
Meeting Book: Kragerø kontrollutvalg (06.05.2019) 

Kragerø kontrollutvalg 

Date: 2019-05-06T14:00:00 

Location: Rådhuset, Glasshuset 2. etasje 

Note: 

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

 

Vara møter bare etter eget varsel. 

 

I tillegg møter følgende: 

Styreleder Kragerø Fjordbåtselskap IKS Lars Stärk, sak 15/19       kl. 14:00 

Rådmann Inger Lysa, sak 15/19 og 17-18/19          kl. 14:00 

Havnefogd Svein Arne Walle, sak 16/19    ca. kl. 14:25 

Kommunalsjef stab og støtte Åge Aashamar, sak 17-18/19  ca. kl. 15:05 

Regnskapsleder Turid Andersen, sak 17/19    ca. kl. 15:05 

Bygningssjef Per Arstein, sak 19-20/19    ca. kl. 16:00 

Kommunalsjef helse- og omsorgstjen. Alv Dag Brandal, sak 21/19 ca. kl. 16:30 

 

Vi gjør oppmerksom på at tidsskjemaet er veiledende og kan endres i møtet. 
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Arkivsak-dok. 19/00045-16 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Kragerø kontrollutvalg 06.05.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 6.5.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Innkalling til møte 6.5.2019 godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 19/00045-15 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Kragerø kontrollutvalg 06.05.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll 18.3.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 18.3.2019 godkjennes. 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll Kragerø kontrollutvalg 18.03.2019 
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Møteprotokoll  
 

Kragerø kontrollutvalg 

 
Dato: 18.03.2019 kl. 16:00 – 18:50 
Sted: Rådhuset, Formannskapssalen 3. etasje 
Arkivsak: 19/00045 
  
Til stede:  Iver Juel (leder), Unn Kristin Nygaard (nestleder), Bjørn Vidar Bråthen 

(medlem), Arne Kristiansen (medlem) 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
Helen Bøe (varamedlem for Nina Haugland) 

  
Forfall:  Nina Haugland (medlem) 
  
Andre: Rådmann Inger Lysa, sak 7/19 

Kommunalsjef stab og støtte Åge Aashamar, sak 7/19 

Leder økonomi Turid Andersen, sak 7/19 

Forvaltningsrevisor Geir Kastet Dahle, sak 7-8/19 

Oppdragsrevisor Marianne Rogn 
  
Protokollfører: Benedikte Muruvik Vonen (Temark) 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

2/19 19/00045-9 Godkjenning av innkalling 18.3.2019 3 

Møteprotokoll 

2/19 19/00045-8 Godkjenning av protokoll 4.2.2019 4 

Saker til behandling 

7/19 19/04320-1 Foreløpig orientering om årsregnskap 2018 Kragerø kommune 5 
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8/19 18/10794-10 Rapport fra forvaltningsrevisjonen Barneverntjenesten 6 

9/19 19/03810-3 Selvkost for byggesaker Kragerø 8 

10/19 19/04307-2 Årsmelding 2018 Kragerø kontrollutvalg 9 

11/19 19/04321-3 Høring om ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift 10 

12/19 19/02850-3 Orienteringer fra revisor 18.3.2019 11 

13/19 19/02867-3 Referatsaker 18.3.2019 12 

14/19 19/02857-3 Eventuelt 18.3.2019 13 

    

 

 
Kragerø, 18.03.2019 

 

 

Iver A. Juel       Benedikte Muruvik Vonen 

Kontrollutvalgsleder      Rådgiver 
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Møteinnkalling 

2/19 Godkjenning av innkalling 18.3.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 18.03.2019 2/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Innkalling til møte 18.3.2019 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Innkalling til møte 18.3.2019 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

2/19 Godkjenning av protokoll 4.2.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 18.03.2019 2/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møte 4.2.2019 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Protokoll fra møte 4.2.2019 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

7/19 Foreløpig orientering om årsregnskap 2018 Kragerø kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 18.03.2019 7/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Kommunalsjef stab og støtte Åge Aashamar redegjorde for foreløpige tall vedr. årsregnskap 

2018 for Kragerø kommune og svarte på spørsmål. Rådmann Inger Lysa var til stede under 

behandlingen og ga utfyllende kommentarer og svarte på spørsmål. Utgiftene ble høyere enn 

budsjettert i 2018, men høyere inntekter «reddet situasjonen» for kommunen totalt for året. 

Leder økonomi Turid Andersen var også til stede under behandlingen. Aashamar knyttet til 

slutt noen kommentarer til regnskapstall så langt i 2019. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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8/19 Rapport fra forvaltningsrevisjonen Barneverntjenesten 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 18.03.2019 8/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar rapporten Barneverntjenesten til orientering og oversender den til 

kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar rapporten Barneverntjenesten til orientering og ber rådmannen: 
- beskrive fremtidig kompetansebehov i barneverntjenesten, 

- etablere rutiner for saksbehandling av bekymringsmeldinger og sikre at utfallet av 

behandlingen av alle bekymringsmeldinger begrunnes rett, 

- treffe tiltak som sikrer at saksbehandlingsfristen for undersøkelsessaker overholdes og at 

foreldre informeres ved fristbrudd, 

- etablere rutiner og tiltak som sikrer bruk av brukernes og oppdragstakernes kunnskap og 

erfaring, 

- sikre at det gjennomføres systematiske risikovurderinger av tjenesten, 

- sikre at rutiner og prosedyrer er oppdatert og at alt regelverk er tilgjengelig, og  

- gjennomføre systematisk overvåking og kontroll av internkontrollen. 

