrollutvalg 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 12.02.2018 4/18 

 

 

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 for Kragerø kontrollutvalg til orientering og anser den 

for å gi en tilfredsstillende oversikt over kontrollutvalgets aktivitet i 2017. 

 

 

Møtebehandling 

Sekretær orienterte om fremlagt årsmelding. Leder vil be om å få legge frem årsmeldingen i 

kommunestyret, for å informere om kontrollutvalgets arbeid. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for kontrollutvalget for 2017 slik den foreligger. 

Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende innstilling til vedtak: 

 

Kommunestyret tar Årsmelding 2017 for Kragerø kontrollutvalg til orientering og anser den 

for å gi en tilfredsstillende oversikt over kontrollutvalgets aktivitet i 2017. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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5/18 Revisors egenvurdering av uavhengighet 2018 forvaltningsrevisjon 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 12.02.2018 5/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet datert 9.1.2018 tas til 

orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Oppdragsrevisor og sekretær orienterte kort om bakgrunn for saken. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet datert 9.1.2018 tas til 

orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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6/18 Orienteringer fra revisor 12.2.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 12.02.2018 6/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Oppdragsrevisor Marianne Rogn orienterte om løpende revisjonsoppgaver og svarte på 

spørsmål. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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7/18 Referatsaker 12.2.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 12.02.2018 7/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

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

a. 14.12.2017: 

i. PS 93/17 Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 

b. 18.01.2018: Kompetanseheving om antikorrupsjonsarbeid  

2. Lukking av avvik etter beredskapstilsyn 

3. Melding om tilsyn fra Arbeidstilsynet – forebygging av arbeidsrelatert sykdom og skade 

4. Kontrollutvalg - rapport fra undersøkelse Gottschalk 

5. Post inn/ut 

6. Neste ordinære møte 7.5.2018. Mulig felles møte med Telemark kontrollutvalg vil kunne 

komme i mellomtiden. 

7. Kort referat fra NKRFs kontrollutvalgskonferanse ved medlem Arne Kristiansen 

8. Temark Vårkonferanse 19.4.2018 i Kristiansand 

9. Fagkonferanse Forum for kontroll og tilsyn på Gardermoen 29.-30.5.2018 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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8/18 Eventuelt 12.2.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 12.02.2018 8/18 

 

 

  

 

Møtebehandling 
- Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen i neste møte vedr. prosess rundt 

Stilnestangen Nord AS 

- Leder Iver A. Juel orienterte kort om at han har vært intervjuet i forbindelse med sak vedr. 

salg av kommunal tomt på Stabbestad. 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 18/00134-15 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Kragerø kontrollutvalg 07.05.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll 19.3.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 19.3.2018 godkjennes. 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll Kragerø kontrollutvalg 19.03.2018 
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Møteprotokoll  
 

Kragerø kontrollutvalg 

 
Dato: 19.03.2018 kl. 13:00-15:00 
Sted: Fylkeshuset i Skien 
Arkivsak: 18/00134 
  
Til stede:  Iver Juel (leder), Unn Kristin Nygaard, Bjørn Vidar Bråthen, Arne 

Kristiansen, Nina Haugland 
  
  
Andre: Kontrollutvalget i Telemark fylkeskommune: Per Lykke (leiar), Einfrid 

Halvorsen, Leif Refsdal, Tor Erik Baksås 

Telemark Kommunerevisjon IKS: Revisjonssjef Kjell Ekmann, 

forvaltningsrevisorer Kirsti Torbjørnson og Anne Seterdal 

Temark: Line Bosnes Hegna 
  
Protokollfører: Line Bosnes Hegna 
  

 

 

Sakskart  Side 

 

Møteinnkalling 

2/18 18/00134-8 Godkjenning av møteinnkalling 19.3.2018 2 

Saker til behandling 

9/18 17/13334-23 Bestilling av selskapskontroll Kragerø Fjordbåtselskap IKS 4 

10/18 18/00152-3 Eventuelt 19.3.2018 5 

    

 
Skien, 19.03.2018 

 

Iver Juel       Line Bosnes Hegna 

Kontrollutvalgsleder      Sekretær 
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Møteinnkalling 

2/18 Godkjenning av møteinnkalling 19.3.2018 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Kragerø kontrollutvalg 19.03.2018 2/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Innkalling til møte 19.3.2018 godkjennes. 

 

 

Møtehandsaming 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Innkalling til møte 19.03.2018 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

9/18 Bestilling av selskapskontroll Kragerø Fjordbåtselskap IKS 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Kragerø kontrollutvalg 19.03.2018 9/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Prosjektplanen vedtas som den foreligger. 

 

Rapporten leveres………. 

 

 

Møtehandsaming 

Telemark fylkeskommunes kontrollutvalg deltok i møte, for en felles diskusjon og behandling 

av saken. Utvalgene fatter egne separate likelydende vedtak.   

 

Leder av Kragerø kontrollutvalg redegjorde for Kragerøs behandling av saken i høsten 2017.   

Revisjonen la fram prosjektplanen og gjennomgikk problemstillingene. 

 

Forslag til vedtak i møte: 

Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen med følgende endring: Punkt 1 Bakgrunn, 

bestilling og formål, andre setning første komma tas ut. I tillegg kommer nytt setning fire: 

«Kontrollutvalgene ønsket en samordning og felles rapport». 

 

Prosjektet dekkes av avsatte midler til selskapskontroll. Kontrollutvalget ønsker å 

gjennomføre prosjektet med spørreundersøkelse, total kostnad kr 240 000, fordelt kostnader 

mellom eierne etter eierandel. 

 

Rapporten leveres kontrollutvalget i løpet av høsten 2018. 

 

Votering 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen med følgende endring: Punkt 1 Bakgrunn, 

bestilling og formål, andre setning første komma tas ut. I tillegg kommer nytt setning fire: 

«Kontrollutvalgene ønsket en samordning og felles rapport». 

 

Prosjektet dekkes av innenfor avsatte midlar til selskapskontroll. Kontrollutvalget ønsker å 

gjennomføre prosjektet med spørreundersøkelse, total kostnad kr 240 000, fordelt kostnader 

mellom eierne etter eierandel. 

 

Rapporten leveres kontrollutvalget i løpet av høsten 2018.   

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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10/18 Eventuelt 19.3.2018 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Kragerø kontrollutvalg 19.03.2018 10/18 

 

 

  

 

Møtehandsaming 

Ingen saker. 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 



11/18 Årsregnskap 2017 Kragerø Havnevesen KF - 18/05808-2 Årsregnskap 2017 Kragerø Havnevesen KF : Årsregnskap 2017 Kragerø Havnevesen KF

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 18/05808-2 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Kragerø kontrollutvalg 07.05.2018 

 

 

 

   

 

 

Årsregnskap 2017 Kragerø Havnevesen KF 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalgets oversender til kommunestyret (med kopi til formannskapet) følgende uttalelse om 

særregnskap 2017 for Kragerø Havnevesen KF: 

 

Kontrollutvalget har behandlet særregnskap 2017 for Kragerø Havnevesen KF, som er vedtatt av styret i 

foretaket. Telemark kommunerevisjon har avlagt uavhengig revisors beretning datert 13.4.2018 og levert 

rapport til kontrollutvalget om revisjonen av regnskapet datert 18.4.2018. 

 

Særregnskapet viser et netto driftsresultat på kr 1 207 847 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 969 

336.  

 

Revisjonen har avgitt en normalberetning til Kragerø Havnevesen KF. Dette betyr at revisjonen av 

årsregnskapet ikke har avdekket vesentlige feil eller mangler som krever forbehold eller presiseringer i 

revisjonsberetningen.  

 

Revisjonen peker likevel i sin rapport til kontrollutvalget på følgende punkter, som kontrollutvalget 

forventer at blir tatt hensyn til i det videre arbeidet: 

- Kontrollutvalget merker seg revisors kommentar om at de ikke kan se at det er foretatt vurdering 

av kundefordringer og avsetning for potensielt tap. 

- Kontrollutvalget merker seg revisors kommentar om uheldige manuelle føringer på lønnspostene. 

- Investeringsregnskapet er avsluttet med et udisponert beløp pga. oppgjør mellom Kragerø 

kommune og Kragerø Havnevesen KF om kjøp og salg av eiendommer. Inntekten var ikke 

budsjettert og derfor heller ikke avsatt. Kontrollutvalget merker seg at tilsvarende 

revisjonsmerknad var avgitt til årsregnskapet for 2016, og ber foretaket følge opp dette i 2018. 

- Kontrollutvalget merker seg revisors kommentar om manglende budsjettregulering i 

investeringsregnskapet, og forventer at investeringsbudsjettet ved behov blir regulert for 

fremtiden. 

- Revisjonen anbefaler at det klargjøres på forhånd hvem som har ansvaret for de ulike oppgavene 

ved årsavslutningen, slik at det er god kommunikasjon mellom foretaket, økonomiavdelingen og 

lønningsavdelingen. Videre anbefaler revisor at dokumentasjon bør foreligge samlet. 

 

Kontrollutvalget viser til revisjonens konklusjoner og anbefaler at årsregnskapet fastsettes som Kragerø 

Havnevesen KFs årsregnskap for 2017. 
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Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget skal gi en uttalelse til kommunestyret om årsregnskap og særregnskap før kommunens 

årsregnskap blir vedtatt, jf. Kontrollutvalgsforskriften § 7. 

 

Samme forskrift § 6 pålegger kontrollutvalget et ansvar for å påse at kommunale foretaks årsregnskap blir 

revidert på en betryggende måte. 

 

Saksopplysninger: 
Særregnskapet for Kragerø Havnevesen KF er vedtatt av styret i foretaket. Revisjonsberetningen ble 

avlagt den 13.4.2018, og det er en revisjonsberetning uten merknader eller forbehold. Revisor har også 

utarbeidet en rapport om revisjonen av regnskapet for Kragerø Havnevesen KF til kontrollutvalget datert 

18.4.2017. Disse dokumentene følger vedlagt og danner, sammen med den overordnede 

revisjonsstrategien som er fremlagt for kontrollutvalget tidligere, grunnlaget for kontrollutvalgets 

uttalelse.  

 

Havnefogd Svein Arne Walle stiller i møtet for å presentere årsregnskapet og foretaket. 

 

Revisor vil legge frem revisors beretning og rapport om revisjon av regnskapet for Kragerø Havnevesen 

KF for 2017. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Telemark kommunerevisjon IKS la i kontrollutvalgets møte 18.9.2017 frem overordnet revisjonsstrategi 

for regnskapsåret 2017. Så langt sekretariatet kan se, har revisjonen fulgt opp intensjonene i den 

overordnede revisjonsstrategien for regnskapsåret 2017. 

 

Selv om revisjonsberetningen er «ren», vil det være naturlig at kontrollutvalget påpeker forhold som 

revisjonen har funnet grunn til å ta med i sin revisjonsrapport til kontrollutvalget, for om mulig å bidra til 

bedre praksis i fortsettelsen. Dette er derfor lagt inn i sekretariatets forslag til uttalelse fra 

kontrollutvalget. 

 

 

Vedlegg:  

Rapport til KU Kragerø Havnevesen KF 2017 

Revisors beretning Kragerø Havnevesen KF 2017 

Årsregnskap 2017 Kragerø Havnevesen KF med årsberetning 
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Kontrollutvalget i Kragerø kommune
Distriktskontor:

vi Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Postboks 83, 3833 Be
Tif.: 35 05 90 00

Foretaksregisteret:
985 867 402 MVA

Vår ref.: 18/940/mr

Deres ref.:
Arkivkode: 815100

Rapport om revisjon av regnskapet for Kragerø Havnevesen KF for 2017

Kommuneloven § 78 nr. 5 sier at revisor skal rapportere resultatene av sin revisjon og kontroll

til kontrollutvalget. Denne rapporten er utarbeidet for å forklare vår revisjon av

årsregnskapet bedre enn det som fremgår av revisjonsberetningen. Rapporteringen tar også

utgangspunkt i dokumentet «Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon », som

tidligere er lagt fram for kontrollutvalget og angir revisors fokusområder for regnskapsåret

2016.

Revisjonsberetningen
Revisjonsberetningen er datert 13. april 201$ og er en såkalt normalberetning. Dette betyr at

vi ved revisjon av årsregnskapet ikke har avdekket vesentlige feil eller mangler som krevet

forbehold eller presiseringer i revisjonsberetningen.

Særregnskapet
Særregnskapet er vedtatt av styret i foretaket 15. mars 2018 inneholder alle pliktige

oversikter og noter iht. forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning fot

kommunale foretak (foretaksforskriften), forskrift om årsregnskap og årsberetning og

kommunal tegnskapsstandard (KR5) nr. 6.

Vi har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler med hensyn til registrering og

dokumentasjon av regnskapsopplysninger, jf. fotskrift om årsregnskap og årsberetning § 2 og

lov om bokføring.

Driftsregnskapet
Driftsregnskapet viser et netto driftsresultat på kr 1 002 $47 og et regnskapsmessig

mindreforbruk på kr 969 336.

Vi kan ikke se at det har vært foretatt vurdering av kundeford ringer og avsatt for

potensielt tap. Aldersfordelt saldoliste viser at krav eldre enn 90 dager er ca.

kr 107 000.

På Iønnspostene ble det ført fordeling av kostnader. Praksisen medførte oppblåsning

av regnskapet med ca. kr 737 000 og krav om nytt regnskap. Det bør ikke forekomme
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manuelle føringer på lønnspostene. Korrigeringen hadde ingen innvirkning på

resultatet.

lnvesteringsregnskapet

lnvesteringsregnskapet er avsluttet med et udisponert beløp. Det skyldes oppgjør

mellom Kragerø kommune og Kragerø Havnevesen KF om kjøp og salg av

eiendommer i Kirkebukta og Stilnestangen. Inntekten var ikke budsjettert og derfor

heller ikke avsatt.

Det er vesentlig avvik mellom regnskap og regulert budsjett. Vi gjør oppmerksom på

at kravet om realistisk årsbudsjett også gjelder for investeringsregnskapet. Dersom

det ser ut som at det blir store avvik, plikter foretaket å treffe tiltak. Vesentlige avvik

og manglende budsjettregulering kan føre til merknad i revisors beretning. Vi

forutsetter at investeringsbudsjettet ved behov blir regulert for fra mtiden.

Balanseregnskapet
Balansen gir informasjon om foretakets eiendeler, gjeld og egenkapital. Det er derfor

viktig at denne til enhver tid viser mest mulig riktige verdier. Vi har kontrollert at

administrasjonen hat foretatt en gjennomgang av balansepostene iht.

bokføringslovens krav til dokumentasjon. Foretaket har lagt fram noe dokumentasjon

både elektronisk og i papirformat, og noe har revisor måttet etterspørre.

Budsjettkontroll
Revisor skal i henhold til forskrift om revisjon § 3 se etter at beløpene i årsregnskapet

stemmer med regulert budsjett og om det foreligger gyldige bevilgninger for den bruk av

midler som regnskapet viser. Vi har kontrollert om opprinnelig budsjett og

budsjettreguleringer i regnskapet er i henhold til de vedtak som er fattet i styret!

kommunestyret og at årsregnskapet er i samsvar med dette. Det er viktig at vedtak med

økonomiske konsekvenser blir registrert i regnskapssystemet og at nødvendige endringer blir

vedtatt, jf. også kommentarer under drifts- og investeringsregnskapet.

Årsberetningen
Vi har gjennomgått årsberetningen, som er avgitt 15. februar 201$. Vi har kontrollert at den

inneholder pliktige opplysninger i henhold til kommuneloven § 4$ nr. 5, forskrift om

årsregnskap og årsberetning § 10 og KR5 nr. 6. Årsberetningen gir etter vår mening en god

beskrivelse av den økonomiske situasjonen i Kragerø havnevesen KF og inneholder alle

pliktige opplysninger for øvrig.
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Økonomisk internkontroll
Den økonomiske internkontrollen vil ha betydning for foretakets økonomistyring. Mangler
ved intern kontrollen vil kunne medføre risiko for feil i særregnskapet og økt risiko for
økonomiske misligheter. Revisor skal i henhold til forskrift om revisjon § 3 se etter at
foretaket har ordnet den økonomiske internkontrollen på en betryggende måte og med
forsvarlig kontroll. Dersom det avdekkes feil og mangler i de interne rutinene, skal revisor
rapportere dette til kontrollutvalget. Vi har ikke avdekket vesentlige svakheter i den interne
kontrollen i 2017. lnternkontrollen er blant annet sikret ved god arbeidsdeling mellom
foretaket og kommunen som regnskapsfører. Vi vil anbefale at det klargjøres på forhånd
hvem som har ansvaret for de ulike oppgavene ved årsavslutningen slik at det er god
kommunikasjon mellom foretaket, økonomiavdelingen og lønningsavdelingen, og
dokumentasjon bør foreligge samlet.

Oppsummering
Vi mener framstillingen ovenfor er et godt grunnlag for kontrollutvalgets oppfølging av
regnskapsrevisjonen fot 2017.

Vi mener at årsregnskapet ikke inneholder vesentlige feil eller mangler og anbefaler at dette
fastsettes som Kragerø havnevesen KE’s årsregnskap for 2017. Havnestyrets innstilling til
vedtak i sak 4/18 er å avsette mindreforbruket i drift til disposisjonsfond.

Skien, 18. april 2018
Telemark kommunerevisjon IKS

Marianne Rogn
oppd ragsrevisor

oppdragsansvarlig revisor
registrert revisor

kopi til: Kragerø havn evesen KF
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjon av særregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert særregnskapet for Kragerø Havnevesen KF som viser et netto driftsresultat på

kr 1 207 863 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 969 337. Særregnskapet består av balanse per

31. desember 2017, driftsregnskap’ og investeringsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen

og noter til særregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende særregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt

vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Kragerø Havnevesen KF per 31.

desember 2017, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov,

forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,

herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse

standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av særregnskapet. Vi er uavhengige

av foretaket slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre øvrige etiske plikter i samsvar med disse

kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag

for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i foretakets

årsrapport ut over det lovpålagte, men inkluderer ikke særregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av særregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den

øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av særregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det

formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og

Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale foretak viser til regnskapsforskriften § 3.

Det er derfor valgt å bruke begrepene ‘driftsregnskap” og “investeringsregnskap” fremfor begrepene “driftsdel” og

“investeringsdel” som benyttes i vedlegg til forskriften.
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særregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende

inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen

inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så

henseende.

Styret og daglig leders ansvar for særregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,

herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal

regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner nødvendig for å

kunne utarbeide et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av

misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av særregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at særregnskapet som helhet ikke

inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en

revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,

men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i

Norge, herunder lSA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan

oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom

den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som

brukerne foretar basert på særregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder

lSA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i særregnskapet, enten det skyldes

misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere

slike risikoer, og innhentet revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for

vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir

avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan

innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av

intern kontroll.
• opparbeidet vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å

utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi

uttrykk for en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll.

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om

regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i særregnskapet, inkludert

tilleggsopplysningene, og hvorvidt særregnskapet gir uttrykk for de undetliggende

transaksjonene og hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling.

Vi kommuniserer med kontrollutvalget og styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen

og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning

som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne

kontrollen.
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Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om særbudsjett

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger

til grunn for særregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i

særregnskapet stemmer med regulert særbudsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i

årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og

forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet

nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000 «Attestasjonsoppdrag

som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon)), mener vi at

ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av

foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Skien, 13. april 2018
Telemark kommunerevisjon IKS

tID6%
Lisbet Fines
oppdragsansvarlig/registrert revisor Marianne Rogn

oppdragsrevisor

Kopi: Kontrollutvalget
Kragerø Havnevesen KF
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Arkivsak-dok. 18/04793-2 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Kragerø kontrollutvalg 07.05.2018 

 

 

 

   

 

 

Årsregnskap og årsberetning 2017 Kragerø kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget skal etter kontrollutvalgsforskriften § 6 påse at kommunens årsregnskap blir revidert på 

en betryggende måte. På bakgrunn av tidligere fremlagt overordnet revisjonsstrategi for 2017, jevnlig 

rapportering om regnskapsrevisjon i kontrollutvalget, og dokumentasjon fra revisjonen bl.a. i forbindelse 

med revisjonen av kommunens årsregnskap for 2017, mener kontrollutvalget å kunne konkludere med at 

kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte. 

 

Kontrollutvalget oversender til kommunestyret (med kopi til formannskapet) følgende uttalelse til 

Kragerø kommunes årsregnskap 2017: 

 

Kontrollutvalget har behandlet Kragerø kommunes årsregnskap for 2017. Sammen med årsregnskapet 

forelå årsberetning fra rådmannen. Telemark kommunerevisjon IKS har avlagt revisjonsberetning samt 

rapport til kontrollutvalget vedrørende revisjonen av årsregnskapet. 

 

Kragerø kommunes årsregnskap viser et netto driftsresultat på kr 18 625 191 og et regnskapsmessig 

mindreforbruk på kr 3 505 787. Investeringsregnskapet viser et udekket beløp på kr 108 920. 

 

Revisjonsberetningen for Kragerø kommune for 2017 er en såkalt normalberetning. Dette betyr at 

revisjonen ikke har avdekket vesentlige feil eller mangler som krever forbehold eller presiseringer i 

revisjonsberetningen. 

 

Revisjonen peker i sin rapport til kontrollutvalget på enkelte forhold som ikke er så alvorlige og 

vesentlige at de tas med i revisjonsberetningen. Kontrollutvalget forventer likevel at også disse 

forholdene blir fulgt opp i 2018: 

- Kontrollutvalget merker seg revisors kommentarer omkring investeringsregnskapet. Det 

udekkede beløpet skyldes manglende låneopptak i forhold til kommunestyrets vedtak. Videre 

anbefaler revisjonen at kommunen vurderer om kommunens kapasitet er realistisk i forhold til 

planlagte gamle og nye prosjekter i 2018. Revisjonen påpeker at kommunen budsjetterer med 

bruk av ubundne investeringsfond, når disse er brukt opp. Revisjonen kommenterer også at 

enkelte prosjekter viser et merforbruk, men viser til at det er de totale kostnadene til det enkelte 

prosjekt som viser om det er overskridelser og om prosjektet trenger ny behandling i 

kommunestyret. 

- Kontrollutvalget merker seg revisjonens kommentarer omkring virkningen på kommunens 

resultat av at Kragerø Kunstskole AS har hatt problemer i 2017, og at revisjonen ikke kan se at 

det er foretatt noen vurdering av om aksjekapitalen bør nedskrives. 
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- Kontrollutvalget merker seg revisors kommentarer omkring kommunens høye og økende gjeld, 

med den risiko dette medfører. 

- Kontrollutvalget merker seg revisors kommentar om at beskrivelsen av rådmannens økonomiske 

internkontroll fortsatt kunne ha vært mer utdypende i forhold til hvilke tiltak som er iverksatt og 

hvilke tiltak som planlegges iverksatt. Dette er en kommentar som også ble gitt ved revisjonen av 

regnskapet for 2016. 

 

Kontrollutvalget viser til revisjonens konklusjoner og anbefaler at årsregnskapet fastsettes som Kragerø 

kommunes årsregnskap for 2017. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
I henhold til forskrift om kontrollutvalg § 7 skal kontrollutvalget gi en uttalelse om kommunens 

årsregnskap til kommunestyret før det vedtas. Ifølge forskrift om årsregnskap og årsmelding § 10 skal 

kommunens årsmelding fremlegges for kontrollutvalget før det gir sin uttalelse. Kopi av kontrollutvalgets 

uttalelse skal sendes før formannskapet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. 

Kontrollutvalgets uttalelse skal ligge ved saken til behandling i kommunestyret. 

 

Samme forskrift § 6 pålegger kontrollutvalget et ansvar for å påse at kommunens årsregnskap blir revidert 

på en betryggende måte. 

 

Saksopplysninger: 
Årsregnskap er avlagt 14.2.2018 og årsberetning ble fremlagt for revisor 21.3.2018. Fristen for å avlegge 

regnskap er 15.2. og årsberetning 31.3. Telemark kommunerevisjon har avlagt revisors beretning datert 

29.3.2018, og det er en revisjonsberetning uten merknader eller forbehold. Revisor har også utarbeidet en 

rapport om revisjonen av regnskapet for Kragerø kommune til kontrollutvalget datert 30.3.2018. Disse 

dokumentene, sammen med den overordnede revisjonsstrategien som er fremlagt for kontrollutvalget 

tidligere, danner grunnlaget for kontrollutvalgets uttalelse. 

 

Årsregnskapet vil ikke lenger bli trykt opp og sendt ut fra kommunen, men legges ved innkallingen som 

elektronisk vedlegg.  

 

Økonomisjef Åge Aashamar vil presentere årsregnskap og årsberetning 2017 for Kragerø kommune i 

møtet. 

 

Revisor vil redegjøre for revisjonsberetningen og revisjonens rapport til kontrollutvalget vedrørende 

årsregnskapet for 2017. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Telemark kommunerevisjon IKS la i kontrollutvalgets møte 18.9.2017 frem overordnet revisjonsstrategi 

for regnskapsåret 2017. Så langt sekretariatet kan se, har revisjonen fulgt opp intensjonene i den 

overordnede revisjonsstrategien for regnskapsåret 2017. 

 

Selv om revisjonsberetningen er «ren», vil det være naturlig at kontrollutvalget påpeker forhold som 

revisjonen har funnet grunn til å ta med i sin revisjonsrapport til kontrollutvalget, for om mulig å bidra til 

bedre praksis i fortsettelsen. Dette er derfor lagt inn i sekretariatets forslag til uttalelse fra 

kontrollutvalget. 

 

Vedlegg:  

Rapport til KU for Kragerø kommune 2017 

Revisors beretning 2017 Kragerø kommune 

Årsregnskap 2017 Kragerø kommune 

Årsberetning 2017 Kragerø kommune 
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Rapport om revisjon av regnskapet for Kragerø kommune for 2017

Kommuneloven § 78 nr. 5 sier at revisor skal rapportere resultatene av sin revisjon og kontroll til

kontrollutvalget. Denne rapporten er utarbeidet for å forklare vår revisjon av årsregnskapet bedre

enn det som fremgår av revisjonsberetningen. Rapporteringen tar også utgangspunkt i dokumentet

«Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon», som tidligere er lagt fram for kontrollutvalget

og angir revisors fokusområder for regnskapsåret 2017.

Revisjonsberetningen
Revisjonsberetningen er datert 13. april 2018 og er en såkalt normalberetning. Dette betyr at vi ved

revisjon av årsregnskapet ikke har avdekket vesentlige feil eller mangler som krever forbehold eller

presiseringer i revisjonsberetningen.

Under avsnittet «Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet» er det redegjort mer

detaljert om enkelte elementer i det utførte revisjonsarbeidet. Dette er revisjonshandlinger som også

har vært utført tidligere, men som nå rapporteres i revisjonsberetningen.

Årsregnskapet
Årsregnskapet ble framlagt av rådmannen 19. februar 2018 og inneholdt alle pliktige oversikter og

noter iht. forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard (KR5) nr. 6. Vi

har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler med hensyn til registrering og dokumentasjon av

regnskapsopplysninger, jf. forskrift om årsregnskap og årsberetning § 2 og lov om bokføring.

Driftsregnskapet
Driftsregnskapet viser et netto driftsresultat på kr 18 625 191 og et regnskapsmessig

mindreforbruk på kr 3 505 787.

Kragerø kunstskole AS har hatt økonomiske problemer og ikke vært i stand til å betale husleie

til kommunen. Kommunestyret vedtok etter hvert å ettergi skolens gjeld kr 3 595 087 og

fordringer kr 917 530. Ettergivelse av skolens fordringer er ført som tap og har påvirket

driftsregnskapet tilsvarende.

Kommunalområdene har hatt god budsjettkontroll i 2017 og avvikene er prosentvis

forholdsvis små. Helse og omsorg har et lite merforbruk i forhold til budsjett, mens øvrige

kommunalområder har mindreforbruk. For Helse og omsorg vil oppgjør for ressurskrevende
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tjenester påvirke regnskapet. Estimert tilskudd avviker ofte fra endelig oppgjør. For øvrig gir
rådmannen en fyldig redegjørelse for budsjettavvik både generelt og for
virksomhetsområdene.

Kommunen skal foreta avstemming av dataoverføring mellom regnskapssystemet og
underliggende fagsystemer. Likeledes gjelder det undersystemer til kommunens
faktureringssystem. Avstemming mellom systemene kunne vært bedre.

• lnvesteringsregnskapet
lnvesteringsregnskapet er avsluttet med udekket kr 108 920. Det udekkede beløpet skyldes
manglende låneopptak.

Det er foretatt en budsjettregulering på slutten av året, men enkelte poster i
regnskapsskjema 2 A burde også vært regulert, f.eks. mottatte avdrag og refusjoner. Vi ser at
reguleringen på slutten av året er forholdsvis stor og kommunen bør derfor vurdere om
kommunens kapasiteten er realistisk sett i forhold til planlagte gamle og nye prosjekter i
2018. Rådmannen har i sin årsmelding forklart avvik mellom budsjettert og regnskapsførte
anleggsmidler, samt bruk av lånemidler. Rådmannen har en målsetting om å gjennomgå alle
investeringsprosjekter på nytt slik at de vil være mer realistisk budsjettert i forhold til antatt
fra md rift.

Når budsjettet vedtas må det være dekning for vedtaket. For 2017 budsjetterte kommunen
bruk av ubundne fond ut over det kommunen hadde på fond pr. 31.12. Kommunen har pr.
31.12. 2017 i sin helhet brukt opp sine ubundne investeringsfond, men vi ser at også for 201$
er det budsjettert bruk av ubundne investeringsfond.

I regnskapsskjema 2B ser vi at enkelte prosjekter har merforbruk, her nevnes prosjekt 311,
43049, 43064 og 43096 totalt ca. kr 20 millioner. Det er normalt uproblematisk dersom
finansieringen blir dekket av andre prosjekter som etter planen ikke er kommet så godt i
gang. Det er den totale kostnadsrammen for det enkelte prosjekt som vil være avgjørende i
vurderingen om det er overskridelser eller ikke, og om prosjektet trenger ny behandling i
komm unestyret.

• Balanseregnskapet
Balansen gir informasjon om kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital. Det er derfor viktig
at denne til enhver tid viser mest mulig riktige verdier. Vi har kontrollert at administrasjonen
har foretatt en gjennomgang av balansepostene iht. bokføringslovens krav til dokumentasjon.
Kommunen velger å legge fram dokumentasjonen elektronisk. Noe dokumentasjonen må
revisor fortsatt etterspørre, men det er bedring.

Som tidligere nevnt har Kragerø kunstskole AS hatt økonomiske problemer. Aksjekapitalen er i
realiteten tapt. Vi kan ikke se at det er foretatt vurdering om aksjekapitalen bør nedskrives.
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Økonomisk situasjon

• Netto resultatgrad (forholdet mellom netto driftsresultat og driftsinntekter) for Kragerø
kommune er 1,9 ¾. Dette er positivt sett i forhold til nivået staten v/Teknisk beregningsutvalg
(TBU) har satt for en sunn økonomi med 1,75 i kommunene.

• Kommunens gjeld er økende og utgjør nå over 1 milliard kroner. Evnen til å betjene
lånegjelden kan vises ved å se lånegjeld i forhold til driftsinntekter. Tallet er på 110,8 ¾ i 2017
mot 111 % i 2016. Begge disse størrelsene er høyere enn sammenlignbare kommuner,
Telemark og landet for øvrig.

• Kragerø kommune beregner minimum låneavdrag etter vektet modell, og for 2017 gir det
kr 29 millioner. Som en mulig sammenligning har kommunen bokført mer enn kr46 millioner
i avskrivninger, I forslag til ny kommunelov skal kommunene skal betegne minimumsavdrag
etter en såkalt forenklet modell, og kommunen må påregne større kostnader på avdrag enn i
dag. Økende gjeld, sammen med økte avdrag og eventuelle økte rentekostnader kan komme
til å bli krevende for kommunen.

• Kommunens likviditet er stram, men utviklingen er god. Kasse/bank har økt og utgjør nær
kr 100 millioner pr. 31.12.17. Likviditetsgrad 3 er kasse/bank sett i forhold til kortsiktig gjeld.
Tallet skal helst være større enn 0,5. Våre beregninger viser at tallet for 2017 er 0,6 mot 0,5 i
2016.

• Det er viktig at kommunen opparbeidet seg frie fondsmidler for å møte uforutsette
utgiftsøkninger og sviktende inntekter. Ifølge TBUs anbefalinger bør disposisjonsfondet
utgjøre 4,5 % av brutto driftsinntekter. Kragerø kommunes disposisjonsfond 2017 utgjør 3,3 ¾
av brutto driftsinntekter mot ca. 2 % i 2016. Kommunen har som målsetting å bygge opp
disposisjonsfondet framover.

Vi viser for øvrig til rådmannens egne analyser av den økonomiske situasjonen i årsberetningen.

Budsjettkontroll
Revisor skal i henhold til forskrift om revisjon § 3 se etter at beløpene i årsregnskapet stemmer med
regulert budsjett og om det foreligger gyldige bevilgninger for den bruk av midler som regnskapet
viser. Vi har kontrollert at opprinnelig budsjett og budsjettreguleringer i regnskapet er i henhold til de
vedtak som er fattet i kommunestyret og at årsregnskapet er i samsvar med dette. Vi har ikke funnet
vesentlige avvik.

Finansforvaltning
Vi har kontrollert om kommunens finansrapportering er i henhold til vedtatt finansreglement, jf.
forskrift om finansforvaltning. Vi har også kontrollert om finansplasseringene er i henhold til
strategien i finansreglementet. Vi har ikke funnet vesentlige avvik.

Årsberetningen
Vi fikk fremlagt årsberetningen 23. mars 2017. Vi har kontrollert at regnskapstallene er konsistente
med årsregnskapet og at den inneholder pliktige opplysninger i henhold til kommuneloven § 48 nr. 5,
forskrift om årsregnskap og årsberetning § 10 og KRS nr. 6. Årsberetningen har et eget avsnitt om
kommunens internkontroll, herunder økonomisk internkontroll. Beskrivelsen av den økonomiske
internkontrollen kunne vært mer utdypende i forhold til hvilke tiltak som er iverksatt og hvilke tiltak
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Rådmannens økonomiske internkontroll

Rådmannens internkontroll er en viktig del av egenkontrollen og er med på å sikre kvalitet og

effektivitet i tjenesteproduksjonen, at lover og regler etterleves og at uønskede hendelser unngås.

Den økonomiske internkontrollen vil også ha betydning for kommunens økonomistyring. Mangler ved

internkontrollen vil kunne medføre risiko for feil i årsregnskapet og også kunne medføre økt risiko for

økonomiske misligheter.

Revisor skal i henhold til forskrift om revisjon § 3 se etter at kommunen har ordnet den økonomiske

internkontrollen på en betryggende måte og med forsvarlig kontroll. Dersom det avdekkes feil og

mangler i de interne rutinene, skal revisor rapportere dette til kontrollutvalget. Vi har dette året hatt

fokus på skillet drift/investering, oppholdsbetaling på SF0 og barnehage, kommunale gebyrer for

vann, avløp, renovasjon og feling, samt lønn og sykelønnsrefusjon.

Det er viktig å ha god oversikt over bygg/anlegg som kan bli rammet av justeringsreglene i

merverdiavgiftsloven. Vi synes det er positivt at kommunen har anskaffet et elektronisk system for å

løse dette. Dessverre har endringer som har skjedd i 2017 ikke blitt oppdatert.

Rutiner og kontroller for oppholdsbetaling for SF0 og barnehage synes å fungere godt. Det samme er

tilfelle for rutiner og kontroller ved lønn og sykelønnsrefusjon.

Misligheter
Det er viktig at kommunen har rutiner for å forebygge og avdekke misligheter. Vi har årlig møte med

kommunens ledelse, med fokus på etiske retningslinjer, saksbehandlingsregler, antikorrupsjon mv. Vi

har også kontinuerlig fokus på dette i vår revisjon av regnskapet. Vårt inntrykk er at kommunen tar

dette på alvor og søker systemer/rutiner som ivaretar dette.

Særattestasjoner og rådgivning

Vi utfører årlig en del attestasjonsoppgaver for kommunen. Noen attestasjoner blir utført i henhold til

lov og forskrift og andre i henhold til krav fra eksterne tilskudds-givere Felles for dem alle er at vi

følger internasjonale standarder for attestasjonsoppdrag.

Følgende særattestasjoner er gjennomført det siste året:

• Mva. kompensasjon
• Spillemidler
• Ressurskrevende brukere
• Regionale utviklingsmidler

• Kommunalt rusarbeid
• Refinansiering og låneopptak

• Diverse kompetansetilskudd

• Fattigdomsmidler

Vi yter også rådgivningstjenester til administrasjonen, både i form av større utredninger og løpende

enkeltspørsmål.
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Oppsummering
Vi mener framstillingen ovenfor kan være et godt grunnlag for kontrollutvalgets oppfølging av

regnskapsrevisjonen for 2017. Forhold av betydning som ikke er endelig avklart ved avslutningen av

revisjonen for 2017, vil bli fulgt opp i forbindelse med revisjonen for 2018.

Vi mener at årsregnskapet ikke inneholder vesentlige feil eller mangler og anbefaler at dette

fastsettes som Kragerø kommunes årsregnskap for 2017. Mindreforbruket må disponeres i

kommunens kommende årsbudsjett.

Skien, 18. april 2018
Telemark kommunerevisjon IKS

Yfl
Lisbet fl nes ft
oppdragsansvarlig /registrert revisor Marianne Rogn

o ppd ragsreviso r

vedlegg: revisjonsberetning

kopi til: rådmann Inger Lysa
kommunalsjef Åge Aashamar
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Kragerø kommunes årsregnskap som viser kr 606 435 214 til fordeling drift og et

regnskapsmessig mindreforbruk på kr 3 505 787. Årsregnskapet består av balanse per

31. desember 2017, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret

avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige

regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt

vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Kragerø kommune per

31. desember 2017, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med

lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag fot konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,

herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse

standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige

av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar

med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som

grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Administrasjonssjefen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i

kommunens årsrapport, ut over det lovbestemte kravet i KL § 48, 5. ledd, men inkluderer ikke

årsregnska pet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den

øvrige informasjonen.
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I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det

formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og

årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende

inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen

inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så

henseende.

Administrasjonssjefens ansvarfor årsregnskapet

Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,

herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal

regnskapsskikk i Norge. Administrasjonssjefen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner

nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken

som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke

inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en

revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,

men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i

Norge, herunder SA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan

oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom

den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke Økonomiske beslutninger som

brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder

ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes

misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere

slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for

vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir

avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan

innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av

intern kontroll.
• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å

utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi

uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll.

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om

regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av adm inistrasjonssjefen er

rimelige.
• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert

tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende

transaksjonene og hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling.

Vi kommuniserer med kontrollutvalget og administrasjonssjefen blant annet om det planlagte omfanget

av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold

av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i

den interne kontrollen.



12/18 Årsregnskap og årsberetning 2017 Kragerø kommune - 18/04793-2 Årsregnskap og årsberetning 2017 Kragerø kommune : Revisors beretning 2017 Kragerø kommune

i: •L
•I TELEMARK

KOMMUNEREVISJON 11<5 3

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om budsjett

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger

til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i

årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i

årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og

forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet

nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag fISAE) 3000

«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell

informasjon)>, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering

og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i

Norge.

Skien, 13. april 2018
Telemark kommunerevisjon IKS

Lisbet Fines U
oppd ragsa nsva rlig/registrert revisor Ma ria nne Rogn

oppdragsrevisor

Kopi: Kontrollutvalget
Formannskapet
råd mann
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1. UNDERSKRIFTSBLAD 
 

Med dette avlegges Kragerø kommunes regnskap for 2017. 

 

Regnskapet inneholder: 

 

Driftsregnskapet  

Investeringsregnskapet 

Balanseregnskapet 

Forskriftsbestemte noter til regnskapet 

Noter i henhold til andre kommunale regnskapsstandarder 

Øvrige noteopplysninger etter god kommunal regnskapsskikk 

 

som vedlegg: Regnskapshefte med detaljert Driftsregnskap fordelt på      

ansvar-funksjon-konto, detaljert Investeringsregnskap fordelt på prosjekt-ansvar-funksjon-konto og 

detaljert Balanseregnskap. 

                                  

Når revisjonsberetning og uttalelse fra kontrollutvalget foreligger, blir disse en del av den samlede 

saksfremstilling til kommunestyrebehandling av regnskapet 3. mai 2018. 

 

Kragerø, 31. desember 2017 

     19.februar 2018 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________    ______________________ 

Turid Andersen                                                                     Inger Lysa 

Regnskapsleder      Rådmann 
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2. RÅDMANNENS KOMMENTAR  
 

Etter kommunelovens § 48 skal det avlegges et årsregnskap og en årsberetning.  Regnskapsforskriften 

setter nærmere krav om innholdet i årsregnskapet, mens det ikke er gitt spesielle krav til innhold og 

redegjørelse i årsberetningen utover pkt. 5 i nevnte paragraf. Begge emner er imidlertid utdypet i KRS 

nr. 6 – noter og årsberetning. 

 

Det er vanlig at de økonomiske resultatene blir presentert på en mer verbal og illustrativ måte i 

årsberetningen sett i forhold til årsregnskapet. I denne regnskapsoppstillingen har vi lagt inn noen 

utfyllende kommentarer og forklaringer som går utover bestemmelsene i regnskapsforskriften. 

 

I tillegg til de forskriftsmessige notene til regnskapet, er det utarbeidd noter etter andre kommunale 

regnskapsstandarder og noter etter god kommunal regnskapsskikk. 

 

Fristen for å avlegge årsregnskapet er 15. februar og fristen for årsberetningen er 31. mars.  Imidlertid 

skal begge behandles i samme kommunestyremøte, men som separate saker. 

 

Regnskapet er avlagt 19. februar med rapportering av KOSTRA tall til myndighetene og dette 

utarbeidede regnskapsdokumentet. Regnskapet er samme dag oversendt til revisor og er i henhold til 

regelverket offentlig fra dette tidspunkt. 

 

Forskriften angir at regnskapet skal vises på samme detaljeringsnivå som kommunestyret har vedtatt 

årsbudsjettet på.  Dette samsvarer i hovedtrekk med pkt. 3.1 til 3.4 i innholdsfortegnelsen: 

regnskapsskjema 1A og 1B og regnskapsskjema 2A og 2B. Det er laget en egen oppstilling i det 

detaljerte regnskapsheftet over et modifisert regnskapsskjema 1 A (pkt. 3.1) knyttet opp mot enhetenes 

rammer som samsvarer med budsjettdokumentet og tertialrapportene. 

 

I kommunens interne kontoplan bokføres det på tre nivåer: ansvar-konto-funksjon (+ prosjekt i 

investeringsregnskapet).  Som trykt vedlegg til årsregnskapet er det utarbeidd et regnskapshefte på dette 

nivået. Hovedutvalgene har vedtatt budsjettet for de enkelte enheter på nivået enhet og konto. For Enhet 

for kultur inngår dimensjonen ansvar også i det vedtatte budsjettet. 
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3. REGNSKAP 2017 
 

 

3.1 Regnskapsskjema 1 A – Drift 
  REGNSKAP 

2017 

REGULERT 

BUDSJETT 

2017 

OPPRINNELI

G 

BUDSJETT 

2017 

REGNSKAP 

2016 

1 Skatt på inntekt og formue 246 803 988 242 951 000 242 951 000 238 907 612 

2 Ordinært rammetilskudd 329 513 040 334 007 000 328 007 000 318 670 579 

3 Skatt på eiendom 42 306 140 42 952 000 41 652 000 40 956 213 

4 Andre direkte eller indirekte 

skatter 

 

202 908 

 

203 000 

 

186 000  

 

203 089 

5 Andre generelle statstilskudd 45 299 023 43 868 000 42 271 000 44 508 896 

6 Sum frie disponible inntekter 664 125 099 663 981 000 655 067 000 643 246 389 

      

7 Renteinntekter og utbytte 3 031 053 2 804 000 1 390 000 3 855 948 

8 Gevinst finansielle instrumenter 0 0 0 0 

9 Renteutgifter, provisjoner og 

andre finansutgifter 

 

16 097 535 

 

17 362 829 

 

17 962 829 

 

17 565 697 

10 Tap finansielle instrumenter 0 0 0 0 

11 Avdrag på lån 29 504 000 29 384 000 27 887 000 29 244 295 

12 Netto finansinntekter/-utgifter -42 570 482 -43 942 829 -44 459 829 -42 954 044 

      

13 Til dekning av tidligere års 

regnskapsmessige merforbruk 

0 0 0 1 970 189 

14 Til ubundne avsetninger 20 496 844 20 496 821 10 341 621 19 454 357 

15 Til bundne avsetninger 16 487 543 203 000 186 000 10 996 449 

16 Bruk av tidligere års 

regnskapsmessige mindreforbruk 

10 155 223 10 155 200   0 13 554 322 

17 Bruk av ubundne avsetninger 7 491 110 7 491 110     2 021 110   1 349 066 

18 Bruk av bundne avsetninger 6 239 761 2 181 563 2 394 563 5 021 416 

19 Netto avsetninger -13 098 293 -871 948 -6 111 948 -12 496 191 

20 Overført til 

investeringsregnskapet 

 

2 021 110 

 

2 021 110 

 

 2 021 110  

 

0 

21 Til fordeling drift 606 435 214 617 145 113 602 474 113 587 796 154 

      

22 Sum fordelt til drift  602 929 427 617 145 113 602 474 113 577 640 931 

      

23 Regnskapsmessig mindre- 

forbruk 

3 505 787         0 0 10 155 200  
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3.2 Regnskapsskjema 1 B – Fordeling på rammeområdene 
 

Område/kommunalområde 

Regnskap 

     2017 

Budsjett 

2017 

Opprinnelig 

budsjett 

Regnskap   

2016 

Politisk virksomhet 7 736 581 8 105 626 8 705 626 5 962 629 

Omstillingsprogrammet 500 000 500 000 0 0 

Rådmannen 
   herav: Tilskudd 

   herav: Næringsaktivitet   

16 315 168 
11 225 332 

1 406 892 

17 536 632 
11 335 461 

2 584 196 

17 471 090 
11 335 461 

2 584 196 

16 715 591 
11 021 202 

2 023 991 

Stab og Støtte 36 620 519 36 661 765 34 639 225 32 864 597 

Oppvekst 223 448 721 223 616 465 219 101 543 220 606 165 

Samfunn 103 802 412 105 731 295 102 625 718 98 030 115 

  Selvkost VARF -17 672 297 -12 036 811 -12 203 027 -17 942 396 

  Selvkost Bygg og areal -1 011 978 -578 122 -641 575 -1 830 940 

Helse og omsorg 239 260 883 234 076 836 224 581 356 218 098 140 

Lønnsjusteringspott 0 -90 410 6 172 320 0 

*90 Felles inntekter/utgifter 

Diverse inntekter/utgifter ført 

90 som oversikten og som 

ikke fremkommer i skjema 1 

A 

34 545 125 000 125 000 101 569 

**Korreksjon mellom 1a/1b  -6 105 127 3 496 837 1 896 837 5 035 461 

Sum  602 929 427 617 145 113 602 474 113 577 640 931 

 

*Spesifikasjon av «Felles inntekter/utgifter 

Diverse inntekter/utgifter ført på denne «90 Felles inntekter/utgifter» som etter regelstyrt oppstilling ikke 

skal fremkomme i skjema 1 A. 

 

 Enhet Regnskap 2017 Budsjett 2017 Opprinnelig 

budsjett 2017 

90 Felles inntekter/utgifter    

 11950 Avgifter,gebyrer,lisenser 17 211   

 14500 Overføringer til kommune 

14700 Overføringer til andre 

932 550 

26 250 

1 000 000 

0 

1 000 000 

0 

 18902 Konsesjonskraftinntekter -941 466 -875 000 -875 000 

Sum 34 545                125 000 125 000 

 

**Spesifikasjon av «Korreksjon mellom 1a/1b.» Tabellen under viser hva som er ført på 

kommunalområdene/budsjettområdene i tabell 1B men som også er tatt med i tabell 1A iht. regelstyrt 

obligatorisk oppstilling.  

 

 Kommunalområde/Budsj.område Regnskap 2017 Budsjett 2017 Opprinnelig 

budsjett 2017 

 Politisk virksomhet    

 15000 Rentekostnader 

Omstillingsprogrammet 

279 0 0 

 

 15500 Avsetning til bundne fond 

18100 Andre statlige overføring 

1 190 186 

0 

0 

-1 600 000 

0 

0 
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 Kommunalområde/Budsj.område Regnskap 2017 Budsjett 2017 Opprinnelig 

budsjett 2017 

19500 Bruk av bundne fond 

Rådmannen 

15500 Avsetning til bundne fond 

18100 Andre statlige overføring 

19500 Bruk av bundne fond 

Stab og støtte 

15000 Rentekostnader 

15001 Forsinkelsesrenter 

15500 Avsetning til bundne fond 

19000 Renteinntekter 

19500 Bruk av bundne fond 

Samfunn 

15500 Avsetning til bundne fond 

19500 Bruk av bundne fond 

Helse og omsorg 

15500 Avsetning til bundne fond 

18100 Andre statlige overføring 

19500 Bruk av bundne fond 

Oppvekst 

15500 Avsetning til bundne fond 

18105 Integreringstilskudd flyktn 

19500 Bruk av bundne fond 

Selvkostområdet 

15001 Forsinkelsesrenter 

15500 Avsetning til bundne fond 

 

-7 306 

 

310 000 

0 

-243 614 

 

223 

443 

5 531 779 

-68 188 

-2 088 746 

 

1 294 373 

-819 603 

 

2 346 990 

-211 628 

-1 186 417 

 

584 194 

-125 500 

-474 566 

 

2 228 

70 000 

0 

 

                           0 

-1 200 000 

0 

 

0 

0 

0 

-150 000 

-100 000 

 

0 

-273 837 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

-173 000 

0 

 

0 

-1 200 000 

0 

 

0 

0 

0 

-150 000 

-100 000 

 

0 

-273 837 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

-173 000 

Sum alle områder 6 105 127 -3 496 837 -1 896 837 
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3.3 Regnskapsskjema 2 A – Investeringer 
 Regnskap Budsjett Opprinnelig Regnskap 

 2017 2017 Budsjett 2016 

   2017  

Investeringer i anleggsmidler 116 988 833 144 904 341 83 830 000 176 184 019 

Utlån og forskutteringer 19 177 382 15 854 913 5 800 000 2 189 209 

Kjøp av aksjer og andeler 2 493 837 2 500 000 2 500 000 2 612 214 

Avdrag på lån 3 203 044 1 500 000 1 500 000 4 866 808 

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 

Avsetninger 148 379 4 671 110 4 671 110 3 446 172 

Årets finansieringsbehov 142 011 474 169 430 364 98 301 110 189 298 422 

Finansiert slik:     

Bruk av lånemidler 102 584 757 144 156 812 72 210 000 144 688 461 

Inntekter fra salg av anleggsmidler 2 394 368 2 500 000 2 500 000 7 308 511 

Tilskudd til investeringer 0 0 0 2 926 445 

Kompensasjon for merverdiavgift 12 984 653 11 747 529 12 620 000 14 248 404 

Mottatte avdrag på utlån og 

refusjoner 

15 853 951 1 650 000 1 650 000 9 558 666 

Andre inntekter 4 790 323 4 000 000 4 000 000 5 403 514 

Sum ekstern finansiering 138 608 053 164 054 341 92 980 000 184 134 002 

Overført fra driftsregnskapet 2 021 110 2 021 110 2 021 110 0 

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 

Bruk av avsetninger 1 273 391 3 354 913 3 300 000 5 164 420 

Sum finansiering 141 902 553 169 430 364 98 301 110 189 298 422 

     

Udekket investeringsregnskapet -108 920                   0                   0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Regnskapsskjema 2 B på neste side viser hvilke prosjekter linjen ”Investeringer i 

anleggsmidler” kr 116 988 833 er benyttet til. 
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3.4 Regnskapsskjema 2 B – Fordeling på investeringsprosjekter 
 Regnskap Budsjett Opprinnelig Regnskap 

 2017 2017 Budsjett 2016 

   2017  

099 Ombygging Marienlyst 39 398 39 399 0 68 414 

125 IKT i skolen  2 140  1 637 142 

1300 Utskiftning PC’er 

2013-2017 

 

0 

 

500 064 

 

500 000 

 

512 178 

15003 Elektronisk 

skjemakatalog 

 

0 

 

586 101 

 

0 

 

0 

15004 IKT i skolen 2017-21 1 752 510 1 910 718 1 850 000 0 

15006 Innfordringssystem 533 079 523 556 0 365 667 

15007 Biblioteksystem 491 354 1 453 454 600 000 0 

15008 IKT kulturskolen 16 147 382 714 0 125 401 

15009 Internettportalløsning 1 195 142 1 950 000 1 400 000 105 606 

15013 Pasientalarm signalanl 274 124 183 183 1 150 000 602 

15014 Oppgradering 

serverpark 2015-2018 

 

553 740 

 

702 173 

 

600 000 

 

354 131 

15015 Kontorstøtteverktøy 1 011 777 1 011 777 1 000 000  

15019 Årlige oppdateringer 

VISMA økonomisystem 

0 200 000 200 000 326 557 

15020 Mobil tilgang 

omsorgs-EPJ 

 

86 744 

 

500 000 

 

 

 

583 958 

15021 IKT læringssenteret 198 589 200 456 200 000 369 544 

15022 Moduler HRM lønn 95 296 424 200  75 800 

15023 Oppgradering av sak 

og arkivsystemet 

 

422 468 

 

465 464 

  

554 536 

15024 Mobilt barnevern 324 885 500 0000  49 071 

15025 Programvarelisenser 

Microsoft 

 

484 026 

 

1 950 000 

  

502 520 

15026 IKT sikkerhet 10 125 50 000 150 000  

15032 IAM 

Identifiseringssystem 

 

93 088 

 

0 

  

15039 KGV konkurranse- 

gjennomføringsverktøy 

 

34 576 

 

0 

  

15301 Vedtatt nedjustering 

2016 investeringer 

 

0 

 

-3 500 000 

 

-3 500 000 

 

194 Nytt intranett 51 480 51 480  0 

196 Soneovervåkning 

vannforbruk 

 

0 

 

-72 000 

  

188 380 

300 Vann skjærgården 0 3 173 060 2 000 000 4 530 

301 UV Grøtvann 465 530 1 423 814  1 448 673 

302 Avløp skjærgården 0 2 054 305 2 000 000 4 500 

323 Nødnett Legevakta 0 128 536  78 149 

332 Fornyelse  

kartverk/geovekst  

 

553 179 

 

559 505 

  

100 000 
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 Regnskap Budsjett Opprinnelig Regnskap 

 2017 2017 Budsjett 2016 

   2017  

339 Rehabilitering 

Frydensborgveien 

 

0 

 

3 567 477 

  

71 211 

340 Utvidelse Stabbestad 

barneskole 

 

0 

 

203 469 

  

1 304 502 

40001 GPDS utstyr geodata 0 49 750  249 750 

40002 Programvare 

eiendomstaksering 

 

117 047 

 

125 000 

  

0 

425 Sentrifuger renseanlegg 35 255 176 908  814 341 

43000 Opprusting veier 

2014-2017 

 

1 314 685 

 

1 177 408 

 

-1 000 000 

 

716 172 

43001 Innvendig 

rehabilitering Kragerø 

Biograf 

 

 

1 094 541 

 

 

3 134 913 

  

 

5 030 148 

43003 Uteområde Feierheia 0 229 740  210 451 

43004 Akustikk Rådhuset 0 66 935  0 

43008 Rehabilitering 

el.anlegg 2014-2017 iht. 

pålegg 

 

 

434 393 

 

 

564 335 

 

 

250 000 

 

 

558 375 

43009 EPC investeringer 2 074 351 974 392 1 450 000 1 388 895 

43011 Overvannshåndtering 

(veg) 2012-2016 

 

51 353 

 

51 353 

 

 

 

496 855 

43012 Rassikring veger tom 

2016 

 

91 377 

 

2 588 689 

 

-500 000 

 

1 695 257 

43014 Felles møteplasser 

2013-2016 

 

0 

 

1 343 774 

  

312 451 

43015 Flislegging Kragerø 

svømmehall 

 

76 257 

 

76 257 

  

23 905 

43016 Tiltak knyttet til 

trafikksikkerhetsplanen 

 

850 017 

 

2 096 795 

  

228 493 

43018 Opprusting kommunal 

trapper 

 

0 

 

545 753 

  

320 013 

43019 Tankbil brann/VARF 88 250 1 189 238  3 131 388 

43021 Rehabilitering vann og 

avløp 2011-2014 

 

0 

 

21 273 

  

2 387 094 

43022 Flytte Helle 

renseanlegg til byen 

 

0 

 

-18 000 

  

23 053 

43024 Innføring nødnett 54 986 54 986  2 608 

43026 Låssystem kommunale 

bygg 2014-2017 

 

61 786 

 

700 951 

 

300 000 

 

44 857 

43029 Svømmehallen 203 974 203 974  0 

43030 Presteboligen 

Vestheiveien 33 

 

519 325 

 

553 149 

  

0 

43031 Kragerø brannstasjon 103 149 103 149  741 076 

43038 PLS driftskontroll 0 700 001  184 887 



12/18 Årsregnskap og årsberetning 2017 Kragerø kommune - 18/04793-2 Årsregnskap og årsberetning 2017 Kragerø kommune : Årsregnskap 2017 Kragerø kommune

Kragerø kommune  Regnskap 2017 

 

 

12 

 

 

 

 Regnskap Budsjett Opprinnelig Regnskap 

 2017 2017 Budsjett 2016 

   2017  

43042 Almannabrygge 

Bleikmyrhola Portør 

 

128 297 

 

158 099 

  

41 901 

43043 Stillnestangen nord 

(grunnerhverv mm.) 

 

0 

 

-2 198 125 

  

150 000 

43047 Fundament og 

pumpearrangement  

 

8 075 

 

150 000 

  

0 

43048 Maskinpark teknisk 727 369 1 200 000 400 000 588 266 

43049 Utvide/forsterke veg 

Barthebrygga 

 

11 797 179 

 

10 787 819 

  

10 332 921 

43050 Skåtøyveien 4 447 292 5 000 000 10 000 000 3 830 230 

43052 Hellekirken barnehage 0 1 400 000  1 871 164 

43057 Siritun barnehage 357 467 357 467  113 470 

43060 Rehabilitering 

vann/avløp 2015-2018 

 

305 173 

 

305 173 

  

561 396 

43061 Kommunale boliger 4 820 004 4 819 479  0 

43062 Boligfelt Sollia Vest 0 500 000 500 000  

43063 Utbedringer Sannidal 

skole 

 

14 478 399 

 

11 842 349 

 

10 800 000 

 

1 324 473 

43064 Utrykningsbil brann 9 623 5 009 115  5 999 493 

43066 Befalsbil brann 18 041 1 000 000 1 000 000  

43067 Båt 

Skjærgårdstjenesten 

 

2 937 750 

 

-800 000 

  

0 

43070 Vei/tilkomst Grøtvann 170 052 1 000 000 1 000 000  

43073 El ladestasjon bil 42 414 466 867  0 

43074 Karlegging fare og 

risikosoner (ras) 

 

16 767 

 

0 

  

43077 

Septikktømmestasjoner båt 

 

1 490 466 

 

2 200 000 

  

0 

43082 Sannidal u-skole 95 103 85 683  77 535 

43083 Marienlyst brann-

/ledelys 

 

13 883 

 

314 783 

  

70 205 

43084 Idrettshallen-

sportsgulv 

 

1 168 052 

 

1 250 000 

 

1 250 000 

 

43085 Tilkoble nye 

abonnenter i eksisterende 

boligområder 

 

 

1 076 712 

 

 

1 239 594 

 

 

2 000 000 

 

 

60 406 

43086 Måle inn og registrere 

ledningsnettet  

 

0 

 

341 940 

  

59 953 

43087 Omlastingsbygg og 

gjenvinningsstasjon 

 

0 

 

98 350 

  

8 401 650 

43088 

Rehabilitering/omlegging 

avløp Symreveien 

 

 

0 

 

 

173 040 

  

 

26 960 
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 Regnskap Budsjett Opprinnelig Regnskap 

 2017 2017 Budsjett 2016 

   2017  

43089 SD 

styring/overvåkningssystem 

 

744 738 

 

770 457 

  

797 083 

43090 Gatelys utskiftn EPC 330 979 0  0 

43091 Nye vegskilt 0 118 500  58 427 

43092 Siritun bhg 3 211 0   

43093 Rømerverven BH 0 65 745  1 065 745 

43096 Infrastruktur 

Kirkebukta 

 

645 970 

 

0 

  

7 312 288 

43097 Kommunale veier 1 143 727 1  785 361  613 764 

43098 Gamle SFO Kalstad 0 195 341  54 659 

43101 Brann ATV m/henger 10 198 10 198  242 343 

43103 Lydisolering Helle sk 186 503 186 502  0 

43104 Personalrom Kragerø 

skole 

 

260 275 

 

260 275 

 

250 000 

 

43105 Sannidal u-s ventilasjo 3 832 142 3 106 241 2 000 000 393 759 

43106 Lydisolering Siritun 0 130 313  119 687 

43113 Inngangsparti k. bygg 0 274 215 200 000 125 785 

43114 Feiemaskin gater 777 450 777 450 1 500 000  

43115 Redskapsbærer 1 470 658 1 470 658 1 250 000  

43116 Fasade/isolering 

grendehus 

 

107 505 

 

500 000 

  

0 

43117 Brann og 

sikkerhetsutsyr 

 

433 765 

 

362 362 

 

300 000 

 

43121 Ballbinge Sannidal bh 0 212 359  437 641 

43123 Parkeringssystem/ 

Parkeringsautomater 

 

0 

 

249 493 

 

1 250 000 

 

256 797 

43125 Avløpsrensing 

Jomfruland 

 

1 249 979 

 

2 629 589 

  

9 370 411 

43126 Vann/avløp Risør 

grense 

 

208 255 

 

1 000 000 

 

1 000 000 

 

43129 Kilsledning 18 821 522 15 372 977 10 000 000 6 810 643 

43133 Sannidal skole 

huskestativ 

 

0 

 

91 951 

  

0 

43135 Jernbanebygget 71 695 5 504 720  -500 

43138 Ombygg Haug Bros 283 764 278 430  256 251 

43139 Toalett Stråholmen 113 397 190 945  9 055 

43140 Rehabilitering 

Jernbanebygget 

 

64 574 

 

6 866 

  

10 495 

43141 Ombygg Sykehuset 6 625 734 3 500 000  2 034 276 

43142 Omlokalisering 

kommunale virksomheter 

 

5 434 

 

3 000 000 

  

0 

43143 UPS til pasientalarm 141 250 0 350 000  

43145 Betalingssystemer 

Svømmehall etc. 

 

126 281 

 

200 000 

 

200 000 
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 Regnskap Budsjett Opprinnelig Regnskap 

 2017 2017 Budsjett 2016 

   2017  

43146 Røykvernutstyr 114 046 150 000 150 000  

43148 Overvannhåndtering 

veg 

 

189 348 

 

970 633 

500 000  

43151 Sammenslåing 

barnevern 

 

944 332 

 

928 150 

 

1 000 000 

 

43152 Utbedring avvik 

tilfluktsrom 

 

2 139 124 

 

1 000 000 

 

1 000 000 

 

43155 Bymiljøpakke 1 279 034 2 000 000 3 000 000  

43156 Oppgradering 

Tårnbryggeveien 

 

31 559 

 

-325 000 

 

-325 000 

 

43448 Sikkerhetsutbedring 

fasade Kragerø skole 

 

110 383 

 

250 000 

  

43508 Åsvik ferjekai 781 131 0   

46004 Kartverk 

lekkasjesøkning 

 

130 239 

 

500 000 

  

46007 Redusere fremmed 

vann/overløp 

 

130 239 

 

400 000 

  

46009 Investeringer 

renseanlegg 

 

127 539 

 

79 435 

  

46010 Driftsovervåkning 3 730 0   

46011 Rehabilitering 

vann/avløp 

 

5 842 819 

 

11 524 516 

  

46024 Gjenoppbygging Kil 

renseanlegg 

 

5 233 689 

 

0 

  

46030 Kontainerbil 

renovasjon 

 

1 035 000 

 

0 

  

46031 Tilbringerbil 

renovasjon 

 

150 000 

 

0 

  

505 Leiligheter til flyktninger 0 -713 885  0 

58000 Fagsystem legevakta 0 147 144  0 

605 Automatisk klokkering. 500 000 500 000 500 000 400 000 

606 Gressklipper kirkegård 100 000 100 000 100 000 100 000 

620 Traktor kirkegården 380 000 380 000 380 000  

622 Kistekjøle Kragerø 

kapell 

 

100 000 

 

100 000 

 

100 000 

 

807 Mva komp investeringer 0 125 000 125 000  

Diverse tilbakeførte 

budsjettmidler pr 8.12.2017 

som blir rebudsjettert/flyttede 

prosjektmidler som ikke blir 

listet her 

  -24 950 000  

Diverse avsluttede prosjekter 

i 2017 ikke opplistet her mht. 

2016 tallene  

    

84 814 246 
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 Regnskap Budsjett Opprinnelig Regnskap 

 2017 2017 Budsjett 2016 

   2017  

 

 
116 988 833 144 904 341 83 830 000 176 184 019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Regnskapsskjema 2 B er spesifikasjonen av ”Investeringer i anleggsmidler” i 

regnskapsskjema 2 A. basert på 2017 transaksjonene både i regnskap og budsjett. 

 

Noen investeringsprosjekter går gjerne over flere år.  En bedre oversikt over slike 

finnes derfor i note 5.5 Investeringsoversikt 

 

Investeringsbudsjettet ble nedregulert ved kommunestyrevedtak 8.12.2017 med 

tilsvarende oppregulering pr 1.1.2018. Noen av investeringsbudsjettene ovenfor 

fremkommer derfor med negative beløp pr 31.12, men blir som nevnt reversert 

1.1.2018. 
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3.5 Balanseregnskap 
EIENDELER Regnskap 2017 Regnskap 2016 

Anleggsmidler:   

Faste eiendommer og anlegg                   Note 6.4  1 046 612 675 986 727 696 

Utstyr, maskiner og transportmidler        Note 6.4 81 372 976 71 801 832 

Utlån 39 138 743 26 704 274 

Konserninterne langsiktige fordringer 0 0 

Aksjer og andeler                                    Note 4.5 41 294 222 38 830 385 

Pensjonsmidler                                        Note 4.2  951 623 796 884 161 985 

          Sum anleggsmidler 2 160 042 413 2 008 226 171 

Omløpsmidler:   

Kortsiktige fordringer 65 306 224 63 073 294 

Konserninterne kortsiktige fordringer    Note 4.4 0 0 

Premieavvik                                            Note 4.2 57 219 521 59 130 385 

Aksjer og andeler 0 0 

Kasse, bankinnskudd 99 826 502 83 368 463 

          Sum omløpsmidler 222 352 247 205 572 142 

          SUM EIENDELER 2 382 394 660 2 213 798 313 

   

EGENKAPITAL OG GJELD   

Egenkapital:   

Disposisjonsfond                                     Note 4.6 31 558 034 18 552 300 

Bundne driftsfond                                    Note 4.6 31 156 761 20 908 979 

Ubundne investeringsfond                       Note 4.6 0 1 272 890 

Bundne investeringsfond                         Note 4.6 7 938 882 7 791 004 

Endringer i regnskapsprinsipper 1992-08  Note 6.7 -10 003 460 -10 003 459 

Regnskapsmessig mindreforbruk            Note 6.7 3 505 787 10 155 223 

Regnskapsmessig merforbruk 0 0 

Kapitalkonto                                            Note 4.7 -53 128 459 -92 840 646 

Udekket i inv.regnskap                            Note 6.7 -108 920  

          Sum egenkapital 10 918 626 -44 163 709 

Langsiktig gjeld:   

Pensjonsforpliktelser                               Note 4.2 1 160 842 452 1 118 480 681 

Ihendehaverobligasjonslån                      Note 6.6 854 747 000 666 447 000 

Sertifikatlån                                             Note 6.6 141 700 000 271 225 000 

Andre lån                                                 Note 6.6 63 249 062 64 091 535 

          Sum langsiktig gjeld 2 220 538 514 2 120 244 216 

Kortsiktig gjeld:   

Annen kortsiktig gjeld 144 697 198 125 753 099 

Konsernintern kortsiktig gjeld                 Note 4.4  144 745 4 737 742 

Premieavvik                                             Note 4.2 6 095 578 7 226 965 

          Sum kortsiktig gjeld 150 937 520 137 717 806 

   

          SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2 382 394 660 2 213 798 313 
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EIENDELER Regnskap 2017 Regnskap 2016 

MEMORIAKONTI   

Ubrukte lånemidler 7 809 665 19 619 422 

Andre memoriakonti 8 112 785 10 567 981 

Motkto for memoriakontiene -15 922 451 -30 187 403 

          SUM MEMORIAKONTI 0 0 

 

3.6 Økonomisk oversikt – Drift 
 Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 

 2017 budsjett budsjett 2016 

  2017 2017  

Driftsinntekter     

Brukerbetalinger 22 627 066 21 602 462 22 626 500 22 400 167 

Andre salgs- og leieinntekter 118 548 659 113 023 363 113 843 291 116 605 951 

Overføring med krav til motytelse 148 701 532 95 807 130 92 490 130 119 293 049 

Rammetilskudd 329 513 040 334 007 000 328 007 000 318 670 579 

Andre statlige overføringer 45 299 023 43 868 000 42 271 000 44 508 896 

Andre overføringer 2 092 766 875 000 875 000 767 790 

Skatt på inntekt og formue 246 803 988 242 951 000 242 951 000 238 907 612 

Eiendomsskatt 42 306 140 42 952 000 41 652 000 40 956 213 

Andre direkte og indirekte skatter 202 908 203 000 186 000 203 089 

     Sum driftsinntekter 956 095 123 895 288 955 884 901 921 902 313 347 

     

Driftsutgifter     

Lønnsutgifter 509 380 261 487 879 141 480 582 191 475 173 248 

Sosiale utgifter 132 733 991 133 182 439 136 312 952 126 018 034 

Kjøp av varer og tjenester som 

inngår i tjenesteproduksjonen 

124 547 291 108 001 561 106 875 621 116 603 127 

Kjøp av tjenester som erstatter 

tjenesteproduksjonen 

60 247 008 64 487 507 60 237 507 61 086 334 

Overføringer 71 519 881 55 082 420 48 480 763 60 978 353 

Avskrivninger 46 108 102 45 000 000 45 000 000 40 684 498 

Fordelte utgifter -3 725 434 -270 000 -270 000 -3 255 990 

     Sum driftsutgifter 940 811 100 893 363 068 877 219 034 877 287 604 

     

     Brutto driftsresultat 15 284 022 1 925 887 7 682 887 25 025 742 

     

Finansinntekter     

Renteinntekter, utbytte og 

eieruttak 

3 031 053 2 804 000 1 390 000 3 855 948 

Gevinst på finansielle 

instrumenter (omløpsmidler) 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Mottatte avdrag på utlån 258 516 160 000 160 000 264 358 

    Sum eksterne finansinntekter 3 289 569 2 964 000 1 550 000 4 120 306 

     

Finansutgifter     
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 Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 

 2017 budsjett budsjett 2016 

  2017 2017  

Renteutgifter, provisjoner og 

andre finansutgifter 

16 097 535 17 362 829 17 962 829 17 565 697 

Tap på finansielle instrumenter 

(omløpsmidler) 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Avdragsutgifter 29 504 000 29 384 000 27 887 000 29 244 295 

Utlån 454 967 250 000 250 000 369 140 

     Sum eksterne finansutgifter 46 056 502 46 996 829 46 099 829 47 179 132 

     

    Resultat eksterne finans-     

    Transaksjoner -42 766 933 -44 032 829 -44 549 829 -43 058 826 

Motpost avskrivninger -46 108 102 -45 000 000 -45 000 000 40 684 498 

    Netto driftsresultat 18 625 191 2 893 058 8 133 058 22 651 414 

Interne finanstransaksjoner     

Bruk av tidligere års regnskaps-

messige mindreforbruk 

10 155 223 10 155 200 0 13 554 322 

Bruk av disposisjonsfond 7 491 110 7 491 110 2 021 110 1 349 066 

Bruk av bundne fond 6 239 761 2 181 563 2 394 563 5 021 416 

    Sum bruk av avsetninger 23 886 094 19 827 873 4 415 673 19 924 804 

     

Overført til 

investeringsregnskapet 

2 021 110 2 021 110 2 021 110 0 

Dekning av tidligere års 

regnskapsmessige merforbruk 

0 0 0 1 970 189 

Avsetninger til disposisjonsfond 20 496 844 20 496 821 10 341 621 19 454 357 

Avsetninger til bundne fond 16 487 543 203 000 186 000 10 996 449 

    Sum avsetninger 39 005 497 22 720 931 12 548 731 32 420 995 

     
Mindreforbruk   3 505 787 0 0 10 155 223 

     

 

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter bør over tid være minst 1,75 % 

for å reflektere en sunn og bærekraftig økonomi. I 2017 var netto driftsresultat på 1,9 

 % (se graf nedenfor).  Snittet for årene 2008 til 2017 ligger på 0,75 % for Kragerø. 
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3.7 Økonomisk oversikt – Investering 
 Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 

 2017 budsjett budsjett 2016 

Inntekter     

Salg av driftsmidler og fast eiendom 2 364 368 2 500 000 2 500 000 7 308 511 

Andre salgsinntekter 4 777 353 4 000 000 4 000 000 5 382 842 

Overføringer med krav til motytelse 12 415 526 0 0 2 459 616 

Kompensasjon for merverdiavgift 12 984 653 11 747 529 12 620 000 14 248 404 

Statlige overføringer 0 0 0 0 

Andre overføringer 0 0 0 2 926 445 

Renteinntekter, utbytte og eieruttak 12 970 0 0 20 672 

          Sum inntekter 32 554 871 18 247 529 19 120 000 32 346  490 

Utgifter     

Lønnsutgifter 4 068 044 1 800 000 1 800 000 3 081 076 

Sosiale utgifter 1 226 935 470 000 470 000 642 722 

Kjøp av varer og tjenester som inngår 

i kommunal tjenesteproduksjon 

98 634 998 143 699 341 82 625 000 156 161 127 

Kjøp av tjenester som erstatter 

kommunal tjenesteproduksjon 

485 067 0 0 1 879 871 

-4,00%

-3,00%

-2,00%

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Oppnådd netto driftsresultat

ønsket netto driftsresultat

UTVIKLINGEN AV NETTO 
DRIFTSRESULTAT 2008 -2017
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 Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 

 2017 budsjett budsjett 2016 

Overføringer 14 064 653 1 205 000 1 205 000 15 644 939 

Renteutgifter, provisjoner og andre 

finansieringsutgifter 

 

                  0 

 

0 

 

0 

 

                  0 

Fordelte utgifter -1 490 865 -2 270 000 -2 270 000 -1 225 717 

          Sum utgifter 116 988 833 144 904 341 83 830 000 176 184 019 

Finanstransaksjoner     

Avdragsutgifter 3 203 044 1 500 000 1 500 000 4 866 808 

Utlån 19 177 382 15 854 913 5 800 000 2 189 209 

Kjøp av aksjer og andeler 2 493 837 2 500 000 2 500 000 2 612 214 

Dekning av tidligere års udekket 

merforbruk 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Avsetninger til ubundne 

investeringsfond 

0 4 671 110 4 671 110 2 500 000 

Avsetninger til bundne invest. fond 148 379 0 0 946 172 

       Sum finansieringstransaksjoner 25 022 641 24 526 023 14 471 110 13 114 403 

     

       Finansieringsbehov 109 456 603 151 182 835 79 181 110 156 951 932 

Dekket slik:     

Bruk av lån 102 584 757 144 156 812 72 210 000 144 688 461 

Salg av aksjer og andeler 30 000 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån 3 438 425 1 650 000 1 650 000 7 099 051 

Overføringer fra driftsregnskapet 2 021 110 2 021 110 2 021 110 0 

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 

Bruk av disposisjonsfond 0 0 0                   0 

Bruk av ubundne investeringsfond 1 272 890 3 354 913 3 300 000 3 544 944 

Bruk av bundne driftsfond 0 0 0 0 

Bruk av bundne investeringsfond 500 0 0 1 619 476 

        Sum finansiering 109 347 683 151 182 835 79 181 110 156 951 932 

        Udekket -108 920 0 0 0 

4. FORSKRIFTSBESTEMTE NOTER TIL REGNSKAPET 

4.1 Endring arbeidskapital 
 2017 2016 

Anskaffelse av midler:   

Inntekter driftsdel 956 095 123 902 313 347 

Inntekter investeringsdel 32 541 901   32 325 818 

Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 109 355 721   155 928 490 

            Sum anskaffelse av midler 1 097 992 744 1 090 567 655 

   

Anvendelse av midler:   

Utgifter driftsdel 894 702 998 836 603 106 

Utgifter investeringsdel 116 988 833 176 184 019 

Utgifter ved eksterne finansieringstransaksjoner 70 930 764 56 847 363 

            Sum anvendelse av midler 1 082 622 596 1 069 634 489 
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 2017 2016 

   

Endringer i arbeidskapital:   

Anskaffelser – anvendelse av midler (1 097 992 744 – 1 082 622 596) 15 370 148 20 933 166 

Endringer i ubrukte lånemidler (minke) -11 809 757 -75 078 461 

            Sum endring arbeidskapital (auke i 2017,minke i 2016) 3 560 391 -54 145 295 

   
Fra balansen 31/12 2016 31/12 2017 Endring 2017 Endring 2016 

Kortsiktig fordring 63 073 293 65 306 224 2 232 931 10 568 585 

Premieavvik 59 130 385 57 219 521 -1 910 864 -2 359 613 

Obligasjonsfond 0 0 0 0  

Kasse, bank 83 368 463 99 826 502 16 458 039 -49 680 889 

Endring omløpsmidler fra 2016 til 2017 (auke  2017) 16 780 106 -41 471 917 

Kortsiktig gjeld 130 490 841 144 841 942 14 351 101 14 036 400 

Premieavvik 7 226 965 6 095 578 -1 131 387 -1 363 022 

Endring kortsiktig gjeld fra 2016 til 2017 (økning) 13 219 714 12 673 378 

Sum endring arbeidskapital (auke i 2017) 3 560 392 -54 145 295 

 

 

4.2 Pensjonsforpliktelser 
Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens 

Pensjonskasse (SPK) som sikrer de ansatte ytelsesbasert pensjon. Pensjonsordningen omfatter alders-, 

uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon. Pensjonsordningene sikrer alders- og 

uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66 % sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med 

utbetalinger fra folketrygden.   

 

Regnskapsføring av pensjon. 

Arbeidskapitalen er definert som omløpsmidler minus kortsiktig gjeld (vist i tabellen 

nedenfor) Kommuneregnskapet er et finansielt orientert regnskap med fokus på 

bevilgninger (driftsregnskapet + investeringsregnskapet blir kalt bevilgningsregnskapet).  

Kommunen har ikke anledning til å ta opp lån for å dekke driften.  Det er kommunestyrets 

ansvar at kommunen har tilstrekkelig arbeidskapital.  Rapporten viser årets endring av 

arbeidskapital som et resultat av kontantstrømmen korrigert for endring i ubrukte 

lånemidler som avspeiler seg i arbeidskapitalen.. Denne rapporten som viser endringene i 

arbeidskapitalen på to måter, dokumenterer også at regnskapet viser korrekt bokføring av 

”anskaffelser av midler” og korrekt bokføring av ”anvendelse av midler”. 
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Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er 

beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. 

Pensjonsleverandørene i sine årlige faktureringer av forfalt pensjonspremie, forholder seg til Lov om 

foretaksforsikring med underliggende forskrifter for å beregne årets premie.  Forskjellen mellom betalt 

pensjonspremie (beregnet ut fra Lov om foretakspensjon) og beregnet pensjonskostnad (beregnet ut fra 

andre lover og forskrifter), betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet 

med tilbakeføring igjen de neste 15 årene slik Kragerø har valgt å gjøre det. For premieavvik som har 

oppstått fra 2011 og senere, er amortiseringstiden 10 år. For premieavvik oppstått i 2014 og senere, er 

amortiseringstiden 7 år. 

Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i 

balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld. 

 

KLP’ s pensjonskostnader  

  

KLP's pensjonskostnader 2016  2017 

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 42 029 230  43 591 837 

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse                                                                                    37 022 838  38 631 177 

Brutto pensjonskostnad                                                                               79 052 068  82 223 014 

Forventet avkastning på pensjonsmidlene                                                                                -33 965 214  -36 080 424 

Netto pensjonskostnad                                                                                45 086 854  46 142 590 

Sum amortisert premieavvik                                                                           7 243 475  8 092 189 

Administrasjonskostnad/Rentegaranti                                                                  3 112 059  3 311 083 

Samlet kostnad 55 442 388  57 545 862 

 

Årets netto pensjonskostnad er nåverdien av årets pensjonsopptjening tillagt rentekostnader av påløpte 

pensjonsforpliktelser, fratrukket forventet avkastning på pensjonsmidlene. Netto pensjonskostnad tillagt 

administrasjonskostnad og sum amortisert premieavvik utgjør samlet pensjonskostnad. 

 

Premieavvik                                                                                          2016  2017 

Innbetalt premie/tilskudd (ekskl. adm.)                                                               51 027 870  53 932 734 

Netto pensjonskostnad                                                                                -45 086 854  -46 142 590 

Premieavvik                                                                                          5 941 016  7 479 061 

    

Sats for aga arbeidsgiveravgift 14,1 %  14,1 % 

AGA av premieavvik 837 683  1 054 548 

 

Hvis innbetalt premie/tilskudd overstiger netto pensjonskostnad, skal premieavviket inntektsføres og 

balanseføres mot kortsiktig fordring. Virkningen i regnskapet blir dermed at det utgiftsføres et lavere 

beløp enn den faktiske innbetalte premie/tilskudd, nemlig pensjonskostnaden. Hvis innbetalt 

premie/tilskudd er lavere enn netto pensjonskostnad, skal premieavviket utgiftsføres og balanseføres mot 

kortsiktig gjeld. Virkningen i regnskapet blir dermed at det utgiftsføres et høyere beløp enn den faktiske 

innbetalte premie/tilskudd. 

 

Akkumulert og amortisert premieavvik                                                                         2017 

Akkumulert premieavvik                                                                               45 766 191 

Årets premie avvik 7 479 061 

Sum amortisert premieavvik til føring                                                                -8 092 189 
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Akkumulert premieavvik                                                                               45 153 063 

AGA av amortisert premieavvik -1 140 999 

 

 

Balanseførte størrelser 31.12.2016  31.12.2017 

   ESTIMAT ESTIMAT 

Brutto påløpt forpliktelse                                                                           946 461 415  987 961 176 

Pensjonsmidler                                                                                       781 720 995  848 229 035 

Netto forpliktelse før arb.avgift                                                                    164 740 420  139 732 141 

 

 

 

 

Spesifikasjon av brutto pensjonsforpliktelser IB - estimat  2017 

Brutto pensjonsforpl. IB 1.1 - estimat i fjor samt fisjon/fu                                         946 461 415 

Estimatavvik forpliktelse IB 1.1                                                                     -7 824 415 

Faktisk forpliktelse                                                                                 938 637 000 

Årets opptjening                                                                                     43 591 837 

Rentekostnad                                                                                         38 631 177 

Utbetalinger                                                                                         -32 898 838 

Brutto pensjonsforpliktelse UB 31.12                                                                 987 961 176 

    

Spesifikasjon av brutto pensjonsmidler UB - estimat  2017 

Brutto pensjonsmidler IB 1.1                                                                         781 720 995 

Estimatavvik midler IB 1.1                                                                           9 704 803 

Faktiske pensjonsmidler                                                                              791 425 798 

Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)                                                               56 932 734 

Administrasjonskostnad/Rentegaranti                                                                  -3 311 083 

Utbetalinger                                                                                         -32 898 838 

Forventet avkastning                                                                                 36 080 424 

Brutto pensjonsmidler UB 31.12                                                                       848 229 035 

 

 

Estimert størrelser, faktiske størrelser og estimatavvik 

Det skal foretas en ny beregning av de pensjonsforpliktelser som ble balanseført i foregående års 

regnskap. Ved ny beregning skal oppdaterte grunnlagsdata og årets forutsetninger legges til grunn. 

Avviket mellom avlagte tall for pensjonsforpliktelser i foregående år og ny beregning kalles årets 

estimatavvik for pensjonsforpliktelser. Avviket mellom avlagte tall for pensjonsmidlene i foregående år 

og faktiske pensjonsmidler kalles årets estimatavvik for pensjonsmidlene. 

 

Forutsetninger 

Følgende forutsetninger ligger til grunn for beregningen. Det er for 2017 anvendt dødelighetstabellen 

K2013F og KLP Uføretariff 

 

Økonomiske forutsetninger 2016  2017 

Årlig avkastning 4,60%  4,50% 

Diskonteringsrente                                                                                   4,00 %  4,00 % 
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Lønnsvekst                                                                                           2,97 %  2,97 % 

G-regulering                                                                                         2,97 %  2,97 % 

Pensjonsregulering                                                                                   2,20 %  2,20 % 

Forventet avkastning                                                                                 4,60 %  4,50 % 

Amortiseringstid                                                                                     7  7 

 

 

AFP Uttak 

Kostnader knyttet til AFP er avhengig av hvor mange i hvert årskull som tar ut AFP. Det er bare ansatte 

som er i arbeid helt fram til pensjonering som har rett til AFP. Dette er det tatt hensyn til i beregningen 

av AFP forpliktelsen. 

For arbeidstakere med 65 års aldersgrense antar vi at 33 prosent av de som kan ta ut AFP tar ut pensjon 

når de fyller 62 år. For arbeidstakere med 70 års aldersgrense antar vi at 45 prosent av de som kan ta ut 

AFP tar ut pensjon når de fyller 62 år. 

 

Frivillig avgang 

Det er antatt at noen arbeidstakere vil slutte i jobben: 

 

 

Frivillig avgang i Sykepleierordningen i % 

Alder i år  <20 20-25  26-30    31-40  41-49  50-55    >55 

Avgang      25    15  10    6   4   3     0 

Fradrag*      0,4     0,2  0,1 
* Fradraget gjøres for hver årgang i aldersgruppen 

 

Frivillig avgang for Fellesordningen i % 

Alder i år  <24 24-29  30-39  40-49  50-55  >55 

Turn-over     25   15   10   5  3  0   

 

Antall personer i ordningen 01.01.2016  01.01.2017 

Aktive                                                                                        968  991 

Oppsatte                                                                                      700  759 

Pensjonister                                                                           588  616 

Gj.snittlig pensjonsgrunnlag, aktive                                                                 325 750  336 111 

Gj.snittlig alder, aktive                                                                            45,09  45,09 

Gj.snittlig tjenestetid, aktive                                                                      9,79  9,73 

 

 

STATENS PENSJONSKASSE 

PENSJONSKOSTNAD 2016  2017 

Årets opptjening, service cost  8 233 847   8 598 410 

Rentekostnad  5 185 919   5 324 173 

Brutto pensjonskostnad  13 419 766   13 922 583 

Forventet avkastning     -4 024 346       -3 971 384  

Netto pensjonskostnad      9 395 420        9 951 199  

Sum amortisert premieavvik        -170 039          -133 041  

Avregning for tidligere år                 -                     -    
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Administrasjonskostnad         264 240   286 660 

Samlet kostnad (inkl. administrasjon)      9 489 621       10 105 128  

    

PREMIEAVVIK 2016  2017 
Forfalt premie (inkl. administrasjon og 
avregning)      9 918 644       10 035 104  

(Herav avregning, inkl adm, for 2015)           -308 338                       -    

Administrasjonskostnad        -264 240          -286 660 

Netto pensjonskostnad     -9 395 420       -9 951 199  

Premieavvik         258 984          -203 065  

    

    

AMORTISERING AV PREMIEAVVIK  2016  2017 

Beregnet premieavvik året før      1 775 530           258 984  

Amortisering av fjorårets premieavvik         253 647             36 998  

Amortisering av premieavvik fra tidligere år        -423 686          -170 039  

Sum amortisert premieavvik til føring        -170 039          -133 041  

    

PENSJONSFORPLIKTELSE 2016  2017 

Brutto påløpt forpliktelse 31.12   143 067 746     147 026 900  

Pensjonsmidler 31.12  -102 440 990    -103 394 671  

Netto forpliktelse før arb.avgift 31.12     40 626 756       43 632 228  

    

    

 ESTIMATAVVIK PENSJONSFORPLIKTELSER  2017 

 Faktisk forpliktelse IB 1.1      133 104 317  

 Estimert forpliktelse IB 1.1     -143 067 746  

 Estimatavvik forpliktelse IB 1.1.        -9 963 429  

    

 ESTIMATAVVIK PENSJONSMIDLER   2017 

 Faktiske pensjonsmidler IB 1.1       -89 675 153  

 Estimerte pensjonsmidler IB 1.1      102 440 990  

 Estimatavvik pensjonsmidler IB 1.1.       12 765 837  

 

Pensjonskostnader for lærere i grunnskolen 

Økonomiske forutsetninger    2017   2016 

 Diskonteringsrente    4,00 %   4,00 % 

 Forventet lønnsvekst    2,97 %   2,97 % 

 Forventet G-regulering/pensjonsregulering 2,97 %   2,97 % 

 Forventet avkastning    4,20 %   4,30 % 
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4.3 Garantiansvar 
 Garantiansvar pr 

31.12.2017 

Garantiansvar 

pr 31.12.2016 

Garantien utløper 

Husbanken/Kragerø kommunale 

Boligstiftelse 
   

Del av lån omsorgsboliger 

Tangeheia 2 

   

og Kragerø seniorsenter, Skrubben                    2 757 866             3 339 645 01.02.2023 

Husbanken/Stiftelsen Hellekirken      

Lån til Hellekirken                       141 763                157 500  

    

Kommunalbanken/Kragerø 

kommunale Boligstiftelse 

   

Lån til omsorgsboliger Stabbestad 2 285 400 2 637 000 01.02.2024 

Lån til omsorgsboliger Sjåen                    1 833 880             1 986 720 02.08.2029 

Lån til omsorgsboliger Furubo 

(Helle I) 

                 7 820 859             8 289 808 26.06.2031 

Lån til omsorgsboliger Sannidal                  9 396 558            9 632 936 30.12.2032 

Lån til omsorgsboliger Helle (II)                  12 717 264          13 012 899 22.08.2033 

Lån til omsorgsboliger Biørnebo                   3 412 037            3 489 996 02.01.2035 

Lån til omsorgsboliger Holt                    2 709 080            2 844 540 15.09.2037 

Lån til omsorgsboliger  6 210 000 6 440 000 15.08.2044 

Lån til omsorgsboliger  866 680 933 340 13.11.2030 

Lån til omsorgsboliger  2 800 000 2 900 000 13.11.2045 

    

Kommunalbanken/Delecto AS    

Lånenr. 20040278                     487 500               562 500 03.06.2024 

Lånenr. 20040279                   1 137 500             1 312 500 03.06.2024 

Lånenr. 20010040                   2 000 050             2 266 710        24. 03.2025 

    

KLP/Kragerø Fjordbåtselskap    

Lånegaranti til fergekjøp K50/04                  13 335 000          14 097 000 30.04.2035 

    

Sum garantiansvar 69 911 437 73 903 094  

 

Garantiansvaret er hovedstolen på de respektive lån som det er gitt garanti for. De fleste 

garantierklæringer er utstedt slik at kommunen også hefter for misligholdte renter og påløpte renter. På 

garantien til ”omsorgsboliger Tangeheia 2” er garantien fast på 4 mill. uavhengig av lånet som p.t. er 

lavere. 

 

  



12/18 Årsregnskap og årsberetning 2017 Kragerø kommune - 18/04793-2 Årsregnskap og årsberetning 2017 Kragerø kommune : Årsregnskap 2017 Kragerø kommune

Kragerø kommune  Regnskap 2017 

 

 

27 

 

 

 

4.4 Fordringer og gjeld til kommunale virksomheter 
 

Noten omfatter kommunale foretak etter § 11 i Kommuneloven samt interkommunalt samarbeid etter 

kommuneloven § 27 som fører eget særregnskap. 

 

 
*Konsernintern 

 

4.5 Aksjer og andeler 
Aksjer/andeler i: Balanseført 

 verdi 2016 

Balanseført 

 verdi 2017 

Eventuell 

markeds 

verdi * 

Kommunens 

eierandel 

Telemarksreiser AL 10 000                  10 000 0            1 % 

Kragerø Energi Holding AS  10 000 000           10 000 000  100 % 

Delecto  AS               500 000                500 000  100 % 

Langøybrua AS                 20 000                  20 000 0     9 % 

Kragerø kunstskole AS            3 600 000             3 600 000  100 % 

Stilnestangen Nord AS 30 000                           0  100 % 

     Sum aksjer 14 160 000        14 130 000   

Andre eierandeler     

IKA Kongsberg 282 360                282 360   

Vekst i Grenland IKS** 0                           0  9 % 

Kragerø Fjordbåtselskap IKS 2 150 155             2 150 155  50 % 

Telemark interkommunale 

næringsfond 

 

              127 000 

 

               127 000 

  

Telemark kommunerevisjon 

IKS 

                47 979                  47 979  4 % 

Telemark kontrollutvalg                  33 500                  33 500   

Andel studentboliger 

Sogn,Oslo 

                  8 000                    8 000   

Egenkapitalinnskudd KLP          22 021 391           24 515 228   

    Sum andre eierandeler          24 670 385       27 164 222   

    Sum finansielle   

    anleggsmidler                                                     

         

 38 830 385 

        

          41 294 222 

  

* Markedsverdi er vanskelig å stipulere for disse selskapene.  Det antas at kun Kragerø Energi Holding AS med datterselskap 

har en markedsverdi som lar seg omsette.  For Telemarksreiser AL er verdien satt til 0 fordi det er vedtektsbestemt at eierne 

mister egenkapitalinnskuddet ved å trekke seg ut.  Den matematiske egenkapitalverdien av de øvrige selskap er ikke oppgitt. 

2017 2016 2017 2016 2017 2016

*Kragerø Havnevesen KF 48 000 637 780 925 875 4 435 628

*Kragerø kirkelige fellesråd 2 521 302 114

Kragerø Fjordbåtselskap IKS 1 000 000 181 120 246 778

Telemark kommunerevisjon IKS 0 0 0 0

Telemark kontrollutvalgssekr. IKS 0 0 0 0

Grenlandskommunenes innkjøpssamarbeid 58 250 115 667 102 397

Vekst i Grenland IKS 0 0 5 160 0

Tekst

Fordringer Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld
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**Kragerø kommune har sin relative eierandel i Vekst i Grenland IKS, men har ikke innbetalt egenkapital 

 

4.6 Avsetninger og bruk av avsetninger 
 

  Regnskap Budsjett Opprinnelig 

budsjett 
Regnskap 

  2017 2017 2017 2016 

Avsetninger  40 638 553 25 167 931 15 012 731  46 022 390 

Bruk av avsetninger  -25 159 484  -10 846 913 -5 321 110  -25 089 

224 

Til avsetning senere år  -108 920 0 0 0 

         Netto avsetninger  15 370 149 14 321 907 9 691 621 20 933 166 

 

 

Disposisjonsfond 

 Regnskap 2017 Årsbudsjett Opprinnelig B Regnskap 

2016 

Beholdning 1.1.2017 18 552 300    

Avsetninger til fond 20 496 844 20 496 821 10 341 621 19 454 357 

Bruk av fond 7 491 110 7 491 110 2 021 110 1 349 066 

Bruk av disposisjonsfond i 

investeringsregnskapet 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Beholdning 31.12.2017 31 558 034    

 

Ubundet investeringsfond 

 Regnskap 2017 Årsbudsjett Opprinnelig B Regnskap 

2016 

Beholdning 1.1.2017 1 272 890    

Avsetninger til fond 0 4 671 110 4 671 110 2 500 000 

Bruk av fond 1 272 890 3 354 913 3 300 000 3 544 944 

Beholdning 31.12.2017 0    

 

Bundne driftsfond 

 Regnskap 2017 Regnskap 2016 

Beholdning 1.1.2017 20 908 979  

Avsetninger til fond 16 487 543 10 996 449 

Bruk av fond 6 239 761 5 021 416 

Bruk av bundne driftsfond i 

investeringsregnskapet 

 

0 

 

0 

Beholdning 31.12.2017 31 156 760  

 

Bundne investeringsfond 

 Regnskap 2017 Regnskap 2016 

Beholdning 1.1.2017 7 791 004  

Avsetninger til fond 148 379  946 172  

Bruk av fond 500 1 619 476 

Beholdning 31.12.2017 7 938 883   
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Bundne fond kommer fra avsetninger som ikke står til kommunestyrets frie 

disposisjon. Fondene er øremerkede et eller annet formål bestemt av tilskudd/ gave 

giver eller som følge av forskrifter (for eksempel VAR selvkostfond). 

 

De forskjellige bundne driftsfond og bundne investeringsfond fremgår av det 

detaljerte regnskapshefte. 
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4.7 Oppstilling av kapitalkontoen 
Oppstillingen er i eksakte verdier, kroner og ører. 

KAPITALKONTO       

1.1.2017 Balanse -92 840 645,74   

(underskudd i kapital)     

Debetposteringer i 
året:   Kreditposteringer i året:   

Salg av fast eiendom og 
anlegg 0,00 

Aktivering av fast eiendom og 
anlegg 92 742 043,00 

Nedskrivninger fast 
eiendom 0,00 Oppskriving av fast eiendom 

0,00 

Avskriving av fast 
eiendom og anlegg 32 857 064,00   0,00 

Salg av utstyr, maskiner 
og transportmidler 0,00 

Aktivering av utstyr, maskiner 
og transportmidler 23 379 251,00 

Nedskrivning av utstyr, 
maskiner og 
transportmidler 0,00 

Oppskriving av utstyr, 
maskiner og transportmidler 0,00 

Avskrivninger av utstyr, 
maskiner og 
transportmidler 13 808 106,00 Kjøp av aksjer og andeler 2 493 837,00 

Salg av aksjer og 
andeler 30 000,00 

Oppskrivning av aksjer og 
andeler 0,00 

Nedskrivning av aksjer 
og andeler 0,00 Utlån formidlings/startlån 19 312 811,32 

Avdrag på 
formidlings/startlån 3 138 425,45 Utlån sosial lån 454 967,00 

Avdrag på sosial lån 258 515,60 Utlån egne midler 0,00 

Avdrag på utlånte egne 
midler 150 000,00     

Avskrivning sosial utlån 35 236,30 Oppskriving utlån 0,00 

Avskrevet andre utlån 3 615 702,00 Avdrag på eksterne lån 32 707 044,00 

Bruk av midler fra 
eksterne lån 102 584 757,00 

Urealisert kursgevinst 
utenlandslån 0,00 

Urealisert kurstap 
utenlandslån 0,00 UB Pensjonsmidler (netto) 67 461 811,00  

UB Pensjonsforpliktelse 
(netto) 45 458 915,00 Estimatavvik pensjonsmidler 0,00 

Aga 
pensjonsforpliktelse -3 097 144,00 

Reversering nedskriving av 
fast eiendom 0,00 

Estimatavvik 
pensjonsforpliktelse 0,00 

Reversering nedskriving av 
utstyr, maskiner og 
transportmidler 0,00 

        

  31.12.2017 Balanse -53 128 458,68  

  (underskudd i kapital)   

 

 

4.8 Salg av finansielle anleggsmidler 
Noten som skal redegjøre for eventuelle salg av finansielle anleggsmidler der en andel av salgsinntekten 

er regnet som avkastning på innskutt kapital og dermed løpende inntekt. Beregningen av en slik 
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eventuell avkastning skal dokumenteres. Det har ikke vært denne type salg i kommunens regnskap for 

2017. 