 

Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake til kontrollutvalget med hvilke tiltak som er 

gjennomført på bakgrunn av vedtaket og hvilken effekt disse har hatt, senest til 

septembermøtet 2019. 

 

 

Møtebehandling 

Forvaltningsrevisor Geir Kastet Dahle la frem rapporten Barneverntjenesten og svarte på 

spørsmål. 

 

Kontrollutvalget diskuterte funn og konklusjoner og alvorlighetsgraden i disse. 

Kontrollutvalget ønsker at medlem Bjørn Vidar Bråthen legger frem saken for 

kommunestyret, og at forvaltningsrevisor legger frem selve rapporten. Sekretariatet ber 

ordfører om at saken blir lagt frem til behandling i kommunestyret så snart som mulig. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar rapporten Barneverntjenesten til orientering og oversender den til 

kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar rapporten Barneverntjenesten til orientering og ber rådmannen: 
- beskrive fremtidig kompetansebehov i barneverntjenesten, 

- etablere rutiner for saksbehandling av bekymringsmeldinger og sikre at utfallet av 

behandlingen av alle bekymringsmeldinger begrunnes rett, 

- treffe tiltak som sikrer at saksbehandlingsfristen for undersøkelsessaker overholdes og at 

foreldre informeres ved fristbrudd, 



3/19 Godkjenning av protokoll 18.3.2019 - 19/00045-15 Godkjenning av protokoll 18.3.2019 : Protokoll Kragerø kontrollutvalg 18.03.2019

 

 7  

- etablere rutiner og tiltak som sikrer bruk av brukernes og oppdragstakernes kunnskap og 

erfaring, 

- sikre at det gjennomføres systematiske risikovurderinger av tjenesten, 

- sikre at rutiner og prosedyrer er oppdatert og at alt regelverk er tilgjengelig, og  

- gjennomføre systematisk overvåking og kontroll av internkontrollen. 

 

Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake til kontrollutvalget med hvilke tiltak som er 

gjennomført på bakgrunn av vedtaket og hvilken effekt disse har hatt, senest til 

septembermøtet 2019. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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9/19 Selvkost for byggesaker Kragerø 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 18.03.2019 9/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Forslag til vedtak legges frem i møtet. 

 

 

Møtebehandling 

Oppdragsrevisor Marianne Rogn redegjorde for selvkost i Kragerø kommune sett fra revisors 

side og ut fra artikkel i Kommunerevisoren, og svarte på spørsmål.  

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering og ber om at rådmannen kommer og 

orienterer om dette fra kommunen sin side i neste møte. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering og ber om at rådmannen kommer og 

orienterer om dette fra kommunen sin side i neste møte. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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10/19 Årsmelding 2018 Kragerø kontrollutvalg 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 18.03.2019 10/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for kontrollutvalget for 2018 slik den foreligger. 

Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende innstilling til vedtak: 

 

Kommunestyret tar Årsmelding 2018 Kragerø kontrollutvalg til orientering og anser den for å 

gi en tilfredsstillende oversikt over kontrollutvalgets aktivitet i 2018. 

 

 

Møtebehandling 

Sekretariatet la frem forslaget til årsmelding 2018 for Kragerø kontrollutvalg og svarte på 

spørsmål. 

 

Endring som innarbeides i årsmeldingen:  
- få frem at Kragerø kommune er medeier i Telemark kommunerevisjon IKS 

- mindreforbruk innen selskapskontroll skyldes tidsforskyvning og deling av kostnader med 

annen eier, og ikke risikobildet 

 

Leder ba om at kommunen henstilles til ikke å legge saken frem i maimøtet i kommunestyret. 

 

Endringsforslag til vedtak: 

Første setning: … med de endringer som fremkom i møtet 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for kontrollutvalget for 2018 slik den foreligger 

med de endringer som fremkom i møtet. Årsmeldingen oversendes kommunestyret med 

følgende innstilling til vedtak: 

 

Kommunestyret tar Årsmelding 2018 Kragerø kontrollutvalg til orientering og anser den for å 

gi en tilfredsstillende oversikt over kontrollutvalgets aktivitet i 2018. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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11/19 Høring om ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 18.03.2019 11/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Møtebehandling 

Utvalget drøftet kort saken. 

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering og velger å ikke avgi egen høringsuttalelse. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering og velger å ikke avgi egen høringsuttalelse. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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12/19 Orienteringer fra revisor 18.3.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 18.03.2019 12/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Oppdragsrevisor Marianne Rogn orienterte om løpende revisjonsoppgaver og svarte på 

spørsmål. Tema som ble trukket frem: 
- Årsoppgjør 

o Regnskapet levert på tiden 

o Kommunen fortsatt ikke gjort egenvurdering av å nedskrive egenkapitalen til Kragerø 

Kunstskole AS 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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13/19 Referatsaker 18.3.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 18.03.2019 13/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

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

a. 12.02.2019: 

i. PS 8/19 Nytt anskaffelsesreglement for Grenlandskommunene 

ii. PS 9/19 Årsrapport 2018 finans- og gjeldsforvaltning 

b. 07.03.2019: 

i. RS 5/19 Statusrapport 2019 Økonomi 

ii. PS 20/19 Tiltak mot svart arbeid og sosial dumping – forslag til revidert 

«Skiensmodell» 

iii. 21/19 Retningslinjer og veileder for kommunale innkjøp i Kragerø 

2. Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Boplikt i Kragerø kommune. Rådmannen er forespurt, 

og saken er forsinket i administrasjonen. De forventer at den legges frem for kommunestyret i 

april, og at kontrollutvalget får orientering i maimøtet. Leder tar kontakt med 

rådmann/ordfører om det er mulig å få saken rapportert til kontrollutvalget før den legges frem 

for behandling i kommunestyret. 