 

4.9 Interkommunalt samarbeid hvor Kragerø er kontorkommunen 
Drangedal og Kragerø har et interkommunalt samarbeid om legevakttjenester lokalisert i Kragerø og 

hvor inntekter og utgifter relatert til dette er en del av Kragerø kommunes regnskap. 

 

Legevaktsamarbeidet Kragerø/Drangedal Beløp 2017 Beløp 2016 

Kontorkommunens (Kragerø) andel 4 394 939       4 353 125 

Drangedal kommune 3 121 964       2 976 104 

Samarbeidets egne inntekter 4 058 010       2 940 277 

Sum inntekter 11 574 913     10 269 506 

Samarbeidets utgifter 11 574 913     10 269 506 

Resultat 0                   0  

 

Drangedal, Bamble og Kragerø har et interkommunalt samarbeid om kommunelege lokalisert i Kragerø 

og hvor inntekter og utgifter relatert til dette er en del av Kragerø kommunes regnskap. 

Kommunelege  Kragerø/Drangedal/Bamble Beløp 2017 Beløp 2016 

Kontorkommunens (Kragerø) andel 253 885        205 887 

Drangedal kommune 296 200        216 569 

Bamble kommune 296 200        216 579 

Samarbeidets egne inntekter 4          176 680 

Sum inntekter 846 289     815 705 

Samarbeidets utgifter 846 289     815 705 

Resultat 0                   0  

 

Drangedal og Kragerø har et interkommunalt samarbeid om kommunelege lokalisert i Kragerø og hvor 

inntekter og utgifter relatert til dette er en del av Kragerø kommunes regnskap. 

Samarbeidet startet mars 2017 

Vestmar barnevernstjeneste  Beløp 2017 

Kontorkommunens (Kragerø) andel 4 085 180 

Drangedal kommune 2 311 386 

Samarbeidets egne inntekter 2 729 411 

Sum inntekter 9 125 977 

Samarbeidets utgifter 9 125 977 

Resultat 0 
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5. NOTER I HENHOLD TIL ANDRE KOMMUNALE 
REGNSKAPSSTANDARDER 

 

5.1 Endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og  

  korrigering av tidligere års feil 
 

 

Årsregnskapet er ført etter kommunelov, gjeldende regnskapsforskrifter og god kommunal 

regnskapsskikk. 

 

Noter og årsberetning er utarbeidet etter kommunal regnskapsstandard nr 6 - Foreløpig standard (F).  

 

Anordningsprinsippet som betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året skal 

fremgå av regnskapet, er fulgt. 

 

Det ovenfor nevnte har ikke medført endringer i regnskapet for 2017. 

 

5.2 Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter 

balansedagen 
 

a) Kragerø kunstskole AS har en registrert aksjekapital på kr 3 600 000. Alle aksjene eies av Kragerø 

kommune. I kommunens eiermelding ble selskapet bedt å vurdere om det var aktuelt å nedskrive 

aksjekapitalen basert på det fremførte underskuddet i selskapet. Selskapet aksjekapital er pr i dag ikke 

nedskrevet, og selskapets akkumulerte underskudd pr 31.12.2016 overstiger halvparten av 

aksjekapitalen. Kragerø kommune har på sin side heller ikke nedskrevet den oppførte verdien av aksjene 

i kommunens regnskaper på 3,6 mill. kr. Dette vil på nytt bli vurdert i 2018 på grunnlag av selskapets 

årsregnskap pr 31.12.2017. 

 

b) Det er avdekket muggsopp i kommunens arkiver som skal deponeres hos IKA Kongsberg. Kostnaden 

med muggsanering kan beløpe seg fra 1 til 2 millioner, men blir ikke kostnadsført før muggsanering 

iverksettes som kan være noen år frem i tid. 

  

Det kjennes ikke til øvrige hendelser som har innvirkning på regnskap 2017 eller vurderingen av 

regnskap 2017. 

 

5.3 Andre vesentlige forpliktelser 
Kommunen har ingen finansielle leieavtaler (finansiell leasing) knyttet til anleggsmidler. 

  

Kommunen benytter operasjonell leasing knyttet til biler og en del kontorutstyr. 

 

Kommunen har leieavtale på Tangen til 1.oktober 2020 for vesentlige administrative lokaler og lokaler 

knyttet til tjenesteproduksjonen. Kommunen har avtale med den statlige NAV Kragerø om lokaler, utstyr 

og ledelse knyttet til tjenesten sosialhjelp som går ut høsten 2019mht. lokalene. Kommunens leieavtale 

på bibliotekbygget utgår høsten 2018. 
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5.4 Nedskrivning av anleggsmidler 
Det er ikke foretatt slik nedskrivning i 2017. 

Finansielle anleggsmidler: 

Under kapitalkonto er det imidlertid kapitalisert nedskrivningen på langsiktig utlån overfor Kragerø 

Kunstskole AS. 

Lån til Husbanken er nedskrevet med kr 135 429 som følge av ettergivelse overfor lånekunder.  

 

5.5 Kommunale foretak – regnskapsmessige problemstillinger 
Det er ikke opprettet noen kommunale foretak (KF) i 2017. 

 

5.6 Finansielle eiendeler og forpliktelser 
Alle kommunens finansielle anleggsmidler er oppført i balansen ut fra transaksjonsbeløp 

(anskaffelsesbeløp). Unntak fra dette er verdien av innskutt egenkapital i Fjordbåtselskapet IKS som 

tilsvarer kommunens andel av likvidasjonsverdien av Kragerø Fjordbåtselskap AS. Et annet unntak er 

den oppførte aksjekapitalen i Kragerø Energi Holding AS (10 mill.kr) som i det vesentlige fremkommer 

som nedskrivning av overkursfondet i selskapet fra den gang selskapet ble omdannet til et kommunalt 

aksjeselskap. 

 

 

6. ØVRIGE NOTER ETTER GOD KOMMUNAL 
REGNSKAPSSKIKK 
 

6.1 Kommunal virksomhet lagt til enheter med eget særregnskap 
Den vesentligste delen av kommunens virksomhet er organisert innenfor kommunens ordinære 

organisasjon, med unntak av det som faller inn under havneloven som er organisert som et kommunalt 

foretak, Kragerø Havnevesen KF. 

 

Kragerø kommune deltar også i noen interkommunale selskap og samarbeid som driver kommunal 

virksomhet.  De viktigste av disse er Telemark kommunerevisjon IKS, Telemark 

kontrollutvalgssekretariat IKS, Arbeidsgiverkontrollen i Grenland, Grenlandskommunenes 

innkjøpssamarbeid, Legevaktsamarbeidet Kragerø/Drangedal, kommunelegesamarbeidet 

Drangedal/Kragerø/Bamble og Grenlandskommunenes samarbeid om miljørettet helsearbeid. For 

Legevaktsamarbeidet Kragerø/Drangedal og kommunelegesamarbeidet Drangedal/Kragerø/Bamble er 

Kragerø kommune vertskommune (se note 4.8) og kostnadene/inntektene inngår som en del av 

kommunens regnskap.   

 

Kragerø kommune deltar også sammen med Skien, Porsgrunn og Bamble i samarbeidet «Tilsynskontoret 

for byggesaker». 

 

 

6.2 Spesifikasjon av uvanlige og vesentlige poster og transaksjoner 
Kragerø kommunes regnskap for 2017 inneholder ikke slike poster (se dog note 5.2 Usikre forpliktelser, 

betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen). 
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6.3 Spesifikasjon av gjennomførte strykninger 
Det er ikke gjennomført strykninger i regnskapet for 2017, med unntak av avsetning til ubundet 

investeringsfond i investeringsregnskapet (overføring fra drift som var budsjettert avsatt. 

 

6.4 Anleggsnote 
 

Varige driftsmidler 
(alle tall i hele tusen) 

Maskiner og 

utstyr 5år 

Maskiner 

og utstyr 

10 år 

Brannbiler 

20 år 

Parkering, 

anlegg, 

Tekniske inst. etc 

20 år 

Anskaffelseskost 1.1.17 78 358 66 188 14 064  263 960 

Akkumulert avskriv 1.1.17 -53 267 -31 897 -1 645 159 387 

Bokført verdi 1.1.2017 25 091 34 291 12 419 104 573 

Tilgang i året 8 571 14 682 126 3 897 

Avgang i året 0 0 0 0 

Årets ordinære avskrivning -8 090 -5 014  -703 -6 399 

Årets nedskrivninger 0 0 0 0 

Bokført verdi 31.12.2017 25 572 43 956 11 842 102 071 

 

 

 

 

 

Varige driftsmidler 
(alle tall i hele tusen) 

Boliger,skoler, 

barnehager 

40 år 

Forretnings

bygg, 

sykehjem 

50 år 

Tomter 

 

Sum alle 

Anskaffelseskost 1.1.17 872 461 190 531 97 086 1 582 646 

Akkumulert avskriv 1.1.17 -251 454 -26 764 0 -523 415 

Bokført verdi 1.1.2017 621 006 164 062 97 086 1 058 529 

Tilgang i året 73 170 15 675  1 16 121 

Avgang i året 0 0 -557 -557 

Årets ordinære 

avskrivning -22 036 -3 864 0 -46 108 

Årets nedskrivninger 0 0  0 

Bokført verdi 31.12.2017 672 141 175 873 96 529 1 127 986 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 Investeringsoversikt større bygg og anlegg 
Noten viser noen større investeringsprosjekter knyttet til bygg og anlegg som går over flere år. 

Tabellen viser investeringsbeløp på over 3 mill. kr som er foretatt 2017: 
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Investeringsprosjekt  Bruk 2017 

43049 Utvide/forsterke veg/  

           Barthebrygga                                                         

  

11 797 179 

43141 Ombygging sykehuset  6 625 734 

46011 Rehabilitering vasnn/avløp  5 842 819 

46024 Gjenoppbygging Kil renseanl  5 233 689 

43061 Kommunale boliger  4 820 004 

43050 Skåtøyveien  4 447 292 

43105 Sannidal u-skole ventilasjon  3 832 142 

43129 Kilsledning  18 821 522 

43063 Utbedringer Sannidal skole  14 478 399 

   

  75 898 780 

 

De samlede investeringene i 2017, 117 mill. kr, fremgår av 3.4 Regnskapsskjema 2 B – fordeling på 

investeringsprosjekter. 

 

6.6 Langsiktig gjeld og avdrag på lån 
Type lån Långiver Gjenværende 

løpetid 

Fast 

rente 

Flytende 

rente i % pr 

31.12 

SALDO 

31.12.17 

Innlån Husbanken for 

videre utlån (Startlån) 

Husbanken 01.08.2027 1,792  593 497 

Innlån Husbanken for 

videre utlån (Startlån) 

Husbanken 01.06.2029 1,788  1 787 953 

Innlån Husbanken for 

videre utlån (Startlån) 

Husbanken 01.11.2030 1,788  1 957 033 

Innlån Husbanken for 

videre utlån (Startlån) 

Husbanken 01.11.2031 1,788  2 038 699 

Innlån Husbanken for 

videre utlån (Startlån) 

Husbanken 01.12.2032 1,788  3 372 011 

Innlån Husbanken for 

videre utlån (Startlån) 

Husbanken 01.04.2033 1,887  3 758 336 

 

Innlån Husbanken for 

videre utlån (Startlån) 

Husbanken 01.04.2034 1,887  4 742 126 

Innlån Husbanken for 

videre utlån (Startlån) 

Husbanken 01.12 2038 1,891  4 575 098 

Innlån Husbanken for 

videre utlån (Startlån) 

Husbanken 01.05.2040   1,514 199 134 

 

Innlån Husbanken for 

videre utlån (Startlån) 

Husbanken 01.12 2038  1,572 2 323 249 

 

 

 

 

     

Innlån Husbanken for 

videre utlån (Startlån) 

Differanse hovedtol re 01.12 2038  1,564 19 821 014 
 

Husbanken 01.12 2038  1,564 19 821 014 

 

-952 

Sum innlån Husbanken for videre utlån (Startlån) 45 167 189 
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Type lån Långiver Gjenværende 

løpetid 

Fast 

rente 

Flytende 

rente i % pr 

31.12 

SALDO 

31.12.17 

  

Lån med flytende rente Kommunalbanken 14.10.2041  1,50 10 081 873 

Lån med flytende rente KLP   1,50 8 000 000 

Sum innlån med flytende rente 18 081 873 

  

Type lån Långiver Rest løpetid Fast 

rente 

Flytende 

rente i % pr 

31.12 

SALDO 

31.12.17 

Lån med fast rente Kommunalbanken 6.9.2021 1,68  178 447 000 

5 års fastrente løper til 6.9.2021   

Lån med fast rente Kommunalbanken 28.8.2018 1,42  255 000 000 

3 års fastrente løper til 28.8.2018   

Lån med fast rente Kommunalbanken 16.1.2020 1,55  91 300 000 

5 års fastrente løper til 16.1.2020   

Lån med fast rente            DNB Markets               27.01.2022  1,97   

5 års fastrente løper til 27.1.2022  170 000 000 

Lån med fast rente            Kommunalbanken        17.10.2022  1,95  160 000 000 

 5 års fastrente løper til 17.10.2022 

 170 000 000 

 

160 000 000 

   

Sum obligasjonslån med fast rente 854 747 000 

 

Type lån Långiver Rest 

løpetid 

Fast 

rente 

Flytende 

rente i % pr 

31.12 

SALDO 

31.12.17 

Sertifikatlån 12 mnd Danske Bank Markets 6.4.2018 1,23  141 700 000 

Sum innlån med sertifikatlån 141 700 000 

 

Totale lån for kommunen pr 31.12.2017                1 059 696 062 

Kragerø Havnevesen har langsiktig gjeld på          11 101 620  

Hovedtrekkene i kommunens rentebetingelser i 2017: 

 

Nøkkeltall  
  

Total lånegjeld   NOK 1 074 343 316 
30.4 

NOK 1 073 893 211 
31.8 

NOK 1 059 696 062 
31.12 

Durasjon 30.April 
2,25 

31.August 
1,94 

31.Desember 
2,40 

Vektet 
gjennomsnittsrente 

30.April 
1,55 % 

31.August 
1,54 % 

31.Desember 
1,63 % 



12/18 Årsregnskap og årsberetning 2017 Kragerø kommune - 18/04793-2 Årsregnskap og årsberetning 2017 Kragerø kommune : Årsregnskap 2017 Kragerø kommune

Kragerø kommune  Regnskap 2017 

 

 

37 

 

 

 

Kragerø Havnevesen KF har langsiktig gjelf på kr. 11 mill 

Minimumsavdrag 2017: 

 

Kommunens avdrag er budsjettert og betalt etter minste avdrag som kommuneloven tillater. Den baserer 

seg på at avdraget minst må være like stort som et veid snitt av anleggsmidlene opp mot 

avskrivningstiden. Beregningen av minimumsavdraget for 2017 baserer seg på gjelden pr 1.1.2017 sett 

opp mot anleggsverdiene 1.1.2017. Gjenstående gjennomsnittlig levetid på investert beløp er 29,99 år pr 

1.1.2017. Lån pr denne dato er 1 001,8 mill. hvorav 24,5 mill. er innlån for utlån (Startlån). Kommunens 

tomteverdi er 96,3 mill. og skal ikke avskrives. Det betyr at minimumsavdraget for 2017 er (1 001,8 

minus 24,5 minus 96,3)/29,99 år = 29,4 mill. kr. 

 

Avdrag knyttet til innlån fra Husbanken for utlån til Startlån 

 
Konto: 05100 Avdragsutgifter                                        1 544 646  
Konto: 05101 Ekstraordinære avdrag    1 658 397 
Konto: 05205 Utlån startlån   19 177 382 
Konto: 05500 Avsetning til bundet fond       135 409 
Konto: 09105 Bruk av startlån               -19 177 382 
Konto: 09205 Mottatte avdrag på startlån   -1 390 262 
Konto: 09206 Mottatte ekstraord.avdrag på  - 1 748 163 
Konto: 09580 Bruk av bundet fond              -500   

Kommunens avdrag til Husbanken (1 544 646) skal stemme rimelig overens med låntakernes 

tilbakebetaling av sine Startlån (1 390 262). 

Ekstraordinære avdrag fra låntakerne (1 748 163) skal i sin helhet generere tilsvarende avdrag for 

kommunen (1 658 397 hvorav 45 643 gjelder nedbetaling av avdrag ifm et dødsbo, som er finansiert ved 

bruk av tapsfond). Da noen av de ekstraordinære avdragene har skjedd i desember, må kommunen 

avsette til bundet fond (135 409) for å utligne denne differansen og med påfølgende avdragsbetaling i 

2018. 

 

Fra balanseregnskapet hentes følgende beløp: 

Kommunens lån i Husbanken  kr 45 167 189 

- ubrukte lånemidler Startlån   kr   7 809 665 

      kr 37 357 524 

Utlån Startlån     kr 37 888 558 

Balansen mellom utlån og innlån er akseptabel. 

 

Lån knyttet til selvkostinvesteringer: 

Kommunen tar ikke opp egne lån for selvkostinvesteringer. Lånefinansieringen er inkorporert i årets 

totale låneopptak. 

         2017   2016 
Rentekostnad        16,1 mill. kr   17,6 

Herav rentekostnad startlån       0,6 mill. kr     0,5 

Herav kalkulert rente på selvkostinvesteringer    2,9 mill. kr     2,2 

Reelle renter som må dekkes av kommunens   12,6 mill  kr   14,9 

frie inntekter  

 

I tillegg er det i 2017 mottatt fra Staten rentekompensasjon på omsorgsboliger, kirkebygg og skoler med 

til sammen 3,5 mill (3,8 i 2016). 
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6.7 Opplysninger om egenkapitalkontoene 
 

 Driftsregnskapet 

 

Investeringsregnskapet 

Regnskapsmessig mindreforbruk 1.1.17 10 155 200 0 

Årets regnskapsmessige mindreforbruk 3 505 787  0 

Bruk av tidligere års mindreforbruk i 2017 0 0 

Regnskapsmessig mindreforbruk pr 31.12.17 3 505 787  0 

Regnskapsmessig merforbruk 1.1.2017  0 

Årets udekkede merforbruk  0 

Dekning av tidligere års merforbruk  0 

Udisponert mindreforbruk pr 31.12.2017  0 

Regnskapsmessig merforbruk pr 31.12.2017  -108 920 

Udekket pr 31.12.2017  -108 920 

 

 

Spesifikasjon av endring av regnskapsprinsipp 

 

Saldo pr 31.12.2017 kto 2581000 Endring av regnskapsprinsipp kr 10 003 460 

 

Beløpet fremkommer slik:    Aktuelt år:   Beløp:  

Bokføring av påløpte feriepenger   1992 og 1994:  11 004 955 

Bokføring av påløpte renter og materiallager 2000     2 327 068 

Ressurskrevende brukere    2008             - 3 103 000 

Momskompensasjon 1999 utbetalt i 2001  2001     - 225 563 

 

 

6.9 Ytelser til ledende personer og revisjon 
Godtgjørelser og honorarer: 2017 2016 

Rådmann - lønn 1 142 707     1 039 000  

Godtgjørelse ordfører 829 015        809 803  

Antall årsverk 781 777 

 
 

 

 

Revisjonshonorar 2017 2016 

Telemark Kommunerevisjon IKS 1 226 000      1 130 000   

Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS 216 200        209 400  

  1 442 200  1 339 400 

 

6.10 Gebyrfinansierte selvkosttjenester 
Kragerø kommune har utarbeidet etterkalkyle for betalingstjenester i henhold til Retningslinjer for 

beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, KMD, feb. 2014). Kommunen benytter 

selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune. 
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Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som 

brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. For å 

kontrollere at dette ikke skjer må kommunen, etter hvert regnskapsår, utarbeide en selvkostkalkyle som 

viser selvkostregnskapet for det enkelte gebyrområdet. Elementene i en selvkostkalkyle avviker fra 

kommunens ordinære driftsregnskap på enkelte områder og de to regnskapene vil, som eksemplet under 

viser, ikke være direkte sammenlignbare. 

Forskjeller mellom kommunens regnskap og 

selvkostregnskapet 

Regnskapsresultat Selvkostkalkyle 

Gebyrinntekter 8 800 000 8 800 000 

Øvrige driftsinntekter 20 000 20 000 

Driftsinntekter 8 820 000 8 820 000 

Direkte driftsutgifter 5 700 000 5 700 000 

Avskrivningskostnad 1 750 000 1 580 000 

Kalkulatorisk rente 0 1 140 000 

Indirekte driftsutgifter (netto) 0 240 000 

Driftskostnader 7 450 000 8 660 000 

Resultat 1 370 000 160 000 

 

I selvkostkalkylen inngår regnskapsmessige driftsinntekter, driftsutgifter eksklusiv regnskapsmessige 

avskrivninger, kalkulatoriske avskrivninger og rentekostnader, samt indirekte driftsutgifter 

(administrasjonsutgifter). 

Ved beregning av kalkulatoriske avskrivni 

nger skal det i selvkostberegningene gjøres fratrekk av fremmedfinansiering. Kalkulatorisk rentekostnad 

inngår ikke i kommunens driftsregnskap, men representerer en alternativ avkastning kommunen går 

glipp av ved at kapital er bundet i anleggsmidler. Den kalkulatoriske rentekostnaden beregnes med 

utgangspunkt i anleggsmidlenes restavskrivningsverdi og en kalkylerente. Kalkylerenten er 

årsgjennomsnittet av 5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng. I 2017 var denne lik 1,980 %. 

Retningslinjene fastsetter regler for henføring av relevante administrasjonsutgifter som kan inngå i 

selvkostgrunnlaget. Videre er det bestemt at eventuelle overskudd skal avsettes til bundne selvkostfond. 

Et overskudd fra et enkelt år skal tilbakeføres til brukerne i form av lavere gebyrer i løpet av en 

femårsperiode. En generasjon brukere skal ikke subsidiere neste generasjon, eller omvendt. Kostnadene 

ved tjenestene som ytes i dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av tjenesten. Dette innebærer at 

dersom kommunen har overskudd som er eldre enn fire år, må dette i sin helhet gå til reduksjon av 

gebyrene det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2017 i sin helhet 

være disponert innen 2022. 

I tillegg til å utarbeide en etterkalkyle for hver betalingstjeneste må kommunen også utarbeide 

forkalkyler i forkant av budsjettåret for å estimere drifts- og kapitalkostnader for neste 

økonomiplanperiode. Forkalkylene gir grunnlaget for kommunens gebyrsatser. Ved budsjettering er det 

en rekke usikre faktorer, herunder fremtidig kalkylerente, utvikling av antall brukere og generell 

etterspørsel. I tillegg til å overholde generasjonsprinsippet bør kommunen ha målsetning om minst mulig 

svingninger i de kommunale gebyrene.  
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Samlet etterkalkyle 2017 

Etterkalkylene for 2017 er basert på regnskap datert 5. februar 2018. 

Etterkalkyle selvkost 2017 Vann Avløp Renovasjon Slam- tømming Totalt 

Gebyrinntekter 15 652 116 21 985 738 21 514 429 2 350 010 61 502 293 

Øvrige driftsinntekter 50 182 2 109 871 298 335 7 470 2 465 858 

Driftsinntekter 15 702 298 24 095 609 21 812 764 2 357 480 63 968 151 

Direkte driftsutgifter 10 452 693 16 268 116 17 387 398 2 536 073 46 644 280 

Avskrivningskostnad 2 876 125 3 375 890 595 349 28 951 6 876 315 

Kalkulatorisk rente (1,98 %) 1 312 074 1 371 766 152 054 10 135 2 846 029 

Indirekte netto driftsutgifter 375 012 364 753 222 046 53 353 1 015 164 

Indirekte avskrivningskostnad 40 524 43 473 18 200 3 318 105 515 

Indirekte kalkulatorisk rente (1,98 %) 5 631 5 485 1 732 217 13 065 

Driftskostnader 15 062 059 21 429 484 18 376 779 2 632 048 57 500 370 

+/- Gevinst/tap ved salg/utrangering av anleggsmiddel 0 35 000 35 000 0 70 000 

Resultat 640 239 2 701 125 3 470 985 -274 568 6 537 781 

Kostnadsdekning i % 104,3 % 112,4 % 118,7 % 89,6 % 111,2 % 

Selvkostfond/fremførbart underskudd 01.01 4 242 939 -3 041 283 3 623 925 -313 360 4 512 221 

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond 640 239 2 701 125 3 470 985 -274 568 6 537 781 

+/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (1,98 %) 90 349 -33 476 106 116 -8 923 154 066 

Selvkostfond/fremførbart underskudd 31.12 4 973 526 -373 634 7 201 026 -596 851 11 204 067 
 

Etterkalkyle selvkost 2017 Feiing Plansaker 

(private) 

Byggesaker Oppmåling Totalt 

Gebyrinntekter 1 451 034 829 300 4 060 639 1 818 418 8 159 391 

Øvrige driftsinntekter 4 561 6 363 81 069 1 717 93 710 

Driftsinntekter 1 455 595 835 663 4 141 708 1 820 135 8 253 101 

Direkte driftsutgifter 1 431 800 549 280 4 092 910 1 604 694 7 678 684 

Avskrivningskostnad 1 059 0 436 271 35 374 472 704 

Kalkulatorisk rente (1,98 %) 828 0 39 308 9 513 49 649 

Indirekte netto driftsutgifter 106 845 47 019 267 791 114 987 536 642 

Indirekte avskrivningskostnad 7 428 7 966 57 736 20 896 94 026 

Indirekte kalkulatorisk rente (1,98 %) 501 1 528 10 995 3 978 17 002 

Driftskostnader 1 548 462 605 793 4 905 011 1 789 442 8 848 708 

Resultat -92 867 229 870 -763 303 30 693 -595 607 

Kostnadsdekning i % 94,0 % 137,9 % 84,4 % 101,7 % 93,3 % 

Selvkostfond/fremførbart underskudd 01.01 3 912 -2 157 539 1 484 975 -2 504 967 -3 173 619 

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond -92 867 229 870 -763 303 30 693 -595 607 

+/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (1,98 %) -842 -40 444 21 846 -49 294 -68 734 

Selvkostfond/fremførbart underskudd 31.12 -89 797 -1 968 113 743 518 -2 523 569 -3 837 961 

Etterkalkylen for 2017 er utarbeidet i samarbeid med EnviDan Momentum AS som har mer enn 14 års erfaring med selvkostproblematikk og bred erfaring rundt alle 

problemstillinger knyttet til selvkost. Selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune benyttes av flere enn 280 norske kommuner. 

 

Vann - 2016 til 2022 
Selvkostoppstilling Vann 

Tabellen under viser etterkalkylene for 2016 og 2017 i Kragerø kommune. Resultatet for 2017 var ikke kjent ved budsjettarbeidet i fjor høst. Dette fører til 

avvik mellom prognosene i budsjettet for 2018 og etterkalkylen for 2017. 

Etterkalkyle Vann - 2016 til 2022 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Gebyrinntekter 17 819 967 15 652 116 14 938 931 16 141 297 17 787 794 19 627 296 22 063 826 

Øvrige inntekter 147 196 50 182 4 938 5 062 5 188 5 318 5 451 

Driftsinntekter 17 967 163 15 702 298 14 943 869 16 146 359 17 792 982 19 632 614 22 069 277 

Driftsutgifter 10 546 087 10 452 693 9 576 979 9 823 958 10 077 315 10 587 216 10 860 580 

Kapitalkostnader 3 606 036 4 188 199 5 273 517 7 091 978 8 716 295 9 792 707 10 736 477 

Indirekte kostnader 677 550 421 167 644 784 653 576 666 407 676 028 679 707 

 Renovasjon Avløp Vann 
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Sum driftsutgifter 14 829 673 15 062 059 15 495 279 17 569 512 19 460 017 21 055 951 22 276 763 

Kalkulatorisk rente selvkostfond 43 460 90 349 102 413 90 748 60 852 24 305 2 312 

Andre utgifter/inntekter/subsidiering -100 000 0 0 0 0 0 0 

Resultat 3 237 490 640 239 -551 410 -1 423 153 -1 667 035 -1 423 337 -207 486 

Selvkostfond 01.01 961 989 4 242 939 4 973 526 4 524 529 3 192 123 1 585 941 186 909 

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond 3 237 490 640 239 -551 410 -1 423 153 -1 667 035 -1 423 337 -207 486 

Selvkostfond 31.12 4 242 939 4 973 526 4 524 529 3 192 123 1 585 941 186 909 -18 265 

 

Gebyrinntekter Vann 
Fra 2016 til 2017 ble gebyrinntektene redusert med rundt 12,2 % fra 17,8 millioner kr til 15,7 millioner kr. I perioden 2016 til 2022 

forventes gebyrinntektene å øke med 4,2 millioner kr, fra 17,8 millioner kr i 2016 til 22,1 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en 

gjennomsnittlig årlig økning på 3,6 %. 

Gebyrinntekter Vann 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

16400 Avgiftspliktig gebyrer 16 792 919 14 117 242 13 938 931 15 141 297 16 787 794 18 627 296 21 063 826 

16401 Tilkoblingsgebyrer 1 027 048 1 534 874 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Sum gebyrinntekter 17 819 967 15 652 116 14 938 931 16 141 297 17 787 794 19 627 296 22 063 826 

Årlig endring  -12,2 % -4,6 % 8,0 % 10,2 % 10,3 % 12,4 % 

 

Øvrige inntekter Vann 
Fra 2016 til 2017 ble øvrige inntekter redusert med rundt 65,9 % fra 147 tusen kr til 50 tusen kr. 

Øvrige inntekter Vann 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

16*** Øvrige salgsinntekter 80 045 44 373 0 0 0 0 0 

17*** Refusjoner 67 151 5 809 4 938 5 062 5 188 5 318 5 451 

Sum øvrige inntekter 147 196 50 182 4 938 5 062 5 188 5 318 5 451 

Årlig endring  -65,9 % -90,2 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 

 

Driftsutgifter Vann 
Fra 2016 til 2017 ble driftsutgiftene redusert med rundt 0,9 % fra 10,55 millioner kr til 10,45 millioner kr. I perioden 2016 til 2022 øker driftsutgiftene 

med 0,31 millioner kr, fra 10,55 millioner kr i 2016 til 10,86 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 0,5 %. 

Driftsutgifter Vann 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

10*** Lønn 5 103 297 4 724 969 3 777 307 3 879 294 3 984 035 4 341 604 4 458 828 

11*** Varer og tjenester 3 558 227 3 653 682 3 690 000 3 782 250 3 876 806 3 973 726 4 073 070 

12*** Varer og tjenester 1 846 299 1 998 146 2 019 757 2 070 251 2 122 007 2 175 057 2 229 434 

13*** Tjenester som erst. kommunal tjenesteprod. 38 264 75 896 89 915 92 162 94 466 96 828 99 249 

Sum driftsutgifter 10 546 087 10 452 693 9 576 979 9 823 958 10 077 315 10 587 216 10 860 580 

Årlig endring  -0,9 % -8,4 % 2,6 % 2,6 % 5,1 % 2,6 % 

 

Kapitalkostnader Vann 
Fra 2016 til 2017 økte kapitalkostnadene med rundt 16,1 % fra 3,6 millioner kr til 4,2 millioner kr. I perioden 2016 til 2022 øker kapitalkostnadene med 

7,1 millioner kr, fra 3,6 millioner kr i 2016 til 10,7 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 19,9 %. 

Kapitalkostnader Vann 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Avskrivningskostnad 2 664 883 2 876 125 3 376 727 3 523 688 3 404 511 3 016 850 2 970 221 

Avskrivningskostnad fremtidige investeringer 0 0 0 870 000 1 805 000 2 445 000 2 900 000 

Kalkulatorisk rente 941 152 1 312 074 1 589 955 1 653 708 1 703 300 1 746 082 1 662 862 

Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer 0 0 306 835 1 044 582 1 803 485 2 584 775 3 203 394 

Sum kapitalkostnader 3 606 036 4 188 199 5 273 517 7 091 978 8 716 295 9 792 707 10 736 477 

Årlig endring  16,1 % 25,9 % 34,5 % 22,9 % 12,3 % 9,6 % 

 

Indirekte kostnader Vann 
Fra 2016 til 2017 ble de indirekte kostnadene redusert med rundt 37,8 % fra 678 tusen kr til 421 tusen kr. 

Indirekte kostnader Vann 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Indirekte driftsutgifter (netto) 643 310 375 012 598 793 614 960 631 564 648 616 666 129 

Indirekte avskrivningskostnad 29 480 40 524 40 519 33 522 30 142 23 086 9 708 

Indirekte kalkulatorisk rente 4 760 5 631 5 473 5 094 4 701 4 325 3 870 

Sum indirekte kostnader 677 550 421 167 644 784 653 576 666 407 676 028 679 707 

Årlig endring  -37,8 % 53,1 % 1,4 % 2,0 % 1,4 % 0,5 % 

 

Selvkostfond Vann 
Selvkostfondet forventes å være mindre enn eller lik kr 0 ved utgangen av 2022.  

Selvkostfond Vann 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Selvkostfond 01.01 961 989 4 242 939 4 973 526 4 524 529 3 192 124 1 585 941 186 909 

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond 3 280 950 730 588 -448 998 -1 332 405 -1 606 183 -1 399 032 -205 174 

Selvkostfond 31.12 4 242 939 4 973 526 4 524 529 3 192 124 1 585 941 186 909 -18 265 

Gebyrsatser Vann 
Tabellen under viser fastsatte gebyrsatser 2016 til 2018 og budsjetterte gebyrsatser 2019 til 2022, gitt forutsetningene i budsjett 2018. 

Gebyrsatser Vann 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Normalgebyr inkl. mva. kr 1 987 kr 1 701 kr 1 740 kr 1 906 kr 2 134 kr 2 360 kr 2 660 

Årlig endring  -14,4 % 2,3 % 9,6 % 11,9 % 10,6 % 12,7 % 
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Avløp - 2016 til 2022 

Selvkostoppstilling Avløp 
Tabellen under viser etterkalkylene for 2016 og 2017 i Kragerø kommune. Resultatet for 2017 var ikke kjent ved budsjettarbeidet i fjor høst. Dette fører til 

avvik mellom prognosene i budsjettet for 2018 og etterkalkylen for 2017. 

Etterkalkyle Avløp - 2016 til 2022 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Gebyrinntekter 18 878 209 21 985 738 21 640 363 22 680 072 24 681 299 26 020 114 26 693 478 
Øvrige inntekter 2 364 959 2 109 871 2 383 125 2 442 703 2 503 771 2 566 365 2 630 524 
Driftsinntekter 21 243 168 24 095 609 24 023 488 25 122 775 27 185 070 28 586 479 29 324 002 

Driftsutgifter 16 535 885 16 268 116 17 142 878 17 583 335 18 235 124 18 953 938 19 441 571 
Kapitalkostnader 3 861 675 4 747 656 5 231 015 6 844 953 8 257 978 8 930 488 9 173 052 
Indirekte kostnader 755 897 413 711 774 922 784 491 800 286 814 024 821 925 
Sum driftsutgifter 21 153 457 21 429 484 23 148 814 25 212 779 27 293 388 28 698 449 29 436 549 

Kalkulatorisk rente selvkostfond -51 938 -33 476 1 389 10 887 9 524 7 465 4 552 
Andre utgifter/inntekter/subsidiering -100 000 -35 000 0 0 0 0 0 
Resultat 189 711 2 701 125 874 674 -90 004 -108 318 -111 971 -112 546 

Selvkostfond 01.01 -3 179 055 -3 041 283 -373 634 502 429 423 312 324 518 220 013 
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond 189 711 2 701 125 874 674 -90 004 -108 318 -111 971 -112 546 
Selvkostfond 31.12 -3 041 283 -373 634 502 429 423 312 324 518 220 013 112 018 

 

Gebyrinntekter Avløp 
Fra 2016 til 2017 økte gebyrinntektene med rundt 16,5 % fra 18,9 millioner kr til 22,0 millioner kr. I perioden 2016 til 2022 forventes gebyrinntektene å øke 

med 7,8 millioner kr, fra 18,9 millioner kr i 2016 til 26,7 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 5,9 %. 

Gebyrinntekter Avløp 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

16400 Avgiftspliktig gebyrer 18 266 896 20 836 702 21 040 363 22 080 072 24 081 299 25 420 114 26 093 478 
16401 Tilkoblingsgebyrer 611 313 1 149 036 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 
Sum gebyrinntekter 18 878 209 21 985 738 21 640 363 22 680 072 24 681 299 26 020 114 26 693 478 

Årlig endring  16,5 % -1,6 % 4,8 % 8,8 % 5,4 % 2,6 % 

 

Øvrige inntekter Avløp 
Fra 2016 til 2017 ble øvrige inntekter redusert med rundt 10,8 % fra 2,4 millioner kr til 2,1 millioner kr. 

Øvrige inntekter Avløp 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

16*** Øvrige salgsinntekter 2 246 424 2 043 385 2 316 500 2 374 413 2 433 773 2 494 617 2 556 983 
17*** Refusjoner 118 535 66 486 66 625 68 291 69 998 71 748 73 542 
Sum øvrige inntekter 2 364 959 2 109 871 2 383 125 2 442 703 2 503 771 2 566 365 2 630 524 

Årlig endring  -10,8 % 13,0 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 

 

Driftsutgifter Avløp 
Fra 2016 til 2017 ble driftsutgiftene redusert med rundt 1,6 % fra 16,5 millioner kr til 16,3 millioner kr. I perioden 2016 til 2022 øker driftsutgiftene med 

2,9 millioner kr, fra 16,5 millioner kr i 2016 til 19,4 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2,7 %. 

Driftsutgifter Avløp 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

10*** Lønn 5 440 807 5 542 856 5 942 612 6 103 062 6 467 845 6 892 477 7 078 574 
11*** Varer og tjenester 4 308 480 4 166 003 4 253 750 4 360 094 4 469 096 4 580 824 4 695 344 
12*** Varer og tjenester 4 738 354 4 833 973 4 794 016 4 913 866 5 036 713 5 162 631 5 291 696 
13*** Tjenester som erst. kommunal tjenesteprod. 2 048 244 1 725 284 2 152 500 2 206 313 2 261 470 2 318 007 2 375 957 
Sum driftsutgifter 16 535 885 16 268 116 17 142 878 17 583 335 18 235 124 18 953 938 19 441 571 

Årlig endring  -1,6 % 5,4 % 2,6 % 3,7 % 3,9 % 2,6 % 

 

Kapitalkostnader Avløp 
Fra 2016 til 2017 økte kapitalkostnadene med rundt 22,9 % fra 3,9 millioner kr til 4,7 millioner kr. I perioden 2016 til 2022 øker kapitalkostnadene med 

5,3 millioner kr, fra 3,9 millioner kr i 2016 til 9,2 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 15,5 %. 

Kapitalkostnader Avløp 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Avskrivningskostnad 2 743 992 3 375 890 3 562 208 3 610 472 3 223 012 3 199 104 3 179 576 
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer 0 0 0 857 500 2 046 243 2 416 243 2 646 243 
Kalkulatorisk rente 1 117 684 1 371 766 1 415 382 1 459 879 1 494 405 1 520 984 1 432 320 
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer 0 0 253 425 917 102 1 494 317 1 794 156 1 914 913 
Sum kapitalkostnader 3 861 675 4 747 656 5 231 015 6 844 953 8 257 978 8 930 488 9 173 052 

Årlig endring  22,9 % 10,2 % 30,9 % 20,6 % 8,1 % 2,7 % 

 

Indirekte kostnader Avløp 
Fra 2016 til 2017 ble de indirekte kostnadene redusert med rundt 45,3 % fra 756 tusen kr til 414 tusen kr. 

Indirekte kostnader Avløp 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Indirekte driftsutgifter (netto) 717 727 364 753 726 226 745 834 765 972 786 653 807 893 
Indirekte avskrivningskostnad 33 498 43 473 43 381 33 773 29 841 23 289 10 419 
Indirekte kalkulatorisk rente 4 672 5 485 5 314 4 884 4 473 4 082 3 613 
Sum indirekte kostnader 755 897 413 711 774 922 784 491 800 286 814 024 821 925 

Årlig endring  -45,3 % 87,3 % 1,2 % 2,0 % 1,7 % 1,0 % 
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Selvkostfond Avløp 
Fremførbart underskudd forventes å være større enn eller lik kr 0 ved utgangen av 2018. 

Selvkostfond Avløp 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Selvkostfond 01.01 -3 179 055 -3 041 283 -373 634 502 429 423 312 324 518 220 012 
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond 137 773 2 667 649 876 063 -79 117 -98 794 -104 506 -107 994 
Selvkostfond 31.12 -3 041 283 -373 634 502 429 423 312 324 518 220 012 112 018 

 

Gebyrsatser Avløp 
Tabellen under viser fastsatte gebyrsatser 2016 til 2018 og budsjetterte gebyrsatser 2019 til 2022, gitt forutsetningene i budsjett 2018. 

Gebyrsatser Avløp 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Normalgebyr inkl. mva. kr 3 664 kr 4 063 kr 4 116 kr 4 258 kr 4 579 kr 4 768 kr 4 828 
Årlig endring  10,9 % 1,3 % 3,4 % 7,5 % 4,1 % 1,3 % 

 

Renovasjon - 2016 til 2022 

Selvkostoppstilling Renovasjon 
Tabellen under viser etterkalkylene for 2016 og 2017 i Kragerø kommune. Resultatet for 2017 var ikke kjent ved budsjettarbeidet i fjor høst. Dette fører til 

avvik mellom prognosene i budsjettet for 2018 og etterkalkylen for 2017. 

Etterkalkyle Renovasjon - 2016 til 2022 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Gebyrinntekter 24 612 379 21 514 429 17 771 761 18 031 019 18 349 303 18 828 054 20 154 954 
Øvrige inntekter 277 443 298 335 2 345 2 404 2 464 2 526 2 589 
Driftsinntekter 24 889 822 21 812 764 17 774 106 18 033 423 18 351 767 18 830 580 20 157 543 

Driftsutgifter 19 633 277 17 387 398 18 130 583 18 587 828 19 056 658 19 537 369 20 030 260 

Kapitalkostnader 567 594 747 403 785 531 781 797 785 402 786 746 771 029 
Indirekte kostnader 283 663 241 978 296 315 297 696 304 489 310 895 310 001 
Sum driftsutgifter 20 484 534 18 376 779 19 212 429 19 667 320 20 146 549 20 635 009 21 111 290 

Kalkulatorisk rente selvkostfond 23 538 106 116 141 305 121 072 90 140 49 604 12 645 
Andre utgifter/inntekter/subsidiering 0 -35 000 0 0 0 0 0 
Resultat 4 405 288 3 470 985 -1 438 323 -1 633 898 -1 794 782 -1 804 430 -953 748 

Selvkostfond 01.01 -804 901 3 623 925 7 201 026 5 904 008 4 391 182 2 686 540 931 714 
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond 4 405 288 3 470 985 -1 438 323 -1 633 898 -1 794 782 -1 804 430 -953 748 
Selvkostfond 31.12 3 623 925 7 201 026 5 904 008 4 391 182 2 686 540 931 714 -9 389 

 

Gebyrinntekter Renovasjon 
Fra 2016 til 2017 ble gebyrinntektene redusert med rundt 12,6 % fra 24,6 millioner kr til 21,5 millioner kr. I perioden 2016 til 2022 forventes 

gebyrinntektene å reduseres med 4,5 millioner kr, fra 24,6 millioner kr i 2016 til 20,2 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig 

reduksjon på 3,3 %. 

Gebyrinntekter Renovasjon 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

16400 Avgiftspliktig gebyrer 24 612 379 21 514 429 17 771 761 18 031 019 18 349 303 18 828 054 20 154 954 
Sum gebyrinntekter 24 612 379 21 514 429 17 771 761 18 031 019 18 349 303 18 828 054 20 154 954 

Årlig endring  -12,6 % -17,4 % 1,5 % 1,8 % 2,6 % 7,0 % 

 

Øvrige inntekter Renovasjon 
Fra 2016 til 2017 økte øvrige inntekter med rundt 7,5 % fra 277 tusen kr til 298 tusen kr.  

Øvrige inntekter Renovasjon 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

16*** Øvrige salgsinntekter 262 001 209 724 508 521 534 547 561 
17*** Refusjoner 15 442 88 611 1 837 1 883 1 930 1 978 2 027 
Sum øvrige inntekter 277 443 298 335 2 345 2 404 2 464 2 526 2 589 

Årlig endring  7,5 % -99,2 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 

 

Driftsutgifter Renovasjon 
Fra 2016 til 2017 ble driftsutgiftene redusert med rundt 11,4 % fra 19,6 millioner kr til 17,4 millioner kr. I perioden 2016 til 2022 øker driftsutgiftene med 

0,4 millioner kr, fra 19,6 millioner kr i 2016 til 20,0 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 0,3 %. 

Driftsutgifter Renovasjon 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

10*** Lønn 386 522 2 798 414 2 865 203 2 942 563 3 022 012 3 103 607 3 187 404 
11*** Varer og tjenester 227 850 2 173 007 717 500 735 438 753 823 772 669 791 986 
12*** Varer og tjenester 2 396 402 3 280 457 3 075 000 3 151 875 3 230 672 3 311 439 3 394 225 
13*** Tjenester som erst. kommunal tjenesteprod. 16 552 503 9 063 292 11 402 880 11 687 952 11 980 151 12 279 655 12 586 646 
15*** Finansutgifter 70 000 72 228 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 
Sum driftsutgifter 19 633 277 17 387 398 18 130 583 18 587 828 19 056 658 19 537 369 20 030 260 

Årlig endring  -11,4 % 4,3 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 

 

Kapitalkostnader Renovasjon 
Fra 2016 til 2017 økte kapitalkostnadene med rundt 31,7 % fra 0,57 millioner kr til 0,75 millioner kr. I perioden 2016 til 2022 øker kapitalkostnadene med 

0,20 millioner kr, fra 0,57 millioner kr i 2016 til 0,77 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 5,2 %. 
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Kapitalkostnader Renovasjon 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Avskrivningskostnad 487 637 595 349 596 392 465 330 465 330 465 330 465 330 
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer 0 0 0 100 000 100 000 100 000 100 000 

Kalkulatorisk rente 79 957 152 054 167 339 170 057 172 342 172 766 159 829 
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer 0 0 21 800 46 410 47 730 48 650 45 870 
Sum kapitalkostnader 567 594 747 403 785 531 781 797 785 402 786 746 771 029 

Årlig endring  31,7 % 5,1 % -0,5 % 0,5 % 0,2 % -2,0 % 

 

Indirekte kostnader Renovasjon 
Fra 2016 til 2017 ble de indirekte kostnadene redusert med rundt 14,7 % fra 284 tusen kr til 242 tusen kr.  

Indirekte kostnader Renovasjon 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Indirekte driftsutgifter (netto) 276 111 222 046 275 284 282 717 290 350 298 190 306 241 
Indirekte avskrivningskostnad 6 478 18 200 19 426 13 620 13 009 11 833 3 095 
Indirekte kalkulatorisk rente 1 074 1 732 1 605 1 359 1 130 872 665 
Sum indirekte kostnader 283 663 241 978 296 315 297 696 304 489 310 895 310 001 

Årlig endring  -14,7 % 22,5 % 0,5 % 2,3 % 2,1 % -0,3 % 

 

Selvkostfond Renovasjon 
Selvkostfondet forventes å være mindre enn eller lik kr 0 ved utgangen av 2022.  

Selvkostfond Renovasjon 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Selvkostfond 01.01 -804 901 3 623 925 7 201 026 5 904 008 4 391 182 2 686 540 931 714 
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond 4 428 826 3 577 101 -1 297 018 -1 512 826 -1 704 642 -1 754 826 -941 103 
Selvkostfond 31.12 3 623 925 7 201 026 5 904 008 4 391 182 2 686 540 931 714 -9 389 

 

Gebyrsatser Renovasjon 
Tabellen under viser fastsatte gebyrsatser 2016 til 2018 og budsjetterte gebyrsatser 2019 til 2022, gitt forutsetningene i budsjett 2018. 