3. Vårkonferanse Temark 26.4.2019 i Arendal 

4. FKT fagkonferanse 4.-5.6.2019 i Kristiansand 

5. Neste møte 6.5.2019, starttidspunkt for dette møtet flyttes til kl. 14:00 

6. Kurs om ny kommunelov 26.3. i Bø – Arne Kristiansen og Bjørn Vidar Bråthen deltar. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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14/19 Eventuelt 18.3.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 18.03.2019 14/19 

 

 

  

 

Møtebehandling 

Ingen saker. 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 17/13334-33 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Kragerø kontrollutvalg 06.05.2019 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging av selskapskontroll Kragerø Fjordbåtselskap IKS - 

Kragerø 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kragerø kontrollutvalg finner de tiltakene som er gjennomført for å følge opp anbefalingene i rapporten 

og kommunestyrets vedtak tilfredsstillende og tar redegjørelsen til orientering. 

 

Kontrollutvalget ber om å få tilsendt retningslinjer for innkjøp etter reglene om offentlige anskaffelser når 

disse er vedtatt av styret. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kragerø kontrollutvalg behandlet i sitt møte 29.10.2019 sak 29/18 Rapport fra selskapskontroll Kragerø 

Fjordbåtselskap IKS. Rapporten ble lagt frem i et fellesmøte med Telemark kontrollutvalg i forkant av 

kontrollutvalgets møte. Følgende vedtak ble fattet: 

 

Kontrollutvalget tar rapporten «Kragerø Fjordbåtselskap IKS» til orientering. 
 
Kontrollutvalget vil fremheve styrets ansvar i saken og for at lovverket følges. 
 

Innstilling til kommunestyret:  

Kommunestyret tar rapporten til orientering og ber Kragerø kommune sørge for å: 

 følge opp anbefalingen fra KS om å påse at selskapenes etiske retningslinjer blir jevnlig 

revidert.  

 

Kommunestyret ber selskapet sørge for å:  
 treffe tiltak for å sikre at reglene om offentlige anskaffelser følges, f.eks. ved å etablere rutiner 

og retningslinjer for anskaffelser og kontrollere om gjeldende avtaler er anskaffet i samsvar 

med reglene,  

 iverksette tiltak for å sikre at habilitetsreglene håndteres av styre og administrasjon,  

 følge opp styrevedtaket om å revidere de etiske retningslinjene og sikre at dette blir gjort 

jevnlig, og 

 justere prosedyrene for varsling og klage slik at de er i tråd med krav og anbefalinger som er 

gitt, og sikrer involvering av de ansatte. 
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Kommunestyret ber om at rådmannen og styreleder i Kragerø Fjordbåtselskap IKS kommer tilbake til 

kontrollutvalget i løpet av våren 2019 med en kortfattet skriftlig og i tillegg muntlig tilbakemelding i 

møte om hvordan vedtaket er fulgt opp. 

 

Rapporten ble behandlet av Kragerø kommunestyre i deres møte 17.1.2019 sak 2/19. Kontrollutvalgets 

innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Saksopplysninger: 
Styret i Kragerø Fjordbåtselskap IKS behandlet rapporten i forkant av kommunestyrets behandling. Styret 

vedtok i sitt møte 28.11.2018 følgende dokumenter, som også følger vedlagt, på bakgrunn av rapportens 

anbefalinger: 

- Etiske retningslinjer 

- Habilitetsplakaten Kragerø Fjordbåtselskap IKS 

- Varslingsplakaten Kragerø Fjordbåtselskap IKS 

 

Styreleder oversendte et brev til selskapets representantskap, rådmannen i Kragerø kommune og 

fylkesrådmannen i Telemark fylkeskommune, som ble lagt frem sammen med rapporten til 

kommunestyrets behandling av rapporten 17.1.2019 sak 2/19. I brevet redegjør styreleder for hvordan de 

ønsker å ta tak i utfordringene rapporten viser. Styret vil: 

- vurdere å melde selskapet inn i Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet (GKI), 

- at alle ansatte og styret gjennom året skal gjennomgå lovbestemmelsene om habilitet og måten 

disse følges opp på, 

- revidere sine etiske retningslinjer og sette disse opp til behandling og gjennomgang en gang pr. 

år, og 

- gjennomføre samhandlingsmøter i løpet av høsten/vinteren med alle ansatte hvor varslingsrutiner 

og muligheter for å justere/forbedre disse drøftes. 

Videre bekrefter brevet at styreleder i løpet av våren 2019 vil komme tilbake til kontrollutvalget og eierne 

og gi en nærmere redegjørelse om hvordan vedtaket i fylkeskommunen og Kragerø kommune er fulgt 

opp. 

 

Telemark fylkeskommune og Kragerø kommune eier Kragerø Fjordbåtselskap IKS i fellesskap. Telemark 

kontrollutval behandlet oppfølgingen av selskapskontrollen i sitt møte 14.3.2019. Der fikk de seg forelagt 

de aktuelle dokumentene fra Kragerø Fjordbåtselskap IKS i tillegg til et notat fra fylkesrådmannen som 

oppsummerte de tiltakene som er iverksatt. Fylkesrådmannen vurderte tiltakene som var gjort i Kragerø 

Fjordbåtselskap IKS som tilfredsstillende. Telemark kontrollutval gjorde følgende vedtak i saken: 

 

Kontrollutvalet er nøgd med dei tiltaka som er gjennomført for å følge opp anbefalingane i rapporten og 

tek attendemeldinga til orientering. 