Gebyrsatser Renovasjon 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Normalgebyr inkl. mva. kr 4 272 kr 3 726 kr 3 006 kr 3 020 kr 3 044 kr 3 094 kr 3 280 
Årlig endring  -12,8 % -19,3 % 0,5 % 0,8 % 1,6 % 6,0 % 

 

Slamtømming - 2016 til 2022 

Selvkostoppstilling Slamtømming 
Tabellen under viser etterkalkylene for 2016 og 2017 i Kragerø kommune. Resultatet for 2017 var ikke kjent ved budsjettarbeidet i fjor høst. Dette fører til 

avvik mellom prognosene i budsjettet for 2018 og etterkalkylen for 2017. 

Etterkalkyle Slamtømming - 2016 til 2022 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Gebyrinntekter 3 024 229 2 350 010 2 689 856 2 694 039 2 597 907 2 618 805 2 640 011 
Øvrige inntekter 0 7 470 0 0 0 0 0 
Driftsinntekter 3 024 229 2 357 480 2 689 856 2 694 039 2 597 907 2 618 805 2 640 011 

Driftsutgifter 2 273 668 2 536 073 2 351 050 2 368 473 2 387 408 2 407 867 2 429 863 
Kapitalkostnader 38 059 39 086 39 479 39 756 39 917 39 962 39 157 
Indirekte kostnader 85 055 56 888 91 352 92 559 94 595 97 044 98 060 
Sum driftsutgifter 2 396 782 2 632 048 2 481 881 2 500 787 2 521 920 2 544 873 2 567 080 
Kalkulatorisk rente selvkostfond -10 385 -8 923 -10 744 -7 211 -4 530 -2 923 -963 
Resultat 627 447 -274 568 207 975 193 252 75 987 73 932 72 931 

Selvkostfond 01.01 -930 422 -313 360 -596 851 -399 620 -213 579 -142 122 -71 113 
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond 627 447 -274 568 207 975 193 252 75 987 73 932 72 931 
Selvkostfond 31.12 -313 360 -596 851 -399 620 -213 579 -142 122 -71 113 854 

 

Gebyrinntekter Slamtømming 
Fra 2016 til 2017 ble gebyrinntektene redusert med rundt 22,3 % fra 3,0 millioner kr til 2,4 millioner kr. I perioden 2016 til 2022 forventes 

gebyrinntektene å reduseres med 0,4 millioner kr, fra 3,0 millioner kr i 2016 til 2,6 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon 

på 2,2 %. 

Gebyrinntekter Slamtømming 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

16400 Avgiftspliktig gebyrer 3 024 229 2 350 010 2 689 856 2 694 039 2 597 907 2 618 805 2 640 011 
Sum gebyrinntekter 3 024 229 2 350 010 2 689 856 2 694 039 2 597 907 2 618 805 2 640 011 

Årlig endring  -22,3 % 14,5 % 0,2 % -3,6 % 0,8 % 0,8 % 

 

Driftsutgifter Slamtømming 
Fra 2016 til 2017 økte driftsutgiftene med rundt 11,5 % fra 2,3 millioner kr til 2,5 millioner kr. I perioden 2016 til 2022 øker driftsutgiftene 

med 0,2 millioner kr, fra 2,3 millioner kr i 2016 til 2,4 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 1,1 %. 
Driftsutgifter Slamtømming 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

10*** Lønn 384 872 775 111 410 800 421 892 433 283 444 981 456 996 
11*** Varer og tjenester 282 964 353 481 379 250 388 731 398 450 408 411 418 621 
12*** Varer og tjenester 699 282 561 050 717 500 735 438 753 823 772 669 791 986 
13*** Tjenester som erst. kommunal tjenesteprod. 903 392 846 431 843 500 822 412 801 852 781 806 762 261 
14*** Overføringsutgifter 3 158 0 0 0 0 0 0 
Sum driftsutgifter 2 273 668 2 536 073 2 351 050 2 368 473 2 387 408 2 407 867 2 429 863 

Årlig endring  11,5 % -7,3 % 0,7 % 0,8 % 0,9 % 0,9 % 
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Kapitalkostnader Slamtømming 
Fra 2016 til 2017 økte kapitalkostnadene med rundt 2,7 % fra 38,1 tusen kr til 39,1 tusen kr. I perioden 2016 til 2022 øker kapitalkostnadene 

med 1,1 tusen kr, fra 38,1 tusen kr i 2016 til 39,2 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 0,5%. 

Kapitalkostnader Slamtømming 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Avskrivningskostnad 28 951 28 951 28 951 28 951 28 951 28 951 28 951 
Kalkulatorisk rente 9 108 10 135 10 528 10 805 10 966 11 011 10 206 
Sum kapitalkostnader 38 059 39 086 39 479 39 756 39 917 39 962 39 157 

Årlig endring  2,7 % 1,0 % 0,7 % 0,4 % 0,1 % -2,0 % 

 

Indirekte kostnader Slamtømming 
Fra 2016 til 2017 ble de indirekte kostnadene redusert med rundt 33,1 % fra 85 tusen kr til 57 tusen kr. 

Indirekte kostnader Slamtømming 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Indirekte driftsutgifter (netto) 83 149 53 353 87 702 90 070 92 502 94 999 97 564 
Indirekte avskrivningskostnad 1 767 3 318 3 461 2 352 2 001 2 001 487 
Indirekte kalkulatorisk rente 140 217 188 136 92 43 9 
Sum indirekte kostnader 85 055 56 888 91 352 92 559 94 595 97 044 98 060 

Årlig endring  -33,1 % 60,6 % 1,3 % 2,2 % 2,6 % 1,0 % 

 

Selvkostfond Slamtømming 
Fremførbart underskudd forventes å være større enn eller lik kr 0 ved utgangen av 2022. 

Selvkostfond Slamtømming 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Selvkostfond 01.01 -930 422 -313 360 -596 851 -399 620 -213 579 -142 122 -71 113 
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond 617 061 -283 491 197 231 186 041 71 457 71 009 71 968 
Selvkostfond 31.12 -313 360 -596 851 -399 620 -213 579 -142 122 -71 113 855 

 

Gebyrsatser Slamtømming 
Tabellen under viser fastsatte gebyrsatser 2016 til 2018 og budsjetterte gebyrsatser 2019 til 2022, gitt forutsetningene i budsjett 2018. 

Gebyrsatser Slamtømming 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Normalgebyr inkl. mva. kr 5 945 kr 2 335 kr 2 798 kr 2 949 kr 3 000 kr 3 200 kr 3 425 
Årlig endring  -60,7 % 19,8 % 5,4 % 1,7 % 6,7 % 7,0 % 

 

Feiing - 2016 til 2022 

Selvkostoppstilling Feiing 
Tabellen under viser etterkalkylene for 2016 og 2017 i Kragerø kommune. Resultatet for 2017 var ikke kjent ved budsjettarbeidet i fjor høst. Dette fører til 

avvik mellom prognosene i budsjettet for 2018 og etterkalkylen for 2017. 

Etterkalkyle Feiing - 2016 til 2022 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Gebyrinntekter 1 443 151 1 451 034 2 982 430 3 200 036 3 282 367 3 365 398 3 533 536 
Øvrige inntekter 15 628 4 561 0 0 0 0 0 
Driftsinntekter 1 458 779 1 455 595 2 982 430 3 200 036 3 282 367 3 365 398 3 533 536 

Driftsutgifter 1 482 237 1 431 800 2 821 993 2 897 465 2 974 955 3 054 520 3 136 214 
Kapitalkostnader 357 1 887 19 388 158 656 158 692 158 244 154 879 
Indirekte kostnader 139 277 114 775 141 494 143 915 146 525 150 227 150 050 
Sum driftsutgifter 1 621 871 1 548 462 2 982 875 3 200 036 3 280 173 3 362 991 3 441 142 
Kalkulatorisk rente selvkostfond 1 415 -842 -1 962 -2 194 -2 407 -2 597 -1 351 
Resultat -163 092 -92 867 -445 0 2 194 2 407 92 394 

Selvkostfond 01.01 165 588 3 912 -89 797 -92 205 -94 399 -94 612 -94 802 
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond -163 092 -92 867 -445 0 2 194 2 407 92 394 
Selvkostfond 31.12 3 912 -89 797 -92 205 -94 399 -94 612 -94 802 -3 758 

 

Gebyrinntekter Feiing 
Fra 2016 til 2017 økte gebyrinntektene med rundt 0,5 % fra 1,4 millioner kr til 1,5 millioner kr. I perioden 2016 til 2022 forventes gebyrinntektene å øke 

med 2,1 millioner kr, fra 1,4 millioner kr i 2016 til 3,5 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 16,1 %. 

Gebyrinntekter Feiing 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

16400 Avgiftspliktig gebyrer 1 443 151 1 451 034 2 982 430 3 200 036 3 282 367 3 365 398 3 533 536 
Sum gebyrinntekter 1 443 151 1 451 034 2 982 430 3 200 036 3 282 367 3 365 398 3 533 536 

Årlig endring  0,5 % 105,5 % 7,3 % 2,6 % 2,5 % 5,0 % 

 

Øvrige inntekter Feiing 
Fra 2016 til 2017 ble øvrige inntekter redusert med rundt 70,8 % fra 16 tusen kr til 5 tusen kr.  

Øvrige inntekter Feiing 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

16*** Øvrige salgsinntekter 8 218 4 561 0 0 0 0 0 
17*** Refusjoner 7 410 0 0 0 0 0 0 
Sum øvrige inntekter 15 628 4 561 0 0 0 0 0 

Årlig endring  -70,8 % -100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
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Driftsutgifter Feiing 
Fra 2016 til 2017 ble driftsutgiftene redusert med rundt 3,4 % fra 1,5 millioner kr til 1,4 millioner kr. I perioden 2016 til 2022 øker driftsutgiftene med 1,7 

millioner kr, fra 1,5 millioner kr i 2016 til 3,1 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 13,3 %. 

Driftsutgifter Feiing 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

10*** Lønn 1 089 183 1 149 057 2 460 707 2 527 147 2 595 380 2 665 455 2 737 422 
11*** Varer og tjenester 262 550 219 543 247 735 253 929 260 277 266 784 273 453 
12*** Varer og tjenester 130 504 63 200 113 551 116 389 119 299 122 282 125 339 

Sum driftsutgifter 1 482 237 1 431 800 2 821 993 2 897 465 2 974 955 3 054 520 3 136 214 

Årlig endring  -3,4 % 97,1 % 2,7 % 2,7 % 2,7 % 2,7 % 

 

Kapitalkostnader Feiing 
Fra 2016 til 2017 økte kapitalkostnadene med rundt 429,1 % fra 0,4 tusen kr til 1,9 tusen kr. I perioden 2016 til 2022 øker kapitalkostnadene med 154,5 

tusen kr, fra 0,4 tusen kr i 2016 til 154,9 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 175,2 %. 

Kapitalkostnader Feiing 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Avskrivningskostnad 0 1 059 1 059 1 059 1 059 1 059 1 059 
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer 0 0 0 120 000 120 000 120 000 120 000 
Kalkulatorisk rente 357 828 889 945 997 1 045 1 016 
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer 0 0 17 440 36 652 36 636 36 140 32 804 
Sum kapitalkostnader 357 1 887 19 388 158 656 158 692 158 244 154 879 

Årlig endring  429,1 % 927,4 % 718,3 % 0,0 % -0,3 % -2,1 % 

 

Indirekte kostnader Feiing 
Fra 2016 til 2017 ble de indirekte kostnadene redusert med rundt 17,6 % fra 139 tusen kr til 115 tusen kr. 

Indirekte kostnader Feiing 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Indirekte driftsutgifter (netto) 135 011 106 845 134 142 137 764 141 484 145 304 149 227 
Indirekte avskrivningskostnad 3 936 7 428 6 918 5 830 4 831 4 831 808 
Indirekte kalkulatorisk rente 330 501 433 321 211 93 15 
Sum indirekte kostnader 139 277 114 775 141 494 143 915 146 525 150 227 150 050 

Årlig endring  -17,6 % 23,3 % 1,7 % 1,8 % 2,5 % -0,1 % 

 

Selvkostfond Feiing 
Fremførbart underskudd forventes å være større enn eller lik kr 0 ved utgangen av 9999. 

Selvkostfond Feiing 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Selvkostfond 01.01 165 588 3 912 -89 797 -92 205 -94 399 -94 612 -94 802 
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond -161 676 -93 709 -2 407 -2 194 -213 -190 91 043 
Selvkostfond 31.12 3 912 -89 797 -92 205 -94 399 -94 612 -94 802 -3 759 

 

Gebyrsatser Feiing 
Tabellen under viser fastsatte gebyrsatser 2016 til 2018 og budsjetterte gebyrsatser 2019 til 2022, gitt forutsetningene i budsjett 2018. 

Gebyrsatser Feiing 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Normalgebyr inkl. mva. kr 451 kr 455 kr 504 kr 541 kr 555 kr 570 kr 599 
Årlig endring  0,8 % 10,7 % 7,4 % 2,5 % 2,7 % 5,0 % 

 

Plansaker (private) - 2016 til 2022 

Selvkostoppstilling Plansaker (private) 
Tabellen under viser etterkalkylene for 2016 og 2017 i Kragerø kommune. Resultatet for 2017 var ikke kjent ved budsjettarbeidet i fjor høst. Dette fører til 

avvik mellom prognosene i budsjettet for 2018 og etterkalkylen for 2017. 

Etterkalkyle Plansaker (private) - 2016 til 2022 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Gebyrinntekter 981 450 829 300 610 269 1 975 351 679 607 614 947 627 321 
Øvrige inntekter 9 773 6 363 6 522 6 685 6 852 7 024 7 199 
Driftsinntekter 991 223 835 663 616 791 1 982 036 686 459 621 971 634 520 

Driftsutgifter 377 808 549 280 547 416 562 055 577 085 592 517 608 363 
Indirekte kostnader 49 887 56 513 73 273 74 482 75 342 74 639 75 725 
Sum driftsutgifter 427 695 605 793 620 689 636 537 652 427 667 157 684 088 
Kalkulatorisk rente selvkostfond -40 398 -40 444 -42 947 -31 945 -17 657 -19 672 -21 536 
Resultat 563 528 229 870 -3 898 1 345 499 34 032 -45 186 -49 568 

Selvkostfond 01.01 -2 680 670 -2 157 539 -1 968 113 -2 014 958 -701 405 -685 030 -749 888 
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond 563 528 229 870 -3 898 1 345 499 34 032 -45 186 -49 568 
Selvkostfond 31.12 -2 157 539 -1 968 113 -2 014 958 -701 405 -685 030 -749 888 -820 992 

 

Gebyrinntekter Plansaker (private) 
Fra 2016 til 2017 ble gebyrinntektene redusert med rundt 15,5 % fra 0,98 millioner kr til 0,83 millioner kr. I perioden 2016 til 2022 forventes 

gebyrinntektene å reduseres med 0,35 millioner kr, fra 0,98 millioner kr i 2016 til 0,63 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig 

reduksjon på 7,2 %. 

Gebyrinntekter Plansaker (private) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 



12/18 Årsregnskap og årsberetning 2017 Kragerø kommune - 18/04793-2 Årsregnskap og årsberetning 2017 Kragerø kommune : Årsregnskap 2017 Kragerø kommune

Kragerø kommune  Regnskap 2017 

 

 

47 

 

 

 

16200 Annet salg 981 450 829 300 610 269 1 975 351 679 607 614 947 627 321 
Sum gebyrinntekter 981 450 829 300 610 269 1 975 351 679 607 614 947 627 321 

Årlig endring  -15,5 % -26,4 % 223,7 % -65,6 % -9,5 % 2,0 % 

 

Øvrige inntekter Plansaker (private) 
Fra 2016 til 2017 ble øvrige inntekter redusert med rundt 34,9 % fra 10 tusen kr til 6 tusen kr.  

Øvrige inntekter Plansaker (private) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

17*** Refusjoner 9 773 6 363 6 522 6 685 6 852 7 024 7 199 
Sum øvrige inntekter 9 773 6 363 6 522 6 685 6 852 7 024 7 199 

Årlig endring  -34,9 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 

 

Driftsutgifter Plansaker (private) 
Fra 2016 til 2017 økte driftsutgiftene med rundt 45,4 % fra 0,38 millioner kr til 0,55 millioner kr. I perioden 2016 til 2022 øker driftsutgiftene med 0,23 

millioner kr, fra 0,38 millioner kr i 2016 til 0,61 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 8,3 %. 

Driftsutgifter Plansaker (private) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

10*** Lønn 324 424 453 187 476 528 489 394 502 608 516 178 530 115 
11*** Varer og tjenester 44 396 79 890 50 388 51 648 52 939 54 263 55 619 
12*** Varer og tjenester 8 988 16 203 20 500 21 013 21 538 22 076 22 628 
Sum driftsutgifter 377 808 549 280 547 416 562 055 577 085 592 517 608 363 

Årlig endring  45,4 % -0,3 % 2,7 % 2,7 % 2,7 % 2,7 % 

 

Indirekte kostnader Plansaker (private) 

Fra 2016 til 2017 økte de indirekte kostnadene med rundt 13,3 % fra 50 tusen kr til 57 tusen kr. 

Indirekte kostnader Plansaker (private) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Indirekte driftsutgifter (netto) 44 424 47 019 64 383 66 122 67 907 69 740 71 623 
Indirekte avskrivningskostnad 4 646 7 966 7 352 6 850 5 964 3 444 2 733 
Indirekte kalkulatorisk rente 817 1 528 1 538 1 510 1 472 1 455 1 369 
Sum indirekte kostnader 49 887 56 513 73 273 74 482 75 342 74 639 75 725 

Årlig endring  13,3 % 29,7 % 1,7 % 1,2 % -0,9 % 1,5 % 

 

Selvkostfond Plansaker (private) 
Fremførbart underskudd forventes å være større enn eller lik kr 0 ved utgangen av 2024. 

Selvkostfond Plansaker (private) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Selvkostfond 01.01 -2 680 670 -2 157 539 -1 968 113 -2 014 958 -701 404 -685 029 -749 887 
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond 523 131 189 426 -46 845 1 313 554 16 375 -64 858 -71 104 
Selvkostfond 31.12 -2 157 539 -1 968 113 -2 014 958 -701 404 -685 029 -749 887 -820 991 

 

Byggesaker - 2016 til 2022 

Selvkostoppstilling Byggesaker 
Tabellen under viser etterkalkylene for 2016 og 2017 i Kragerø kommune. Resultatet for 2017 var ikke kjent ved budsjettarbeidet i fjor høst. Dette fører til 

avvik mellom prognosene i budsjettet for 2018 og etterkalkylen for 2017. 

Etterkalkyle Byggesaker - 2016 til 2022 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Gebyrinntekter 4 537 371 4 060 639 4 621 316 4 619 338 4 702 324 4 864 600 4 722 173 
Øvrige inntekter 28 868 81 069 12 300 12 608 12 923 13 246 13 577 
Driftsinntekter 4 566 239 4 141 708 4 633 616 4 631 946 4 715 247 4 877 846 4 735 750 

Driftsutgifter 3 754 755 4 092 910 3 958 005 4 063 764 4 172 351 4 283 842 4 398 313 
Kapitalkostnader 31 433 475 579 470 039 462 754 453 723 442 948 12 529 
Indirekte kostnader 308 721 336 522 332 119 335 404 336 195 325 655 327 335 
Sum driftsutgifter 4 094 909 4 905 011 4 760 163 4 861 922 4 962 269 5 052 445 4 738 177 
Kalkulatorisk rente selvkostfond 20 690 21 846 14 829 12 300 7 498 2 427 34 
Resultat 471 330 -763 303 -126 547 -229 976 -247 023 -174 599 -2 427 

Selvkostfond 01.01 992 955 1 484 975 743 518 631 800 414 124 174 599 2 427 
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond 471 330 -763 303 -126 547 -229 976 -247 023 -174 599 -2 427 
Selvkostfond 31.12 1 484 975 743 518 631 800 414 124 174 599 2 427 34 

 

Gebyrinntekter Byggesaker 
Fra 2016 til 2017 ble gebyrinntektene redusert med rundt 10,5 % fra 4,5 millioner kr til 4,1 millioner kr. I perioden 2016 til 2022 forventes 

gebyrinntektene å øke med 0,2 millioner kr, fra 4,5 millioner kr i 2016 til 4,7 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 0,7 %. 

Gebyrinntekter Byggesaker 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

16200 Annet salg 4 537 371 4 060 639 4 621 316 4 619 338 4 702 324 4 864 600 4 722 173 
Sum gebyrinntekter 4 537 371 4 060 639 4 621 316 4 619 338 4 702 324 4 864 600 4 722 173 

Årlig endring  -10,5 % 13,8 % 0,0 % 1,8 % 3,5 % -2,9 % 

 

Øvrige inntekter Byggesaker 
Fra 2016 til 2017 økte øvrige inntekter med rundt 180,8 % fra 29 tusen kr til 81 tusen kr. 

Øvrige inntekter Byggesaker 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

16*** Øvrige salgsinntekter 12 000 0 12 300 12 608 12 923 13 246 13 577 
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17*** Refusjoner 16 868 81 069 0 0 0 0 0 
Sum øvrige inntekter 28 868 81 069 12 300 12 608 12 923 13 246 13 577 

Årlig endring  180,8 % -84,8 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 

 

Driftsutgifter Byggesaker 
Fra 2016 til 2017 økte driftsutgiftene med rundt 9,0 % fra 3,8 millioner kr til 4,1 millioner kr. I perioden 2016 til 2022 øker driftsutgiftene med 

0,6 millioner kr, fra 3,8 millioner kr i 2016 til 4,4 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2,7 %. 
Driftsutgifter Byggesaker 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

10*** Lønn 3 236 341 3 604 819 3 404 505 3 496 427 3 590 830 3 687 783 3 787 353 
11*** Varer og tjenester 386 731 367 037 410 000 420 250 430 756 441 525 452 563 
12*** Varer og tjenester 62 552 51 309 51 250 52 531 53 845 55 191 56 570 
13*** Tjenester som erst. kommunal tjenesteprod. 69 131 69 745 92 250 94 556 96 920 99 343 101 827 
Sum driftsutgifter 3 754 755 4 092 910 3 958 005 4 063 764 4 172 351 4 283 842 4 398 313 

Årlig endring  9,0 % -3,3 % 2,7 % 2,7 % 2,7 % 2,7 % 

 

Kapitalkostnader Byggesaker 
Fra 2016 til 2017 økte kapitalkostnadene med rundt 1413,0 % fra 0,03 millioner kr til 0,48 millioner kr. I perioden 2016 til 2022 reduseres kapitalkostnadene 

med 0,02 millioner kr, fra 0,03 millioner kr i 2016 til 0,01 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 14,2 %. 

Kapitalkostnader Byggesaker 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Avskrivningskostnad 12 085 436 271 436 271 436 271 436 271 436 271 12 085 
Kalkulatorisk rente 19 349 39 308 33 768 26 483 17 452 6 677 444 
Sum kapitalkostnader 31 433 475 579 470 039 462 754 453 723 442 948 12 529 

Årlig endring  1413,0 % -1,2 % -1,5 % -2,0 % -2,4 % -97,2 % 

 

Indirekte kostnader Byggesaker 
Fra 2016 til 2017 økte de indirekte kostnadene med rundt 9,0 % fra 309 tusen kr til 337 tusen kr.  

Indirekte kostnader Byggesaker 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Indirekte driftsutgifter (netto) 253 864 267 791 267 679 274 906 282 329 289 951 297 780 
Indirekte avskrivningskostnad 46 646 57 736 53 382 49 652 43 308 25 281 19 757 
Indirekte kalkulatorisk rente 8 211 10 995 11 058 10 846 10 558 10 423 9 797 
Sum indirekte kostnader 308 721 336 522 332 119 335 404 336 195 325 655 327 335 

Årlig endring  9,0 % -1,3 % 1,0 % 0,2 % -3,1 % 0,5 % 

 

Selvkostfond Byggesaker 
Selvkostfondet forventes å være mindre enn eller lik kr 0 ved utgangen av 2023.  

Selvkostfond Byggesaker 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Selvkostfond 01.01 992 955 1 484 975 743 518 631 800 414 124 174 599 2 427 
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond 492 020 -741 457 -111 718 -217 676 -239 525 -172 172 -2 393 
Selvkostfond 31.12 1 484 975 743 518 631 800 414 124 174 599 2 427 34 

 

Oppmåling - 2016 til 2022 

Selvkostoppstilling Oppmåling 
Tabellen under viser etterkalkylene for 2016 og 2017 i Kragerø kommune. Resultatet for 2017 var ikke kjent ved budsjettarbeidet i fjor høst. Dette fører til 

avvik mellom prognosene i budsjettet for 2018 og etterkalkylen for 2017. 

Etterkalkyle Oppmåling - 2016 til 2022 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Gebyrinntekter 1 714 145 1 818 418 1 680 613 3 275 429 1 800 435 1 772 685 1 796 841 
Øvrige inntekter 36 212 1 717 1 760 1 804 1 849 1 895 1 943 
Driftsinntekter 1 750 357 1 820 135 1 682 373 3 277 233 1 802 284 1 774 580 1 798 784 

Driftsutgifter 1 688 484 1 604 694 1 522 217 1 562 691 1 604 243 1 646 901 1 690 694 
Kapitalkostnader 27 919 44 886 133 631 132 061 130 012 127 484 124 156 
Indirekte kostnader 143 995 139 861 132 090 133 530 134 143 130 658 131 626 
Sum driftsutgifter 1 860 399 1 789 442 1 787 939 1 828 282 1 868 398 1 905 042 1 946 476 
Kalkulatorisk rente selvkostfond -40 574 -49 294 -56 164 -46 668 -33 955 -40 263 -45 249 
Resultat -110 042 30 693 -105 566 1 448 951 -66 114 -130 462 -147 692 

Selvkostfond 01.01 -2 354 352 -2 504 967 -2 523 569 -2 685 299 -1 283 017 -1 383 085 -1 553 810 
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond -110 042 30 693 -105 566 1 448 951 -66 114 -130 462 -147 692 
Selvkostfond 31.12 -2 504 967 -2 523 569 -2 685 299 -1 283 017 -1 383 085 -1 553 810 -1 746 752 

 

Gebyrinntekter Oppmåling 
Fra 2016 til 2017 økte gebyrinntektene med rundt 6,1 % fra 1,7 millioner kr til 1,8 millioner kr. I perioden 2016 til 2022 forventes gebyrinntektene å øke 

med 0,1 millioner kr, fra 1,7 millioner kr i 2016 til 1,8 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 0,8 %. 

Gebyrinntekter Oppmåling 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

16200 Annet salg 1 714 145 1 818 418 1 680 613 3 275 429 1 800 435 1 772 685 1 796 841 
Sum gebyrinntekter 1 714 145 1 818 418 1 680 613 3 275 429 1 800 435 1 772 685 1 796 841 

Årlig endring  6,1 % -7,6 % 94,9 % -45,0 % -1,5 % 1,4 % 
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Øvrige inntekter Oppmåling 
Fra 2016 til 2017 ble øvrige inntekter redusert med rundt 95,3 % fra 36 tusen kr til 2 tusen kr. 

Øvrige inntekter Oppmåling 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

17*** Refusjoner 36 212 1 717 1 760 1 804 1 849 1 895 1 943 
Sum øvrige inntekter 36 212 1 717 1 760 1 804 1 849 1 895 1 943 

Årlig endring  -95,3 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 

 

Driftsutgifter Oppmåling 
Fra 2016 til 2017 ble driftsutgiftene redusert med rundt 5,0 % fra 1 688,5 tusen kr til 1 604,7 tusen kr. 

Driftsutgifter Oppmåling 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

10*** Lønn 1 322 085 1 205 191 1 209 592 1 242 251 1 275 792 1 310 238 1 345 614 
11*** Varer og tjenester 173 222 189 519 97 375 99 809 102 305 104 862 107 484 
12*** Varer og tjenester 193 177 209 984 215 250 220 631 226 147 231 801 237 596 
Sum driftsutgifter 1 688 484 1 604 694 1 522 217 1 562 691 1 604 243 1 646 901 1 690 694 

Årlig endring  -5,0 % -5,1 % 2,7 % 2,7 % 2,7 % 2,7 % 

 

Kapitalkostnader Oppmåling 
Fra 2016 til 2017 økte kapitalkostnadene med rundt 60,8 % fra 0,03 millioner kr til 0,04 millioner kr. I perioden 2016 til 2022 øker kapitalkostnadene med 

0,10 millioner kr, fra 0,03 millioner kr i 2016 til 0,12 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 28,2 %. 

Kapitalkostnader Oppmåling 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Avskrivningskostnad 25 399 35 374 119 697 119 697 119 697 119 697 119 697 
Kalkulatorisk rente 2 521 9 513 13 934 12 364 10 314 7 786 4 459 
Sum kapitalkostnader 27 919 44 886 133 631 132 061 130 012 127 484 124 156 

Årlig endring  60,8 % 197,7 % -1,2 % -1,6 % -1,9 % -2,6 % 

 

Indirekte kostnader Oppmåling 
Fra 2016 til 2017 ble de indirekte kostnadene redusert med rundt 2,9 % fra 144 tusen kr til 140 tusen kr.  

Indirekte kostnader Oppmåling 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Indirekte driftsutgifter (netto) 120 577 114 987 108 747 111 683 114 699 117 796 120 976 

Indirekte avskrivningskostnad 19 920 20 896 19 341 17 921 15 621 9 086 7 099 
Indirekte kalkulatorisk rente 3 498 3 978 4 002 3 926 3 823 3 776 3 551 
Sum indirekte kostnader 143 995 139 861 132 090 133 530 134 143 130 658 131 626 

Årlig endring  -2,9 % -5,6 % 1,1 % 0,5 % -2,6 % 0,7 % 
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1. RÅDMANNENS KOMMENTAR  
 
Etter kommunelovens § 48 nr. 5 skal rådmannen utarbeide en årsberetning. Denne årsmeldingen er 
utarbeidd etter det pliktige innholdet som kommunelovens § 45.5 og regnskapsforskriften § 10 og § 12 
som et minimum tilsier årsberetningen skal inneholde. 
 
 

2. HOVEDTALL ØKONOMI 2017 
 
 

2.1 Driftsregnskapet 
 
Overskuddsbegrepet i kommunalt regnskap er knyttet til budsjettet ved at man måler overskuddet slik:  
 
Budsjett minus regnskap =overskudd/underskudd (eller mindreforbruk/merforbruk som er den korrekte 
betegnelsen i kommunal regnskapsterminologi). Årsbudsjettet blir gjennom året, hvis rapporteringen 
tilsier det, revidert pr 30.4 og 31.8 gjennom politiske vedtak. Et årsresultat nær 0 betyr altså at summen 
av inntekter og utgifter har vært som budsjettert siden budsjettet skal balansere. 
 
 2017 2016 2015 2014 2013 

Overskudd 3,506 mill 10,155 mill 13,554 mill  0,0 mill 
Underskudd    3,1 mill  

 
Av en brutto omsetning i 2017 på over 956 mill. kr, ble resultatet for kommunen et mindreforbruk på 
3,507 mill. som tilsvarer et budsjettavvik på 0,36 % målt mot brutto inntekter.  
 
Rådmannen vil i regnskapssaken for årsregnskap 2017, foreslå at årets mindreforbruk blir avsatt til 
disposisjonsfond. 
Etter en eventuell slik avsetning vil kommunens disposisjonsfond være på 35,063 mill. noe som vil 
utgjøre 3,7 % av kommunens estimerte brutto omsetning i 2018. Teknisk beregningsutvalg for 
kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) anbefaler en størrelse på disposisjonsfondet på 5 % av 
brutto omsetning for at kommunen skal ha en bærekraftig og sunn økonomi. 
 
For 2018 er ytterligere 8,618 mill budsjettert avsatt til disposisjonsfond og foreløpig er det ikke 
budsjettert med bruk av disposisjonsfondet i 2018. 
 
HOVEDTALL FOR KOMMUNENS INNTEKTSFORUTSETNINGER (DRIFT) 

  REGNSKAP 
2017 

REGULERT 
BUDSJETT 

2017 

OPPRINNELIG 
BUDSJETT 

2017 

REGNSKAP 
2016 

1 Skatt på inntekt og formue 246 803 988 242 951 000 242 951 000 238 907 612 
2 Ordinært rammetilskudd 329 513 040 334 007 000 328 007 000 318 670 579 
3 Skatt på eiendom 42 306 140 42 952 000 41 652 000 40 956 213 
4 Andre direkte eller indirekte 

skatter 
202 908 203 000 186 000 203 089 

5 Andre generelle statstilskudd 45 299 023 43 868 000 42 271 000 44 508 896 
6 Sum frie disponible 

inntekter 
664 125 099 663 981 000 655 067 000 643 246 389 

7 Renteinntekter og utbytte 3 031 053 2 804 000 1 390 000 3 855 948 
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  REGNSKAP 
2017 

REGULERT 
BUDSJETT 

2017 

OPPRINNELIG 
BUDSJETT 

2017 

REGNSKAP 
2016 

8 Gevinst finansielle 
instrumenter 

0 0 0 0 

9 Renteutgifter, provisjoner og 
andre finansutgifter 

16 097 535 17 362 829 17 962 829 17 565 697 

10 Tap finansielle instrumenter 0 0 0 0 
11 Avdrag på lån 29 504 000 29 384 000 27 887 000 29 244 295 
12 Netto finansinntekter/-

utgifter 
-42 570 482 -43 942 829 -44 459 829 -42 954 044 

13 Til dekning av tidligere års 
regnskapsmessige 
merforbruk 

0 0 0 1 970 189 

14 Til ubundne avsetninger 20 496 844 20 496 821 10 341 621 19 454 357 
15 Til bundne avsetninger 16 487 543 203 000 186 000 10 996 449 
16 Bruk av tidligere års 

regnskapsmessige 
mindreforbruk 

10 155 223 10 155 200                      0 13 554 322 

17 Bruk av ubundne avsetninger 7 491 110 7 491 110 2 021 110 1 349 066 
18 Bruk av bundne avsetninger 6 239 761 2 181 563 2 394 563 5 021 416 
19 Netto avsetninger -13 098 293 -871 948 -6 111 948 -12 496 191 
20 Overført til 

investeringsregnskapet 
2 021 110 2 021 110 2 021 110 0 

21 Til fordeling drift 606 435 214 617 145 113 602 474 113 587 796 154 
22 Sum fordelt til drift  602 929 427 617 145 113 602 474 113 577 640 931 
23 Regnskapsmessig 

mindreforbruk 
3 505 787 

 
                  0                      0 10 155 200 

 
 
Redegjørelse for vesentlige budsjettavvik 2017 (avvik utover +/- 3 %) 
 
Andre generelle statstilskudd 
 
  Regnskap 

2017 
Budsjett 

2017 
Avvik Avvik i  % 

5 Andre generelle statstilskudd 45 299 023 43 868 000 1 431 023 3,3 
 
Det reelle avviket er at integreringstilskuddet vedrørende bosatte flyktninger er 4,7 mill høyere enn 
budsjettert (familiegjenforeninger). 
Overføringer til VIG (1,2 mill) og overføringer til Omstillingsprogrammet (1,6 mill) er budsjettert på 
andre generelle statstilskudd, mens mottatt tilskudd er bokført på overføringer fra fylkeskommunen 
ettersom de er de som utbetaler tilskuddene. 
Rente- og investeringskompensasjon på skoler, kirkebygg og omsorgsinstitusjoner er budsjettert med 0,7 
mill høyere enn virkelige mottatte tilskudd. 
 
Renteinntekter og utbytte 
 
  Regnskap 

2017 
Budsjett 

2017 
Avvik Avvik i  % 

7 Renteinntekter og utbytte 3 031 053 2 804 000 227 053 8,1 
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Avviket skyldes høyere gjennomsnittlig innestående på bankkonto samt noe bedre renteoppnåelse 
gjennom 2017 enn forutsatt. 
 
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 
 
  Regnskap 

2017 
Budsjett 

2017 
Avvik Avvik i  % 

9 Renteutgifter, provisjoner og 
andre finansutgifter 

16 097 535 17 362 829 1 265 294 7,3 

 
Avviket skyldes i hovedsak at vektet gjennomsnittsrente ved utgangen av 2017 bare økte til 1,63 % fra 
1,6 % ved årets begynnelse, mot forutsetningene i budsjettet om en økning av budsjettrenten på vel 0,1 
%. Senere låneopptak enn planlagt i 2017 er også med på redusere rentekostnaden. 
 
Avsetning og bruk av bundne avsetninger 
 

  Regnskap 
2017 

Budsjett 
2017 

Avvik Avvik i  % 

15 Til bundne avsetninger 16 487 543 203 000 16 284 543  
18 Bruk av bundne avsetninger 6 239 761 2 181 563 4 058 198  
 
Når det gjelder bruk og avsetning av/til bundne fond, er denne anvendelsen i prinsippet utenfor 
kommunestyrets myndighet. Som de fleste kommuner, praktiserer ikke Kragerø kommune ustrakt 
budsjettering av bruk/avsetninger av/til bundne fond. Det vil derfor fremstå avvik mellom bokførte beløp 
og budsjetterte beløp. 
Når det gjelder selvkostområdene praktiserer imidlertid Kragerø kommune budsjetteringer av 
avsetninger og bruk av bundne selvkostfond basert på budsjettkalkylene hver høst.  
 

 
HOVEDTALL FOR KOMMUNALOMRÅDER OG BUDSJETTOMRÅDER 
 
 
Område/kommunalområde 

Regnskap 
     2017 

Budsjett 
2017 

Opprinnelig 
budsjett 

Regnskap   
2016 

Politisk virksomhet 7 736 581 8 105 626 8 705 626 5 962 629 
Omstillingsprogrammet 500 000 500 000 0 0 
Rådmannen 
   herav: Tilskudd 
   herav: Næringsaktivitet   

16 315 168 
11 225 332 

1 406 892 

17 536 632 
11 335 461 

2 584 196 

17 471 090 
11 335 461 

2 584 196 

16 715 591 
11 021 202 

2 023 991 
Stab og Støtte 36 620 519 36 661 765 34 639 225 32 864 597 
Oppvekst 223 448 721 223 616 465 219 101 543 220 606 165 
Samfunn 103 802 412 105 731 295 102 625 718 98 030 115 
  Selvkost VARF -17 672 297 -12 036 811 -12 203 027 -17 942 396 
  Selvkost Bygg og areal -1 011 978 -578 122 -641 575 -1 830 940 
Helse og omsorg 239 260 883 234 076 836 224 581 356 218 098 140 
Lønnsjusteringspott 0 -90 410 6 172 320 0 

 
 
Redegjørelse for vesentlige budsjettavvik 2017 
(avvik utover +/- 3 % eller beløp utover 1 mill.) 
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 Regnskap 
2017 

Budsjett 
2017 

Avvik Avvik 
 i % 

Politisk virksomhet 7 736 581 8 105 626 369 045 4,6 
Rådmannen 16 315 168 17 536 632 1 221 464 6,9 
    herav: Næringsaktivitet   1 406 892 2 584 196 1 177 304 45,5 

Samfunn 103 802 412 105 731 295 1 928 883 1,8 
    Selvkost VARF *-13 382 040 *-13 273 986 108 054 0,8 
    Selvkost B&A *-1 753 280 *-903 673 849 607 94 
Helse og omsorg 239 260 883 234 076 836 -5 184 047 2,2 

*korrigert for bruk og avsetning til bundne fond (rapportert under inntektsforutsetningene for 
kommunen) 
 
Politisk virksomhet 
Mindreforbruket er knyttet til de ekstra budsjettmidlene formannskap og hovedutvalg fikk til disposisjon 
i forbindelse med behandling av budsjettet for 2017, jf. kst. sak 106/16, ved at formannskapet ikke tok i 
bruk sitt disposisjonsfond på 350 000,- 
 
Samfunn 
Kommunalområdet samfunn har totalt et mindreforbruk på 1,9 mill som utgjør 1,8 % av årets 
budsjettramme.  
 
Kostrafunksjonene 332 Kommunale veier og 335 Rekreasjon i tettsted som forvaltes av virksomheten 
veg og park, har et merforbruk i 2017 på 1 mill som skyldes 0,1 mill i økte lønnskostnader i hovedsak 
knyttet til vintervedlikehold av veger, samt en større vegreparasjon av Tåtøyveien som fikk hard medfart 
i forbindelse med mye nedbør. Økte parkeringsinntekter har redusert merforbruket. 
 
Kostrafunksjonene 373 Kino har et merforbruk på 0,5 mill og 383 Musikk- og kulturskoler et 
merforbruk på 0,3 mill. Øvrige kulturområder har i hovedsak gått i pluss slik at Kultur samlet har 
merforbruk på 0,4 mill i 2017. 
 
Sluttbehandling av næringsavfall (inngår ikke i selvkostsystemet) har gitt en merinntekt på 0,4 mill i 
2017. 
  
Kostrafunksjonene 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid, 276 Kvalifiseringsordningen 
og 281 Ytelse til livsopphold som forvaltes av virksomheten NAV har et mindreforbruk på 1,7 mill 
hvorav 0,5 mill er sparte lønnsmidler knyttet til vakanser og sykefravær som har blitt ordnet ved å løfte 
deltidsansatte midlertidig opp i høyere stillingsprosent. Ytelser gitt under kvalifiseringsordningen og 
ytelser til livsopphold har samlet gitt en besparelse på 1,2 mill. 
 
Basert på flere års erfaring, har sosialhjelpsbudsjettet blitt økt de siste 4 årene, noe som gjør at 
budsjettene har blitt holdt med god margin. Imidlertid er kostratallene innefor dette området høye i 
Kragerø som den foreløpige kostrastatistikken for 2017 viser: 
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2014 2015 2016 2017    

4970 5469 5541 6267  Kragerø kommune 

3871 4273 4594 4683  Telemark  

2896 3078 3399 3695  Kgr 11  

 
 
 
Inntekter knyttet til svømmehallen som går under kostrafunksjon 380 Idrett bidrar med et 
mindreforbruk på 0,5 mill. Boligutleie, kostrafunksjon 265 Kommunalt disponert leiligheter har gitt en 
merinntekt på 0,35 mill og utleie av  næringslokaler gjennom kostrafunksjonen 320 Kommunal 
næringsvirksomhet har gitt en merinntekt på 0,35 mill. 
 
Bygg og areal - selvkostområde 
 
Bygg og areals selvkostdel har gitt et reelt bidrag til kommunens resultat i 2017 med 0,8 mill ved at 
merinntektene i sin helhet godskrives resultatet 2017 siden vi har tidligere år med subsidiering av 
området. 
 
For analysen av de gebyrfinansierte selvkosttjenestene vises det til note 6.10 Gebyrfinansierte 
selvkosttjenester i årsregnskapet. 
 
 
Helse og omsorg 
Merforbruket på 5,2 mill fordeler seg i hovedsak på følgende kostrafunksjoner 254 Helse og 
omsorgstjenester til hjemmeboende 3,4 mill, 253 Helse og omsorgstjenester i institusjon 1,6 mill. 
 
Samlet i kommunalområdet er lønn til ekstrahjelp (10300) økt med 1,3 millioner kroner sammenlignet 
med 2016. Overtidsbruken har økt med 1 million kroner i forhold til fjoråret og vikarbruk på 10200 har 
samlet sett økt med 4 millioner. På samme tid har altså sykelønnsrefusjon gått ned litt ned. 
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Sykefraværet har vært omtrent på samme nivå som i 2017, men vi har fått mindre refusjon en i 2016, 
totalt 363 000 kr. Det er nærliggende å tro at økt korttidsfravær er årsak til denne nedgangen. 
 
På kommuneoverlege-området er det positivt resultat som skyldes vesentlig mer statlige refusjoner enn 
budsjettert. 
 
I virksomhet Helsetjenester, har alle både sykehjem (funksjon 253), hjemmetjenester (funksjon 254) og 
legevakt (funksjon 241) et merforbruk. Merforbruket skyldes økte pasientbehov spesielt innen demens, 
men også noe på somatiske avdelinger. Presset på de vikarene en har er stort og gir en del overtidsbruk. 
Bildet er det samme i hjemmetjenestene som på sykehjemmet, der en i perioder har hatt fast bemanning 
hjemme hos enkelte brukere gjennom året 
 
I virksomhet Omsorgsboliger (funksjon 253 Helse og omsorgstjenester i institusjon) har vi det klart 
største prosentvise negative avviket. Det meldes om økt brukerbehov som krever mer bemanning.  
 
Sykefraværet har vært tidvis vært høyt ved enkelte boliger, der skifte av avdelingsledere og 
omstilling/sammenslåing av boliger kan ha bidratt negativt. Det er også utfordrende å skaffe fagpersonell 
og vikarer til disse tjenestene. Det gjør at en fort må utbetale overtid. 
 
 
 
 
 

2.2 Investeringsregnskapet 
 
HOVEDTALL INVESTERINGSREGNSKAPET 
 
 Regnskap Budsjett Opprinnelig Regnskap 
 2017 2017 Budsjett 2016 
   2017  
Investeringer i anleggsmidler 116 988 833 144 904 341 83 830 000 176 184 019 
Utlån og forskutteringer 19 177 382 15 854 913 5 800 000 2 189 209 
Kjøp av aksjer og andeler 2 493 837 2 500 000 2 500 000 2 612 214 
Avdrag på lån 3 203 044 1 500 000 1 500 000 4 866 808 
Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 
Avsetninger 148 379 4 671 110 4 671 110 3 446 172 
Årets finansieringsbehov 142 011 474 169 430 364 98 301 110 189 298 422 
Finansiert slik:     
Bruk av lånemidler 102 584 757 144 156 812 72 210 000 144 688 461 
Inntekter fra salg av anleggsmidler 2 394 368 2 500 000 2 500 000 7 308 511 
Tilskudd til investeringer 0 0 0 2 926 445 
Kompensasjon for merverdiavgift 12 984 653 11 747 529 12 620 000 14 248 404 
Mottatte avdrag på utlån og 
refusjoner* 

15 853 951 1 650 000 1 650 000 9 558 666 

Andre inntekter 4 790 323 4 000 000 4 000 000 5 403 514 
Sum ekstern finansiering 138 608 053 164 054 341 92 980 000 184 134 002 
Overført fra driftsregnskapet 2 021 110 2 021 110 2 021 110 0 
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 
Bruk av avsetninger 1 273 391 3 354 913 3 300 000 5 164 420 
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Sum finansiering 141 902 553 169 430 364 98 301 110 189 298 422 
     
Udisponert investeringsregnskapet -108 920                   0                   0 0 

*Kommunen har gjennomført nettobudsjetteringer på investeringsprosjekter med inntekter. Derfor fremkommer budsjettavvik 
på denne linjen i tabellen. Fra 2019 vil det bli budsjettert brutto, dvs. både inntekter og utgifter på investeringsprosjektene. 
 
Redegjørelse for vesentlige budsjettavvik 2017 
Som det fremgår av tabellen er det regulerte budsjettet større enn det opprinnelige. Dette skyldes at ved 
årsskiftet blir ubrukte budsjettmidler pr 31.12 i det forrige året budsjettert på ny i det påfølgende året 
(rebudsjettert). 
 
Da det opprinnelige årsbudsjettet for 2017 samt rebudsjetteringen av tidligere restbudsjettmidler langt 
oversteg sannsynlig oppnåelig investeringsnivå for 2017 (målt i november), ble investeringsbudsjettet 
for 2017 den 14. desember redusert med 108 mill. for at regnskap og budsjett skulle være bedre i balanse 
ved årsskiftet. 
 
Regnskapet viser selv med nedskaleringer pr 14.12.2017 en ubalanse mellom budsjetterte investeringer 
og utførte investeringer i anleggsmidler: 
 
 Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik 
Investeringer i anleggsmidler 116 988 833 144 904 341 -27 915 508 
Bruk av lånemidler 102 584 757 144 156 812 -41 572 055 

 
Gjennom tertialrapporteringene i 2018 samt budsjettarbeidet 2019-2022, vil det bli en prioritert oppgave 
å fordele vedtatte investeringsprosjekter på antatt år kommunen har kapasitet til å gjennomføre 
prosjektene. Samtidig vil det bli hensyntatt en bærekraftig utvikling på lånegjelden, jf. målene i vedtatt 
budsjettdokumentet 2018-2021. 
 
Ubrukte lånemidler pr 31.12 i et regnskapsår gir en god indikasjon på ennå ikke fullførte prosjekter som 
budsjettmessig skulle ha vært fullført innen årsskiftet. Regnskap og budsjett er på grunnlag av 
reduksjonen 14. desember 2017 rimelig i balanse ved årsslutt og har et vesentlig bedre samsvar enn 
årene 2013-2015. 
 
Ubrukte lånemidler Beløp 
Ubrukte lånemidler pr 31.12.2013 57,172 mill. 
Ubrukte lånemidler pr 31.12.2014 45,774 mill. 
Ubrukte lånemidler pr 31.12.2015 94,698 mill. 
Ubrukte lånemidler pr 31.12.2016 19,619 mill 
Ubrukte lånemidler pr 31.12.2017      0 mill 

 
Fra 1. januar 2018 legges det reduserte beløpet fra 14. desember med 108 mill. tilbake i 
investeringsbudsjettet for 2018. 
 
Når man ser på vedtatt investeringsbudsjett for 2018 og legger til de rebudsjetterte 108 mill., blir beløpet 
såpass stort at det er urealistisk å få gjennomført alle investeringene i 2018. I løpet av første halvår vil 
det derfor bli gjennomført en gjennomgang av alle investeringsprosjekter med sikte på å få frem en 
realistisk gjennomføringsplan med hensyn til tidsperspektivet og med det få korrekte årsbudsjetter. 
Nedskalering før årsskiftet som er foretatt i 2016 og 2017 vil kommunen bestrebe seg på å unngå ved 
kommende årsskifte. 
 
Budsjettavvik på investeringer: 
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Foruten problematikken knyttet til gjennomføringen av prosjektene drøftet i avsnittet foran, er det noen 
prosjekter i 2017 som har budsjettmessige overskridelser, og som omtales. 
 
Noen av prosjektene har overskridelser i 2017 men har ytterligere budsjettmidler i 2018. Dette 
fremkommer med et budsjettall for 2018 og en kommentar i merknadsfeltet. 
 
 Regnskap 

2017 
Budsjett 
2017 

Avvik Budsjett 
2018 

Merknad 

15013 Velferdsteknologi 274 124 183 183 -90 941 2 547 814 OK 
15032 
Identitetshåndtering 

93 088 0 -93 088 200 000 OK 

15039 KGV 
konkurranse- 
gjennomføringsverktøy  

34 576 0 -34 576 750 000 OK 

43009 EPC investeringer 2 074 351 974 392 -1 099 959 1 500 000 OK 
43043 Utbedringer 
Sannidal skole 

14 478 399 11 842 349 -2 636 050 20 000 000 OK 

43067 Båt 
skjærgårdstjenesten 

2 937 750 -800 000 -3 737 750 3 300 000 OK 

43090 Gatelys-
utskiftning-EPC 

330 979 0 -330 979 3 000 000 OK 

43105 Sannidal u-skole 
ventilasjon 

3 832 141 3 106 241 -725 900 2 000 000 OK 

43117 Brann og 
sikkerhetsutstyr 
kommunale bygg 

433 765 362 362 -71 403 300 000 OK 

43140 Rehabilitering 
Jernbanebygget 

64 574 6 866 -57 708 482 640 OK 

43143 UPS pasientalarm 
Marienlyst 

141 250 0 -14 250 350 000 OK 

43156 Oppgradering 
Tårnbryggeveien 

31 558 -325 000 -356 558 425 000 OK 

46009 Investeringer 
renseanlegg 

127 539 79 435 -48 104 2 500 000 OK 

Overskridelser som har budsjettdekning i 2018 (i 
hovedsak grunnet i sak 14.12 om budsjettreduksjoner  
med rebudsjettering fra 2018) 

 
-9 297 266 

 
37 355 454 

 

15006 
Innfordringssystem 

533 079 523 556 -9 523 0 Rapporteres/behandles 
1. tertial 2018 

43049 Utvidelse-forsterk 
ning Barthebrygga 

11 039 064 10 787 819 -251 265 0 Rapporteres/behandles 
1. tertial 2018 

43082 Sannidal u-skole 95 102 85 683 -9 419 0 Rapporteres/behandles 
1. tertial 2018 

43096 Infrastruktur 
Kirkebukta 

645 970 0 -645 970 0 Rapporteres/behandles 
1. tertial 2018 

43129 Kilsledning (Kil-
Kragerø) 

18 821 521 15 372 977 -3 448 544 0 Rapporteres/behandles 
1. tertial 2018 

43152 Utbedring avvik 
tilfluktsrom 

2 139 124 1 000 000 -1 139 124 1 000 000 Rapporteres/behandles 
1. tertial 2018 
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 Regnskap 
2017 

Budsjett 
2017 

Avvik Budsjett 
2018 

Merknad 

43508 Åsvik ferjekai 781 131 0 -781 131 0 Rapporteres/behandles 
1. tertial 2018 

46030 Containerbil 
renovasjon 

1 035 000 0 -1 035 000 0 Rapporteres/behandles 
1. tertial 2018 

46031 Tilbringerbil 
renovasjon 

150 000 0 -150 000 0 Rapporteres/behandles 
1. tertial 2018 

Overskridelser 2017 som i hovedsak er dekket av 
øvrige ubrukte samlede lånemidler eller andre 
inntekter i investeringsregnskapet 

 -7 469 976 1 000 000  

 
Avviket på 9,3 mill. i første delen av tabellen skyldes i hovedsak for stor nedskalering pr 14.12.2017 på 
noen prosjekter. Som det fremgår har disse prosjektene tilstrekkelig dekning i 2018. 
 
Overskridelsene i andre delen av tabellen, 7,5mill, og som ikke har budsjettdekning eller tilstrekkelig 
budsjettdekning i 2018, vil måtte bli finansiert gjennom vedtak knyttet til 1. tertial 2018.  
 
INNTEKTER I INVESTERINGSREGNSKAPET 
Inntekter i investeringsregnskapet er med på å finansiere det totale investeringsregnskapet, eventuelt blir 
det avsatt til fond hvis budsjettet tilsier det. I 2017 ble det ikke avsatt til fond ettersom 
investeringsregnskapet ble avsluttet med et mindre udekket beløp som medførte strykninger av 
budsjetterte avsetninger. Tabellen viser rene investeringsprosjekter hvor inntektene går med til å dekke 
det totale investeringsregnskapet. 
 
Kommunens langsiktige finansielle investeringer er det ikke anledning til å lånefinansiere og må 
finansieres av andre inntekter i investeringsregnskapet eller av fond. 
 
Oversikt over inntekter utover budsjettert som har gått med til å dekke investeringer som ikke kan 
dekkes av lånemidler: 
Overføring fra driftsregnskapet 2 021 110 
Øvrig tomtesalg  2 364 368 
 4 385 478  
Rådmannen vil at disse frie midlene fra investeringsregnskapet skal finansiere utgifter som 
i.h.t lov og forskrift ikke kan finansieres med lån: 
884 Egenkapitalinnskudd KLP 2 075 859 
007 Differanse mellom våre avdrag til Husbanken og innbetalt fra Startlån 
kunder 

199 527 

 2 275 386 
Resterende frie inntekter som inngår i den totale finansieringen etter at 
2,275 mill. er dekket iht. linjene over. 

2 110 092 

 
Det er i 2017 mottatt 12,028 mill i erstatning for det nedbrente Kil renseanlegg. Av erstatningssummen 
er det i 2017 brukt 5,233 mill til gjenoppbyggingen i 2017. Differansen mellom erstatningen og forbrukt 
pr 31.12.2017, 6,795 mill finansierer det øvrige investeringsregnskap i 2017. Ved 1. tertial 2018 blir 
derfor dette prosjektet tilført tilsvarende midler. 
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3. BRUTTO OG NETTO DRIFTSRESULTAT 
 
BRUTTO DRIFTSRESULTAT 
Brutto driftsresultat fremkommer som alle inntekter minus alle driftsutgifter (inkludert avskrivninger), 
men før finansutgifter/inntekter. Bruk og avsetning til fond er ikke med i brutto driftsresultat. Slik har 
brutto driftsresultat vært de siste årene: 
 2017 2016 2015 2014 
Positivt brutto driftsresultat 15,3 mill 25,0 mill 20,4 mill  
Negativt brutto driftsresultat       -6,8 mill 
Avskrivningenes andel av brutto 
driftsresultat 

46,1 mill 40,7 mill 39,5 mill 39,3 mill 

 
Brutto driftsresultat gir uttrykk for kommunens evne til å betjene lånegjeld, evne til å finansiere deler av 
årets investeringer over driftsresultatet samt evne til å avsette midler til senere års bruk. 
Slik fremkommer brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter de siste 4 årene sammenlignet med 
Telemarks kommunene og kommunene i kommunegruppe 11 som Kragerø tilhører i KOSTRA 
sammenheng. 
 
I brutto driftsresultat ser man bort fra finansresultatet (renteinntekter, renteutgifter, betalte låneavdrag og 
mottatte avdrag på utlån. Derimot tas avskrivninger med som en kostnad. 
 
 

 
2014 2015 2016 2017    

-0,8 2,4 2,8 1,6  Kragerø kommune 

-0,7 1,1 2,3 1,1  Telemark  

0,7 1,9 2,6 2,4  Gruppe 11  
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NETTO DRIFTSRESULTAT 
 

MÅL 2018 - 2021 Tiltak 

Kommunens tjenesteyting baserer seg på 
en sunn og bærekraftig økonomi 

 
Netto driftsresultat skal minst være på 
anbefalte 1,75 % til disposisjonsfondet har 
nådd en størrelse på 5 % av brutto 
driftsinntekter. 

 
 
Netto driftsresultat fremkommer som alle inntekter minus alle driftsutgifter inkludert finansinntekter og 
finansutgifter. Avskrivninger er ikke med i netto driftsresultat.  Avskrivninger elimineres i det 
fullstendige driftsregnskapet, men isteden blir avdrag på lån betraktet som en finansutgift som i denne 
sammenheng erstatter avskrivningene. Bruk og avsetning til fond er ikke med i netto driftsresultat. Slik 
har netto driftsresultat vært de siste årene: 
 2017 2016 2015 2014 

Positivt netto driftsresultat 18,6 mill 22,7 mill 18,9 mill  
Negativt netto driftsresultat    -7,4 mill 
Avdragenes andel av netto drifts- resultat 29,5 mill 29,2 mill 26,0 mill 25,3 mill 

 
Slik fremkommer netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter de siste 4 årene sammenlignet med 
Telemarks kommunene og kommunene i kommunegruppe 11 som Kragerø tilhører i KOSTRA 
sammenheng. 
 

 
 
Godt resultat både for sammenlignbare kommuner og Kragerø de tre siste årene hvor alle ligger over de 
1,75 % som myndighetene sier indikerer en sunn kommuneøkonomi. 
 
Som det fremgår av grafen, ligger budsjettet for Kragerø kommune de kommende årene under anbefalte 
1,75 % netto driftsresultat. 
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4. GJELD, RENTER OG AVDRAG 
 
GJELD, RENTER OG AVDRAG 
 

MÅL 2018 - 2021 Tiltak 

Kommunens tjenesteyting baserer seg på 
en sunn og bærekraftig økonomi 

1 
Langsiktig gjeld i prosent av brutto 
driftsinntekter skal hvert år nærme seg  
gjennomsnittsverdiene for kommunegruppe 
11 og være lik gjennomsnittet i 2020 
 

 

 
2014 2015 2016 2017    

237,7 236,5 234,6 232,2  Kragerø kommune 

211,7 213 210,5 210,4  Landet  

221,5 226,1 224,1 225,2  Gruppe 11  

 
Fra 2014 og frem til 2017 har Kragerø hatt en nedgang på 2,3 % i tråd med målene og indikerte måltall. 
Vår kommunegruppe 11 har i samme tidsperiode hatt en oppgang på 1,7 % 
 
At fremtidige pensjonsforpliktelser (1 160 mill kr)  i dette oppsettet er med med som langsiktig gjeld, 
medfører at prosenten blir høy. 
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Vår langsiktige gjeld 1.1.2018 inkludert pensjonsforpliktelser er på 2 221 mill kr. Ordinær langsiktig 
gjeld er på 1 060 mill kr. Hvis vi skulle ligge på samme nivå som kommunegruppe 11, måtte ordinær 
langsiktig gjeld ligge på 992 mill kr, dvs. 68 mill lavere enn den gjør i dag. 
Selv om trenden er positiv for Kragerø kommune og i tråd med målene, er det likevel et faktum at det til 
dels er et resultat av forsinkede investeringer. Utfordringen i 2018 vil være å fordele opphopningen av 
ikke utførte investeringer sammen med nye vedtatte investeringer på en slik måte at bærekraftig 
utvikling på lånegjelden oppnås. 
 
NETTO LÅNEGJELD PER INNBYGGER 
Stagnasjon og nedgang i folketallet er alvorlig med tanke på at gjeldsbyrden skal betjenes i årene 
fremover. Innbyggertilskuddet er det viktigste element i rammeoverføringene fra staten. Denne 
statistikken viser en dårligere utvikling enn foregående statistikk 
 

 
2014 2015 2016 2017   

76894 79169 90255 96397 Kragerø kommune 

41344 44840 48110 50366 Landet  

60254 65010 70894 75742 Gruppe 11  

 
Kragerø kommunes nettogjeld har vokst med 25,4 % i  disse fire årene, mens alle landets kommuner har 
vokst med 21,9 % og for kommunegruppe 11 har økningen vært på 25,7 %. 
Her må det tas i betraktning at landets befolkning har øket med 4,4 % disse årene mens Kragerøs 
befolkning har stått stille og har sågar en liten nedgang. Dette understøtter konklusjonen i tabellen over 
«netto langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter» som slår fast at Kragerø er på riktig vei mot redusert 
gjeld. 
 
Slik har utviklingen på renter og avdrag vært de siste årene: 
Renter og avdrag Regnskap 

2017 
Budsjett 

2017 
Regnskap 

2016 
Regnskap 

2015 
Gjeld ved utgangen av året  1 059,7 mill  1 001,8 mill 966,3 mill 
Avdrag på gjeld 29,5 mill 29,4 mill 29,2 mill 26,0 mill 
     
Renteinntekter 3,031 mill 2,804 mill 3,856 mill 4,098 mill 
Rentekostnader 16,098 mill 17,363 mill 17,566 mill 18,962 mill 
Netto renteutgifter 13,067 mill 14,559 mill 13,710 mill 14,864 mill 
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Tabellen illustrerer godt at selv om gjelden øker noe og renteinntektene har blitt mindre, har netto 
rentekostnad gått ned i tråd med renteutviklingen de siste årene. 
 
Utviklingen av lånegjelden gjennom 2017 
 
 1.1 2017 30.4 1 tertial 31.8 2. tertial 31.12 årsslutt 
Total lånegjeld 1 001 938 451 1 074 343 631 1 073 893 211 1 059 696 092 
Rentebindingstid 1,76 år 2,25 år 1,94 år 2,4 år 
Vektet 
gjennomsnittsrente 

 
1,60 % 

 
1,55 % 

 
1,54 % 

 
1,63 % 

Kapitalbinding  2,30 år 2,97 år 2,62 år 3,06 år 
 
Rentebindingstid 
Måltallet angir porteføljens vektede gjennomsnittlige rentebindingstid. Tallet viser hvor lenge renten på 
sertifikat, lån og obligasjoner i porteføljen er fast, hensyntatt alle kontantstrømmer (rentebetalinger, 
avdrag og hovedstol). Dersom en låneportefølje uten avdrag og årlige rentebetalinger har 
rentebindingstid på 1 betyr det at porteføljen i gjennomsnitt har en rentebinding på 12 måneder. 
Rentebindingstid er en kontantstrøm basert nøkkeltall og benyttes fremfor durasjon som er basert på 
markedsverdier. Ved årsskiftet har kommunens renteportefølje en rentebindingstid på 2,4 år. 
Vektet gjennomsnittsrente 
Måltallet angir porteføljens vektede gjennomsnittlige kupongrente, effektiv rente vil avvike noe. Ved 
sammenligning mot referanserente må det tas hensyn til durasjon og rentesikringsstrategi. 
Kapitalbinding 
Måltallet angir porteføljens vektede gjennomsnittlige kredittbinding. Tallet viser hvor lang tid det i 
gjennomsnitt tar før renter, avdrag og hovedstol er nedbetalt eller forfalt til betaling. Desto høyere tall, 
desto mindre refinansieringsrisiko har porteføljen alt annet like. 
 
Kommunen vurderer at rentbunnen ble nådd sommeren 2016. Dette reflekteres i at rentebindingstiden og 
kapitalbindingen gradvis økes. Kommunen har derfor sikret seg noe mer langsiktige lån og ved årsskiftet 
til en fortsatt lav vektet gjennomsnittsrente, 1,63 %, opp bare 0,03 % fra forrige årsskiftet og med lengre 
både rentebindingstid og kapitalbindingstid enn tidligere. 
 
 
Ved årsskiftet: 
 

Fordeling Saldo % vis av total  

Rentebinding over 1 år (fastrente) 612 822 560 57,83 % 
Rentebinding under 1 år (flytende 406 449 183 38 ,36 % 
Sum rentebinding                  1 019 271 743  96,19 % 
Flytende rente (p.t. vilkår) 40 424 349 3,81 % 
Sum total                  1 059 696 092  100,00 % 
 
 

Porteføljen og markedsrenter på rapporteringstidspunkt – 31.12.2017 (Rentene er 
justert for kredittmargin (påslag), og indikerer derfor faktiske lånerenter for norske kommuner) 
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Vektet gjennomsnittsrente 
Kragerø kommune P.T KBN Norges Bank 

(styringsrenten) 3 mnd 6 mnd 3 år 5 år 

1,63 % 1,50 % 0,50 % 1,00 % 1,06 % 1,07 % 1,97 % 
 
Kragerø kommunes långivere: 
Kommunalbanken    65,6 %   695 mill 
DNB Markets     16,0 %   170 mill 
Danske Bank Markets   13,4 %   142 mill 
Husbanken       4,2 %     45 mill 
KLP         0,8 %       8 mill   
 
Gjennom året er det gjennomført 5 refinansieringer/nye låneopptak av til sammen 479,8 mill. Foruten 
aktørene ovenfor, har kommunen i året hatt lån fra Sparebank 1 Markets og Nordea Markets. 
 
Vurdering av refinansieringsrisiko 
Kommunen må refinansiere følgende lån i 2018: 
 
6.4. 141,700 mill. 
28.8 255,000 mill. 
 396,700 mill. 
 
På bakgrunn av at kommuner ikke kan gå konkurs i Norge, anses refinansieringsrisikoen som helt 
marginal, spesielt nå hvor kommunene har blitt mer aktive både innen sertifikatlånmarkedet og 
obligasjonslånmarkedet i tillegg til de to tradisjonelle aktørene overfor kommunene, Kommunalbanken 
og KLP kommunekreditt. I den siste «finanskrisen», 2008 og 2009, var det nettopp sertifikatmarkedet 
som kommunen måtte gå til da Kommunalbanken kortsiktig (2-3 mnd) hadde problemer med å innfri 
kommunenes lånebehov.  

Ingen aktører i markedet har signalisert mangel på kortsiktig kapital hverken i nåtid eller fremtid. 
 
Skulle en slik sitasjon likevel oppstå, står kommunen i første rekke til å oppnå finansiering slik 
nedenforstående rating skulle tilsi. En eventuell ustabil finansiell situasjon vil berøre låntakere med høy 
sikkerhet minst. 
 
Standard&Poor’s ratingskala med noen norske selskaper med rating fra selskapet: 
 
AAA Staten, Oslo kommune  (topp rating) 
AA+ 
AA 
AA- Fjellinjen 
A+ Statnett, DNB, Statoil 
A Gjensidige, Telenor 
A- Statkraft, KLP 
BBB+ Storebrand Liv 
BBB Norsk Hydro, Yara 
BB- 
B+ 
B SAS 
B- 
CCC+ Norske Skog, PGS 
CCC  
CCC- 
CC 
C 
D  
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Det er grunn til å tro at norske kommuner vil komme godt ut av en slik rating, jf. Oslo kommunes 
topprating. 
 
Renten kan imidlertid endre seg i en ustabil situasjon, men en slik eventuell renteendring som følge av 
ustabil situasjon vil også ha omtrent samme innvirkning på all langsiktig kapital. 
 

5. LIKVIDITET OG ARBEIDSKAPITAL 

 
 

2014 2015 2016 2017   

-0,9 8,1 1,8 2,1  
Kragerø 
kommune 

13,9 15,7 16,2 18,2  Telemark 

8,4 14,2 14,8 15,9  Gruppe 11 
 
Arbeidskapitalen (tilgjengelig omløpsmidler) har vært svak for Kragerø kommune de siste årene Fra å 
være negativ i 2014 har den bedret seg noe de siste årene, men vi ligger langt under sammenlignbare 
kommuner og kommunene i Telemark. 
 
Fra balanseregnskapet pr 31.12.2017 kan vi hente følgende tall: 
Sum likvide omløpsmidler (ekskl. premieavvik) kr  165 132 726 
Sum kortsiktige gjeld (ekskl. premieavvik)  kr  144 841 942  
Likviditet       kr    20 290 784 
 
Ubrukte lånemidler ved årsskiftet beløper seg til 0 mill.kr. 
 
FINANSIERINGSSTRUKTUR OG SOLIDITET 
Finansieringsstrukturen viser sammensetningen av kommunens kapitalkilder (anskaffelse av kapital) og 
hvordan eiendelene (kapitalanvendelsen) er finansiert. Et krav til en god finansieringsstruktur er at 
anleggsmidlene og de minst likvide omløpsmidlene bør være finansiert av langsiktig kapital (summen av 
egenkapital og langsiktig gjeld). 
 
Finansieringsgrad 1 =  Anleggsmidler+minst likvide omløpsmidler 
               Langsiktig kapital (egenkapital + langsiktig gjeld) 
 

-5

0

5

10

15

20

2014 2015 2016 2017

Arbeidskapital (ekskl.premieavvik) i % av brutto 
driftsinntekter 2014-2017

Kragerø Telemark Kgr 11
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er i Kragerø for 2017 på 0,93 (0,99 i 2016) 
 
For å ha god finansieringsstruktur bør finansieringsgraden være mindre enn 1,0. Kragerø kommune er på 
riktig side av måltallet. 
 
Finansieringsgrad 2 =  Omløpsmidler 
             Kortsiktig gjeld 
 
er i Kragerø for 2017 på 1,47 (1,49 i 2016)                                      
Finansieringsgrad 2 viser i hvor stor grad kortsiktig kapital benyttes til å 
finansiere omløpsmidlene. Bør være større enn 2 og ikke mindre enn 1. 
  

 
Kragerø kommune har en egenkapital på 10,9 mill. kr (negativ med 44,2 mill i 2016)  
 
Den reelle egenkapitalen er langt større ettersom Kragerø Energi Holding AS kun er ført opp i balansen 
med aksjekapitalen 10 mill. kr, mens verdien trolig ligger på mellom 100 – 250 mill. kr. 
Kommunen eier også en rekke eiendommer og anlegg som kan ha en større verdi enn det som er oppført 
i regnskapet. I kommunalt regnskap er det ikke anledning til å skrive opp verdien på anleggsmidler. 
 

6. FORDELING 2015-2017 PÅ VIRKSOMHETSOMRÅDER 
(KOSTRA) 
Tabellen viser brutto driftsutgifter pr tjenesteområde som en indikasjon på satsningsområdet til 
kommunen. Når inntektene dermed ikke er tatt med (brukerbetalinger og refusjoner), viser tabellen ikke 
kommunens egenfinansiering og fordeling av ressurser. 
 
Tabellen viser brutto forbrukte økonomiske ressurser fordelt i % av 100 %. Økning fra 2015 til 2017 er 
markert med fargen        
og reduksjon fra 2015 til 2017 er markert med fargen  
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Tjenester 2015 2016 2017 
Politisk styring 0,6 0,6 0,7 
Kontroll og revisjon 0,2 0,2 0,2 
Administrasjon 4,9 5,2 3,9 
Forvaltningsutgifter 
eiendomsforvaltning 

0,3 0,2 0,1 

Administrasjonslokaler 0,4 0,5 0,5 
Diverse fellesutgifter 0,1 0,1 0,0 

Sum administrasjon og styring 6,4 6,8 5,4 
    

Førskole 8,1 7,9 8,1 
Styrket tilbud til førskolebarn 0,7 0,8 0,9 
Førskolelokaler og skyss 0,8 0,7 0,6 

Sum barnehage 9,6 9,4 9,6 
    

Grunnskole 14,8 14,6 15,0 
Skolefritidstilbud 1,4 1,4 1,4 
Skolelokaler 2,7 2,7 1,5 
Skoleskyss 0,6 0,6 0,6 
Voksenopplæring 1,6 1,6 1,7 

Sum grunnskoleundervisning 21,2 21,0 20,2 
    

Aktivitetstilbud barn og unge 0,2 0,2 0,3 
Kulturminneforvaltning 0,0 0,0 0,0 
Bibliotek 0,5 0,6 0,6 
Kino 0,4 0,4 0,4 
Museer 0,1 0,0 0,1 
Kunstformidling 0,3 0,2 0,2 
Idrett og tilskudd til andres 
idrettsanlegg 

0,3 0,2 0,2 

Kommunale idrettsbygg og 
idrettsanlegg 

0,6 0,5 0,5 

Musikk- og kulturskoler 0,6 0,6 0,6 
Andre kulturaktiviteter og tilskudd 
til andres kultur- og idrettsbygg 

0,3 0,4 0,2 

Kommunal kulturbygg 0,0 0,0 0,0 
Sum kulturformål 3,3 3,2 3,1 

    
Barnevernstjeneste 0,9 0,9 1,2 
Barnevernstiltak når barnet ikke er 
plassert i barnevernet 

0,6 0,6 0,7 

Barnevernstiltak når barnet er 
plassert i barnevernet 

2,9 3,5 3,9 

Sum barnevernstjeneste 4,4 5,1 5,8 
    

Helse og omsorgstjenester i 
institusjon 

5,8 6,0 6,4 

Helse og omsorgstjenester til 
hjemmeboende 

20,9 20,5 22,2 
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Tjenester 2015 2016 2017 
Akutthjelp helse- og 
omsorgstjenester 

0,0 0,3 0,4 

Institusjonslokaler 0,7 0,7 0,6 
Forebygging, helsestasjons- og 
skolehelsetjenester 

0,9 0,8 0,9 

Annet forebyggende helsearbeid 0,2 0,1 0,1 
Aktiviserings- og servicetjenester 
overfor eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse 

1,1 1,1 1,2 

Diagnose, behandling, re-
/habilitering 

3,1 2,9 3,0 

Sum helse og omsorg 32,7 32,5 34,8 
    

Råd, veiledning og sosialt 
forebyggende arbeid 

1,4 1,6 1,6 

Tilbud til personer med 
rusproblemer 

0,4 0,3 0,4 

Kommunalt disponerte boliger 1,9 1,8 1,8 
Arbeidsrettede tiltak i kommunal 
regi 

0,2 0,2 0,2 

Introduksjonsordningen 0,9 1,1 1,3 
Kvalifiseringsordningen 0,2 0,2 0,2 
Ytelse til livsopphold 3,1 2,7 2,9 
Bistand til opprettelse av egen 
bolig 

0,2 0,1 0,4 

Sum sosialt arbeid og 
arbeidsmarkedstiltak 

8,3 8,1 8,8 

    
Kommunale veier 1,3 1,3 1,0 
Rekreasjon i tettsted 0,2 0,2 0,1 
Produksjon av vann 0,6 0,6 0,5 
Distribusjon av vann 1,2 1,1 0,7 
Avløpsrensing 1,0 1,2 1,0 
Avløpsnett/innsamling av 
avløpsvann 

1,4 1,1 0,9 

Tømming av slamavskillere 0,3 0,3 0,3 
Innsamling, gjenvinning og 
sluttbehandling av 
husholdningsavfall 

2,7 2,4 2,0 

Boligbygging og fysiske 
bomiljøtiltak 

0,2 0,2 0,1 

Sum tekniske tjenester 8,8 8,5 6,6 
    

Forebygging av branner og andre 
ulykker 

0,2 0,2 0,2 

Beredskap mot branner og andre 
ulykker 

1,4 1,4 1,4 

Sum brannvern og beredskap mot 
ulykker 

1,6 1,6 1,6 
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Tjenester 2015 2016 2017 
    

Plansaksbehandling 0,2 0,2 0,3 
Bygge- delings og 
seksjoneringsarbeid 

0,4 0,5 0,5 

Kart og oppmåling 0,3 0,3 0,3 
Naturforvaltning og friluftsliv 0,5 05 0,6 

Sum forvaltning, byggesak og 
friluftsliv 

1,5 1,5 1,7 

    
Den norske kirke 0,7 0,7 0,6 
Andre religiøse formål 0,1 0,1 0,1 
Gravplasser og krematorier 0,2 0,2 0,2 

Religiøse formål 1,0 1,0 0,9 
    

Kommunal næringsvirksomhet 0,2 0,2 0,5 
Tilrettelegging og bistand til 
næringslivet 

0,5 0,5 0,6 

Landbruksforvaltning og 
landbruksbasert næring 

0,1 0,1 0,1 

Samferdselsbedrifter/transporttiltak 0,4 0,4 0,1 
Tjenester utenfor ordinært 
kommunal arbeidsområde 

0,2 0,2 0,3 

Sum øvrige kommunale tjenester 1,3 1,4 1,6 
 100 100 100 

 

7. ARBEID FOR Å SIKRE LIKESTILLING, INTEGRERING, 
TILGJENGELIGHET OG EN HØY ETISK STANDARD I KOMMUNEN 
Likestilling 
Temaer knyttet til likestilling i arbeidssammenheng er ofte knyttet til to temaer: deltidsarbeid og 
lønnspolitikk. Kragerø kommune arbeider målbevisst på begge disse områdene i den hensikt å redusere 
utilsiktede og uønskede kjønnsforskjeller i arbeidslivet. 

I Kragerø kommune er 79 % av de ansatte kvinner, 21 % menn, kommunen er altså en typisk 
kvinnearbeidsplass ikke minst innenfor omsorgsyrkene.  

57 % av de ansatte i Kragerø kommune jobber deltid, og av disse er 86 % kvinner. Det er viktig å merke 
seg at en god del av dette er frivillig deltid, selv om det fortsatt er utfordringer knyttet til ufrivillig deltid 
også i Kragerø.  

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i Kragerø kommune i 2017 var 80 %, mot 78 % året før.   

I løpet av de siste årene er det tatt grep for å reduserer bruken av midlertidige ansettelser og fokus på 
heltidskultur. Statistikken under viser resultatene av dette arbeidet: 

Statistikk på ansatte som har fått økt fast stilling i løpet av 2017:  

-          58 av de faste ansatte i deltidsstilling fikk økt sin stilling i Kragerø kommune i 2017.  
-         35 av de 58 personene fikk økt opptil 90-100 % stilling.   
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I kommunens lønnspolitiske plan er nedfelt følgende: 

«….Lønnspolitikken skal bidra til at kvinner og menn skal ha lik lønn for likeverdig arbeid» Og- 
«……….det er et mål at utilsiktede lønnsforskjeller innenfor sammenlignbare grupper skal utjevnes…» 

Disse målene/prinsippene skal sammen med øvrige mål og føringer benyttes under lokale 
lønnsforhandlinger og ved innplassering av en stillings lønn. Ved utgangen av 2017 var den faktiske 
lønnsforskjellen mellom kvinner og menn i 100 % stillinger ca. kr.12.500 i menns favør. Dette er tall 
inkl. tillegg; totalt årslønn. Kvinners grunnlønn økte med 3,3 % mot menns 2,7 % fra 2016 til 2017. 
Differansen er redusert sammenlignet med året før, noe som indikerer en villet utvikling. Årsakene til 
differansen er sammensatte og vil fortsatt være gjenstand for vurdering ved kommende forhandlinger. 
Likelønn og likestilling var et av argumentene da vi økte grunnlønnen for sykepleier og 
helsefagarbeidere ved lokale forhandlinger i 2017.  

Etikk 
Kommunene står overfor en rekke etiske utfordringer. Vedtatte verdier, BERIT, og kommunens etiske 
reglement er nødvendige verktøy i arbeidet med å opprettholde en høy etisk standard. I gjeldende etiske 
reglement legges det vekt på etisk refleksjon, både i politiske og administrative fora. Vi står overfor et 
forbedringspotensial når det gjelder å benytte verktøyene aktivt. Det er behov for å konkretisere hvordan 
og hvor ofte disse prosessene skal gjennomføres, både i politiske og administrative fora.   
Rådmannen har i 2016, gjennom deltagelse på seminar i regi av KS og Transparency International 
Norge, bedret kompetansen når det gjelder korrupsjonsforebyggende arbeid. Dette har ført til en 
oppfatning om at verdi og reglementfokuset bør suppleres med økt vektlegging av risikoanalyser, et godt 
kontrollsystem - egenkontroll og internkontroll, strategi for anskaffelser og varslingsordning.  
 Kommunestyret vedtok i desember 2016, i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2017, følgende 
verbalforslag: «Kommunestyret ber Rådmannen legge frem en sak om etisk kompetanseheving i 
kommunen.»  
Kommunestyrets vedtak er i ettertid «tolket» av ordføreren. Med utgangspunkt i referert vedtak, og 
ordførerens forståelse av dette, utarbeider rådmannen en egen sak om «Etisk kompetanseheving». I 
saken, som planlegges behandlet i kommunestyrets aprilmøte, vil blant annet følgende elementer inngå: 
Kompetanseheving, mulig kommunal deltakelse i Transparency International Norge, behov for å foreta 
justeringer i kommunens etiske retningslinjer? Det er også målsettingen at saken også skal bidra til å 
avklare utfordringene beskrevet i første avsnitt. 
Kontrollutvalget har også i 2016 hatt fokus på flere saker som handler omhandler etiske utfordringer. 
Her nevnes: Forvaltningsrevisjonsrapporten «offentlige» anskaffelser. Kontrollutvalgets anbefalinger og 
kommunestyrets etterfølgende vedtak har medført endringer i kommunens rutiner knyttet til 
enkeltanskaffelser og rammeavtaler. Rådmannen informerte Kontrollutvalget om dette i møte 23.5.2016. 
 
Integrering 
Kragerø kommune har bosatt mange flyktninger de siste 20 årene. Gjennom vår egen virksomhet 
Kompetanse- og integrering har kommunen spisskompetanse, og tilstrekkelige statlige midler til å drive 
godt integreringsarbeid både blant kommunens tjenestemottakere (skole, barnehage m.m) så vel som 
blant nyansatte. Årlig jobber flere flyktninger på praksisplasser eller språktreningsplasser i kommunen. 
Antall løpende slike plasser er det lagt opp til å rapportere på gjennom tertialrapportene 
 
 
Etikk 
Kommunestyret behandlet i møte den 11.5.2017 egen sak kalt «Etisk kompetanseheving» i kommunen». 
Kommunestyret hadde selv, i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2017, bedt om få seg forelagt 
saken. Innholdet i saksframlegget og vedtaket får en kjennskap til ved å følge nedenstående lenke: K-sak 
39/17 Etisk kompetanseheving i Kragerø kommune 
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Med basis i ovennevnte vedtak er kommunens etiske retningslinjer, jf. reglementets pkt. 2 omhandlende 
åpenhet, nylig oppdatert og supplert med følgende formulering: 
 
«Sosiale medier preges av uformell kommunikasjon, linjene mellom politiske prosesser, arbeidsliv og 
privatliv viskes ut, spredningen av informasjon går raskt og lukkede områder for informasjonsdeling er 
kanskje ikke så sikret for innsyn som man tror. Det er viktig med en profesjonell kommunikasjon i 
arbeidet vi utfører. Dette innebærer at kommunikasjonen: 
 
 Er redelig, ærlig og åpen 

 Ivaretar taushetsplikt 

 Benytter sikre medier ved håndtering av fortrolig informasjon. 
 

Spesielt stilles det krav til bevissthet rundt politikeres og ansattes kommunikasjon i arbeidet med mer 
sårbare grupper, som barn og andre mottakere av kommunale tjenester.» 
  
I samsvar med kommunestyrets vedtak ble Kragerø kommune tidlig på ettersommeren 2017 innmeldt i 
Transparency International Norge (TI). 
 
Kort tid etter at medlemskapet var en realitet, anmodet kommunen TI om bistand å bedre kompetansen 
med sikte på forebygge uetisk atferd og korrupsjon.  
Det ble inngått avtale om gjennomføre 2 separate opplæringsøkter for henholdsvis administrative ledere 
og kommunestyrets medlemmer.  
 
Opplæringsaktivitetene er gjennomført. Disse fant riktignok først sted 18. januar 2018. 
Både ordfører og rådmannen har planer for videre oppfølgningsaktiviteter i politiske og administrative 
fora, jf. forutsatte aktiviteter beskrevet i kommunestyrets vedtak av 11. mai 2015 punktene 3-7.  
 
 

8. INTERNKONTROLL I KRAGERØ KOMMUNE 
Internkontroll består i å sikre at vi til enhver tid planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder våre 
aktiviteter i samsvar med lover og forskrifter. Kragerø kommune benytter det elektroniske 
styringsverktøyet QM+, som gjør det mulig for oss å gjennomføre risikoanalyser, melde og behandle 
avvik, ta ut statistikk, utarbeide og lagre prosedyrer, samt gjennomføre internrevisjon i ett og samme 
system. Til sammen mer enn 1100 dokumenter befinner seg i dag i QM+, deriblant kommunens HMS-
håndbok og Kvalitetshåndbok.  
Med nær 1000 brukere, har det vært en utfordring å sikre opplæring av alle ansatte, at kompetansen 
vedlikeholdes og at systemet brukes hensiktsmessig. 2017 har derfor vært et år der QM+ har blitt 
«revitalisert», både innholdsmessig, strukturelt og kompetansemessig. 
 

Varsling 
Kragerø kommune har ikke hatt noen registrerte varslingssaker i 2017. 
 
Beredskap 
2017 var preget av uvanlig stor aktivitet på beredskapsfeltet. Dette skyldes primært 2 forhold; tilsyn fra 
Fylkesmannen og ny organisasjonsstruktur i kommunen. Vi er derfor glad vi ikke hadde ekstraordinære 
hendelser dette året, men kunne konsentrere virksomheten om overordnede saker.  
I løpet av året ble det utarbeidet Plan for kriseledelse, Overordnet beredskapsplan, Plan for 
samfunnssikkerhet og beredskap, EPS-plan (Evakuerte- og pårørendesenter) og Plan for atomsikkerhet. 
Som følge av tilsynet ble også Plan for helsemessig og sosial beredskap og Beredskapsplanverket innen 
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skole/barnehage revidert. Det ble også tatt initiativ til samarbeidsavtaler med frivillige på 
beredskapsfeltet.    
Antallet ansatte som bl.a. skal håndtere publikumshenvendelser har vært for lite og gjort kommunen vår 
sårbar ved større hendelser. Vi har derfor prioritert å utvide antallet service-medarbeidere betraktelig og 
igangsatt opplæring av disse.  
Vi deltok i 3 varslingsøvelser i regi av fylkesmannen og gjennomførte en kommunal øvelse med bistand 
fra fylkesmannen.     
 
Øvrig 
Den viktigste økonomiske internkontrollen foregår gjennom 2. tertialrapporteringer pr år på det 
økonomiske området samt avleggelse av årsregnskap og årsberetning. 
Rutiner ved personalavdelingen vedrørende utlønning og rutiner i økonomiavdelingen sikrer den daglige 
kontrollen på det økonomiske området. 
 
 

9. INTERKOMMUNALT SAMARBEID MED BASE I KRAGERØ 
 
Drangedal og Kragerø har et interkommunalt samarbeid om legevakttjenester lokalisert i Kragerø og 
hvor inntekter og utgifter relatert til dette er en del av Kragerø kommunes regnskap. Regnskap og 
kostnadsfordeling fremgår av Kragerø kommunes årsregnskap 2017. 
 
Drangedal, Bamble og Kragerø har et interkommunalt samarbeid om kommunelege lokalisert i Kragerø 
og hvor inntekter og utgifter relatert til dette er en del av Kragerø kommunes regnskap. Regnskap og 
kostnadsfordeling fremgår av Kragerø kommunes årsregnskap 2017. 
 
Vestmar barnevernstjeneste KF startet opp 1. mars 2017 som et interkommunalt samarbeid mellom 
Kragerø og Drangedal. Regnskap og kostnadsfordeling fremgår av Kragerø kommunes årsregnskap 
2017. 
 
Kommunestyrene i Kragerø og Drangedal har i 2017 vedtatt å utarbeide en samarbeidsavtale for felles 
skatteoppkreverfunksjon for Kragerø og Drangedal med kontorsted i Kragerø. Det forventes at nytt 
operativt skatteoppkreverkontor kan være i drift innen 1. juli 2018. 
 
 

10. BETINGEDE UTFALL MED ØKONOMISKE KONSEKVENSER 
FOR KRAGERØ KOMMUNE 
 
Kragerø kommune har ved årsskiftet ingen rettsaker eller varslede rettssaker som kan ha økonomiske 
konsekvenser for kommunen.  
  
Det er i 2016 avdekket muggsopp i kommunens arkiver som skal deponeres hos IKA Kongsberg. 
Kostnaden med muggsanering kan beløpe seg fra 1 til 2 millioner, men blir ikke kostnadsført før 
muggsanering iverksettes. På nåværende tidspunkt er det usikkert når saneringen må gjennomføres. 
 
Kragerø kommunale boligstiftelse har til vurdering om det kan ha forekommet overføringer fra stiftelsen 
til kommunen som kan være i strid med Lov om stiftelser (Stiftelsesloven). 
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Arkivsak-dok. 18/05812-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Kragerø kontrollutvalg 07.05.2018 

 

 

 

   

 

 

Orientering om prosess rundt Stilnestangen Nord AS 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Forslag til vedtak vil bli lagt frem i møtet. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget ba i sitt møte 12.2.2018 under sak 8/18 Eventuelt om en orientering om prosessen rundt 

Stilnestangen Nord AS. Forhold kontrollutvalget var inne på i sin bestilling, var grunnlag for etablering 

av selskapet, valg av selskapsform, kommunens økonomiske engasjement, mulig oppløsning og regnskap 

for selskapet. 

 

Rådmann Inger Lysa vil orientere i saken i møtet.  
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Arkivsak-dok. 17/02588-18 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Kragerø kontrollutvalg 07.05.2018 

 

 

 

   

 

 

Rapport fra forvaltningsrevisjonen Boplikt i Kragerø kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar rapporten Boplikt Kragerø kommune til orientering og oversender den til 

kommunestyret med følgende innstilling til vedtak: 

 

Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjonen Boplikt i Kragerø kommune til orientering og ber 

rådmannen følge opp anbefalingene i rapporten og i dette arbeidet spesielt: 

- oppdatere delegasjonsreglementet, 

- dokumentere flere ledd i saksbehandlingen i konsesjonssaker, 

- sikre at vedtak i konsesjonssaker er enkle å etterprøve, og 

- sikre at konsesjonsvilkår for alle eiendommer regulert til boligformål blir overholdt. 

 

Rådmannen bes komme tilbake til kontrollutvalget med en skriftlig plan for tiltak som settes i gang for å 

følge opp vedtaket og rapportens anbefalinger i utvalgets septembermøte 2018. Senest til 

kontrollutvalgets andre møte i 2019 bes rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding om 

hvordan vedtaket og rapportens anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt dette har gitt.  

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kragerø kontrollutvalg bestilte i sitt møte 6.2.2017 sak 3/17 prosjektplan for forvaltningsrevisjonen 

Boplikt i Kragerø kommune i tråd med vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019. Kontrollutvalget 

behandlet prosjektplanen i sitt møte 24.4.2017 sak 11/17. Følgende vedtak ble fattet: 

 

Kragerø kontrollutvalg vedtar plan for forvaltningsrevisjonen Boplikt i Kragerø kommune slik den 

foreligger. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert gjennom prosjektets gang. Rapport forventes 

levert til kontrollutvalget i januar, i tråd med revisjonens anslag i prosjektplanen. 

 

Det er endelig rapport fra denne forvaltningsrevisjonen som foreligger til dette møtet. Problemstillingene 

i vedtatt plan var som følger: 

1. I hvilken grad sikrer Kragerø kommune forsvarlig saksbehandling av konsesjonssøknader? 

2. I hvilken grad sikrer Kragerø kommune en forsvarlig kontroll med at konsesjonsvilkårene for 

eiendommer regulert til boligformål blir overholdt? 

 

Sammen med dette vedtaket ba kontrollutvalget revisjonen om å komme tilbake med et notat om hvordan 

det i tillegg kunne innhentes informasjon fra innbyggerne i saken. I sitt møte 22.5.2017 sak 19/17 fikk 

kontrollutvalget forelagt et notat og gjorde følgende vedtak: 
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Kontrollutvalget ber revisjonen om å innarbeide undersøkelsene som er foreslått i notat til møtet, i 

forvaltningsrevisjonsprosjektet Boplikt i Kragerø. 

 

De utvidede undersøkelsene skal finansieres gjennom redusert ramme for de gjenstående prosjektene i 

vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019. 

 

 

Saksopplysninger: 
Revisjonen har kartlagt innbyggernes erfaringer med boplikten gjennom å gjennomføre en 

spørreundersøkelse overfor de fleste velforeninger, borettslag, boligbyggelag og et visst antall sameier. 

Funnene er systematisert, men ikke vurdert. Svarene kommer fra store deler av kommunen. Det store 

flertallet som svarer mener at boplikten overholdes i deres område. De organisasjonene som består kun av 

helårsboliger svarer at boplikten overholdes i større grad enn de organisasjonene som består av både 

helårs- og fritidsboliger. Det store flertallet svarer at deres organisasjon ikke har behandlet saker der en er 

usikker på om boplikten blir overholdt. Noen få organisasjoner har gjort kommunen oppmerksom på 

mistanker om at boplikten ikke blir overholdt. De har blandede erfaringer når det gjelder kommunens 

oppfølging. 

 

I selve forvaltningsrevisjonen har revisjonen gjort funn som har gitt følgende konklusjoner: 

- Kragerø kommune har delvis en forsvarlig saksbehandling av konsesjonssaker. Ivaretakelse av 

habilitet, veiledningsplikt og saksutredning synes bedre ivaretatt enn vedtaksutforming. 

- Kragerø kommune har hovedsakelig forsvarlig kontroll med at konsesjonsvilkårene blir 

overholdt. 

 

Ut fra sine funn og konklusjoner gir revisjonen følgende anbefalinger: 

Revisjonen mener at kommunen bør: 

- oppdatere delegasjonsreglementet 

- vurdere å dokumentere flere ledd i saksbehandlingen i konsesjonssaker 

- sikre at vedtak i konsesjonssaker er enkle å etterprøve, og 

- sikre at konsesjonsvilkår for alle eiendommer regulert til boligformål blir overholdt. 

 

Det har underveis i arbeidet vært utvekslet informasjon mellom kontrollutvalgets leder og revisor, og 

revisor har fått tilleggsinformasjon tilsendt i forbindelse med en interpellasjon om boplikt i 

kommunestyret 8.3.2018 og en skriftlig forespørsel fra et kommunestyremedlem til rådmannen om 

forhold omkring overholdelse av boplikten etter dette møtet, med svar fra rådmannen og oppfølgende 

spørsmål og kommentarer fra spørsmålsstilleren. 

 

Forvaltningsrevisor vil legge frem rapporten i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Så vidt sekretariatet kan se, har revisjonen levert prosjektet i tråd med forutsetningene. Kontrollutvalget 

har ansvar for å følge opp forvaltningsrevisjoner. Sekretariatet foreslår derfor en oppfølgingsplan i 

vedtaket. 

 

Vedlegg:  

TKR-rapport – Boplikt – Kragerø kommune 
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Forord 
 
Telemark kommunerevisjon IKS er et av landets største interkommunale 

revisjonsselskaper. Alle de 18 kommunene i Telemark, Larvik kommune i Vestfold og 

Telemark fylkeskommune er eiere av selskapet. Vi utfører revisjon og andre tjenester 

for våre eiere og andre kommunale/fylkeskommunale aktører. 

 

Telemark kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon innenfor en rekke 

områder, og med forskjellige innfallsvinkler. Våre forvaltningsrevisorer har 

samfunnsfaglig, økonomisk og juridisk utdanning på mastergradsnivå, og har bred 

kompetanse innen offentlig forvaltning. Vi gjennomfører oppdragene i samsvar med 

Norges kommunerevisorforbunds standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Vi 

samarbeider faglig og administrativt med Buskerud kommunerevisjon IKS og Vestfold 

kommunerevisjon. 

 

Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av forvaltningsrevisor Hildegunn Rafdal, 

med Kirsti Torbjørnson som oppdragsansvarlig. 

 

Kragerø kommune har fått følgende rapporter om forvaltningsrevisjon fra 2014: 

 

 7015 018 Offentlige anskaffelser 2015 

 715 019 Økonomistyring – etterkontroll 2015 

 750 014 Tilsyn med byggesaker – Kragerø kommune 2015 

715 021 Byggesaksbehandling 2017 

 

Du kan finne alle våre rapporter på vårt nettsted www.tekomrev.no, der du også kan 

lese mer om forvaltningsrevisjon generelt. 
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Sammendrag 
 
 

Bestilling  
Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Kragerø i sak 11/17 og 19/17. 

 

Spørreundersøkelse - innbyggernes erfaringer med boplikt 
På bestilling fra kontrollutvalget har vi kartlagt innbyggernes erfaringer med boplikten. 

Vi laget en spørreundersøkelse og sendte den til de fleste velforeninger, borettslag og 

boligbyggelag, samt til et visst antall sameier. De som svarte representerer om lag 

5400 helårsboliger og fritidsboliger. Vi fant: 

 

 Det store flertallet mener at boplikten blir overholdt i deres område.  

 De organisasjonene som består kun av helårsboliger svarer at boplikten 

overholdes i større grad enn de organisasjonene som består av både helårs- og 

fritidsboliger.  

 Overholdelse av boplikt kan være en utfordring i boretts- og boligbyggerlag. 

 Det store flertallet svarer at deres organisasjon ikke har behandlet saker der en 

er usikker på om boplikten blir overholdt. En sier: «Vi er en velforening for alle 

husstander på øya, og vi er ikke informanter. Kontroll med boplikten er en 

kommunal oppgave og ikke en oppgave for velet.» 

 Noen få organisasjoner har gjort kommunen oppmerksomme på mistanker om 

at boplikten ikke blir overholdt. De har blandede erfaringer når det gjelder 

kommunens oppfølging.  

 

 

Forvaltningsrevisjon – boplikt  
 

Vi har undersøkt følgende problemstillinger: 

 

I hvilken grad sikrer Kragerø kommune forsvarlig saksbehandling i konsesjonssaker? 