Kontrollutvalet har i møte fått orientering om at alle tiltaka er oppfylt, unntatt retningsliner for innkjøp. 

Kontrollutvlaet ber om å få tilsendt retningsliner for innkjøp etter reglane for offentlege anskaffingar når 

dei er vedteke av styret. 

 

Styreleder i Kragerø Fjordbåtselskap IKS Lars Stärk og rådmann Inger Lysa vil redegjøre i saken i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet anser ut fra dokumentasjonen at rapportens anbefalinger og vedtaket i Kragerø 

kommunestyre er fulgt opp, og anbefaler at kontrollutvalget gjør vedtak tilsvarende det som Telemark 

kontrollutval gjorde. 

 

Vedlegg:  

KFS Etiske retningslinjer godkjent 2018-11-27 

KFS Habilitetsplakaten godkjent 2018-11-27 

KFS Varslingsplakaten godkjent 2018-11-27 

Brev ang rapport fra Telemark Kommunerevisjon til Representantskap og rådmenn 
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Sammendrag 
 

Bestilling og bakgrunn 
Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalgene i Kragerø kommune i sak 3/18 og 

Telemark fylkeskommune i sak 8/18. Bestillingen er i samsvar med Kragerø kommunes 

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

samfunnsansvar og etikk og hvor en ønsket å se på Kragerø Fjordbåtselskap IKS.  

 

Kontrollutvalgene har bedt om svar på følgende problemstillinger: 

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

anskaffelser? 

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

 
3) Har selskapet rutiner for å håndtere habilitetsreglene? 

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

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

etiske holdninger og handlinger i selskapet? Herunder: 

a. Har eierne påsett at Kragerø Fjordbåtselskap IKS har etiske 

retningslinjer? 

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

holdninger og handlinger i organisasjonen? 

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

varsle om kritikkverdige forhold i samsvar med lovkravene? 

 

Datagrunnlaget i undersøkelsen er intervjuer, en spørreundersøkelse rettet mot 

ansatte og styret, samt gjennomgang av sentrale dokumenter. Vi har hatt 

oppstartsmøte med daglig leder og styreleder, og intervju med daglig leder, tillitsvalgt, 

ansattes representant i styret, hovedverneombudet og tidligere utpekt person1, samt 

innhentet informasjon fra de to eierne.  

 

 

 

                                                      
1 Utpekt person, er den som skal kunne gi de ansatte på fergene råd om klageadgangen, og som kan 

delta i eventuelle møter eller undersøkelser i forbindelse med behandlingen av klagen. 
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Har Kragerø Fjordbåtselskap IKS tiltak for å etterleve reglene om offentlige 

anskaffelser? 

Kragerø fjordbåtselskap IKS har noen tiltak for å etterleve reglene om offentlige 

anskaffelser. Selskapet har definert hvem som har fullmakter til å gjøre innkjøp, men 

har ikke andre rutiner eller retningslinjer, og deltar ikke i rammeavtaler. Selskapet 

kjøper anskaffelseskompetanse eksternt når de trenger det.  

 

Anskaffelser på de største innkjøpsområdene er gjort uten at anskaffelsesreglene er 

fulgt. 

   

Har selskapet fulgt anskaffelsesreglene ved kjøpet av båten Perlen? 

Kragerø fjordbåtselskap IKS hadde avtalt pris for en bestemt båt før anskaffelsen av 

Perlen ble kunngjort og gjennomført i samsvar med prosedyrekravene i 

anskaffelsesforskriften. Det er anledning til å gjøre sonderinger i markedet i forkant av 

en anskaffelse, så lenge leverandører behandles likt og en unngår at noen får et 

konkurransefortrinn. Vi mener at å avtale pris for en bestemt båt, slik Kragerø 

fjordbåtselskap gjorde, ikke kan anses som en sondering i markedet som er tillatt etter 

regelverket. Dette kan ha påvirket konkurransen.  Etter at denne uheldige situasjonen 

hadde oppstått, har selskapet etter vår vurdering gjort flere tiltak for å reparere 

skaden. 

 

Selve kunngjøringen og gjennomføring av anskaffelsen etter kunngjøring er i hovedsak 

samsvar med reglene. Kravspesifikasjonen er generelt utformet og i samsvar med 

effektiviseringsutvalgets «bestilling». Vi vil likevel peke på at ett krav som ikke framgår 

av effektiviseringsutvalgets bestilling, kan ha begrenset konkurransen unødig. Det 

gjelder kravet om at båten skulle ha fartsområde 4. Dette kravet er begrunnet med at 

man vil drive utleieaktivitet. Selskapet har anledning til å drive med slike aktiviteter, jf. 

selskapsavtalen § 4 og representantskapsvedtak 06/2014. At båten skal være egnet til 

utleieaktivitet er imidlertid ikke omtalt av effektiviseringsutvalget eller i selskapets 

strategi.  

 

Har selskapet rutiner for å håndtere habilitetsreglene? 

Selskapet har ikke rutiner for å håndtere habilitetsreglene.  

 

Foreligger det inhabilitet i forbindelse med kjøpet av Perlen? 