 

I hvilken grad sikrer Kragerø kommune en forsvarlig kontroll med at 

konsesjonsvilkårene for eiendommer som er regulert til boligformål blir overholdt? 
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Forsvarlig saksbehandling 
Vi har undersøkt om sentrale bestemmelser om saksbehandling i forvaltningsloven og 

konsesjonsloven er ivaretatt i reglementer, rutiner og i konkrete konsesjonssaker. Vi 

fant: 

 Kragerø kommune har et administrativt reglement der det står at 

kommunalsjefens myndighet skal framgå av lederavtalen, og at vedkommende 

kan videredelegere til ansatte i egen avdeling. Videredelegasjon skal framgå av 

arbeidsavtaler og/eller stillingsbeskrivelser. Etter en omorganisering høsten 

2016 og omfordeling av arbeidet med konsesjonssaker, er det uklart om 

myndigheten til å saksbehandle og fatte vedtak i konsesjonssaker er delegert i 

tråd med kommunes delegasjonsreglement og med praksis. Å fatte vedtak i 

konsesjonssaker er myndighetsutøvelse. Uten korrekt delegasjon kan slike 

vedtak være ugyldige.  

 

 Hver ansatt i Kragerø kommune er selv ansvarlig for å vurdere egen habilitet. 

Når en ansatt vurderer seg inhabil, er det praksis for at saken overføres til en 

kollega/leder. Vurderingene blir ikke dokumentert. Forvaltningsloven krever 

det ikke, men det kan være gode grunner til å sørge for en viss dokumentasjon 

av habilitetsvurderinger. Det gjelder særlig i saker der en vurderer seg inhabil, 

eller der andre har eller kan komme til å reise tvil om habiliteten.  

 

 Kragerø har flere tiltak for å ivareta veiledningsplikten. Kommunen har 

informasjon om konsesjon på sine nettsider. I tillegg gis det veiledning via 

telefon og ved oppmøte i servicesenteret.  Forvaltningsloven krever det ikke, 

men det kan være hensiktsmessig med en viss dokumentasjon av veiledningen. 

Blant annet for å sikre etterprøving av kommunes saksbehandling.  

 

 Kommunen har ikke egne tiltak for å sikre at konsesjonssaker blir tilstrekkelig 

opplyst. Konsesjonssøknader skal skrives på eget skjema, og her framgår det 

hvilke opplysninger kommunen vil kunne trenge. I enkelte saker ser vi at 

kommunen har innhentet ytterligere opplysninger. Dette indikerer at 

kommunen likevel mottar og innhenter tilstrekkelige opplysninger. 

 

 Avgjørelser i konsesjonssaker er enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Kragerø 

kommune har i begrenset grad maler og standardtekster for vedtak i 

konsesjonssaker. Vi så også alle vedtak inneholder opplysninger om faktiske 

forhold. De alle fleste vedtakene viser til en lovhjemmel, men bare om lag 

halvparten viser til riktig lovhjemmel. De fleste vedtakene inneholder 

vurderinger, men få av dem inneholder vurderinger av de forhold som 

konsesjonsloven nevner. Vi ser også at begrepet «tilleggtomt» tillegges vekt i 
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kommunes vurderinger, til tross for at dette er et begrep som ikke brukes i 

aktuelt lovverk, herunder i plan- og bygningsloven og konsesjonslovgivingen.  

 
Vi mener kommunen med fordel kan skrive mer utførlige vurderinger i sine 

vedtak i konsesjonssaker. De bør inneholde konkrete henvisninger til 

lovgrunnlag eller annet formelt grunnlag, og vise tydelig hvilke vurderinger som 

er gjort sett opp mot fakta i saken. Det vil kunne synliggjøre at kravene til 

rettsikkerhet, likebehandling og etterprøvbarhet blir ivaretatt. Det vil i neste 

omgang styrke innbyggernes tillit til kommunes saksbehandling av slike saker. 

 

Samlet sett mener vi at Kragerø kommune delvis har en forsvarlig saksbehandling av 

konsesjonssaker. Ivaretakelse av habilitet, veiledningsplikt og saksutredning synes 

bedre ivaretatt enn vedtaksutforming.   

 

Kontroll og oppfølging 
Vi har undersøkt om sentrale bestemmelser om oppfølging og kontroll i 

konsesjonsloven er ivaretatt i reglementer, rutiner og i konkrete konsesjonssaker. Vi 

fant: 

 Kragerø kontrollerer ikke at det søkes om konsesjon innen lovpålagt frist. 

Kommunen har vurdert risikoen ved å unnlate å kontrollere dette.  Revisor har 

forståelse for at gjennomføring av denne kontrolloppgaven vil være krevende 

ressursmessig sett. Konsesjonsloven gir ikke rom for at kommunen kan gjøre en 

skjønnsmessig vurdering av om det er nødvendig å kontrollere dette. 

Kommunen bør derfor iverksette tiltak som sikrer at Kragerø får en praksis som 

er i tråd med lovverket. 

 

 Kommunen kontroller ikke om søkere som har fått avslag på 

konsesjonssøknaden, iverksetter lovpålagte tiltak. Kommunen har her også 

vurdert risikoen ved å unnlate å kontrollere dette. Heller ikke på dette området 

åpner konsesjonsloven for at kommunen kan gjøre en skjønnsmessig vurdering 

av om det er nødvendig å gjennomføre kontroll. Vi kan vanskelig se at Kragerø 

har en praksis som er i tråd med lovverket. 

 

 Ny eier av en konsesjonspliktig eiendom kan levere et egenerklæringsskjema 

om konsesjonsfrihet. Det gjelder blant annet når noen skal bo på eiendommen, 

eller når eiendommen overtas via slektskap. Ved sistnevnte er det ikke boplikt. 

Kommunens skal kontrollere opplysningene som gis i skjemaet. Kragerø har en 

egen rutine for dette arbeidet. Kommunen kontrollerer at oppgitte 

opplysninger om forhold ved eiendommen er korrekte, men sjekker sjelden 
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opplysningene om slektskapsforhold. Kommunen har plikt til å kontrollere at 

betingelsene for konsesjonsfrihet er tilstede – med andre ord alle opplysninger 

gitt i egenerklæringsskjema. Vi kan vanskelig se at kommunes praksis på dette 

området er i tråd med lovkravet. 

 

 Fristen for bosetting på eiendommer med boplikt, er vanligvis ett år. Kragerøs 

system for å kontrollere om boplikten blir overholdt har endret seg de siste 

årene. Etter vår vurdering virker det som det nåværende systemet er et egnet 

tiltak for å sikre at kommunens oppfølging er i tråd med konsesjonslovens krav. 

 

 Kommunen kontrollerer overholdelse av boplikten i eneboliger og 

selveierleiligheter, men ikke i boliger i borettslag og boligbyggerlag. I følge 

Landbruksdirektoratet har kommunen ansvar for å føre kontroll med alle 

eiendommer der ny eier har konsesjon med vilkår om boplikt. Vi kan derfor 

vanskelig se at kommunens kontroll er i tråd med lovkravet. 

 
Samlet sett mener vi Kragerø kommune hovedsakelig har forsvarlig kontroll med at 

konsesjonsvilkårene blir overholdt.  

 

Anbefalinger 
Vi mener at Kragerø kommune bør: 

 

 oppdatere delegasjonsreglementet, 

 

 vurdere å dokumentere flere ledd i saksbehandlingen i konsesjonssaker,  

 

 sikre at vedtak i konsesjonssaker er enkle å etterprøve, og   

 

 sikre at konsesjonsvilkår for alle eiendommer regulert til boligformål blir 

overholdt. 

 

 

 

Skien, 20. april 2018 

Telemark kommunerevisjon IKS 
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1 Innledning 
 
 

1.1 Kontrollutvalgets bestilling 
Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Kragerø i sak 11/17.  Ytterligere 

avklaringer i bestillingen ble vedtatt i sak 19/117.  

 

Hjemmel for forvaltningsrevisjon er gitt i kommunelovens § 77 nr. 4, jamfør forskrift 

om kontrollutvalg kapittel 5 og forskrift om revisjon kapitel 3.  

 

1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier 
Rapporten handler om følgende problemstillinger: 

 

I hvilken grad sikrer Kragerø kommune forsvarlig saksbehandling i konsesjonssaker? 

 

I hvilken grad sikrer Kragerø kommune en forsvarlig kontroll med at 

konsesjonsvilkårene for eiendommer som er regulert til boligformål blir overholdt? 

 

 

Revisjonskriteriene1 i denne forvaltningsrevisjonen er utledet fra konsesjonsloven med 

tilhørende nasjonale forskrifter og en lokal forskrift om nedsatt konsesjonsgrense, 

forvaltningsloven og kommuneloven. Kriteriene er angitt under hver problemstilling 

nedenfor, og er nærmere omtalt i vedlegg 2 til rapporten.  

 

1.3 Avgrensning 
Vi avgrenser mot konsesjonssaker som gjelder større jord- og skogbrukseiendommer, 

og viser til samarbeidsavtale inngått i 2014 mellom Drangedal og Kragerø kommune. I 

følge avtalen skal Drangedal utføre landbruksbaserte tjenester for Kragerø, herunder 

behandle søknader etter konsesjonsloven. I praksis gjelder dette større jord- og 

skogbrukseiendommer. Avtalen omfatter ikke saker som følger av Kragerø kommunes 

forskrift om nedsatt konsesjonsgrense.  

 

Vi gjennomgår konkrete konsesjonssaker for perioden 2015 – 2017. 

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

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

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

svakheter. 
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1.4 Metode og kvalitetssikring 
For å danne oss et oppdatert og helhetlig bilde av konsesjonssaksbehandlingen i 

Kragerø, har vi brukt ulike metoder for datainnsamling: 

 Spørreundersøkelse blant velforeninger, sameier og boretts- og boligbyggerlag 

 intervju med kommunalsjef for Avdeling for samfunn, 

 intervju med bygningssjef, 

 intervju med saksbehandler på konsesjonssaker 

 intervju med servicesenteret 

 gjennomgang av ulike kommunale dokumenter, 

 gjennomgang av enkelte konsesjonssaker i saksbehandlingssystemet P360, og 

 analyse av Kostratall. 

  

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

 

1.5 Høring 
Rapporten er presentert i et høringsmøte med administrasjonen i kommunen og sendt 

på høring til rådmannen 03.04.18. Vi har mottatt en høringsuttalelse, og den ligger i 

vedlegg 1. Vi har ikke gjort endringer i rapporten som følge av høringsuttalelsen. 
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2 Regler om boplikt2  
 

 

Opplysningene i dette kapittelet er hentet fra konsesjonsloven med tilhørende 

forskrifter, lokal forskrift om nedsatt konsesjonsgrense for Kragerø kommune, 

forarbeider til konsesjonsloven jf. Ot.prp. nr. 79 (2002-2003), rundskriv M-2/2009 og 

rundskriv M-3/2017 og Landbruksdirektoratets nettsider.3 

 

2.1 Boplikt 
Boplikt betyr at noen må bo på en eiendom, det vil si ha den som sin reelle bolig.  

 

En eiendom er tatt i bruk som reell bolig dersom noen er registrert bosatt på 

eiendommen i folkeregisteret. Boplikten kan være personlig eller upersonlig. 

 

 Personlig boplikt betyr at den som eier en eiendom må bo der selv. Personlig 

boplikt oppfylles ved at den som eier eiendommen, er registrert som bosatt på 

eiendommen i folkeregisteret.  

 Upersonlig boplikt betyr at noen må bo på eiendommen, men at dette ikke 

trenger å være eieren. Upersonlig boplikt oppfylles dermed ved at noen er 

registrert som bosatt på eiendommen i Folkeregisteret. 

 

I folkeregisterloven står det at alle som bytter bosted i Norge, skal melde fra om dette 

til skattekontoret senest åtte dager etter flyttingen. Det er skattekontoret som avgjør 

om noen kan bli registrert bosatt på en eiendom. Slik har reglene vært siden 20094. 

  

2.2 Konsesjon 
Konsesjon betyr tillatelse. I vår sammenheng brukes ordet konsesjon om tillatelse til å 
erverve en fast eiendom. 
 

                                                        
2 Det vises til vedlegg 2 Revisjonskriterier for ytterligere informasjon om konsesjonslovgivningen.  

3 Rundskriv M-2/2009 ble opphevet 1. september 2017 da M-3/2017 ble ferdigstilt av Landbruks- og 

matdepartementet. Vi har med begge rundskrivene siden vår rapport dekker flere år bakover i tid, jf. 

pkt. 1.3. 

4 Tidligere kunne eieren oppfylle boplikten ved å faktisk å bosette seg på eiendommen i mer enn 50 % av 
tiden. Denne regelen ble opphevet i 2009.  
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 Erverv er et fellesord for alle måter man kan overta en eiendom på; kjøp, arv, 
gave osv. Vi unngår dette ordet i vår rapport, og bruker mer dagligdagse ord for 
å overta en eiendom. 
 

 Overdragelse er et felles ord for alle måter en kan gi fra seg en eiendom på; 
kjøp arv, gave osv. På samme måte for ordet erverv, unngår vi dette ordet i vår 
rapport, og bruker mer dagligdagse ord. 

  

 Fast eiendom er for eksempel hus, landbrukseiendommer eller ubebygd tomt, 
eller andre arealer. 

 
Reglene om konsesjon står i konsesjonsloven og tilhørende forskrifter. Det er 

kommunen som avgjør søknader om konsesjon. Fylkesmannen er klageinstans.  

 

Konsesjonsloven krever at du må ha konsesjon for å overta fast eiendom. Det finnes 

flere viktige unntak fra denne regelen, og disse unntakene gjør at mange 

eiendomsoverdragelser blir konsesjonsfrie.  

 

 Konsesjonsfrihet betyr at den som vil overta en eiendom ikke trenger å søke 

myndighetene om tillatelse. 

 

2.3 Konsesjonsplikt i Kragerø 
Noen kommuner ønsker å begrense mulighetene for at helårsboliger blir brukt som 

fritidsboliger. For å kunne styre bruken av eiendommer i ønsket retning, kan 

kommunen ha regler som begrenser mulighetene for å overta eiendommer 

konsesjonsfritt.  Eksempelvis kan det gjelde ubebygde tomter til bolig, leiligheter og 

bolighus som står på tomter av vanlig størrelse. Når kommunen har slike regler sier en 

at kommunen har nedsatt konsesjonsgrense.  

 

 Konsesjonsplikt betyr at den som vil overta en eiendom må søke kommunen 

om tillatelse. 

 

Kragerø har slike regler. Reglene er nedfelt i en egen forskrift5, og gjeldende forskrift 

trådde i kraft i 2010.6  Slike forskrifter kalles nullgrenseforskift.  

                                                        
5 Fullt navn: Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7, Kragerø kommune, 

Telemark 

6 Det stilles særskilte krav til lokale forskrifter om nedsatt konsesjonsgrense. De må fastsettes av 

sentrale myndigheter, og bare etter anmodning fra kommunen når det anses nødvendig for å hindre at 

eiendommer som bør brukes til helårsbolig, blir brukt til fritidsformål, jf. konsesjonsloven § 7. Kragerø 

kommune har anmodet om en slik forskrift, og den ble fastsatt av Landbruksdirektoratet.   
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2.3.1 Hovedregler – forskrift om nedsatt konsesjonsgrense i Kragerø 
Overtakelse av konsesjonspliktige eiendommer i Kragerø kan i hovedsak skje på to 

måter. 

 

1. Du ønsker å overta en konsesjonspliktig eiendom, og du skal bo der selv eller 

leie ut til andre som skal bo der. Da skal du levere inn et eget skjema til 

kommunen. Her signerer du på at boligen skal brukes som reell helårsbolig. 7 

Kravet om å fylle ut et egenerklæringsskjema gjelder både for eneboliger og 

leiligheter. Kommunen har ansvar for å undersøke om opplysningene som gis i 

egenerklæringsskjema er korrekte. 

 

2. Du ønsker å overta en konsesjonspliktig eiendom, men du verken kan eller vil 

bruke den som helårsbolig. Da må du søke om konsesjon for å overta 

eiendommen. Utfallet kan bli at det gis konsesjon til å overta eiendommen til 

fritidsformål, eller at du får avslag, eller at det gis konsesjon med vilkår om 

boplikt. 

 

2.3.2 Mer detaljerte regler – forskrift om nedsatt konsesjonsgrense i Kragerø 
Dette avsnittet gjelder når ny eier ikke kan eller vil bruke en konsesjonspliktige 

eiendom som bolig, men vil bruke den for eksempel som fritidsbolig.  

 

Konsesjonsplikten gjelder i hovedsak for følgende eiendommer i Kragerø: 

 

1. Ubebygde tomter som er avsatt til boligformål.  

 

 Med ubebygd tomt menes tomt som kan brukes til å bygge ett hus med en 

eller maksimalt to boenheter.  

 Med ordet boligformål siktes det til arealer som er avsatt til helårsbolig i 

kommunens planverk. 

 

2. Bebygde eiendommer som er eller har vært brukt som helårsbolig. Det 

omfatter eneboliger og hus med flere boenheter, herunder ulike typer 

selveierleiligheter, samt andel i boligbyggelag, andel i borettslag, og 

overtakelse av fast eiendom fra boligbyggelag.  

 

                                                        
 
7 Fristen for å ta eiendommen i bruk som helårsbolig er ett år etter overdragelsen, jf. konsesjonsloven § 

7. 
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3. Eiendommer med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, herunder 

eiendom med bebyggelse som er under oppføring, og som ligger i et område 

som er regulert til boligformål. 

 

2.3.3 Endringer i konsesjonsreglene – betydning for boplikt? 
Underveis i arbeidet med rapporten har det dukket opp spørsmål om endringer i 

konsesjonsreglene kan føre til endringer om boplikt selv om eieren ikke skal selge8 

boligen sin.  

 

Nedenfor gjennomgår vi to mulige situasjoner der eier har eid sin bolig så lenge at 

reglene om konsesjon kan ha endret seg. 

 

I Kragerø er det boligeiere som skaffer seg en bolig nr. 2 – eksempelvis en leilighet eller 

en omsorgsbolig uten å selge bolig nr. 1. Vedkommende blir registrert i folkeregisteret 

på bolig nr. 2. I slike tilfeller avgjøres spørsmålet om eier har boplikt på bolig nr. 1 av 

det konsesjonsregelverket som gjaldt da vedkommende overtok bolig nr. 1. Konkret 

eksempel: Du kjøpte et hus i 1960. Du beholder huset og kjøper en leilighet i 2018 som 

blir din nye helårsbolig. I slike tilfeller vil reglene om boplikt for huset, være de reglene 

som gjaldt i 1960.  

 

Dersom eier skal selge bolig nr. 1, må det gjøres i tråd med det konsesjonsregelverket 

som gjelder på det tidspunktet da vedkommende overfører eiendommen til ny eier. 

Det har altså ingenting å si hvilke regler som gjaldt da boligen ble bygd eller overtatt av 

selger. Konkret eksempel: I 2018 selger du det huset du kjøpte i 1960. I slike tilfeller er 

det regelverket som gjelder i 2018 som avgjør om det er boplikt på eiendommen. 

 

2.4 Konsesjonsfrihet i Kragerø 

2.4.1 Slektskap -  hovedregel 
Nære slektninger kan som hovedregel overta en eiendom konsesjonsfritt. Det er 

tilstrekkelig å sende inn et signert skjema til kommunen der en redegjør for 

slektskapsforholdet mellom tidligere og nåværende eier.  

 

Hovedregelen for slik konsesjonsfrihet gjelder når tidligere eier har hatt tinglyst 

hjemmel til eiendommen de siste fem årene før overtakelsen.  

 

                                                        
8 Som nevnt i pkt. 2.2 bruker konsesjonsloven begrepene overdrager og erverver om alle måter en kan gi 

fra seg (overdra) og overta (erverve) en eiendom på. Vi har valgt å unngå disse begrepene siden de ikke 

er vanlig dagligtale og meningen i dem ikke framgår intuitivt.   
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2.4.2 Slektskap - detaljerte regler  
En person kan overta en eiendom konsesjonsfritt når ny eier (erverver): 

 er overdragers (siste eiers) ektefelle, 

 er i slekt med tidligere eier eller tidligere eiers ektefelle i rett oppadstigende 

(foreldre, besteforeldre) eller nedstigende linje (barn, barnebarn), 

 er i slekt med tidligere eier eller tidligere eiers ektefelle i første sidelinje 

(søsken) og deres barn, eller 

 er i svogerskap med tidligere eier (er slektninger av ektefellen) i rett 

oppstigende linje, eller 

 har odelsrett, jf. konsesjonsloven § 5 nr. 1 og 2. 

 

Overtakelse mellom nære slektninger for bebygde eiendommer med mer enn 35 

dekar9 fulldyrka og overflatedyrka mark eller mer enn 500 dekar produktiv skog, er 

konsesjonsfri når ny eier bor der selv i minst fem år (kalles lovpålagt boplikt). Ny eier 

må bosette seg på eiendommen innen ett år etter overtakelsen.  

 

En eiendom som er overtatt konsesjonsfritt via slektskap, vil igjen være 

konsesjonspliktig dersom eiendommen selges ut av familien.   

 

 

Nedenfor er slektskapsforholdene tegnet opp: 

                                                        
9 Loven ble sist endret 01.09.17. Ved lovendringen økte størrelsen på fulldyrka og overflatedyrka mark. 

Tidligere var det 25 dekar. 
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Erverver vil være ny eier. 

 

 
 

Overdrager vil være den personen som overfører eierskapet til en eiendom til en 

annen. 

 

Kilde: Kragerø kommunes nettside 
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2.4.3 Konsesjonsfrie eiendommer  
Noen eiendommer kan overtas konsesjonsfritt, men ny eier må sende inn 

egenerklæringsskjema. Eksempler på slike eiendommer er: 

 

 Ubebygde enkelttomter for bolig, fritidshus eller naust10, der tomten er mindre 

enn 2 dekar og godkjent fradelt etter eget regelverk, jf. konsesjonsloven § 4 

første ledd nr. 1. 11 

 

 Ubebygde arealer som er regulert til annet enn landbruks-, natur- og 

friluftformål (forkortet LNF), eller som er regulert til bebyggelse og anlegg i 

kommuneplanen. Vilkåret for konsesjonsfrihet er at ny eier ikke foretar 

bruksendringer i strid med kommunens planverk, jf. konsesjonsloven § 4 første 

ledd nr. 3.  

 

 Mindre arealer som grenser til og skal legges til allerede bebygd eller ubebygd 

tomt, og som er godkjent fradelt etter eget regelverk, jf. forskrift om 

konsesjonsfrihet mv. § 1 bokstav g. 

 

 Grunn til fylkesveg og privat veg, som er avsatt til dette formålet i kommunens 

planverk, jf. forskrift om konsesjonsfrihet mv. § 1 bokstav h og i. 

 
 

Vi viser til vedlegg 2 for en nærmere redegjørelse av konsesjonsloven med tilhørende 

forskrifter, og forskrift om nedsatt konsesjonsgrense som gjelder for Kragerø. 

 

 

 

  

                                                        
10 Da loven ble endret 01.09.2017, gjaldt en av endringene bygningstyper. Tidligere omfattet dette 

punktet kun bolig og fritidshus. Ved siste lovendring ble naust tatt inn. I følge Rundskriv M-3/2017 er et 

naust: «… en enkel bygning i strandsonen som brukes til oppbevaring av redskaper, utstyr, båter og 

annet. Bygningen skal ikke brukes til bolig eller fritidshus.» 

11 Da den nye loven trådde i kraft 01.09.2017, ble vilkåret om at ubebygde enkelttomter må bebygges i 

løpet av fem år, tatt ut av loven. 
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3 Innbyggernes erfaringer med boplikt 
 

 
Kontrollutvalget ba spesielt om at vi innhentet innbyggernes erfaringer med boplikt i 

Kragerø.  

 

Vi inviterte i overkant av 90 velforeninger, borettslag, boligbyggelag og sameier til å 

delta i spørreundersøkelsen. De ble valgt fordi området de dekker enten består kun av 

helårsboliger, eller både helårsboliger og fritidsboliger. Gruppen som svarte 

representerer om lag 5400 helårsboliger og fritidsboliger. 12 

 

Undersøkelsen er tredelt. Første del handler om innhente faktaopplysninger om 

foreningene, lagene og sameiene (heretter brukes ordet organisasjonene som 

fellesbetegnelse). Andre del handler om å kartlegge organisasjonenes erfaringer med 

overholdelse av boplikten i eget område. Den siste delen handler om å få kjennskap til 

organisasjonenes og arbeid med overholdelse av boplikten, og deres erfaring med 

kommunen oppfølging.  

 

Dette er en beskrivende undersøkelse. Vi har systematisert funnene, men ikke vurdert 

dem.  

 

3.1 Informasjon om organisasjonene som deltar i spørreundersøkelsen 
Det er stor spredning i antall boenheter per organisasjon som deltar i undersøkelsen. 

De minste består av mindre enn 5 helårs- og fritidsboliger, mens de største dekker et 

område med 1000-1500 helårs- og fritidsboliger.  

 

De aller fleste organisasjonene dekker ganske få boenheter. Om lag 2/3 av 

organisasjonene gjelder for et område med 3 til 30 boliger.  

 

Om lag 2/3 av organisasjonene gjelder for områder som kun består av helårsboliger, 

mens resten består av både helårs- og fritidsboliger.  

 

Omtrent alle sameiene og borettslags- og boligbyggelagene består kun av 

helårsboliger.   

 

Velforeninger med både helårs- og fritidsboliger har ulik sammensetning. I noen  

                                                        
12 Det metodiske rundt gjennomføringen av undersøkelsen er beskrevet i vedlegg 3. 
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foreninger er det hovedsakelig helårsboliger, andre har en ganske jevn fordeling  

mellom boligtypene, mens en tredje gruppe består for det meste av fritidsboliger.  

 

Geografisk sett har vi fått svar fra store deler av kommunen; fra sentrum, fra 

boligområder nord for sentrum, fra områder langs kysten og fjordarmene, og fra 

øyene.   

 

3.2 Erfaringer med overholdelse av boplikten 
Om lag ¼ svarte at boplikten jevnlig blir diskutert blant beboerne, mens resten svarte 

nei. De aller fleste som svarte ja, er velforeninger, mens de aller fleste som svarte nei 

er boretts- og boligbyggerlag og sameier. Her gjengis noen svar fra undersøkelsen: 

 

 Ja, boplikten blir diskutert, de aller fleste irriterer seg over hvor enkelt det er å 
omgå boplikt. 
 

 Ja, i et annet borettslag i nærheten har de solgt en leilighet til et firma. Vi er 
usikre på hva den skal brukes til. Dette blir diskutert. Er dette lov? 
 

 Nei, ikke i borettslaget vårt, men vi snakker om at det er tomme hus rundt oss. 
Vi ser det særlig om sommeren, for da blir hagene overgrodd. 
 

 Nei, svært lite. Folk bryr seg ikke så mye. Synes det er gammeldags.  
 

Det store flertallet svarte ja på spørsmålet om de mener at boplikten blir overholdt i 

deres område. Undersøkelsen viser at de organisasjonene som består kun av 

helårsboliger, svarer ja i større grad enn de organisasjonene som består av både 

helårs- og fritidsboliger.  

 

For å vise at overholdelse av boplikt kan være utfordrende i områder med både helårs- 

og fritidsboliger, gjengir vi svar fra noen slike organisasjoner: 

 

 Det er kun helårsboliger her, men omtrent 1/3 brukes som sommerboliger. De 
er enten nedarvet eller kjøpt. 
 

 Det er mange mørke vinduer. Mange av dem er vi sikre på er overdratt på 
slektskap. Samtidig vet vi det er noen er kjøpt uten at slektskapsreglen kan 
anvendes, og vi som bor her ser at de oppholder seg lite i husene sine.  
 

 Mange boliger overtas på slektskap og det er jo greit etter reglene. 
 

 Det står titalls tomme hus da de enten er arvet eller har folk med adresse der 
bosatt på annen adresse i bolig som tilfredsstiller kravet til 
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pendlerbolig/midlertidig bolig. Dagens regelverk gjør det alt for enkelt å unngå 
boplikt. 

 

Vi ser også at overholdelse av boplikt kan være en utfordring i borettslags- og 

boligbyggerlag. Her er noen svar fra slike organisasjoner: 

 

 Det er 3 boliger vi er usikre på. Den ene vet vi brukes som ferieleilighet. De som 
eier den bor i annen by. To andre er vi usikre på om det bor folk eller de brukes 
som fritidsbolig. De to siste er nylig solgt.  
 

 Styret følger opp alle overdragelser nøye, sånn at det ikke skal bli ferieboliger 
her. Det er to leiligheter som står tomme nå. Vi i styret har full kontroll på disse. 
Vi har kontaktet boligbyggelaget, og fått opplyst at det er folk som har adresse 
i Folkeregisteret på disse leilighetene. Den ene er under oppussing, mens den 
andre eies av en som bor borte på skole. 
 

 For noen år siden hadde vi en leilighet som ble brukt som fritidsbolig. Det gjør 
den ikke lenger. Eierne har flyttet. 

 

3.3 Organisasjonenes og kommunens arbeid med overholdelse av 
boplikt 

Det store flertallet av organisasjoner svarer nei på spørsmålet om deres organisasjon 

har behandlet saker der en er usikker på om boplikten blir overholdt.  

 

Det store flertallet svarer også nei på spørsmålet om organisasjonen har gjort 

kommunen oppmerksom på konkrete mistanker om manglende overholdelse av 

boplikt. Enkelte organisasjoner begrunner svaret sitt slik:  

 

 Vi er en velforening for alle husstander på hele øya, og vi er ikke informanter. 
Kontroll med boplikten er en kommunal oppgave og ikke en oppgave for velet.  
  

 Nei. Flertallet her kvier seg for å opptre som "konsesjonspoliti". 
 

 
Det lille mindretallet som svarer ja på spørsmålet om deres organisasjon har gjort 

kommunen oppmerksom på konkrete mistanker om manglende overholdelse av 

boplikt, ble spurt om kommunen har fulgt opp disse sakene. Her er noen av svarene:  

 

 Jeg vet ikke. Det har ikke skjedd noe her ute. 

 Kommunen har fulgt opp til en viss grad. Uten resultat. 

 Nei. 
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 Ja. Etter det ble eier pålagt tvangssalg eller boplikt. Endte med at han overførte 
huset på kona. Nå leies huset ut.  

 Ja, men kravet til boplikt er enkelt å komme rundt. Flere eiendommer med flere 
hus leies ut til skoleungdom eller andre for å kunne benytte eiendommen som 
fritidsbolig i sommerhalvåret, eller man krangler seg gjennom 5 år og deretter 
overfører til barn. 

 

3.4 Tips om boliger der det er mistanke om at boplikten ikke 
overholdes 

Vi har mottatt flere konkrete tips om boliger der en er usikker på om boplikten blir 

overholdt. Enkelte av tipsene har kommet fra spørreundersøkelsen og enkelte har 

kommet til medlemmer i kontrollutvalget som sendte opplysningene videre til 

revisjonen. 

 

Totalt har vi fått henvendelser om 33 boliger der en er usikker på om boplikten blir 

overholdt. Vi har sjekket disse boligene opp mot opplysninger på seeiendom.no13, og 

fant at 29 var avsatt til helårsbolig og 4 var avsatt til fritidsbolig. Dette gir ikke grunnlag 

for fastslå om boplikten overholdes eller ikke. Det skyldes at eiendommer som er 

overtatt på slektskap, er registrert i matrikkelen som helårsboliger, selv om de blir 

brukt som fritidsboliger.  

 

At så mange av tipsene viser seg å gjelder boliger som er avsatt til helårsbolig, 

indikerer at velforeninger, borettslag, sameier og naboer har ganske god oversikt over 

hvilke eiendommer som har boplikt i deres nærmiljø. 

 

 

  

                                                        
13 Seeiendom.no er Statens kartverks nettløsning med informasjon om blant annet eiendomsdata, 

bygninger og adresser fra matrikkelen, og tinglyste eiere og rettigheter fra grunnboken.  
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4 Forsvarlig saksbehandling 
 
 

I hvilken grad sikrer Kragerø kommune forsvarlig saksbehandling i 
konsesjonssaker? 

 
 

4.1 Organisering av arbeidet med konsesjonssaker 
Rådmannen og fire kommunalsjefer utgjør lederteamet i administrasjonen i Kragerø 

kommune. Hver kommunalsjef leder hver sitt kommunalområde; Helse og omsorg, 

Oppvekst, Stab og støtte, og Samfunn. 

 

Kommunalområdet samfunn består av syv virksomheter som har ansvar for eiendom 

og tekniske tjenester, bygg og areal, og kultur og NAV.  

 

Virksomhet for bygg og areal har hovedansvaret for behandling av konsesjonssaker. 

Virksomheten ledes av en bygningssjef, og består av totalt 10 årsverk fordelt på 10 

personer. Virksomheten har avsatt om lag 50 prosent av et årsverk til behandling og 

oppfølging av konsesjonssaker. Vedkommende som saksbehandler disse sakene er 

konsulent. Hun overtok ansvaret i januar/februar 2017.  

 

Bygningssjef ble ansatt i stillingen i mars 2011, og bistår i konsesjonssaker ved behov 

underveis i saksbehandlingen, og ved godkjenning av vedtak.  

 

Kommunalsjefen opplyser at hun har et overordnet ansvar, og er ikke inne i driften i 

den enkelte virksomhet i det daglige. Ved behov deltar hun i faglige diskusjoner og 

diskusjoner knyttet til tjenestene og utvikling av den enkelte virksomhet. 

 

Fire av de ansatte på servicesenteret har ansvar for enkelte konsesjonssaker. Arbeidet 

består av veiledning til publikum og saksbehandling av egenerklæringer (se neste 

avsnitt for en nærmere beskrivelse). Samlet sett bruker servicesenteret om lag 10 

prosent av et årsverk på konsesjonssaker. servicesenteret inngår i kommunalområdet 

for stab og støtte.  
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4.2 Omfang og type saker 
Vi har gjennomgått konsesjonssaker i P360 i Kragerø, og innhentet opplysninger fra 

SSB/Kostra. Vi fant:  

 

Konsesjonssakene kan tematisk deles i tre hovedgrupper  

 Ubebygde tomter, flere av dem ligger i landbruk-, natur- og friluftsområder 

(LNF-områder), jf. konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 1 eller 3.  

 

 Større bebygde eiendommer, herunder landbrukseiendommer, jf. § 4. første 

ledd nr. 4 14  

  

 Eiendommer som er konsesjonspliktige i Kragerø etter lokal forskrift om 

nedsatt konsesjonsgrense: 

o ubebygde tomter som er regulert til boligformål,  

o bebygde eiendommer som er eller har vært brukt som helårsbolig, og 

o eiendommer med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, 

herunder eiendom med bebyggelse under oppføring, og som ligger i 

områder regulert til boligformål, jf. forskrift om nedsatt 

konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7, Kragerø kommune, 

Telemark.  

 
Antall vedtak i konsesjonssaker i perioden 2015 – 2017 

 Hovedutvalg for samfunn har fattet 3- 5 vedtak per år.  

 Administrasjonen i Kragerø har fattet 15 – 17 vedtak per år.  

 Drangedal har utført saksbehandling i 2- 4 konsesjonssaker på vegne av Kragerø 

per år. Kragerø har fattet vedtak. Dette gjelder i hovedsak jord- og 

skogbrukseiendommer i tråd med inngått avtale, jf. pkt. 1.4. 

 

Utfall i konsesjonssaker i Kragerø i perioden 2012 – 2017  

 1 – 2 avslag per år. 

 Resten får tillatelse.  

 

 

 

 
 

                                                        
14 Vi nevner dette her for å gi en samlet framstilling av type konsesjonssaker i Kragerø. Vi har ikke sett 

nærmere på dem, og viser til begrunnelse i pkt. 1.4. 
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4.3 Tiltak for forsvarlig saksbehandling i konsesjonssaker  
 

Revisjonskriterier 
Kommunen må ha tiltak for å sikre oppfyllelse av reglene om: 

 

 delegasjon 

 habilitet 

 veiledningsplikt  

 tilstrekkelig saksutredning 

 begrunnelse for vedtak 

 informasjon om klageadgang 

 

4.3.1 Delegasjon 

Fakta 
Kragerø har et politisk og et administrativt delegasjonsreglement. I følge Reglement for 

folkevalgte organer og delegasjon i Kragerø kommune15, har Hovedutvalg for samfunn 

avgjørelsesmyndighet i alle saker innenfor sitt ansvarsområde som ikke er lagt til 

kommunestyret eller til rådmannen. Vi får opplyst at det mangler skriftlig 

dokumentasjon på hvilke konkrete ansvarsområder dette omfatter.  

  

I samme reglement er rådmannen delegert myndighet til å fatte vedtak i alle 

enkeltsaker som ikke har prinsipiell betydning. Dette gjelder såfremt ikke annet 

framgår av andre bestemmelser. Rådmannen kan videredelegere myndighet gjennom 

Administrativt delegasjonsreglement.  

 

I følge Administrativt delegasjonsreglement, sist revidert 06.01.2017, forvalter 

Kommunalområdet samfunn blant annet matrikkelloven, konsesjonsloven, jordloven 

og odelsloven.  

 

Videre står det at rådmannens delegering til kommunalsjefene vil framgå av 

lederavtalen. Det står også at kommunalsjefen kan videredelegere  

myndighet til å fatte vedtak innenfor eget kommunalområde. Det står at generell 

delegering skal framgå av medarbeiders arbeidsavtale, mens spesiell delegering skal 

framgå av medarbeiders stillingsbeskrivelse.  

 

                                                        
15 Reglementet ble vedtatt i kommunestyret 16.06.2016, sak 53/16. Enkelte punkter ble revidert ved 

behandling i kommunestyret 02.02.2017, sak 7/17. 
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Bygningssjefen opplyser at det ikke er gjort endringer i delegert myndighet i som følge 

av omorganiseringen høsten 2016, og at tidligere delegering er videreført inntil videre.  

Saksbehandler opplyser i november 2017 at det ikke gjort endringer i 

arbeidsavtale/stillingsbeskrivelse som følge av at hun begynte å arbeide med 

konsesjonssaker i januar/februar 2017.  

 

Kommunalsjefen opplyser i januar 2018 at stillingsbeskrivelsene for bygningssjefen og 

saksbehandleren med ansvar for konsesjonssaker er under oppdatering. Hun opplyser 

videre at bygningssjefen er delegert myndighet til å treffe vedtak i de sakene som 

avgjøres administrativt, mens saksbehandleren er delegert myndighet til å behandle 

egenerklæringer om konsesjonsfrihet.   

 

Bygningssjefen opplyser at saksbehandling og vedtaksfastsettelse skal utføres av to 

personer for å sikre transparent saksbehandling. I de tilfellene bygningssjefen er 

saksbehandler, treffer kommunalsjef vedtak for å sikre overordnet godkjenning av alle 

vedtak. Kommunalsjefen opplyser at hun ikke er inne i den daglige driften i den 

enkelte virksomhet, og at hun ikke fatter vedtak i enkeltsaker.  

 

Revisors vurdering 
Å saksbehandle og fatte vedtak i konsesjonssaker er myndighetsutøvelse. Dersom 

arbeidet utføres av andre enn kommunestyret, skal myndigheten delegeres til den som 

utfører dette arbeidet.  

 

Vi viser til pkt. 3.1 der det framgår at saksbehandleren saksbehandler og utformer 

forslag til vedtak, og at bygningssjefen både saksbehandler og fatter vedtak i 

konsesjonssaker.  

 

Vi legger til grunn at lederavtaler og stillingsbeskrivelser bør være oppdaterte.  

 

Etter vår vurdering er det uklart om myndigheten til å saksbehandle og fatte vedtak i 

konsesjonssaker er delegert i tråd med kommunens delegasjonsreglement og delegert 

i tråd med praksis. Rimeligvis tar det en viss tid før alt er på plass etter en 

omorganisering. Vi vil imidlertid påpeke at myndighetsutøvelse uten korrekt 

delegasjon kan gjøre vedtak ugyldige, og oppfordrer kommunen til å få dette på plass.  

 

4.3.2 Habilitet 

Fakta 
I Kragerø kommune er hver ansatt selv ansvarlig for å vurdere egen habilitet. Det er 

ikke satt krav om å dokumentere vurderingene som gjøres. Kommunen har en 
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sjekkliste for arbeidet med egenerklæringer. Tidligere inneholdt den ikke et punkt om 

å vurdere egen habilitet. Underveis i arbeidet med denne rapporten, er det gjort en 

endring i sjekklisten. Nå er det tatt inn et eget punkt om å vurdere egen habilitet.  

 

Ansatte i servicesenteret har lagt til grunn at arbeidet med å kontrollere og godkjenne 

egenerklæringer ikke omfattes av habilitetsbestemmelsene, og gjør derfor ingen 

særskilte vurderinger av egen habilitet. Alle er bosatte i Kragerø kommune.   

 

Saksbehandler i virksomhet for bygg og areal avklarer med bygningssjef dersom hun er 

usikker på egen habilitet. Hun opplyser at hun så langt har ansett seg inhabil i en sak, 

og at hun da ba bygningssjefen overta saken. Hun er bosatt i Kragerø kommune 

 

Bygningssjefen sier han kan huske kun en sak der han var direkte inhabil. Inhabiliteten 

oppstod da han kjøpte hyttetomt i Kragerø, og sendte egenerklæring om 

konsesjonsfrihet til kommunen. Han gjorde oppmerksom på egen inhabilitet. Saken ble 

overført til rådmannen, som kontrollerte og godkjente egenerklæringen. Etter at den 

nye organiseringen kom på plass høsten 2016, vil bygningssjefen gå til kommunalsjefen 

ved inhabilitet. Bygningssjefen er bosatt i en annen kommune.  

 

Revisors vurdering 
En offentlig tjenestemann kan være inhabil til å tilrettelegge for en avgjørelse eller til å 

treffe en avgjørelse når han/hun har særskilt tilknytning til saken eller til partene i 

saken, forvaltningsloven § 6.  

 

Reglene om inhabilitet gjelder ikke alltid. To strenge vilkår må i så fall være oppfylt. For 

det første må det være åpenbart at tjenestemannens tilknytning til saken eller partene 

ikke vil kunne påvirke hans/hennes standpunkt. Dette kan gjelde i saker som er strengt 

lovbundet, og forvaltningens valgmuligheter og skjønnsvurderinger er sterkt begrenset 

ved forberedelse eller avgjørelse i saken.  

 

I tillegg må det ikke være noen offentlige eller private interesser i saken som tilser at 

tjenestemannen bør vike sete. Her siktes det til saker som forvaltningen kan oppfatte 

som opplagte og kurante, og hvor en kan se bort fra reglene om inhabilitet, men som 

er såpass viktige eller omstridte for innbyggerne at saksforberedelse og vedtak bør 

gjøres av en tjenestemann som åpenbart ikke har tilknytning til sakene eller til partene 

i sakene. Det kreves ikke at tjenestemannen faktisk kan bli påvirket av dette, eller selv 

mener at han/hun ikke blir påvirket. Det avgjørende er om det kan oppfattes slik av 

andre.  
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Ansatte med ansvar for å kontrollere og godkjenne egenerklæringer må ha en bevisst 

holdning til om reglene om habilitet gjelder i den enkelte sak eller ikke. Det er bra at 

habilitetsvurdering er tatt inn som et eget punkt i sjekklisten. Etter vår vurdering bør 

de ansatte vurdere egen habilitet i arbeidet med hver egenerklæring, og ev. frasi seg 

arbeidet ved inhabilitet.  

 

Forvaltningsloven krever ikke at habilitetsvurderinger skal dokumenteres, men det kan 

likevel være gode grunner til å sørge for en viss dokumentasjon. Kommunen kan 

vurdere om det er hensiktsmessig å dokumentere de vurderingene som har ført til 

bytte av saksbehandler, og de vurderingene som er gjort der andre har eller kan ha 

komme til å reise tvil om habiliteten, men hvor kommunen ikke har konkludert med 

inhabilitet. At habilitet er første punkt i en saksprosess, kan også være en nyttig 

påminnelse for saksbehandler om plikten til å vurdere spørsmålet, slik at en gjør en 

aktiv og bevisst vurdering av dette i saken.  

 

4.3.3 Veiledningsplikt 

Fakta 
Ansatte på servicesenteret gir innbyggerne generell veiledning om konsesjonssaker. 

Typiske temaer er om en bestemt eiendom er konsesjonspliktig, hvor en finner riktige 

skjemaer, eller hjelp til å fylle ut egenerklæringsskjema eller søknad om konsesjon. 

Slike henvendelser blir sjelden loggført.  

 

Saksbehandler bruker en del tid på veiledning. Hun har ikke satt egen telefontid, men 

svarer på de henvendelsene som kommer. I tillegg kommer det henvendelser på e-

post.  Saksbehandler svarer dels på de samme spørsmålene som ansatte på 

servicesenteret. I tillegg tar hun på eget initiativ kontakt med innbyggere som har 

levert inn skjemaer med feil og mangler. Hun opplyser om hva som er feil/mangelfullt, 

men legger vekt på at innbyggerne selv må gjøre rettelsene og sende det til 

kommunen, slik at det er tydelig og sporbart hvem som har utført endringene. 

Veiledningen blir ikke loggført eller registrert i saken.  

 

Kommunen har informasjon om konsesjonssaker på sine nettsider. Nettsiden gir en 

kort orientering om at Kragerø har en lokal forskrift om nedsatt konsesjonsgrense, og 

hva det betyr for overtakelse av eiendommer som skal brukes som helårsbolig eller 

fritidsbolig. Nettsiden har lenker til lovverk og rundskriv, og til skjema for 

egenerklæring og søknad om konsesjon.  
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Revisors vurdering 
Forvaltningen har en alminnelig veiledningsplikt innenfor sitt saksfelt, jf. 

forvaltningsloven § 11. Formålet er å gi parter og andre interessenter mulighet til å 

ivareta sin interesser på beste måte.  

 

Kommunen har flere tiltak for å ivareta veiledningsplikten. 

 

Forvaltningsloven krever ikke at veiledning skal dokumenteres, men det kan likevel 

være hensiktsmessig med en viss dokumentasjon. Blant annet for å sikre etterprøving 

av kommunens saksbehandling.  

 

4.3.4 Tilstrekkelig saksutredning  

Fakta 
Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes, 

jf. forvaltningsloven § 17. I alle saker etter blant annet konsesjonsloven, har 

kommunen ansvaret for å hente inn nødvendige opplysninger, jf. forskrift om 

saksbehandling mv. § 1. 

 

Landbruksdirektoratet har utarbeidet et eget søknadsskjema som må brukes i de 

tilfellene der ny eier må søke om konsesjon for å overta en eiendom.16 Kravet om å 

søke om konsesjon i Kragerø, gjelder dem som ikke kan eller vil bruke en 

konsesjonspliktig eiendom som helårsbolig.  

 

Søker skal gi opplysninger om eiendommen bl.a. om bebyggelse, eventuelt 

slektsforhold mellom tidligere og nåværende eier, samt beskrivelse av hva 

eiendommen brukes til i dag og hva som er framtidige planer.  

 

Kragerø kommune har ikke egne tiltak for å sikre tilstrekkelig saksutredning i 

konsesjonssaker.  

 

Vi har gjennomgått et tilfeldig utvalg saker, men vi har valgt flest fra de to siste 

årene17. For de siste årene utgjør dette omtrent halvparten av vedtakene.  

 

Vi fant at de aller fleste sakene ikke inneholdt egen dokumentasjon på om og ev. 

hvordan administrasjonen har sørget for at en sak er tilstrekkelig utredet. Samtidig så 

                                                        
16 Fullt navn: Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven av 28. november 

2003 nr. 98, LDIR-359 B 

17 Det gjelder følgene antall administrative vedtak: 4 fra 2015, 9 fra 2016 og 10 fra 2017.   
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vi at mange av vedtakene inneholdt andre eller flere opplysninger enn det som står i 

den arkiverte dokumentasjonen. 

 

Revisors vurdering 
Selv om Kragerø ikke har egne tiltak for å sikre tilstrekkelig saksutredning i 

konsesjonssaker, indikerer våre funn at kommunen mottar og innhenter tilstrekkelige 

opplysninger.  

 

4.3.5 Begrunnelse for vedtak i konsesjonssaker 

Fakta 
Avgjørelser av konsesjonssøknader er enkeltvedtak etter forvaltningslovens 

bestemmelser. Et enkeltvedtak skal som hovedregel grunngis, jf. forvaltningsloven § 

24. Begrunnelsen skal vise til de reglene vedtaket bygger på og de faktiske forholdene 

som vedtaket bygger på. Videre bør kommunen nevne de hovedhensyn som har vært 

avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig skjønn, jf. forvaltningsloven § 25.  

 

Kragerø kommune har en standardtekst som kan brukes når konsesjonssaken gjelder 

mindre arealer som skal legges til eksisterende tomt, med henvisning til forskrift om 

konsesjonsfrihet mv § 1 bokstav g. Utover det har ikke kommunen maler eller 

standardtekster som brukes i konsesjonsvedtak. I gjennomgangen av konkrete vedtak 

så vi flere eksempler på at kommunen gjenbrukte tekst fra vedtak til vedtak.  

 

Vi har gjennomgått konkrete vedtak18. Hovedbildet er at alle inneholder en omtale av 

faktiske forhold. De aller fleste vedtakene viser til en lovhjemmel, men om lag 

halvparten av dem viser til feil hjemmel. Vi ser også at det fleste vedtakene inneholder 

vurderinger. Få av sakne inneholder vurderinger av de forhold som konsesjonsloven 

nevner. Videre ser vi at mange av vurderingene er kortfattede.  