Vi har vurdert daglig leders inhabilitet i forhold til selger av Perlen. Vi mener at daglig 

leder ikke var inhabil i forbindelse med kjøpet av Perlen. 
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Hvordan har eierne og Kragerø Fjordbåtselskap IKS sørget for å sikre gode etiske 

holdninger og handlinger i selskapet? Herunder: 

 Har eierne påsett at Kragerø Fjordbåtselskap IKS har etiske retningslinjer? 

 Har Kragerø Fjordbåtselskap IKS truffet tiltak for å sikre gode etiske 

holdninger og handlinger i organisasjonen? 

Kragerø kommune har satt krav om at selskapet skal ha etiske retningslinjer. Det har 

ikke Telemark fylkeskommune gjort. Selskapet har etiske retningslinjer som er kjent av 

de ansatte. Retningslinjene er ikke revidert siden de ble vedtatt midlertidig i 2014. 

Styret la opp til at retningslinjene skulle bli revidert i 2015, men dette er ikke fulgt opp. 

Vi mener derfor at selskapet til en viss grad har truffet tiltak for å sikre gode etiske 

holdninger og handlinger i organisasjonen, men tiltakene er ikke tilstrekkelige når det 

gjelder å sikre et kontinuerlig arbeid med etikk.  

 

Har Kragerø Fjordbåtselskap IKS lagt til rette for at ansatte i selskapet kan varsle om 
kritikkverdige forhold i samsvar med lovkravene? 
Selskapet har tiltak for å sikre at ansatte i selskapet kan varsle i tråd med lovkravene, 

men prosedyren for varsling var ikke implementert da vi avsluttet våre undersøkelser. 

Både prosedyren for varsling av kritikkverdige forhold og prosedyren for klage etter 

skipsarbeidsloven har mangler, både i forhold til lovkrav og anbefalinger som er gitt på 

hva slike prosedyrer skal omfatte.   

 

Vi mener at: 

 Telemark fylkeskommune bør vurdere å følge opp KS sin anbefaling om å påse 

at selskapsstyrene utarbeider etiske retningslinjer. 

 Begge eierne bør vurdere å følge opp anbefalingen om å påse at selskapenes 

etiske retningslinjene blir jevnlig revidert. 

 

Vi mener at selskapet bør: 

 treffe tiltak for å sikre at reglene om offentlige anskaffelser følges, f.eks. ved å 

etablere rutiner og retningslinjer for anskaffelser og kontrollere om gjeldende 

avtaler er anskaffet i samsvar med reglene, 

 iverksette tiltak for å sikre at habilitetsreglene håndteres av styre og 

administrasjon,    

 følge opp styrevedtaket om å revidere de etiske retningslinjene og sikre at 

dette blir gjort jevnlig, og 

 justere prosedyrene for varsling og klage slik at de er i tråd med krav og 

anbefalinger som er gitt, og sikrer involvering av de ansatte. 
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Skien, 02.10.18 

Telemark kommunerevisjon IKS 

 

Vil du vite mer om Telemark kommunerevisjon IKS og forvaltningsrevisjon, se vårt 

nettsted www.tekomrev.no. Der kan du også se alle våre rapporter.  
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1 Innledning 
 

1.1 Kontrollutvalgets bestilling 
Kragerø Fjordbåtselskap IKS eies av Kragerø kommune og Telemark fylkeskommune. 

Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalgene i Kragerø kommune i sak 3/18 og 

Telemark fylkeskommune i sak 8/18. Bestillingen er i samsvar med Kragerø kommunes 

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

samfunnsansvar og etikk og hvor en ønsket å se på Kragerø Fjordbåtselskap IKS.  

 

Hjemmel for forvaltningsrevisjon i selskap følger av kontrollutvalgsforskriften § 14, jf. 

kommuneloven § 80.  

 

1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier 
Kontrollutvalgene har bedt om svar på følgende problemstillinger: 

 

7) Har Kragerø Fjordbåtselskap IKS tiltak for å etterleve reglene om offentlige 

anskaffelser? 

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

 
9) Har selskapet rutiner for å håndtere habilitetsreglene? 

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

 
11) Hvordan har eierne og Kragerø Fjordbåtselskap IKS sørget for å sikre gode 

etiske holdninger og handlinger i selskapet? Herunder: 

a. Har eierne påsett at Kragerø Fjordbåtselskap IKS har etiske 

retningslinjer? 

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

holdninger og handlinger i organisasjonen? 

 
12) Har Kragerø Fjordbåtselskap IKS lagt til rette for at ansatte i selskapet kan 

varsle om kritikkverdige forhold i samsvar med lovkravene? 

 

 

Revisjonskriteriene2 i denne forvaltningsrevisjonen bygger i hovedsak på følgende 

kilder: 

                                                      
2 Revisjonskriterier er de regler og normer som gjelder innenfor det området vi skal undersøke. 

Revisjonskriteriene er grunnlaget for revisors analyser, vurderinger og konklusjoner. Revisjonskriteriene 

er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere samsvar, avvik eller svakheter. 
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• lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (koml) 

 lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskap (IKS-lova) 

 lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 

(arbeidsmiljøloven) 

 Lov 21. juni 2013 nr. 102 om stillingsvern mv. For arbeidstakere på skip 

(skipsarbeidsloven) 

• KS’ anbefalinger for eierstyring   

• Telemark fylkeskommunes eierskapsmelding og Kragerø kommunes 

eierstyringsprinsipper 

• Selskapsavtale 

 

Kriteriene framgår under hver problemstilling i rapporten, og er nærmere omtalt i 

vedlegg 2 til rapporten.  

 

1.3 Metode og kvalitetssikring 
Denne selskapskontrollen er gjennomført av forvaltningsrevisor Anne Sæterdal og 

Kirsti Torbjørnson som oppdragsansvarlig.  

 

Datagrunnlaget i denne undersøkelsen er intervjuer, en spørreundersøkelse rettet mot 

ansatte og styret, samt gjennomgang av sentrale dokumenter. Vi har hatt 

oppstartsmøte med daglig leder og styreleder, og intervju med daglig leder, tillitsvalgt, 

ansattes representant i styret, hovedverneombudet og tidligere utpekt person3, samt 

innhentet informasjon fra de to eierne.  

 

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

 

1.4 Høring 
Utkast til rapport er sendt på høring til selskapet og eierrepresentantene i kommunen 

og fylkeskommunen, jf. kontrollutvalgsforskriften § 15. Vi har fått høringssvar fra 

selskapet, som ligger som vedlegg 1. Vi har også fått svar fra Telemark fylkeskommune, 

som ikke hadde noen merknader eller kommentarer. Høringen har ikke ført til 

endringer i rapporten.  

                                                      
3 Utpekt person, er den som skal kunne gi de ansatte på fergene råd om klageadgangen, og som kan 

delta i eventuelle møter eller undersøkelser i forbindelse med behandlingen av klagen. 
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2 Om Kragerø Fjordbåtselskap IKS 
 

 

Kragerø Fjordbåtselskap IKS er et interkommunalt selskap. Selskapet er eid av 

Telemark fylkeskommune og Kragerø kommune med en halvpart hver. Selskapet ble 

stiftet i 2012, ved at daværende Kragerø fjordbåtselskap AS ble omdannet fra 

aksjeselskap til interkommunalt selskap. Eiendeler, utstyr og ansatte ble med over i 

nytt selskap.  

 

Selskapet ledes av et styre og en daglig leder. Styret har seks medlemmer. De ansatte 

velger ett av styremedlemmene.  

 

Selskapets formål er å tjene eiernes behov for å drive allmenn tilgjengelig 

kollektivtransport med rutegående fartøy i skjærgården i Kragerø. Selskapet skal ikke 

drive rutegående virksomhet i andre geografiske områder. Selskapet har tre bilferger 

som går i rutetrafikk fra Kragerø sentrum til øyene. Det er 23 ansatte, 4 i 

administrative stillinger på land, og 19 på båtene. Selskapet sørger for skoleskyss, 

persontrafikk gjennom året og ferie/turisttrafikk om sommeren.  

 
 
 

3 Anskaffelser 
 

 Har Kragerø Fjordbåtselskap IKS tiltak for å etterleve reglene om offentlige 

anskaffelser? 

 Har selskapet fulgt anskaffelsesreglene ved kjøpet av båten Perlen? 

 

3.1 Tiltak for å følge anskaffelsesreglene 

3.1.1 Revisjonskriterier – anskaffelser 
 

 Selskapet bør ha oppdaterte retningslinjer og rutiner for anskaffelser. 

 Selskapet bør ha avklart hvem som har ansvar og fullmakt til å gjøre 

anskaffelser. 

 Selskapet bør ha eller ha tilgang til kompetanse knyttet til anskaffelser. 

 

3.1.2 Anskaffelser i selskapet 
De store anskaffelsesområdene for selskapet er drivstoff og vedlikehold. Selskapet 

kjøper drivstoff for ca. 4 – 4,2 millioner kr i året. Daglig leder opplyser at selskapet 
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tidligere brukte en rammeavtale som GKI forhandlet frem. Fjordbåtselskapet er ikke 

med i GKI, og var ikke part i denne rammeavtalen, men det volumet de brukte inngikk i 

anskaffelsen av rammeavtalen. Kragerø fjordbåtselskap IKS kjøpte drivstoff fra 

leverandøren i samsvar med rammeavtalen og med 3 øre per liter i provisjon til GKI. 

Nå har selskapet inngått avtale direkte med leverandøren, og betaler 3 øre mindre for 

drivstoffet enn om de hadde brukt rammeavtalen. Avtalen mellom Kragerø 

fjordbåtselskap AS og leverandøren varer fra mars 2016 til mars 2021. med et forbruk 

på drøye kr. 4 mill. per år, har avtalen en samlet verdi på ca. kr. 20 mill. eks. mva.   

 
Kragerø fjordbåtselskap IKS bruker Horten mekaniske til både dokking og reparasjoner. 

Oppdraget har ikke vært utlyst. Daglig leder mener at det bare er Horten mekaniske 

som har dokk som er stor nok til den store fergen. Det er muligheter i Danmark også, 

men selskapet mener at reisa dit er for risikabel, og de måtte ha hatt dispensasjon for 

å dra dit. Selskapet må også ha dispensasjon for å kjøre til Horten, men risikoen for 

lang liggetid på grunn av vær er mye mindre enn ved å dra til Danmark. Tidligere 

kjøpte fjordbåtselskapet vedlikeholdet av de mindre fergene hos andre, men prisen ble 

bedre da de gjorde avtale om vedlikehold av alle tre ferjene hos samme leverandør. 

Derfor gjøres alt vedlikehold og dokking nå i Horten. Omfanget på vedlikehold varierer. 