 

Vedtaksutforming – omtale faktiske forhold 

Gjennomgangen av konkrete vedtak viser at de aller fleste sakene inneholder 

opplysninger om søkeres navn, gårds- og bruksnummer på eiendommen(e), og forhold 

ved eiendommen som har betydning, herunder om den er bebygd/ubebygd, størrelse, 

og hva den avsatt til/regulert til i kommunens planverk.  

 

 

 

                                                        
18 Dette er de samme sakene som der vi undersøkte saksutredning. I tillegg har vi sett på ett vedtak fra 

Hovedutvalg for samfunn fra 2016, og to vedtak fram samme utvalg fra 2017. 
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Vedtaksutforming – vise til lovhjemmel 

Vår gjennomgang viser at de aller fleste vedtakene viser til lovhjemmel, men at enkelte 

vedtak mangler slik henvisning. Videre fant vi at enkelte vedtak viser til feil 

lovhjemmel.  

 

Konsesjonsloven har flere hjemler for konsesjon. Det er i hovedsak forhold ved 

eiendommen og hva området er regulert til, som avgjør hvilken hjemmel som skal 

brukes. I de aller fleste vedtakene vi undersøkte i Kragerø, ble det vist til forskrift om 

nedsatt konsesjonsgrense. I flere av disse sakene ble det søkt om konsesjon for å 

overta en ubebygd tomt i LNF-område. Spørsmålet om konsesjonsplikt for ubebygde 

tomter i LNF-område er regulert i konsesjonsloven – ikke i forskrift om nedsatt 

konsesjonsgrense. Det må avgjøres i den enkelte sak hva som er riktig lovhjemmel, 

men for mange slike saker vil det være konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 3.  

 

Vi har sett nærmere på de sakene der konsesjonsplikten er hjemlet i forskrift om 

nedsatt konsesjonsgrense. I de aller fleste sakene blir det vist til forskriften. I noen få 

saker blir også hovedinnholdet i forskriften nevnt. Videre blir det vist til 

konsesjonsloven § 7 i noen få saker. Denne paragrafen regulerer ikke konsesjonskravet 

direkte, men er hjemmelen for forskriften om nedsatt konsesjonsgrense i Kragerø. 

 

Vedtaksutforming - kommunens vurdering  

Alle de gjennomgåtte vedtakene inneholder kommunes vurdering.  

 

I mange saker vil spørsmålet om det skal gis konsesjon bygge på skjønnsmessige 

vurderinger. For eiendommer som er konsesjonspliktige etter forskrift om nedsatt 

konsesjonsgrense, er de forhold som kan vurderes og kriterier for skjønnsutøvelse 

omtalt i konsesjonsloven § 10.  Her står det at kommunen skal gi konsesjon når det 

ikke er nødvendig å hindre at en eiendom blir brukt til fritidsformål. Kommunen skal 

med andre ord vurdere hensynet til bosettingen. For å ta stilling til dette, kan 

kommunen blant annet legge vekt på eiendommens beliggenhet, bebyggelsens art og 

standard, hvor lenge eiendommen ble brukt som helårsbolig, hvor lenge siden det er 

at den ble brukt som helårsbolig, og om det er godtgjort at eiendommen bare kan 

selges som helårsbolig til en vesentlig lavere pris enn for tilsvarende eneboliger i 

området.  

 

I de undersøkte sakene viser vedtaket sjelden til konsesjonsloven § 10, eller til de 

vurderingskriteriene som er listet opp. Samtidig ser vi at formuleringen når det ikke er 

nødvendig å hindre at en eiendom blir brukt til fritidsformål, står i flere vedtak.  
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Vår gjennomgang av konkrete saker, viste at Kragerø ofte legger vekt på andre forhold 

i sin vurdering av konsesjonsspørsmålet. Eksempler på det er at kommunen viser til 

søkers tilknytning til eiendommen, til søkers planer om å videreføre tidligere eiers bruk 

av eiendommen, og til hva som står om bruk og vern i reguleringsplan eller 

kommuneplan for området der eiendommen ligger.  

 

Kommunen bruker ofte forskrift om nedsatt konsesjonsgrense som hjemmelsgrunnlag 

i saker om konsesjon for å overta en ubebygd tomt i LNF-område. Hjemmelsgrunnlaget 

må avgjøres i den enkelte sak, men vi mener at riktig hjemmelsgrunnlag vanligvis vil 

være konsesjonsloven i slike saker. 

 

De forhold som kan vurderes i saker om konsesjon for å overta en ubebygd tomt i LNF-

område, er nevnt i konsesjonsloven § 1. Her står det at loven skal bidra til effektivt 

vern av landbrukets produksjonsarealer og sikre eier- og bruksforhold som er gagnlige 

for samfunnet, herunder blant annet tilgodese framtidige generasjoners behov, 

landbruksnæringen, behovet for utbyggingsgrunn, hensynet til miljø og allmenne 

natur- og friluftsinteresser, og hensynet til bosettingen.   

 

I flere av de undersøkte sakene står det i kommunens vurdering at dette er en 

ubebygd tomt avsatt til LNF i kommuneplanen, og at spørsmål om boplikt derfor ikke 

er aktuelt. Her har kommunen vurdert bosettingsspørsmålet. Vi kan ikke se at andre 

forhold som er nevnt i konsesjonsloven § 1 er vurdert.    

 

I flere av de undersøkte sakene, søker ny eier om å bruke eiendommen som 

tilleggstomt. Dette gjelder søkere som eier nabotomt(er) med helårsbolig eller 

fritidsbolig. I de fleste vedtakene bruker kommunen ordene tilleggstomt eller parsell i 

sin vurdering. I enkelte av sakene står det at eiendommen er en tilleggstomt/parsell 

som ikke skal brukes som selvstendig tomt og at spørsmål om boplikt derfor ikke er 

aktuelt. I andre saker står det eiendommen skal brukes som tilleggstomt, og at 

boplikten blir ivaretatt.  

 

Begrepene tilleggstomt og hovedtomt er ikke nevnt i plan- og bygningsloven eller 

konsesjonslovgivingen.  Ingen av de undersøkte vedtakene viser til hva som definerer 

tomtens status som tilleggstomt. 

 

Vi får opplyst fra kommunen at tomtene i Kragerø er godkjent brukt enten som 

hovedtomt eller tilleggstomt. Kommunen opplyser at dette er vedtak etter plan- og 

bygningsloven, og skal framgå ved søk på gårds- og bruksnummer i kommunens 

arkiver. Vi ba administrasjonen undersøke fem konkrete saker der konsesjon ble gitt 

for å bruke eiendommen som tilleggstomt. De fant at ett gårds- og bruksnummer 
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hadde status som tilleggstomt, og ett gårds- og bruksnummer hadde status som 

boligtomt. I det siste tilfellet ga hovedutvalg for samfunn tillatelse til å bruke tomten 

som tilleggstomt med vilkår om at tomten ikke ble sammenføyet med annen eiendom. 

For de tre øvrige gårds- og bruksnumrene var det vanskelig å finne dokumentasjon på 

hvilken status tomtene har.  

 

Revisors vurdering 
Kragerø har standardtekst for en type vedtak i konsesjonssaker. For øvrig har ikke 

kommunen vedtaksmaler. Samtidig ser vi at kommunen gjenbrukte tekst fra vedtak til 

vedtak. Denne arbeidsformen kan være hensiktsmessig dersom tidligere vedtak er 

riktig utformet, men uheldig dersom de ikke er det. 

 

Vedtaksutforming – omtale faktiske forhold 

Vi har ingen merknader til omtalen av de faktiske forhold i de undersøkte vedtakene.  

 

Vedtaksutforming – henvisning til lovhjemmel 

I flere vedtak er det mangelfullhenvisning til hjemmel. Det er saksbehandlingsfeil når 

det mangler henvisning til lovhjemmel, og når det henvises til feil hjemmel i 

enkeltvedtak.  

 

Vedtaksutforming - kommunens vurdering  

Konsesjonsloven nevner hvilke forhold som kan vurderes når konsesjonsspørsmålet 

skal avgjøres. Etter vår vurdering har kommunen vurdert disse forholdene i begrenset 

grad i de undersøkte vedtakene.  

 

Både §§ 1 og 10 i konsesjonsloven åpner for at andre forhold også kan vurderes, siden 

lovgiver har brukt ord som «kan» og «blant annet» i disse bestemmelsene. Vi ser at 

Kragerø kommune benytter denne muligheten i flere saker. God forvaltningsskikk 

tilsier at kommunen redegjør for hvorfor de vurderingskriteriene som er nevnt i loven 

ikke anses som egnet, og gjerne begrunner hvorfor det er nødvendig å legge vekt på 

andre hensyn i vurderingen.  

 

Når konsesjonsplikten skal avgjøres etter forskrift om nedsatt konsesjonsgrense, skal 

kommen kun vurdere bosettingshensynet i spørsmålet om det skal gis konsesjon. Når 

konsesjonsspørsmålet skal avgjøres etter loven, er det listet opp flere og bredere 

vurderingskriterier, hvorav bosettingshensynet inngår. Vi mener at Kragerø legger feil 

hjemmel til grunn i enkelte saker – særlig de sakene som gjelder ubebygde tomter i 

LNF-området. Når kommunen legger feil hjemmel til grunn for å avklare om en 

eiendom er konsesjonspliktig, er det risiko for at vurderingene som ligger til grunn for 

å avgjøre om det skal gis konsesjon, er mangelfulle.  



14/18 Rapport fra forvaltningsrevisjonen Boplikt i Kragerø kommune - 17/02588-18 Rapport fra forvaltningsrevisjonen Boplikt i Kragerø kommune : TKR-rapport - Boplikt - Kragerø kommune

Boplikt – Kragerø kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS      www.tekomrev.no  

25 

I de undersøkte vedtakene står det ikke hva som er kommunens formelle grunnlag for 

å definere tomter som tilleggstomter/parseller i sine vedtak. I tillegg viser vår 

stikkprøvekontroll at dette heller ikke er tydelig klarlagt for enkelte gårds- og 

bruksnummer. Dette kan medføre vilkårlige vedtak, og sikrer ikke likebehandling. 

Siden begrepet tilleggstomt tillegges vekt ved vurdering av konsesjonsspørsmålet, men 

ikke anvendes i plan- og bygningsloven eller konsesjonslovgivingen bør vedtaket vise 

bedre hvorfor den aktuelle eiendommen har status som tilleggstomt, ev. bør 

kommunens formelle grunnlag for tomtens status omtales i konsesjonsvedtaket.   

 

Vi vil også bemerke at når kommunen ikke oppgir det formelle grunnlaget for å 

definere tomter som tilleggstomter/parseller i sine vedtak, er det vanskelig for andre 

parter å vurdere om det er aktuelt å ta hensyn til bosettingsspørsmålet, og om 

kommunen har tatt tilstrekkelig hensyn til dette spørsmålet.  

 

4.3.6 Informasjon om klageadgang 

Fakta 
Siden vedtak i konsesjonssaker er enkeltvedtak etter forvaltningsloven, bør vedtakene 

inneholde opplysninger om klageadgang. 

 

Alle de gjennomgåtte sakene inneholdt opplysninger om klageadgang, hvilke 

opplysninger som bør tas med, og frist for innsendelse av klage.  

 

Revisors vurdering 
Basert på de gjennomgåtte sakene, legger vi til grunn at vedtak i konsesjonssaker i 
Kragerø inneholder opplysninger om klageadgang.  
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5 Kontroll og oppfølging 
 

 

I hvilken grad sikrer Kragerø kommune en forsvarlig kontroll med at 
konsesjonsvilkårene for eiendommer som er regulert til boligformål blir 
overholdt? 

 

Revisjonskriterier 
Kommunen må ha tiltak for å sikre oppfyllelse av reglene om å: 

 

 søke om konsesjon innen lovpålagt frist,  

 kontrollere og følge opp avslag på konsesjonssøknader, og 

 kontrollere og følge opp om ny eier overholder vilkår om boplikt.  

 

Kommunen har ansvar for å følge opp konsesjonssaker. I følge rundskriv M-3/2017 er 

det viktig at kommunen etablerer gode rutiner ved overtakelse av eiendom, og ved 

oppfølging av de plikter som påhviler ny eier i ettertid.   

 

5.1 Tiltak for kontroll og oppfølging av konsesjonssaker 

5.1.1 Kontrollere at det søkes om konsesjon innen pålagt frist 

Fakta 
Fire uker etter at en avtale er undertegnet eller ny eier har fått råderett over 

eiendommen, skal ny eier sende søknad om konsesjon til kommunen, jf. 

konsesjonsloven § 13 første ledd. Dersom en søknad ikke innsendt innen fristen, skal 

kommunen sette en frist for å søke konsesjon, jf. konsesjonsloven § 13 andre ledd. 

Dersom en søknad ikke innsendt innen den fristen som er satt i medhold av § 13 andre 

ledd, skal kommunen iverksette tvangstiltak19, jf. konsesjonsloven § 18. 

 

Kragerø kommune kontrollerer ikke om det søkes om konsesjon innen pålagt frist. 

Kommunen kan dermed ikke følge opp eventuelle saker der ny eier utsetter eller 

unnlater å søke konsesjon. 

 

                                                        
19 Tvangstiltakene kommunen skal bruke, er enten å sette en frist for at eiendomsovertakelsen blir 

omgjort, eller at eiendommen overføres til noen som kan få konsesjon eller ikke trenger konsesjon.  
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Bygningssjefen sier at eiendomsoverdragelser skjer mellom private personer, og at 

Kragerø kommune ikke har mulighet til eller ser hensikten med å føre kontroll med at 

søkes konsesjon innen fastsatt frist. I samtaler med oss legger kommunen vekt på at ny 

eier ikke vil få tinglyst og matrikkelført en konsesjonspliktig eiendom uten at 

vedkommende har fått konsesjon. Kommunen legger til grunn at dette er en risiko de 

fleste ikke vil ta, og sørger selv for å søke om konsesjon.  

 

Revisors vurdering 
Revisor har forståelse for at gjennomføring av denne kontrolloppgaven vil være 

krevende ressursmessig sett. Videre ser vi at Kragerø kommune har vurdert risikoen 

ved å unnlate å kontrollere om ny eier søker konsesjon innen lovpålagt frist.  

 

Det er likevel slik at konsesjonsloven ikke gir rom for at kommunen kan gjøre en 

skjønnsmessig vurdering av behovet for å kontrollere om ny eier søker innen fastsatt 

frist. Vi tilrår at kommunen iverksetter tiltak som sikrer at Kragerø får en praksis som 

er i tråd med lovverket. 

 

5.1.2 Kontrollere og følge opp avslag på konsesjonssøknader 

Fakta 
Blir en konsesjonssøknad avslått, skal kommunen sette en frist for at 

eiendomsovertakelsen blir omgjort, eller at eiendommen overføres til noen som kan få 

konsesjon eller ikke trenger konsesjon, jf. konsesjonsloven § 18. Ny eier kan overta 

eiendommen dersom boplikten blir overholdt.  

 

Kragerø kommune kontrollerer ikke hva søkere gjør med eiendommen etter at de fått 

avslag på konsesjonssøknaden. Kommunen kan dermed ikke følge opp slike saker.  

 

Kragerø kommune begrunner dette på samme måte som nevnt ovenfor: ny eier vil ikke 

få tinglyst og matrikkelført en konsesjonspliktig eiendom uten at vedkommende har 

fått konsesjon. Kommunen legger til grunn at dette er en risiko de fleste ikke vil ta, og 

at de dermed sørger selv for å følge loven.  

 

Revisors vurdering 
Revisor ser at Kragerø kommune har vurdert risikoen ved å unnlate å kontrollere om 

ny eier iverksetter de tiltak som påligger søkere som har fått avslag på en 

konsesjonssøknad.  
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Heller ikke på dette området, åpner konsesjonsloven opp for at kommunen kan gjøre 

en skjønnsmessig vurdering av om det er nødvendig å gjennomføre kontroll. Vi kan 

derfor vanskelig se at Kragerø har en praksis som er i tråd med lovverket.   

 

5.1.3 Kontrollere og følge opp om boplikten overholdes 
Dersom ny eier får konsesjon med vilkår om boplikt, må eieren eller andre bosette seg 

på eiendommen senest ett år etter overtakelse av eiendommen, jf. konsesjonsloven § 

7. Kommunen skal føre kontroll med at vilkår som er satt for konsesjon, blir overholdt, 

jf. konsesjonsloven § 17. 

 

Fakta – Kontroll med opplysninger gitt i egenerklæringer 
Dersom ny eier skal bruke en eiendom som helårsbolig, eller overtar en eiendom på 

slektskap, eller eiendommen ikke er konsesjonspliktig, er det tilstrekkelig å levere inn 

et egenerklæringsskjema til kommunen. Landbruksdirektoratet har utarbeidet et  eget 

skjema20 som skal brukes i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense. 

  

Kontroll og godkjenning av egenerklæringer om konsesjonsfrihet, er ikke et vedtak 

etter forvaltningslovens bestemmelser, men en prosessuell beslutning.   

 

I perioden 2014-2017 mottok Kragerø anslagsvis 500 til 880 egenerklæringer per år.21  

 

Fire ansatte i servicesenteret og en i virksomhet for bygg og areal kontrollerer og 

godkjenner egenerklæringer.  

 

Ansatte i servicesenteret behandler de egenerklæringene som blir levert til 

servicesenteret. De behandler også alle egenerklæringer som gjelder borettslags- og 

boligbyggelagsleiligheter.  En ansatt i virksomhet for bygg og areal behandler de 

egenerklæringene som sendes til kommunen. For øvrig er det ingen arbeidsdeling 

mellom servicesenteret og virksomhet for bygg og areal.  

 

Kragerø har en egen rutine for arbeidet med egenerklæringer kalt Tjenestebeskrivelse - 

konsesjon bebygde eiendommer under 100 dekar. Her står det i hvilke tilfeller lokal 

forskrift om nedsatt konsesjonsgrense gjelder. Deretter gjennomgås hvordan hvert 

punkt i skjemaet skal fylles ut, og hvilke opplysninger kommunen skal kontrollere.   

 

                                                        
20 Fullt navn: Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense, LDIR-356 

B 

21 Kilde: saksbehandlingssystemet P360.  
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Ansatte i servicesenteret opplyser at de har utarbeidet denne rutinen, og oppdaterer 

den ved behov. Den er ikke utformet slik at en huker av for utført oppgave, eller 

skriver inn ev. merknader. 

 

Rutinen blir brukt ved behov. Det er mer vanlig at de som jobber med egenerklæringer 

i servicesenteret bruker hverandre som ressurspersoner og kvalitetssikrere. Dersom de 

er usikre i en sak, kontakter de saksbehandleren i virksomhet for bygg og areal for råd, 

eller oversender saken til vedkommende.  

 

I egenerklæringsskjema kan innbyggerne krysse av for at eiendommen skal brukes som 

helårsbolig. Søker må flytte til eiendommen senest ett år etter at konsesjon eventuelt 

er gitt, så denne informasjonen kontrolleres på et senere tidspunkt.22  

 

Søker kan også krysse av for at eiendommen overtas konsesjonsfritt på grunn av 

slektskap. I 2017 mottok Kragerø kommune 879 egenerklæringer. Om lag 30 prosent 

av erklæringene gjelder overtakelse av eiendom på grunn av slektskap.23 Vi får opplyst 

at kommunen sjelden kontroller opplysningene om slektskapsforhold.   

 

Vi får også opplyst at kommunens kontroll av egenerklæringer handler om å sjekke at 

oppgitte opplysninger om forhold ved eiendommen er korrekte. Det er særlig tre 

forhold som blir kontrollert: hva tomten er regulert til, hvor stor tomten er, og hva en 

eventuell bebyggelse er regulert til. Det siste kan for eksempel være helårsbolig, 

fritidsbolig eller næring. Dette er viktig for å avgjøre om overtakelse av eiendommen 

er konsesjonspliktig eller ikke. For å sjekke dette brukes opplysninger en finner i kart, 

reguleringsplaner og matrikkelen. I noen få tilfeller bruker kommunen folkeregisteret 

til å sjekke opplysninger om slektskapsforhold.  Egenerklæringen inneholder et eget 

punkt der kommunen skal bekrefte og eventuelt signere på at oppgitte opplysninger 

korrekte.  

 

I de tilfellene der kommunen mener at ny eier ikke kan overta en eiendom ved 

egenerklæring om konsesjonsfrihet, men må eventuelt søke om konsesjon, får 

vedkommende melding om dette i eget brev (Kragerø: riktig?).     

 

                                                        
22 Virksomhet for bygg og areal har rutiner for å kontrollere overholdelse av boplikt. Dette gjøres 

vanligvis 12 -14 måneder etter at egenerklæringsskjemaet er godkjent av kommunen.  

23 Vi har gjennomgått 10 prosent av egenerklæringene, totalt 89 saker, og fant at 29 prosent, totalt 26 

saker, er overtatt konsesjonsfritt på grunn av slektskap. Se vedlegg 3 Metode og kvalitetssikring for mer 

informasjon. 
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Fakta – Kontroll med overholdelse av boplikt 
Kragerøs system for å kontrollere om boplikten blir overholdt, har endret seg i løpet av 

de siste årene. Tidligere hadde saksbehandler et eget papirbasert sorteringssystem for 

å holde orden på når boplikten skulle kontrolleres. Kommunen opplyser at avvik ble 

fulgt opp. Verken dokumentene som inngikk i sorteringssystemet eller den utførte 

kontrollen ble registrert i kommunens arkiv- og saksbehandlingssystem. Kragerø har 

hatt elektroniske arkiv- og saksbehandlingssystemer siden 2011.  

 

Nåværende saksbehandler, som overtok dette saksområdet vinteren 2017, bruker en 

funksjon i P360 som gir henne påminnelser om å kontrollere boplikten 12- 14 måneder 

etter at konsesjon er gitt. Kontrollen består i sjekke om noen er registrert med 

bostedsadresse på eiendommen. Slike opplysninger finnes i matrikkelen eller 

Folkeregisteret. Denne kontrollen gjelder eiendommer som har upersonlig boplikt, se 

2.1.1 for en nærmere forklaring.  

 

Nåværende saksbehandler sier at dersom kontrollen viser at boplikten overholdes, 

registreres det i saken med ok og dato. Dersom det ikke er noen registrert bosatt på 

eiendommen, starter oppfølgingsarbeidet. Første ledd er å sende brev til eier der en 

ber om en skriftlig forklaring. Kommunen gjør samtidig oppmerksom på at ny eier kan 

bli pålagt å søke konsesjon innen en fastsatt frist.  

 

Ved søk i P360 fant vi at nåværende saksbehandler sendte i overkant av 40 brev i 2017 

til eiere som ikke hadde overholdt bosettingsplikten. I de to foregående årene har vi 

funnet ett tilsvarende brev.  

 

Kommunen fører kontroll med om konsesjonsvilkårene blir fulgt i eneboliger og 

selveierleiligheter. 24   

 

Ved søk i P360 fant vi at 10 – 15 prosent av egenerklæringene gjelder boliger i 

borettslag og boligbyggerlag. Kommunen fører ikke kontroll med overholdelse av 

boplikten i slike boliger.25 Kommunen legger til grunn at borettslag og boligbyggerlag 

har egne vedtekter om boplikt, og at styrene følger opp dette. 

                                                        
24 Selv om dette ligger utenfor rapportens rammer, vil vi nevne at Kragerø kommune ikke fører kontroll 

med om boplikten på landbrukseiendommer blir overholdt. På slike eiendommer gis det vanligvis 

konsesjon med vilkår om personlig boplikt.  Bygningssjefen sier det ikke anses nødvendig. Det er få slike 

eiendomsoverdragelser per år, og dermed er de ganske oversiktlige.  

25 Når egenerklæringene for slike boliger godkjent, sendes de til Dokumentsenteret som journalfører 

den i P360. Deretter sender Dokumentsenteret alle egenerklæringer som gjelder boliger i borettslag og 

boligbyggerlag tilbake til dem som har sendt erklæringen til kommunen – enten privatpersoner eller 
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Revisors vurdering 
Vi ser at ansatte i Kragerø i større grad bruker råd fra kolleger som tiltak for 

kvalitetssikre arbeidet som gjøres framfor å bruke sjekklisten. Revisor legger til grunn 

at begge tiltak er egnet som kvalitetssikring, men viser til at det er god 

forvaltningsskikk å dokumentere i hvilke saker slike tiltak blir brukt.  

 

I følge Landbruksdirektoratet har kommunen plikt til å kontrollere at betingelsene for 

konsesjonsfrihet er tilstede – med andre ord alle opplysninger gitt i 

egenerklæringsskjemaet. Kragerø kontrollerer opplysninger om forhold ved 

eiendommen, men kontroller sjelden om riktig slektskap er oppgitt. Slektskap er 

grunnlaget for konsesjonsfrihet i ca. 30 prosent av sakene. Vi kan vanskelig se at 

kommunens praksis på dette området er i tråd med Landbruksdirektoratets krav.   

 

Etter revisors vurdering virker det som nåværende system for kontroll med boplikten, 

er et egnet tiltak for å sikre at kommunens oppfølging er i tråd med konsesjonslovens 

krav. 

 

Den kontrollen som eventuelt ble utført tidligere, er lite sporbar. Det skaper usikkerhet 

om kontrollen ble utført og fulgt opp.  

 

I følge Landbruksdirektoratet har kommunen ansvar for å føre kontroll med alle 

eiendommer der ny eier har konsesjon med vilkår om boplikt. Kragerø kommune 

kontrollerer ikke boliger i borettslag og boligbyggerlag. At Kragerø kommune lar være 

å kontrollere boplikten i slike boliger, er ikke i tråd med lovkravet.   

 

 

                                                        
megler. De øvrige egenerklæringene sendes til saksbehandler i virksomhet for bygg og areal. Hun 

registrerer opplysningene i matrikkelen, og legger saken til oppfølging av boplikt i P360. 
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6 Oppsummering, konklusjoner og 
anbefalinger 

 

 

6.1 Oppsummering – innbyggernes erfaring med boplikt 
Det store flertallet i spørreundersøkelsen svarer ja på spørsmålet om boplikten blir 

overholdt i deres område. De organisasjonene som består kun av helårsboliger svarer 

ja i større grad enn de organisasjonene som består av både helårs- og fritidsboliger.  

 

Overholdelse av boplikt kan være en utfordring i boretts- og boligbyggerlag. 

 

Det store flertallet svarer nei på spørsmålet om deres organisasjon har behandlet 

saker der en er usikker på om boplikten blir overholdt.  

 

Noen få organisasjoner har gjort kommunen oppmerksom på mistanker om at 

boplikten ikke blir overholdt. De har blandede erfaringer når det gjelder kommunens 

oppfølging.  

 

6.2 Konklusjoner 

6.2.1 Forsvarlig saksbehandling 
 

I hvilken grad sikrer Kragerø kommune forsvarlig saksbehandling i konsesjonssaker? 

 

Delegert myndighet i konsesjonssaker er ikke fullt ut i samsvar med praksis. Kragerø 

kommune arbeider med å få på plass riktig delegasjon etter en omorganisering. 

Omorganiseringen trådde i kraft høsten 2016, og kommunen bør derfor prioritere å få 

dette på plass.   

 

Kommunen har tiltak for å ivareta krav om habilitet i arbeidet med konsesjonssaker i 

kommunen, og tiltakene er styrket underveis i arbeidet. Det er lenge vært praksis at 

når en ansatt vurderer seg inhabil, overføres saken til andre ansatte/ledere. 

Vurderingene av habilitet blir ikke dokumentert. Forvaltningsloven krever ikke at 

habilitetsvurderinger i vanlig saksbehandling dokumenteres, men det kan være gode 

grunner til å sikre en viss dokumentasjon. Det vil synliggjøre og øke bevisstheten rundt 

en viktig del av kommunes saksbehandling og sikre større grad av etterprøvbarhet. 
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Kommunen har flere tiltak for å ivareta veiledningsplikten, og de synes å ivareta 

forvaltningslovens krav. Loven krever ikke at veiledningen skal dokumenteres, men her 

også kan det være gode grunner til en viss dokumentasjon, særlig knyttet til større 

grad av etterprøvbarhet.  

 

Kragerø kommune har ikke egne tiltak for å sikre tilstrekkelig saksutredning i 

konsesjonssaker. Konsesjonssøknader skal skrives på eget skjema, og her framgår det 

hvilke opplysninger kommunen vil kunne trenge. I flere av de gjennomgåtte sakene ser 

vi at kommunen har innhentet ytterligere opplysninger. Dette indikerer at kommunen 

likevel mottar og innhenter tilstrekkelige opplysninger.  

 

Flere av kommunens vedtak i konsesjonssaker mangler henvisning til lovhjemmel eller 

viser til feil lovhjemmel. Det er en saksbehandlingsfeil. Korrekt hjemmelshenvisning er 

generelt viktig for at parter og andre skal kunne vurdere om vedtaket er riktig. 

Mangelfull henvisning øker også risikoen for at alle forhold som konsesjonsloven 

nevner, ikke blir vurdert i enkelte konsesjonssaker. 

 

Vi har sett at begrepet tilleggstomt tillegges vekt ved vurdering av 

konsesjonsspørsmålet i enkelte saker. Begrepet brukes ikke i plan- og bygningsloven 

eller i konsesjonslovgivingen. Vedtaket bør vise hva som er grunnlag for tomtens status 

og virkningen av det i konsesjonssaken.  

 

Vi mener kommunen med fordel kan skrive mer utførlige vurderinger i sine vedtak i 

konsesjonssaker. De bør inneholde konkrete henvisninger til lovgrunnlag eller annet 

formelt grunnlag, og vise tydelig hvilke vurderinger som er gjort sett opp mot fakta i 

saken. Det vil kunne synliggjøre at kravene til rettsikkerhet, likebehandling og 

etterprøvbarhet blir ivaretatt. Det vil i neste omgang styrke innbyggernes tillit til 

kommunes saksbehandling av slike saker. 

 

Samlet sett mener vi at Kragerø kommune delvis har en forsvarlig saksbehandling av 

konsesjonssaker. Ivaretakelse av habilitet, veiledningsplikt og saksutredning synes 

bedre ivaretatt enn vedtaksutforming.  
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6.2.2 Kontroll og oppfølging  
 

I hvilken grad sikrer Kragerø kommune en forsvarlig kontroll med at 

konsesjonsvilkårene for eiendommer som er regulert til boligformål blir overholdt? 

 

 

Vi ser at kommunen mangler tiltak for å kontrollere at det søkes om konsesjon innen 

lovpålagt frist, og for å følge opp avslag på konsesjonssøknader. Vi ser at kommunen 

har gjort en rimelig risikovurdering av å unnlate å kontrollere disse forholdene. 

Samtidig er det slik at konsesjonsloven ikke åpner for at kommunen kan gjøre en 

skjønnsmessig vurdering av om det er nødvendig å gjennomføre kontroll. 

 

Vår funn indikerer at kommunens rutiner for og dokumentasjon av overholdelse av 

boplikt synes å ha blitt bedre det siste året. Det er likevel slik at vi finner enkelte 

mangler. Eksempler på det er at kommunen ikke kontrollerer om oppgitte 

opplysninger om slektskap er korrekte, og om boplikten blir overholdt i borettslag og 

boligbyggerlag.  

 

Samlet sett mener vi Kragerø kommune hovedsakelig har forsvarlig kontroll med at 

konsesjonsvilkårene blir overholdt.  

 

 

6.3 Anbefalinger 
 

Vi mener at Kragerø kommune bør: 

 

 oppdatere delegasjonsreglementet, 

 

 vurdere å dokumentere flere ledd i saksbehandlingen i konsesjonssaker,  

 

 sikre at vedtak i konsesjonssaker er enkle å etterprøve, og   

 

 sikre at konsesjonsvilkår for alle eiendommer regulert til boligformål blir 

overholdt. 
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Vedlegg 1: Rådmannens høringsuttalelse 
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Vedlegg 2: Revisjonskriterier 
 
 

Konsesjonsloven regulerer omsetningen av fast eiendom. Formålet med loven er blant 

annet å sikre gode eier- og bruksforhold for hele samfunnet, herunder tilgodese 

framtidige generasjoners behov, landbruksnæringen, behovet for utbyggingsgrunn, og 

bosettingen, jf. § 1.  

 

Kommunen skal legge til rette for at all saksbehandling er i tråd med overordnede 

forvaltningsrettslige prinsipper om rettsikkerhet, likebehandling og etterprøvbarhet og 

bygger på en høy etisk standard, jf. kommuneloven § 1. Kommunen har myndighet til å 

behandle, fatte vedtak og følge opp vedtak i konsesjonssaker, og må sørge for at dette 

arbeidet skjer på en betryggende måte, i tråd med de krav som er satt til forsvarlig 

saksbehandling, kontroll og oppfølging.  

 

Sentrale bestemmelser om boplikt i konsesjonsloven 
Hovedregelen i konsesjonsloven sier at den som vil overta en fast eiendom må ha 

konsesjon (tillatelse) fra offentlige myndigheter, jf. § 2. Det finnes flere viktige unntak 

fra denne regelen, og disse unntakene gjør at mange eiendomsoverdragelser blir 

konsesjonsfrie26.  

 

Unntaksbestemmelsene som gjør det mulig å overta en eiendom konsesjonsfritt, kan 

deles i to grupper. Den første gruppen gjelder i hovedsak forhold ved selve 

eiendommen: 

 ubebygde enkelttomter for bolig, fritidshus eller naust27 der tomten er mindre 

enn 2 dekar,  

 ubebygde enkelttomter som ligger i områder avsatt til bolig eller fritidshus og 

der kommunen har godkjent tomteinndelingen,  

 andre ubebygde arealer som ligger i områder regulert til annet enn LNF, eller 

som er regulert til bebyggelse i kommuneplanen, og  

                                                        
26 Konsesjonsfrihet innebærer at den som vil overta en eiendom ikke trenger å søke myndighetene om 

tillatelse. 

27 Loven ble sist endret 01.09.2017. En av endringene gjelder bygningstyper. Tidligere omfattet dette 

punktet kun bolig og fritidshus. Ved siste lovendring ble naust tatt inn. I følge Rundskriv M-3/2017 er et 

naust: «… en enkel bygning i strandsonen som brukes til oppbevaring av redskaper, utstyr, båter og 

annet. Bygningen skal ikke brukes til bolig eller fritidshus.» 
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 bebygd eiendom som er under 100 dekar og hvor fulldyrka og overflatedyrka 

mark utgjør mindre enn 35 dekar28, jf. konsesjonsloven § 4 nr. 1 - 4.  

 

Vilkåret for konsesjonsfrihet etter punkt 3 og 4, er at ny eier ikke foretar 

bruksendringer i strid med kommunens planverk.29  

 

Den andre gruppen av unntaksbestemmelser for å overta en eiendom konsesjonsfritt, 

er i hovedsak knyttet til forholdet mellom tidligere og nåværende eier – om de er nære 

slektninger. Loven sier blant annet at en kan overta en eiendom konsesjonsfritt når ny 

eier: 

 er tidligere eiers ektefelle, 

 er i slekt med tidligere eier eller tidligere eiers ektefelle i rett oppadstigende 

(foreldre, besteforeldre) eller nedstigende linje (barn, barnebarn), 

 er i slekt med tidligere eier eller tidligere eiers ektefelle i første sidelinje 

(søsken) og deres barn, eller 

 er i svogerskap med tidligere eier (er slektninger av ektefellen) i rett 

oppstigende linje, eller 

 har odelsrett, jf. konsesjonsloven § 5 nr. 1 og 2. Se grafisk framstilling i pkt. 

2.1.4. 

 

Konsesjonsfrihet ved overtakelse mellom nære slektninger for eiendommer med mer 

enn 35 dekar30 fulldyrka og overflatedyrka mark eller mer enn 500 dekar produktiv 

skog, gjelder kun på det vilkåret at ny eier bosetter seg på eiendommen innen ett år og 

bor der selv i minst fem år (lovpålagt boplikt).  

 

Lokal forskrift om nedsatt konsesjonsgrense i Kragerø 
Kommunen kan be om at departementet fastsetter lokale regler for konsesjon i en 

egen forskrift. Slike regler gjør at flere eiendommer blir konsesjonspliktige enn det som 

står i loven. Formålet er å forsterke hensynet til bosettingen.  

 

Lokale forskrifter om nedsatt konsesjonsgrense kan bare fastsettes etter anmodning 

fra kommunen når det anses nødvendig for å hindre at eiendommer som bør brukes til 

                                                        
28 Da den nye loven trådde i kraft 01.09.2017, økte størrelsen på fulldyrka og overflatedyrka mark. 

Tidligere var det 25 dekar.  

29 Da den nye loven trådde i kraft 01.09.2017, ble ett av vilkårene for konsesjonsfrihet tatt ut. Det gjaldt 

vilkåret om at ubebygde enkelttomter, jf. punkt 1 og 2, må bebygges i løpet av fem år. 

30 Da den nye loven trådde i kraft 01.09.2017, økte størrelsen på fulldyrka og overflatedyrka mark. 

Tidligere var det 25 dekar. 
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helårsbolig, blir brukt til fritidsformål, jf. konsesjonsloven § 7. Kragerø kommune har 

anmodet om en slik forskrift, og gjeldende forskrift ble fastsatt av 

Landbruksdirektoratet i 2010.31 Det ser ut til at Kragerø kommune har hatt forskrift om 

nedsatt konsesjonsgrense i lengre tid.32 

 

Plikten til å søke om konsesjon gjelder når ny eier ikke kan eller vil bosette seg på en 

konsesjonspliktig eiendom. Utfallet kan bli at det gis konsesjon til å overta 

eiendommen til fritidsformål, at det gis avslag, eller at det gis konsesjon med vilkår om 

boplikt.  

 

I følge den lokale forskriften om nedsatt konsesjonsgrense i Kragerø må ny eier søke 

om konsesjon:  

 ved overtakelse av ubebygd tomt som er regulert til boligformål, 

 

  ved overtakelse av:  

o bebygd eiendom som er eller har vært brukt som helårsbolig, eller 

o eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, herunder 

bebyggelse under oppføring, i områder som er regulert til boligformål. 

 

Med bebygd eiendom menes hus uten hensyn til hva slags bygning det er tale om. Det 

kan f. eks. være bolig, fritidshus, forretning, industri eller bygg til landbruksformål.  

 

Med bebygd eiendom som er eller har vært brukt som helårsbolig, menes hus som er 

eller har vært brukt som helårsbolig, eller hus som er under oppførelse der tillatelse til 

bygging er gitt under forutsetning av at huset brukes til boligformål.  

 

Leiligheter, mindre arealer som skal legges til allerede eksisterende tomter, og grunn  

som skal brukes til veg, kan som hovedregel overtas konsesjonsfritt og uten 

egenerklæring, jf. forskrift om konsesjonsfrihet33 §§ 1 og 3. Det gjelder ikke for 

kommuner med lokal forskrift om nedsatt konsesjonsgrense. Konkret for Kragerø betyr 

det blant annet at det må søkes om konsesjon eller sendes inn et 

                                                        
31 Fullt navn: Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7, Kragerø kommune, 

Telemark 

32 Kilde: lovdata.no, der står at Kragerø har hatt flere lokale forskrifter. En eldste var fra 1978 og den 

nesteldste fra 1985. Vi har ikke undersøkt innholdet i disse. Den nest nyeste er fra 2004, og her framgår 

at konsesjonsplikten var mer begrenset enn etter gjeldende forskrift fra 2010. 

33  Fullt navn: Forskrift om konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom, egenerklæring ved 

konsesjonsfrihet, fulldyrket jord og beløpsgrense ved priskontroll.  
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egenerklæringsskjema for overtagelse av leiligheter, andel i boligbyggelag, andel i 

borettslag, og overtakelse av fast eiendom fra boligbyggelag.  

 

De lokale reglene for Kragerø er utformet slik at nære slektninger kan overta en 

eiendom konsesjonsfritt, det vil si uten boplikt. I slike tilfeller gjelder 

konsesjonsfriheten som hovedregel kun når tidligere eier har hatt tinglyst hjemmel til 

eiendommen de siste fem årene før overdragelsen.  

 

 

Forsvarlig saksbehandling av konsesjonssøknader 
 

I hvilken grad sikrer Kragerø kommune forsvarlig saksbehandling i konsesjonssaker? 

 

Kommunestyret er kommunens øverste organ og treffer vedtak på vegne av 

kommunen, så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak, jf. 

kommuneloven § 6. Kommunestyret kan delegere sin myndighet, blant annet til faste 

utvalg, jf. kommuneloven § 10 nr. 2 og til rådmannen jf. kommuneloven § 23 nr. 4 men 

det forutsetter at det foreligger et delegasjonsvedtak. Rådmannen har anledning til 

intern delegering, men all slik beslutningsmyndighet utøves på rådmannens vegne og 

ansvar.  

 

Habilitet er regulert i forvaltningsloven kapittel ll. Etter kommuneloven § 40 nr. 3 

gjelder reglene i forvaltningsloven også for folkevalgte, men med enkelte særregler.34 

 

Den som skal forberede en sak blir alltid inhabil dersom han selv er part i saken, eller 

dersom vedkommende har bestemte tilknytningsforhold til den som er part, jf. 

forvaltningsloven § 6 første ledd.  

 

Videre er en person inhabil når andre særegne forhold som er eget til å svekke hans 

upartiskhet, blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan gi særlig 

fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning 

til, jf. forvaltningsloven § 6 andre ledd.  

 

Enhver som kan være inhabil plikter å gjøre oppmerksom på forholdene og ta 

spørsmålet opp til vurdering av eget tiltak. Det er ingen formelle krav til 

dokumentasjon av habilitetsvurderingen eller avgjørelsen, men det er et godt tiltak å 

                                                        
34 Inhabilitet inntrer ikke ved valg til offentlig tillitsverv eller ved fastsetting av godgjøring o.l. for slike 

verv, og det er særregler om habilitet for ansatte som også er tillitsvalgte, og for klagesaksbehandling.  



14/18 Rapport fra forvaltningsrevisjonen Boplikt i Kragerø kommune - 17/02588-18 Rapport fra forvaltningsrevisjonen Boplikt i Kragerø kommune : TKR-rapport - Boplikt - Kragerø kommune

Boplikt – Kragerø kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS      www.tekomrev.no  

44 

ha rutiner som sikrer at habilitet alltid blir vurdert, og at vurderingen og avgjørelsen 

dokumenteres og ev. begrunnes, jf. kommuneloven § 23 nr. om betryggende kontroll.   

 

Forvaltningsloven sier at kommunen har en veiledningsplikt innenfor sine 

saksområder. Formålet med veiledningen skal være å gi parter og andre interesserte 

adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte, jf. § 11. 

 

Konsesjonsloven med tilhørende forskrifter klargjør hvilke eiendommer som omfattes 

av konsesjonsplikten, og hvilke forhold som skal vurderes i konkrete konsesjonssaker.  

Vurdering av konsesjonsspørsmålet for eiendommer som er konsesjonspliktige etter 

forskrift om nedsatt konsesjonsgrense, skal i hovedsak bygge på § 10. Vurdering av 

konsesjonsspørsmålet for eiendommer som er konsesjonspliktige etter loven, skal i 

hovedsak bygge på § 1. For eiendommer som skal brukes til landbruksformål, skal 

vurderingen også bygge på §§ 9 og 9a.    

 

Dersom en eiendomsovertakelse er konsesjonsfri, skal ny eier vanligvis sende inn et 

særskilt egenerklæringsskjema til kommunen. Ny eier skal bekrefte med signatur at det 

er oppgitt riktige opplysninger i dette skjemaet. Kommunens oppgave er kontrollere 

og bekrefte at enkelte opplysninger som er gitt i skjemaet er korrekte. Deretter skal 

kommunen registrere opplysningene i matrikkelen35 og overføre opplysninger digitalt til 

Kartverket Tinglysing36, jf. rundskriv M-3/2017.    

 

Dersom overtakelsen krever konsesjon, skal ny eier søke om dette på et særskilt 

skjema. Søknaden sendes til kommunen som har myndighet til å avgjøre slike 

søknader. Avgjørelser i konsesjonssaker er enkeltvedtak etter forvaltningslovens 

bestemmelser. Det stiller krav til kommunens saksutredning og utforming vedtak, og 

gir partene i saken særskilte rettigheter til medvirkning, innsyn og klage, jf. 

forvaltningsloven kapittel IV, V og VI.  

 

I forskrift om saksbehandling mv. i kommunen37, gis kommunen ansvaret for å hente 

inn alle nødvendige opplysninger i alle saker etter blant annet konsesjonsloven, jf. § 1.  

Videre er kommunens utredningsplikt i saksforberedelsen i enkeltvedtak, nedfelt i 

forvaltningsloven § 17 første ledd. Bestemmelsen gir kommunen et selvstendig ansvar 

                                                        
35 Matrikkelen er landets offisielle eiendomsregister og inneholder alle gårds- og bruksnummer. 

Kommunen er lokal matrikkelmyndighet, og har ansvar for å holde matrikkelen oppdatert.   

36 Generelt betyr tinglysing en offentlig registering av en avtale mellom to parter. Eksempler på slike 

avtaler er kjøpekontrakter og skjøter, der en overfører eiendomsrett til fast eiendom mellom parter. 

37 Fullt navn: Forskrift om saksbehandling mv. i kommunen i saker etter konsesjonsloven, jordloven, 

odelsloven og skogbruksloven. 
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for at saken blir tilstrekkelig opplyst, og gir en håndfast forankring for kravene som 

stilles til forsvarlig saksbehandling.  

 

Et enkeltvedtak skal som hovedregel være skriftlig, og vedtaket skal som hovedregel 

grunngis, jf. forvaltningsloven §§ 23 og 24. Forvaltningsloven stiller også krav til 

begrunnelsens innhold, jf. § 25. For det første skal den vise til de reglene vedtaket 

bygger på. For det andre skal de faktiske forhold i saken nevnes eller det skal vises til 

et dokument som er kjent for parten. For det tredje bør de hovedhensyn som har vært 

avgjørende for utøving av forvaltningsmessig skjønn, nevnes.  

 

Begrunnelse er ikke nødvendig dersom kommunen innvilger en søknad og det ikke er 

grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd med vedtaket.  

 

Når kommunen skal vurdere konkrete konsesjonssøknader, er det flere forhold en må 

ta stilling til. Dersom en eiendom er konsesjonspliktig etter forskrift om nedsatt 

konsesjonsgrense, skal vurderingen som hovedregel bygge på konsesjonsloven § 10.  

Her står det at kommunen skal gi konsesjon når det ikke er nødvendig å hindre at en 

eiendom blir brukt til fritidsformål, jf. første ledd, første punktum.  

 

Å avgjøre om det nødvendig å hindre at en eiendom blir brukt som fritidsbolig, kan 

være en skjønnsmessig vurdering. I konsesjonsloven § 10 første ledd, annet punktum, 

står det hvilke konkrete forhold det blant annet kan legges vekt på ved slik 

skjønnsvurdering:  

 

 «eiendommens beliggenhet, herunder om det området der eiendommen ligger i 

har karakter av å være et utpreget fritidsområde,  

 bebyggelsens art og standard,  

 hvor lang tid det er gått siden eiendommen er brukt som helårsbolig,  

 hvor lang tid den ble brukt som helårsbolig, og  

 om det er påregnelig at andre vil kjøpe eiendommen for å bruke den til 

helårsbolig. 

 

Konsesjon skal også gis dersom departementet finner det godtgjort at eiendommen 

bare kan avhendes som helårsbolig til en pris som er vesentlig lavere enn prisnivået for 

tilsvarende helårsboliger i området.» 

 

I følge rundskriv M-3/2017 er denne opplistingen ikke uttømmende, jf. uttrykket «blant 

annet». 
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I forarbeidene til konsesjonsloven står det at når kommunen skal vurdere en eiendoms 

beliggenhet, kan det legges vekt på om den ligger i et utpreget fritidsområde eller 

boligområde. Beliggenhet handler også om atkomstforhold, om eiendommen er 

værutsatt, og hva slags kollektivtilbud som finnes, jf. Ot.prp.nr. 79 (2002-2003). 

 

Når kommunen skal vurdere bebyggelsens art og standard, står det i forarbeidene at 

kommunen skal legge vekt på om bebyggelsen er utpreget helårsbolig eller fritidsbolig. 

En helårsbolig bør ha en standard som tilfredsstiller dagens krav til en helårsbolig, jf. 

Ot.prp.nr. 79 (2002-2003).  

 

Hvor lang tid det er gått siden eiendommen er brukt som helårsbolig, og hvor lang tid 

siden den ble brukt som helårsbolig, er momenter som skal være med i vurderingen av 

om det skal gis konsesjon. 

 

I forarbeidene til konsesjonsloven står det at dersom selger kan godgjøre at han eller 

hun vil få en vesentlig lavere pris dersom en selger en eiendom som helårsbolig i 

stedet for som fritidsbolig. Kommunen må kreve at selgeren redegjør for hva som er 

gjort for å selge eiendommen som helårsbolig. Det er ikke nok å vise til en har brukt 

megler eller advokat. Departementet mener at kommunen bør framskaffe 

opplysninger om prisnivå for sammenliknbare eiendommer, og at en må legge stor 

vekt på kommunens uttalelser om pris. 

 

Spørsmålet om det skal gis konsesjon for eiendommer som er konsesjonspliktige etter 

loven, skal vurderes etter § 1. Her står det at formålet med loven er å verne om 

landbrukets produksjonsarealer og sikre eier- og bruksformål som er mest gagnlige for 

samfunnet, herunder tilgodese framtidige generasjoners behov, landbruksnæringen, 

behovet for utbyggingsgrunn, hensynet til miljøet, naturvern- og friluftsinteresser og 

hensyn til bosettingen. Denne formålsbestemmelsen er med andre videre enn § 10 der 

en kun skal vurdere bosettingshensynet.  

 

Forvaltningsloven åpner for at parter og andre med rettslig klageinteresse i en sak, kan 

klage på et enkeltvedtak, jf. § 28. Loven inneholder egne regler og frister for 

klagesaksbehandling. Forvaltningsloven sier blant annet at klagen først skal behandles 

av kommunen, jf. § 32. I den forbindelse skal kommunen foreta de undersøkelser 

klagen gir grunn til, og kan oppheve eller endre vedtaket, men ikke til skade for parten, 

jf. § 33. 

 

Dersom kommunen ikke opphever eller endrer vedtaket, skal saken sendes til 

klageinstansen så fort den er tilrettelagt, jf. forvaltningsloven § 33 fjerde ledd. 

Fylkesmannen er klageinstans i konsesjonssaker. Fylkesmannen kan stadfeste 
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kommunens vedtak, fatte nytt vedtak med endret innhold eller oppheve vedtaket og 

sende saken tilbake til kommunen for ny behandling.  

 

Formålet med lokal forskrift om nedsatt konsesjonsgrense er å opprettholde bosetting 

i kommunen, og sikre at eiendommer avsatt til boligformål faktisk blir brukt som 

helårsbolig.  Mange eiendommer i Kragerø som er avsatt til boligformål, ligger i 

områder som er attraktive for folk som ønsker fritidseiendommer. Om en eiendom 

skal brukes som helårsbolig eller som fritidsbolig kan ha stor betydning for den enkelte 

– både økonomisk og på andre måter. Konsesjonsloven er utformet slik at kommunen 

må gjøre ulike skjønnsvurderinger i behandlingen av konsesjonssøknader.  

 

Det er viktig at innbyggerne har tillit til at kommunen ivaretar kravene til rettsikkerhet, 

likebehandling og etterprøvbarhet ved håndhevelse av konsesjonsloven. Det kan være 

utfordrende for Kragerø kommune å håndheve loven og den lokale forskriften i tråd 

med formålet. Vi vil undersøke om Kragerø kommune sikrer at saksbehandlingen av 

konsesjonssaker i Kragerø er i tråd med sentrale deler av forvaltningslovens og 

konsesjonslovens bestemmelser.  Mer konkret vil vi se nærmere på kommunens 

rutiner og praksis i håndteringen av konsesjonssaker. 

 

 

Basert på ovennevnte har vi laget følgende revisjonskriterier: 

 

Kommunen må ha tiltak for å sikre oppfyllelse av reglene om: 

 

 delegasjon 

 habilitet 

 veiledningsplikt  

 tilstrekkelig saksutredning 

 begrunnelse for vedtak 

 informasjon om klageadgang 

 

 

Forsvarlig kontroll med overholdelse av konsesjonsvilkår 
 

I hvilken grad sikrer Kragerø kommune en forsvarlig kontroll med at 

konsesjonsvilkårene for eiendommer som er regulert til boligformål blir overholdt? 

 

Kommunen og fylkesmannen skal føre kontroll med at vilkår som er satt for konsesjon, 

blir overholdt, jf. konsesjonsloven § 17.   
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Ny eier av konsesjonspliktig eiendom må ha konsesjon før opplysningene om 

eierskrifte kan føres i matrikkelen og tinglyses, jf. samme lov § 15.  

 

Boplikt betyr at eiendommen skal brukes som reell bolig. Boplikten er reell når ny eier 

er registrert bosatt på eiendommen i tråd med reglene i folkeregisterloven, jf. 

konsesjonsloven § 6. Det er skattekontoret som avgjør hva som er reelt bosted i hvert 

tilfelle.  

 

Fristen for å ta en eiendom i bruk som helårsbolig er ett år etter overdragelsen, jf. 

konsesjonsloven § 7. I folkeregisterloven står det at alle som bytter bosted i Norge, 

skal melde fra om dette til skattekontoret senest åtte dager etter flyttingen, jf. § 6-1. 

Dersom en har overtatt en konsesjonsfri eiendom med vilkår om boplikt, må en 

bosette seg der senest ett år etter eiendomsovertakelse, jf. konsesjonsloven § 7.  

 

Kommunen skal føre kontroll med at vilkår som er satt for konsesjon, blir overholdt, jf. 

konsesjonsloven § 17.  

 

Dersom en skal bruke en konsesjonspliktig eiendom som helårsbolig, er det 

tilstrekkelig å sende en egenerklæring til kommunen. Egenerklæringen som skal brukes 

er utarbeidet av Landbruksdirektoratet, jf. forskrift om konsesjonsfrihet mv. 

 

Dersom ny eier vil søke om konsesjon for å overta en konsesjonspliktig eiendom, skal 

vedkommende sende søknad om konsesjon til kommunen senest fire uker etter at det 

er inngått avtale om overtakelse av en konsesjonspliktig eiendom. Dersom denne 

tidsfristen ikke overholdes, skal kommunen sette en ny frist for å sende søknad om 

konsesjon. Dersom heller ikke denne fristen overholdes, kan kommunen iverksette 

ulike tiltak, herunder tvangstiltak, jf. konsesjonsloven 13.  

 

I følge konsesjonsloven skal ny eier sende særskilte opplysninger om seg selv, om 

eiendommen og om formålet med overtakelsen til kommunen, jf. § 12. Dersom ny eier 

har oppgitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om forhold av vesentlig betydning, 

kan kommunen iverksette ulike tiltak, herunder tvangstiltak, jf. konsesjonsloven § 16.  

Det samme gjelder dersom ny eier lar være å overholde fastsatte vilkår for 

konsesjonen som har vesentlig betydning. Ordvalget vesentlig betydning, sikter til 

forhold som har så stor betydning av det ville ført til et annet resultat i den 

opprinnelige konsesjonsvurderingen.   

 

Dersom det er gitt avslag på en søknad om konsesjon, må kommunen påse at 

konsesjonssøkeren enten selger eiendommen videre til noen som kan få konsesjon 
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eller som ikke trenger konsesjon. I følge rundskriv M-3/2017 inngår dette i 

kommunens kontroll- og oppfølgingsansvar. 

 

Fylkesmannen er klageinstans ved avgjørelser etter konsesjonsloven. I tillegg skal 

Fylkesmannen følge opp kommunens avgjørelsespraksis. Formålet er å unngå at 

kommunens avgjørelser er i strid med regelverket og nasjonale føringer, jf. rundskriv 

M-3/2017.  

 

Kommunen skal straks melde fra om enkelte overtredelser av konsesjonslovgivningen 

til Fylkesmannen. Det gjelder i de tilfellene der kommunen blir kjent med at ny eier 

mangler nødvendig konsesjon, ny eier har oppgitt uriktige eller mangelfulle 

opplysninger om forhold av vesentlig betydning, eller lar være å overholde fastsatte 

vilkår av vesentlig betydning, jf. konsesjonsloven §§ 16 og 17.   

 

Kommuneloven § 23 nr. 2 pålegger rådmannen blant annet å sikre at 

administrasjonens virksomhet er gjenstand for betryggende kontroll. For å kunne 

ivareta kontroll- og oppfølgingsansvaret i konsesjonssaker på en god måte, er det viktig 

at kommunen etablerer gode rutiner ved eiendomsovertakelser, jf. rundskriv M-

3/2017. Departementet har derfor utarbeidet sjekklister, eksempler på brev og en 

enkel forfallsbok som kan være til hjelp i dette kontroll- og oppfølgingsarbeidet.  

 

Revisjonskriteriene nedenfor bygger på hvilke forhold departementet mener bør 

kontrolleres og følges opp i konsesjonssaker, jf. rundskriv M-3/201738. 

 

 

Basert på ovennevnte har vi laget følgende revisjonskriterier: 

 

Kommunen må ha tiltak for å sikre oppfyllelse av reglene om å: 

 

 søke om konsesjon innen lovpålagt frist,  

 kontrollere og følge opp avslag på konsesjonssøknader, og 

 kontrollere og følge opp om ny eier overholder vilkår om boplikt.  

 

 

  

                                                        
38 Disse er like de rutinene som ble anbefalt i rundskriv M-2/2009.  
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Vedlegg 3: Metode og kvalitetssikring 
 

Den praktiske gjennomføringen 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet startet opp med oppstartbrev til Kragerø kommune 7. 

august 2017.  

 

Innsamling og bearbeiding av data 

Intervju 
Vi har hatt intervju med kommunalsjef, bygningssjef, saksbehandler for 

konsesjonssaker og ansatte i servicesenteret. Referat fra disse intervjuene har blitt 

godkjent av de intervjuede personene. Vi har også innhentet tilleggsinformasjon fra 

dem via e-post. I tillegg har vi fått informasjon fra arkivleder og andre ansatte i 

administrasjonen.  

 

Dokumentgjennomgang  
Vi har gjennomgått sentrale kommunale dokumenter knyttet til saksbehandling i 

konsesjonssaker. Det gjelder blant annet politiske og administrativ reglementer for 

delegasjon, arkivrutiner mv.  

 

Vi har også gjennomgått konsesjonsloven med tilhørende forskrifter, samt forarbeider 

til loven og rundskriv utarbeidet i etterkant.  

 

Vi har kartlagt og gjennomgått kommunens rutiner, maler og standardtekster. 

 

Vi har sett nærmere på de søknadsskjemaene og egenerklæringsskjemaene som er 

utarbeidet av Landbruksdirektoratet, og som skal brukes i konsesjonssaker. 

 

Saksgjennomgang 
Vi har gjort et tilfeldig utvalg av konsesjonssøknader og -vedtak, og sett på delegasjon, 

habilitet, veiledning, saksutredning og vedtaksutforming. Vi valgte saker fra 2015 - 

2017, men valgte flest saker fra 2016 og 2017.  

 

Vi har undersøkt omfanget av konsesjonsfrie eiendomsovertakelser på grunn av 

slektskap. Vi tok utgangspunkt i ferdig behandlede egenerklæringer i perioden 

01.01.2017 – 31.12.2017 og fant totalt 879 saker. Vi valgte hver tiende sak slik de 

framkom i P360. Samlet ble det 89 saker og utgjør 10 prosent av totalt antall saker. Av 
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de 89 sakene var 26 eiendommer overtatt konsesjonsfritt på grunn av slektskap. Det 

utgjør 29 prosent. Det store antall saker som er gjennomgått gir et tilstrekkelig 

grunnlag til å anslå omfanget av eiendommer overtatt konsesjonsfritt på grunn av 

slektskap.    

 

Spørreundersøkelse 
Spørreundersøkelsen ble gjennomført ved at vi sendte brev til 

styreledere/kontaktpersoner i til sammen 94 velforeninger, borettslag og sameier. 

Brevet inneholdt opplysninger om oppdragsgiver, oppdraget, og forespørsel om å 

delta. De kunne svare på vedlagte spørreskjema, be oss sende spørreskjema på e-post 

eller svare på telefon. Det stod i brevet at vi ville kontakte alle på telefon. Navn på alle 

deltakerne i spørreundersøkelsen var vedlagt.     

 

Velforeninger har ikke plikt til å registrere seg i offentlige eller private registre. Vi søkte 

på gulesider.no, 180.no, proff.no, google.no, og Kragerø kommunes postlister. Vi fant 

fram til noe i overkant av 40 velforeninger som ligger i områder som har kun 

boligeiendommer eller en kombinasjon av boligeiendommer og fritidseiendommer. Vi 

fant ikke opplysninger om kontaktperson og adresse til noen av velforeningene, og 

sendte brev til 38 foreninger. Vi fikk tre konvolutter i retur med adresse ukjent. Totalt 

ble 35 velforeninger invitert til å delta. Vi fikk svar fra 18, og det gir en svarprosent på 

51. 

 

Vi har ikke grunnlag for å fastslå om dette er alle velforeninger i Kragerø, og vil derfor 

være forsiktige med generaliserte utsagn. Samtidig mener vi det er grunn til å anta at 

storparten av velforeningene ble invitert til å delta i spørreundersøkelsen, basert på 

hvilke geografiske områder de dekker. 

 

Vi kontaktet Kragerø bolig- og byggelag, og fikk tilsendt et oversikt over styreledere i 

alle boretts- og byggelag som inngår i Kragerø- bolig- og byggelag. Ved en inkurie ble 

ett borettslag uteglemt. Feilen ble oppdaget etter at datainnsamlingen var avsluttet. Vi 

sendte brev til 48 borettslag/boligbyggelag. Vi fikk en i retur med adresse ukjent. 

Totalt ble 47 invitert til å delta. Vi fikk svar fra 36, og det gir en svarprosent på 77.  

 

Det er vanskelig å innhente kontaktopplysninger om private sameier. Kragerø bolig- og 

byggelag bistår flere sameier med blant annet budsjettering, regnskap, rådgiving og 

teknisk bistand. Vi fikk kontaktinformasjon om 12 sameier, herunder flere i Drangedal. 

Vi sendte brev til 8 sameier, og fikk svar fra 5. Selv om svarprosenten er god, er 

usikkert om vi har fått kontakt med tilstrekkelig mange sameier til å kunne gi et 

dekkende bilde av erfaringer med boplikt. Vi velger derfor å unngå å skille ut svarene 

fra sameiene, men ser dem sammen med de øvrige svarene.  
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De velforeningene, borettslagene og sameiene vi har fått svar fra, representerer 

nesten 5400 boenheter.  

 

Tips om boliger der det er mistanke om at boplikten ikke overholdes 
Vi har mottatt informasjon om 33 saker der det mistenkes at boplikten ikke blir 

overholdt. Noen saker har vi fått informasjon om gjennom spørreundersøkelsen, mens 

andre saker er sendt til medlemmer av kontrollutvalget, som har videresendt dem til 

oss.  

 

Pålitelighet og relevans 
Forvaltningsrevisjonsprosjekter skal gjennomføres på en måte som sikrer at 

informasjonen i rapporten er relevant og pålitelig. Pålitelighet handler om at 

innsamling av data skal skje så nøyaktig som mulig, og at en skal kunne få samme 

resultat dersom undersøkelsen gjøres på nytt.  

 

Relevans handler om at en undersøker de forholdene som problemstillingene skal 

avklare.  

 

Vi har gjennomført flere tiltak for å styrke dataenes pålitelighet og gyldighet. Det er 

som nevnt utarbeidet intervjuguider for å styrke påliteligheten og gyldigheten til 

datainnsamlingen. Vi har intervjuet sentrale nøkkelpersoner på området.  

 

Vi har benyttet datatriangulering, altså at data er hentet fra flere kilder. Vi har 

benyttet intervjuer og gjennomgang av dokumentasjon. Vi har også brukt både 

skriftlige kilder og flere ulike intervjuobjekt. Når det er samsvar mellom beskrivelser og 

data fra flere kilder, styrker dette kvaliteten eller gyldigheten i datamaterialet.  

 

Vi har også benyttet metodetriangulering, en kombinasjon av ulike metoder; intervju, 

stikkprøvekontroll i enkeltsaker og dokumentgjennomgang. Når bildet vi finner er 

lignende ut fra bruk av de ulike metodene, styrker det også kvaliteten på 

undersøkelsen. 

 

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

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

forvaltningsrevisjon39. 

 

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

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

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

vurderinger og konklusjoner. 

  

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

samsvar med den internasjonale standarden for kvalitetskontroll – ISQC 1 

Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og begrenset revisjon av 

regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester. Denne 

forvaltningsrevisjonen er kvalitetssikret i samsvar med vårt kvalitetskontrollsystem og i 

samsvar med kravene i RSK 001. 

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

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

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

Institutions (INTOSAI) og Institute of Internal Auditors (IIA). 
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Arkivsak-dok. 16/03185-16 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Kragerø kontrollutvalg 07.05.2018 

 

 

 

   

 

 

Rullering av plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 Kragerø 

kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Revisjonens notat med forslag til rullering av Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 tas til orientering. 

 

For resterende del av perioden vedtas følgende prosjekter i planen, i prioritert rekkefølge: 

1. Barnevern 

2. Oppholdsbetaling og tilskudd til barnehager 

 

Kontrollutvalget bestiller prosjektplan fra Telemark kommunerevisjon IKS for neste forvaltningsrevisjon 

til behandling i neste møte i kontrollutvalget. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget ba i sitt møte 12.2.2018 sak 2/18 om en revurdering av Plan for forvaltningsrevisjon fra 

Telemark kommunerevisjon IKS. Bakgrunnen var at ett av de gjenværende prosjektene kunne være lite 

aktuelt pga. et nylig gjennomført tilsyn fra Fylkesmannen på det aktuelle fagfeltet 

(introduksjonsprogrammet). I tillegg har kontrollutvalget brukt noe mer ressurser på gjennomførte 

forvaltningsrevisjoner enn hva som var forventningen i vedtatt plan, da det ble vedtatt å legge 

innbyggerundersøkelser inn som et tillegg til forvaltningsrevisjonen Boplikt i Kragerø kommune. 

Samtidig er vi over halvveis i kommunestyreperioden, og det kunne være nyttig med en revurdering av 

risiko og vesentlighet. 

 

Kontrollutvalget har fullmakt til å endre planen etter behov i perioden. 

 

Saksopplysninger: 
Revisjonen har gått gjennom de ulike fagområdene i kommunen ut fra informasjon fra rådmannen, 

KOSTRA, statlige tilsyn, arbeidet med regnskapsrevisjon i kommunen, mm. Ut fra dette har revisjonen 

kommet frem til at de mest aktuelle områdene å sette i gang undersøkelser på er: 

- Barnevern 

- Sosialtjenesten 

- Oppholdsbetaling og tilskudd til barnehager 

- Eiendomsforvaltning 

- Informasjonssikkerhet 

- Skole 
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Av disse områdene anbefaler revisjonen å gjennomføre prosjekter innen barnevern, sosiale tjenester og 

oppholdsbetaling og tilskudd til barnehager. De gir uttrykk for at flere av disse forvaltningsrevisjonene 

kan tilpasses i omfang. Kontrollutvalget har pr. i dag ressurser for resten av inneværende 

kommunestyreperiode til gjennomføring av to mindre eller ett stort prosjekt. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Det er kort tid siden det er gjort endringer i organiseringen av barnevernet. Samtidig ser revisjonen at det 

har vært utfordringer med fristbrudd og andel av barn som har hjelpetiltak som også har tiltaksplan. Vi 

snakker her om en tjeneste overfor en svært sårbar gruppe innbyggere, der flere indikatorer viser at 

tjenesten har utfordringer. Rådmannen har også trukket frem at det er et ønske om en revisjon på dette 

området. Sekretariatet vil derfor anbefale gjennomføring av prosjekt på området barnevern. I tillegg 

beskriver revisjonen behovet for å gå gjennom systemet for beregning av oppholdsbetaling for barn med 

foreldre som har lav inntekt. I tillegg finner revisjonen at det er en stund siden det har vært kontroll med 

at tilskuddene til private barnehager er i tråd med gjeldende regelverk. Revisjonen viser til at dette kan 

være et lite og veldig avgrenset prosjekt. Ut fra gjenværende midler til forvaltningsrevisjonen kan dermed 

denne kombinasjonen være aktuell. 

 

Det er imidlertid opp til kontrollutvalget å velge hvilke prosjekter de mener er mest aktuelle å 

gjennomføre. 

 

Sekretariatet anbefaler å bestille prosjektplan for det første gjenværende prosjektet allerede nå, slik at 

dette prosjektet kan startes opp allerede tidlig i høst. 

 

Vedlegg:  

Notat til KU vedr. rullering av Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 
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      Notat 
 

 

Til kontrollutvalget i Kragerø kommune      

 

 

Rullering av plan for forvaltningsrevisjon 
 

Innledning 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i sak 2/18: 

Kontrollutvalget ber Telemark kommunerevisjon IKS gjøre nødvendige 

revurderinger knyttet til overordnet analyse av Kragerø Kommune og legge frem 

forslag til revidert Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 i neste møte. 

 

Plan for forvaltningsrevisjon 2016 -2019 
Kontrollutvalget har gjennomført forvaltningsrevisjon av byggesaksbehandlingen i kommunen, 

behandlet i møte 06.02.17 og boplikt i Kragerø, levert til møte 07.05.18. Det neste prosjektet på 

planen var introduksjonsprogrammet, men siden fylkesmannen hadde tilsyn på dette området i 

2017, er det ikke aktuelt å gjennomføre denne forvaltningsrevisjonen. Det siste prosjektet i vedtatt 

plan er Sosialtjenesten, der det er foreslått å se på arbeid med oppfølging av unge mottakere av 

sosialhjelp.  

 

Rullering av plan for forvaltningsrevisjon 
I arbeid med rullering av plan har vi oppdatert tallene fra KOSTRA-analysen som ble gjort i arbeid 

med overordnet analyse i 2015/16. Vi har i tillegg hatt intervju med rådmann, samt gjennomgått 

budsjettdokument, tertialrapportering og forslag til årsberetning for 2017. Vi bruker også 

informasjon fra arbeidet med regnskapsrevisjon i kommunen. 

I intervju med rådmann, trakk rådmannen fram barnevern og sosialtjenesten som to aktuelle temaer. 

Våren 2017 ble barnevernstjenestene i Kragerø og Drangedal slått sammen. Sammenslåingen har 

hatt som mål å styrke tjenesten og rådmannen mener det kunne vært nyttig med en revisjon på om 

en har fått til en slik styrkning, og at det kan være aktuelt allerede høsten 2018. Rådmannen mente 

også at en revisjon av sosialtjenesten med fokus på unge fortsatt er aktuelt. Kommunen har gode 

erfaringer med Talenthuset og ordningen skal videreføres. Selv om kommunen har fått redusert 

andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 18 – 24 år, har kommunen også mange unge uføre. 

Rådmannen mener det kan være aktuelt å se på det forebyggende arbeidet i kommunen.  
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I 2018 starter et nytt felles nasjonalt tilsyn på opplæringsområdet. Tilsynet omfatter offentlige og 

frittstående skoler og strekker seg over fire år. Administrasjonen mente at det kunne være nyttig 

med en revisjon i forkant av det nasjonale tilsynet.   

Vi har i etterkant av intervjuet med rådmann også fått innspill fra administrasjonen på at det kunne 

vært nyttig med revisjon på virksomhetene Vei og park og Kultur, med fokus på leveranse av 

tjenester. Nøkkeltall i KOSTRA på samferdsel viser at kommunen bruker mindre enn dem vi 

sammenligner med på kommunale veier og gater. Vi har ikke gjort nærere undersøkelser på disse 

områdene, da innspillet kom sent. Det kan eventuelt gjøres i etterkant om kontrollutvalget mener at 

dette er områder som kan være aktuelle for forvaltningsrevisjon. 

I arbeidet med overordnet analyse var eiendomsforvaltning ett område som fremstod som aktuelt.   

Revisjon gjennom året viser at tilskuddsordningen på barnehage og beregning av oppholdsbetaling 

kan være et område med risiko for feil.  

Tall fra KOSTRA viser at det på mange områder vi har sett på er uendret status eller bedring. Tallene 

vi har sett på for kommunehelsetjenesten viser at det er blitt noe bedre dekning av fagpersonell, 

både leger, fysioterapeuter og psykiatrisk sykepleier. Når det gjelder pleie og omsorg er det ikke 

noen tydelige endringer som gjør at vi vil anbefale nærmere undersøkelser her. 

Når det gjelder barnehage har kommunen har fortsatt relativt høye utgifter, men kommunen har 

også en høyere andel ansatte med barnehagelærerutdanning. På skole har det vært mindre 

endringer i de indikatorene vi ser på. Kommunen bruker mer per innbygger 6 – 15 år på grunnskole 

enn dem vi sammenligner med og veksten har også vært større. Fra sentralt hold er det satt fokus på 

at kommunen i større grad skal sikre mer tilpasset opplæring slik at behovet for spesialundervisning 

avtar. I Kragerø har det ikke vært en slik utvikling. Kommunen har fortsatt mange elever med 

spesialundervisning.  

Tall fra KOSTRA viser en uheldig utvikling på saksbehandlingstider i barnevernet, ved at en lavere 

andel undersøkelser er gjennomført innen fristen på 3 måneder i 2016 og 2017 sammenlignet med 

året før.  

Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn knyttet til vold og trusler på Psykisk helse og rus og skjermet 

avdeling ved Marienlyst sykehjem. Vi er ikke kjent med andre statlige tilsyn for Kragerø kommune i 

2018. 

På bakgrunn av den overordnede analysen som er gjort tidligere og de mindre undersøkelser vi har 

gjort, er det noen områder vi velger å se nærmere på. Dette gjelder barnevern, sosialtjenesten, 

eiendomsforvaltning, tilskudd og oppholdsbetaling i barnehage og skole.  

 

Barnevern 
Barnevernet i Kragerø og Drangedal ble fra 1. mars 2017 slått sammen til Vestmar 

barnevernstjeneste. Noe av utfordringene med saksbehandlingstider kan tilskrives sammenslåingen, 

men vi ser at utfordringene startet forut for sammenslåingen. I 2016 var andelen undersøkelser som 

ble gjennomført innen 3 måneder på 69, mens den i 2015 lå på 84 og i 2017 på 55. En annen 

indikator i KOSTRA som gir grunnlag for å anbefale nærmere undersøkelser, er andelen av barn som 

har hjelpetiltak og som også har tiltaksplan. Denne er blitt redusert fra 2015 til 2017 og er lavere i 

Kragerø enn snittet for egen kommunegruppe og landet. Det er krav om tidsavgrenset tiltaksplan når 

hjelpetiltak vedtas. Intensjonen er å styrke den faglige kvaliteten i arbeidet, understøtte dialog og 
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myndiggjøring og sikre god forvaltning og rettsikkerhet. Antallet barn med hjelpetiltak er redusert i 

perioden 2015 – 2017.  

Fra 2015 – 2017 har det vært en økende andel meldinger der det er blitt gjennomført undersøkelser. 

I 2015 var det 79 % av alle meldinger som gikk til undersøkelse, mens det i 2017 var på 92. Noe som 

viser at kommunen i større grad følger opp de meldinger som kommer. Antallet meldinger er 

redusert i perioden 2015 - 2017. 

Vi mener det kan være aktuelt med en forvaltningsrevisjon på barnevern. Dette skyldes både 

utfordringer med saksbehandlingstider, det at en omorganisering i seg selv kan gi økt risiko og 

innspillet fra rådmannen.  

 

Sosialtjenesten 
Kommunen har fortsatt høye utgifter til sosialtjenesten og til økonomisk sosialhjelp og har en høy 

andel mottakere av økonomisk sosialhjelp, særlig blant unge. I overordnet analyse ble det påpekt at 

lav bemanning og mange mottakere gjør at det er en risiko for at kommunen ikke får fulgt opp 

mottakere av økonomisk sosialhjelp i tilstrekkelig grad. Dessuten at høye sosialhjelpsutbetalinger kan 

være en indikasjon på at kommunens forebyggende arbeid ikke er godt nok. Kommunen har fått noe 

bedre bemanning siste år, men ligger fortsatt lavere enn flere av dem vi sammenligner med. Andelen 

blant befolkningen 18 – 24 år som mottar sosialhjelp er lavere nå enn for noen år tilbake, men 

fortsatt høyere enn dem vi sammenligner med. 

Selv om kommunen har hatt en utvikling som går i riktig retning på dette området, mener vi at dette 

kan være et aktuelt tema for forvaltningsrevisjon. 

Internrevisjonen i NAV skal gjennomføre en revisjon ved bl.a. NAV Kragerø av arbeidsmarkedstiltaket 

Arbeidsforberedende trening (AFT) våren 2018. Denne revisjonen gjelder et statlig tiltak og vil ikke ta 

opp de temaene en eventuell forvaltningsrevisjon vil se på.  

 

Oppholdsbetaling og tilskudd til barnehager   
Ut fra revisjon gjennom året, har vi sett at Kragerø kommune ikke har et godt nok system for 

beregning av oppholdsbetaling for barn med foreldre som har lav inntekt. Det er laget nasjonale 

satser for makspris i barnehage og fastlagt ulike moderasjonsordninger, samt gratis kjernetid, som 

gjelder både for private og kommunale barnehagene. Det er kommunen som har ansvaret for 

ordningene og for å refundere inntektstapet private barnehager har ved vedtak om redusert 

foreldrebetaling. 

 

Kommunen har to private barnehager og det er nå en stund siden det har vært kontroll med at 

tilskuddene er i tråd med gjeldene regelverk, noe som gjør at det kan være aktuelt å se på dette samt 

beregning av oppholdsbetaling. 

 

 

Eiendomsforvaltning 

Kommunen har nå fått på plass rutiner og vedlikeholdsplaner for den daglige driften. Tall fra KOSTRA 

viser også at kommunen nå bruker mer på vedlikehold per kvadratmeter enn tidligere, men 

kommunen bruker fortsatt langt mindre enn snittet for egen kommunegruppe. Rådmannen opplyser 

at de tidligere manglet planmessig styring av eiendomsforvaltningen, men at de nå har startet et 
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arbeid som hun mener vil gi positiv effekt på sikt. For å ha en formålstjenlig eiendomsforvaltning må 

kommunen både sikre vedlikehold av egne bygg og at en har en bygningsmasse som ikke er større 

enn nødvendig og som ivaretar de behovene kommunen har. Rådmannen mener at kommunen nå 

har en formålstjenlig bygningsmasse. Tall fra KOSTRA viser at kommunen har fått økt areal på 

formålsbygg målt per innbygger, noe som skyldes kjøp av sykehuset. Kommunen har likevel et noe 

mindre areal til formålsbygg per innbygger enn snittet for egen kommunegruppe, noe som kan tyde 

på at bygningsmassen ikke er for stor. 

 

Tiltakene som kommunen har iverksatt og den utviklingen som tall fra KOSTRA viser, mener vi gir 

grunnlag for å konkludere med at det er mindre aktuelt å prioritere en forvaltningsrevisjon på 

eiendomsforvaltning. 

 

 

Informasjonssikkerhet 

I overordnet analyse viste vi til at informasjonssikkerhet er et område med generell risiko for 

feil/mangler. Her er det nå i 2018 også kommet nye regler knyttet til håndtering av 

personopplysninger. Kommunen hadde startet et arbeid med å få på plass bedre rutiner, da vi 

gjennomførte den overordnede analysen i 2015/16 og dette arbeidet er videreført. Kommunen har 

personvernombud og rådmannen opplyser at kommunen har iverksatt tiltak for å ivareta de nye 

kravene til håndtering av personopplysninger. 

Gjennom regnskapsrevisjonen har vi sett at en har fått på plass system for tilgangsstyring og krav 

til endring av passord i lukkede systemer som Velferd og Familia. 

Tiltakene som er iverksatt mener vi gir grunnlag for å konkludere med at det er mindre aktuelt med 

en forvaltningsrevisjon på informasjonssikkerhet. 

 

Skole 
I tillegg til at kommunen har en høy andel elever med spesialundervisning, er det nå mest bruk av 

spesialundervisning i ungdomstrinnet. Noe av dette kan skyldes naturlige variasjoner i behov på ulike 

trinn, men dette er noe som bør følges opp i arbeidet med å sikre tidlig innsats. Tidlig innsats er et av 

målene i handlingsplanen til kommunen og det er iverksatt ulike tiltak på området. Kommunen har 

også fokus på at det er en høy andel med spesialundervisning, noe som er et eget 

utfordringsområdet i handlingsplanen. 

Sammenlignet med 2015 har kommunen en lavere andel lærere som bare har videregående 

utdanning. Kvalifisert undervisningspersonalet er viktig i arbeidet med å sikre god kvalitet på 

opplæringen. 

Arbeid med tilpasset opplæring og spesialundervisning er et område som kunne vært aktuelt for 

forvaltningsrevisjon. Det at kommunen har klare mål på området og har iverksatt tiltak, gjør det etter 

vår vurdering mindre aktuelt å prioritere en forvaltningsrevisjon. 

 

Konklusjon 
På bakgrunn av den gjennomgangen vi har hatt er det tre områder som vi mener kan være aktuelle 

for forvaltningsrevisjon. Det er Barnevern, Sosiale tjenester og Oppholdsbetaling og tilskudd til 
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barnehager. Sistnevnte er et lite og veldig avgrenset prosjekt, mens de to andre normalt vil være 

større prosjekt. 

Siden forvaltningsrevisjonen av Boplikt ble utvidet utover rammene til et normalprosjekt har 

kommunen igjen ressurser tilsvarende to mindre prosjekt eller ett stort prosjekt. 

Både prosjekt på barnevern og sosiale tjenester kan være store prosjekt, men kan også gjøres mer 

avgrenset. På barnevern kan det være aktuelt å se på organisering og internkontroll. Dette kan være 

nyttig å se på nå, noe tid etter at Kragerø ble vertskommune og endret organiseringen av tjenesten. I 

tillegg kan en undersøke saksbehandlingen og forebyggende arbeid. Det vil i så fall bli et prosjekt som 

er mer omfattende enn et normalprosjekt. Når det gjelder sosiale tjenester, kan en se på 

kommunens oppfølging av unge sosialhjelpsmottakere. Prosjektet kan også gjøres mer omfattende 

ved å se nærmere på det forebyggende arbeidet og ha med forebyggende arbeid i skole og 

skolehelsetjeneste. Hva en kan få undersøkt innenfor de rammene kontrollutvalget har til rådighet vil 

måtte avklares nærmere når temaer er valgt.  

 

Telemark kommunerevisjon IKS 

Skien, 23.04.18 

 

Anne Sæterdal 

forvaltningsrevisor 
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Arkivsak-dok. 17/14950-10 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Kragerø kontrollutvalg 07.05.2018 

 

 

 

   

 

 

Henvendelse vedr. salg av kommunal tomt Kragerø 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken avvises fra kontrollutvalgets side. Det var kjent under kommunestyrets behandling av saken om 

salg av del av tomt gbnr 11/8 i deres møte 8.3.2018 sak 24/18 hvem som var kjøper av tomten, og 

kommunestyrets vedtak er overordnet formannskapets delegerte vedtak av 3.5.2018. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har mottatt et åpent brev fra Reidar Skoglund datert 12.3.2018 vedr. salg av kommunens 

eiendom på Stabbestad. Brevet følger vedlagt. I brevet ber Reidar Skoglund kontrollutvalget undersøke 

om det er nødvendig med endringer i salgskontrakten vedtatt av kommunestyret 8.3.2018 pga. at det er 

oppgitt en annen kjøper der enn i formannskapets vedtak om salg av 3.5.2017. 

 

Saksopplysninger: 
Reidar Skoglund er medlem av Kragerø formannskap og Kragerø kommunestyre. Han var etter hva 

sekretariatet kan se med på behandlingen av saken i Kragerø formannskap 3.5.2017 sak 35/17, der 

vedtaket var som følger: 

Kragerø kommune selger del av grunneiendommen «Stabbestad», gbnr 11/8, som vist på vedlagte 

kartskisse til Kragerø Resort AS. Kjøpesummen fastsettes ved takst. 

 

Reidar Skoglund hadde en interpellasjon vedr. saken i kommunestyret 9.11.2017. Ordfører svarte på 

denne, og det ble gjort følgende vedtak i forbindelse med dette: 

Rådmannen bes legge frem utkast til kjøpekontrakt vedr. sak 35/17, del av tomt 11/8, til politisk 

behandling i kommunestyret. 

 

Kragerø kommunestyre fikk så saken til behandling i sitt møte 8.3.2018 sak 24/18, der kjøpekontrakt var 

lagt ved. Av utkastet til kjøpekontrakt fremgikk det at kjøper nå var Kragerø Resort Eiendom AS, og ikke 

lenger Kragerø Resort AS. Representanten Reidar Skoglund var etter hva sekretariatet kan se til stede ved 

behandlingen. Kommunestyret fattet følgende vedtak: 

Vedlagte standard kjøpekontrakt benyttes i forbindelse med salg av gbnr 11/8 Stabbestad. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Formannskapet hadde i utgangspunktet fått fullmakt til å gjennomføre forhandlinger og salg av den 

aktuelle tomten. Gjennom vedtaket gjort i forbindelse med behandlingen av interpellasjonen fra Reidar 
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Skoglund i kommunestyret 9.11.2017, ble imidlertid saken løftet tilbake til kommunestyret selv. Når så 

kommunestyret behandlet saken 8.3.2018, var de ikke lenger bundet av vedtaket i formannskapet. 

 

Sekretariatet minner om at det kun er lovverket og kommunestyret selv som kan pålegge kontrollutvalget 

å behandle en sak. Kontrollutvalget kan ikke overprøve politiske eller administrative vedtak, og 

kontrollutvalget er ingen arena for politisk omkamp. 

 

Sekretariatet anbefaler at saken avvises fra kontrollutvalgets side. 

 

Vedlegg:  
Åpent brev til kontrollutvalget i Kragerø kommune 
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Fra: Reidar Skoglund 
Sendt: Monday, March 12, 2018 12:38 PM 
Til: Post 
Emne: Åpent brev til Kontrollutvalget i Kragerø Kommune 
 

Jeg viser til vedtak i Formannskapet, den 030517, (sak 35/17), gjeldende salg av kommunens 

eiendom på Stabbestad, Gnr 11/8. 

Eiendommen ble i dette møtet vedtatt solgt til Kragerø Resort AS,  

(Org.nr: 994815776). 
 

Ved vedtak i Kommunestyret den 080318, (Sak 24/18), om godkjenning av salgskontrakt, 

står imidlertid kjøper av eiendommen, oppført som Kragerø Resort Eiendom AS, 

(Org.nr: 920234682).  
 

Dette selskapet ble stiftet den 020118, og var således ikke opprettet når vedtak om salg av 

den nevnte eiendom til Kragerø Resort AS ble gjort... 

 

Det er viktig i alle sammenhenger, å følge formelle retningslinjer i forhold til gjeldende 

vedtak. Derfor må det være formelt riktig at det i salgskontrakten for den nevnte 

eiendommen, er navn på den samme selger og kjøper, som står i vedtaket om salg av 

eiendommen, (Sak 35/17 i Formannskapet av 030517). 

 

Jeg ber derfor Kontrollutvalget i Kragerø Kommune om å undersøke, om det er nødvendig 

med endringer i salgskontrakten, i forhold til riktig navn på kjøper, for at kommunens egne 

retningslinjer og lover/forskrifter blir fulgt, i forhold til de vedtak som er fattet.  

 

Om nødvendig bør det innhentes opplysninger hos Fylkesmannen, for å avklare den nevnte 

problemstillingen, slik at salgskontrakten blir formelt riktig i forhold til vedtaket 

i Formannskapet av 030517, (sak 35/17), vedrørende salg av eiendommen, (gnr 11/8). 

 
 

 

Med hilsen 

Reidar Skoglund 

Medlem av  

Kragerø Formannskap 

Kragerø Kommunestyre 

Kragerø Høyre 
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Revisors egenvurdering av uavhengighet 2018 regnskapsrevisjon 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet datert 20.4.2018 tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
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. 

 

Saksopplysninger: 
Egenvurdering er avgitt av oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Lisbet Fines og oppdragsrevisor Marianne 

Rogn (datert 20.4.2018). Egenvurderingen konkluderer med at oppdragsansvarlig revisor og 

oppdragsrevisor oppfyller kravene til uavhengighet og objektivitet i kommuneloven § 79 og 

revisjonsforskriften §§ 13-15. Egenvurderingen følger vedlagt. 

 

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

 

 

Vedlegg:  

Uavhengighetserklæring 
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‘ II TELEMARK

KOMMUNEREVISJON IKS
Hovedkontor:
Postboks 2805,3702 Skien
TIf.:3591 7030
e-post: post-tkr@tekomrev.no
www.tekomrev.no

Kragerø kontrollutvalg
Distriktskontor:

Bø

v/Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Tif.: 35059000

Postboks 4 Foretaksregisteret:

3833 Bø i Telemark 985 867402 MVA

Vår ref.: 18/961/mr
Deres ref.:
Arkivkode: $15100

Vurdering av oppdragsansvarlig revisor og oppdragsrevisors uavhengighet
i forhold til Kragerø kommune

Innledning
I henhold til forskrift om revisjon (revisjonsforskriften) § 12 skal oppdragsansvarlig revisor
for kommuner ha ført en hederlig vandel. Oppfølging av dette kravet tilligger
kontrollutvalget, jamfør merknader til nevnte bestemmelse.

Ifølge revisjonsforskriften § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved behov,
avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Krav til uavhengighet
og objektivitet gjelder også for revisors medarbeidere, men det er kun oppdragsansvarlige
revisorer som plikter å legge fram en skriftlig vurdering for kontrollutvalget.

Lovgivningsmessige krav til revisors uavhengighet
følgende fremgår av kommuneloven § 79:
Den som foretar revisjon for en kommune eller fylkeskommune kan ikke ivareta revisjons- og
kontrolloppdrag for kommunen eller fylkeskommunen dersom revisor eller dennes
nærstående har en slik tilknytning til revidert eller kontrollert virksomhet, dens ansatte eller
tillitsmenn, at dette kan svekke revisors uavhengighet og objektivitet. Som nærstående regnes

a) ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapsliknende
forhold

b) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken, og deres
ektefeller eller personer som de bor sammen med i ekteskapsliknende forhold og

c) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken til en person som
nevnt under bokstav a.

Det samme gjelder dersom det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til
revisors uavhengighet og objektivitet ved gjennomføring av oppgavene. Ansettelse som
revisor i kommunen eller fylkeskommunen, eller i en interkommunal samarbeidsordning,
medfører ikke i seg selv at revisoren mangler nødvendig uavhengighet og objektivitet.

Krav til uavhengighet er nærmere spesifisert i revisjonsforskriften § 13.
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• Revisor kan etter denne forskrifi ikke inneha andre stillinger hos kommunen eller
fylkeskommunen eller i virksomhet som den kommunen eller fylkeskommunen deltar
i ved siden av revisoroppdraget.

• Revisor kan ikke være medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen eller
fylkeskommunen deltar i.

• Revisor kan ikke delta i, eller ha funksjoner i annen virksomhet når dette kan føre til at
vedkommendes interesser kommer i konflikt med interessene til oppdragsgiverne eller
på annen måte er egnet til å svekke tilliten til den som foretar revisjon.

I tillegg er det følgende begrensninger ved gjennomføring av oppgaver, jf. revisjonsforskrifien
§ 14:

• revisor kan ikke utføre rådgivnings- eller andre tjenester der dette er egnet til å påvirke
eller reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet

• revisor kan ikke yte tjenester som hører inn under den revisjonspliktiges (dvs
kommunens) egne ledelses- og kontrolloppgaver

• revisor kan ikke opptre som fullmektig for den revisjonspliktige, unntatt ved bistand i
skattesaker etter domstolloven.

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet

Pkt. 1: Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i Kragerø
Ansettelsesforhold kommunerevisjon.

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

Pkt. 3: Delta eller Undertegnede deltar ikke i eller inneharfunksjoner i annen virksomhet som
mnneha funksjoner i kan fare til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som revisor.
annen virksomhet,
som kan føre til
interessekonflikt eller
svekket tillit

Pkt. 4: Nærstående Undertegnede har ikke nærstående som har tilknytning til Kragerø kommune
som har betydningfor uavhengighet og objektivitet.

Pkt. 5: Rådgivnings- Før slike tjenester utføres foretas en vurdering av rådgivningens eller
eller andre tjenester tjenestens art i forhold til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom
som er egnet til å vurderingen konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt
påvirke revisors med bestemmelsen i forskrifien § 14, skal revisor ikke utføre tjenesten. Hvert
habilitet enkelt tilfelle må vurderes særskilt.

Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som
veiledning og bistand og ikke revisjon. Paragrafen sier at også slike
veiledninger må skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp
revisors senere revisj ons- og kontrollvurderinger.
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Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor Kragerø
kommune som kommer i konflikt med denne bestemmelsen.

Pkt. 6: Tjenester Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor Kragerø kommune som hører inn
under kommunens under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver.
egne ledelses- og
kontrolloppgaver

Pkt. 7: Opptre som Undertegnede opptrer ikke som fullmektigfor Kragerø kommune.
fullmektig for den
revisj onspliktige

Pkt. 8: Andre særegne Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke
forhold tilliten til uavhengighet og objektivitet.

Skien, 20. april 201$
Telemark kommunerevisjon IKS

Lisbet Fines
oppdragsansvarlig/registrert revisor Marianne Rogn

oppdragsrevisor
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Orienteringer fra revisor 7.5.2018 

 

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 eventuelle aktuelle saker i den løpende revisjonen og oppdrag den jobber med i 

Kragerø kommune. 
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Referatsaker 7.5.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
 

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

a. 08.03.2018: 

i. RS 4/18 Kontrollrapport 2017 vedr. skatteoppkreveren for Kragerø kommune  

ii. Interpellasjon 1/18 Boplikt arv eller overføring av eiendom 

iii. PS 24/18 Gbn 11/8 Kjøpekontrakt – salg av eiendom på Stabbestad 

iv. PS 27/18 Marginavsetning i skatteregnskapet 

v. PS 28/18 Årsmelding 2017 Kragerø kontrollutvalg 

vi. PS 32/18 (…) Valg av ny 2. vara til kontrollutvalget 

b. 12.04.2018: Inge aktuelle saker 

c. 03.05.2018: 

i. PS 40/18 Tilstandsrapport for grunnskolen 

ii. PS 42/18 Årsrapport 2017 finans- og gjeldsforvaltning 

2. Årsregnskap og årsrapport fra skatteoppkreveren 

3. Rapport fra tilsyn fra Arbeidstilsynet – forebygging av arbeidsrelatert sykdom og skade 

4. Forespørsel fra Forum for Kontroll og Tilsyn om medlemskap 

5. Melding om internrevisjon av NAV Kragerø 

6. Post inn/ut 

7. Neste møte må flyttes. Dette var satt opp 4.6. Kan det flyttes til 5.6. eller 7.6.? 

 

 

Vedlegg:  

Bli medlem av Forum for Kontroll og Tilsyn 
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Fra: Benedikte Vonen 
Sendt: 10. april 2018 16:18 
Til: Benedikte Vonen 
Emne: BLI MEDLEM AV FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 
Vedlegg: FKT_brosjyre2017-2018.pdf; Vedtekter.pdf; Mal - forslag til sak som 

kan legges fram for  kontrollutvalget.docx 
 

 
 
 
Til Iver Juel, leder av kontrollutvalget i Kragerø kommune 
 
Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) sitt formål er å være en møte- og 

kompetanseplass for mennesker som arbeider med kontroll og tilsynsfunksjonen i 

kommuner og fylkeskommuner. Vi ønsker videre å være en interesseorganisasjon 

som kan synliggjøre og kanalisere medlemmenes interesser til lokale og sentrale 

myndigheter. Vi er særlig opptatt av å synliggjøre og styrke kontrollutvalgets rolle 

som bestiller av revisjonsoppdrag.  

FKT ble stiftet 22. november 2005. Organisasjonen har i dag 166 kommuner og 9 

fylkeskommuner som medlemmer. I tillegg er det 22 kontrollutvalgssekretariat som er 

medlem. Disse dekker mer enn 200 kommuner/fylkeskommuner. FKT har et eget 

sekretariat med en generalsekretær lokalisert i Oslo. 

Vi mener det viktig at kontrollutvalgene gis muligheten til å være direkte representert i 

en organisasjon som kan ivareta utvalgets rolle og funksjon i det kommunale 

egenkontrollsystemet. Styret i FKT er derfor sammensatt med lik fordeling av 

politiske (KU-) representanter og sekretariat. Det eksisterer pr. i dag ingen andre 

organisasjoner som organiserer kommunale kontrollutvalg. 

 

FKT har som målsetting at alle landets kommuner skal være medlemmer i FKT, og vi 

har i denne sammenhengen registrert din kommune som et potensielt medlem. 

 
Foruten å være et faglig serviceorgan som kan gi løpende råd og veiledning, kan vi 
tilby: 

 Konferanser: Hvert år arrangeres en fagkonferanse og en 

sekretariatskonferanse. I 2017 arrangerte vi også en regional konferanse på 

Vestlandet.  

 Veiledere: For å styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sin kompetanse 
som bestiller av revisjonsoppdrag og påse-ansvar overfor revisor, har vi 
utviklet flere veiledere.  

 Opplæring og undervisningsmateriell: Fra 2020 tar vi sikte på å kunne tilby 

særskilte kurs/opplæring for kontrollutvalgsledere.  
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Vedlagt denne mailen er brosjyre med informasjon om FKT og organisasjonens 

vedtekter. Vi har også lagt ved en mal for forslag til sak som kan legges fram for 

kontrollutvalget.  

 

Innmelding i FKT gjøres via hjemmesiden: www.fkt.no/bli-medlem. Her finner du 

også en oversikt over våre kontingentsatser. 

 

Vi vil samtidig minne om at FKT sin fagkonferanse og årsmøtet i år er lagt til 29.-30. 

mai.  

Konferanseprogram og påmeldingsskjema finner du her 

 

 

 

Vh Anne-Karin Femanger Pettersen 

Generalsekretær 

__________________________ 

Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) 

Postboks 41 Sentrum, 0101 Oslo | E-post: fkt@fkt.no | Tlf.: 41471166  

|www.fkt.no | www.twitter.com/@FKT_no  

 
FKT - En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres sekretariat 
 
 
 



20/18 Eventuelt 7.5.2018 - 18/00152-5 Eventuelt 7.5.2018 : Eventuelt 7.5.2018

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 18/00152-5 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Kragerø kontrollutvalg 07.05.2018 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 7.5.2018 
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