Det er en fast femårs syklus, og kostnaden er noen hundre tusen enkelte år og flere 

millioner kroner andre år. Daglig leder mener at de undersøkte priser på dokking i 

2015, og har dokumentasjon av dette. Vi har ikke etterspurt denne dokumentasjonen. 

Det foreligger ikke anskaffelsesprotokoll i henhold til regelverket som viser disse 

vurderingene og beslutningene. 

 

3.1.3 Retningslinjer og rutiner - praksis 
Selskapet har ikke innkjøpsreglement eller retningslinjer for innkjøp, bortsett fra en 

fullmaktsmatrise, som viser hvem i selskapet som har fullmakt til hva. Matrisen viser 

blant annet hvem som har fullmakter til å gjøre innkjøp.  

 

3.1.4  Roller og ansvar 
Daglig leder har ansvar for innkjøp, og opplyser at fullmaktmatrisen stort sett blir fulgt. 

Unntaksvis kan det skje at reservedeler blir kjøpt inn utenom rutinen i helger, dersom 

det ikke er ansatte med fullmakt på jobb. Da blir daglig leder orientert om dette. 

 

3.1.5 Kompetanse og bistand 
Daglig leder har vært på noen temamøter i regi av NHO om offentlige anskaffelser, og 

ønsker noe mer grunnleggende opplæring.  
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Kragerø Fjordbåtselskap IKS har vurdert å delta i GKI og GKIs rammeavtaler, men 

mener at det er for kostbart.  

   

Ved større anskaffelser leier selskapet inn kompetanse, f.eks. kjøpte de bistand fra 

Mercell ved anskaffelse av hurtigbåt. De har ikke rammeavtale om dette, men 

anskaffer tjenesten fra gang til gang. Avtalen med Mercell ble inngått etter forespørsel 

til tre aktører, og gjelder anskaffelsesbistand ved kjøp av hurtigbåt. Total pris for 

Mercells bistand var kr. 27 000.  

  

3.2 Vurdering av tiltakene 

3.2.1 Retningslinjer og rutiner - praksis 
Kragerø Fjordbåtselskap IKS har ikke retningslinjer eller rutiner for anskaffelser, 

bortsett fra fullmaktsmatrisen. Fra 1.1.2017 plikter selskapet å ha egnede/skriftlige 

rutiner for å sikre at samfunnsansvar4 (miljø og menneskerettigheter) blir vurdert og 

ivaretatt ved anskaffelser, jf. gjeldende anskaffelseslov § 5, første ledd og lovens 

forarbeider. 

 

Selskapet deltar ikke i felles rammeavtaler. Det innebærer at de må gjøre hver enkelt 

anskaffelse i samsvar med de kravene som gjelder for det aktuelle kjøpet, eventuelt 

inngå egne rammeavtaler. Det ligger utenfor vårt oppdrag å undersøke og vurdere 

andre anskaffelser enn kjøpet av hurtigbåt. Vi vil likevel peke på at selskapet har egne 

rammeavtaler både på drivstoffkjøp og kjøp av vedlikeholdstjenester. Disse avtalene 

har høye verdier, godt over terskelverdiene i anskaffelsesforskriften, og skulle etter 

hovedregelen vært kunngjort i EØS-området. Avtalene er anskaffet uten at aktuelle 

prosedyreregler i anskaffelsesforskriften del I og III er fulgt. Avtalen om drivstoffkjøp 

har en lang varighet (5 år mot hovedregel om 4 års varighet). Selskapets beslutninger 

om og begrunnelser for å anskaffe drivstoff og vedlikeholdstjenester uten å følge 

foreskrevne anskaffelsesprosedyrer er ikke dokumentert ved protokoll 

slikanskaffelsesforskriften krever. Etter gjeldende regler kan oppdragsgiver ilegges 

gebyr på inntil 15% av anskaffelsens verdi for ulovlige direktekjøp. 

 

3.2.2 Roller og ansvar 
Roller og ansvar for anskaffelser i selskapet er klart plassert. 

 

                                                      
4 Difi har informasjonsmateriell for etablering av slike rutiner på nettstedet anskaffelser.no: 

https://www.anskaffelser.no/samfunnsansvar/sosialt-ansvar/egnede-rutiner-krav-til-fremme-

grunnleggende-menneskerettigheter  
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3.2.3 Kompetanse og bistand 
Kragerø Fjordbåtselskap IKS er et lite selskap som regelmessig vil ha behov for å gjøre 

større anskaffelser. Det er krevende for et lite selskap å ha oversikt over 

anskaffelsesreglene, ut over de helt grunnleggende kravene. Det er trolig mest 

hensiktsmessig at selskapet knytter til seg relevant ekstern bistand/rådgivning om 

anskaffelser for å ivareta dette. Selskapet skaffer nå bistand til anskaffelser ved behov. 

 

3.3 Anskaffelsen av Perlen 
 

3.3.1 Bakgrunn for anskaffelsen 
Over tid har Telemark fylkeskommune ønsket å redusere kostnadene til 

kollektivtransporten i Kragerøskjærgården. I februar 2014 fikk Kragerø Fergeselskap 

IKS nytt styre. Det nye styret nedsatte et effektiviseringsutvalg i mars 2014, med 

referanse til vedtak i representantskapssak 5/14. Utvalget bestod av daglig leder og 

fire medlemmer fra styret, blant andre styreleder og nestleder. Det foreligger en 

rapport fra effektiviseringsutvalget. Vi har fått opplyst at rapporten er fra 12.06.14. 

Rapporten omhandler flere tiltak, blant annet anbefales det at selskapet kjøper en 

hurtiggående passasjerbåt med 30-50 passasjerplasser. I rapporten framgår følgende 

krav til en slik båt: 

- Tilnærmet universelt utformet 

- Åpning i baug og hydraulisk landgang med bredde for rullestol og sikker 

landgang for skolebarn 

- Mulighet for om bord/ilandstigning fra siden 

- Godkjent innendørs salong og helst noe utedekk 

- Toalett for HC 

- Transporthastighet ca. 25 knop 

- Max 2 manns betjent 

 

Høsten 2014 jobbet effektiviseringsutvalget videre og rapporterte til styret underveis. 

Representantskapet ble informert 12.11.14 i sak 20/2014 om arbeidet som ble gjort 

med transportutstyr, deriblant kjøp av hurtigbåt. Representantskapet tok 

orienteringen til etterretning og ba selskapet jobbe videre med saken. 

 

I sak 09/2015 vedtok selskapets styre en strategiplan hvor gjennomgang av selskapets 

transportmateriell var et av hovedpunktene. Det går fram av strategiplanen at man vil 

utrede et prosjekt for å kjøpe hurtiggående passasjerbåt med plass til ca. 50 personer. 

Ifølge strategiplanen vil dette blant annet gi mulighet for nye anløpssteder uten 

ekstrakostnad, og gi sikker transport av skoleelever, pasienttransport, TT-kjøring (ref. 

selskapsavtalen). I følge strategien skulle markedet for kjøp/leie kartlegges i første 
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halvår av 2015. Strategiplanen ble lagt fram for representantskapet, som støttet 

styrets videre arbeid med strategien, jf. representantskapssak 06/2015.  

 

På et samarbeidsmøte med fylkeskommunen i mai 2015 fikk selskapet informasjon om 

at selskapet allerede i 2015 kunne søke fylkeskommunen om investeringsstøtte til å 

kjøpe en hurtiggående passasjerbåt. Selskapet søkte om investeringsstøtte på kr 7,5 

mill. til hurtiggående passasjerbåt i mai 2015. Det går fram av søknaden at flere ulike 

løsninger har vært vurdert, og at en så det som mest hensiktsmessig med en 

hurtiggående passasjerbåt med plass til ca. 50 passasjerer. Selskapet opplyste i 

søknaden at en slik båt kan trafikkere et rutenett som supplement til bilferje på flere 

av avgangene, og kan redusere behovet for innleie av taxibåt til kveldsruter og 

skoleskyss m.m. I søknaden gjorde selskapet rede for investeringsbehov og leveringstid 

ved kjøp av ny båt sammenliknet med investeringsbehov ved kjøp av en tilgjengelig 

brukt båt fra 2007 (Perlen). Det framgår at ny båt ville koste ca. 16 mill. og ha en 

leveringstid på tre år, mens den aktuelle brukte båten kostet ca. 7,5 mill.  

 

I juni 2015 i sak 48/15 bevilget hovedutvalg for samferdsel i Telemark fylkeskommune 

støtte til en halvdel av kjøpesummen for ny båt, maksimalt kr. 3,75 mill. Det går fram 

av fylkeskommunens saksutredning at pris på den hurtigbåten som selskapet ønsket å 

kjøpe ikke var endelig fastsatt. I saksutredningen står det at Vestviken 

kollektivtransport påpeker at det er mange fordeler med hurtigbåt, men at man vil ha 

utfordringer i perioder med islegging. Det går videre fram at Kragerø fjordbåtselskap 

IKS viser til at det er sjelden at hele skjærgården er islagt samtidig. Vilkår for tildelingen 

er at selskapet og Kragerø kommune bidrar med hver sin del for å finansiere kjøpet, og 

at kjøpet skal redusere framtidig årlig driftstilskudd fra fylkeskommunen tilsvarende 

effektiviseringsgevinsten. Det er ikke satt tidsfrist for investeringen i vedtaket.  

 

Styret ble orientert om tilskuddet i telefonmøte 1. juni 2015, jf. styresak 16/2015.  

 

De ansatte ble orientert om planene for kjøp av hurtigbåt (Perlen) på allmøte 3. juni. 

De ansatte på fergene henvendte seg til styret 15. juni 2015 med innvendinger mot 

planene om å kjøpe hurtigbåt og mot den aktuelle båttypen.  

 

I styremøte 16. juni 2015, sak 21/2015 ble styret orientert om at det var en aktuell båt 

som kunne kjøpes, at kjøpesum var avtalt og båten var ferdig klasset for 10 år. 

Henvendelsen fra de ansatte ble også lagt fram og drøftet i denne saken. Styret vedtok 

at daglig leder i samarbeid med tillitsvalgte skulle legge en plan for involvering av 

medarbeidere i den videre prosessen. Styret sier i vedtaket at det er behov for en 

sterkere forankring i organisasjonen av beslutningen om å kjøpe hurtigbåt. Tillitsvalgt 

opplyser at det ble nedsatt et utvalg der de ansatte var representert, men at de ansatte 
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trakk seg i det andre møtet fordi de opplevde at de fleste avgjørelser allerede var blitt 

tatt. Vi har ikke undersøkt nærmere hvordan vedtaket om involvering er fulgt opp. 

Styret vedtok også at daglig leder skulle avklare om det var andre hurtiggående 

passasjerbåter som burde vurderes og avklare de juridiske forholdene rundt 

anskaffelsen. Dette skulle gjøres innen august 2015.   

 

Daglig leder, utpekt person/driftsleder, en maskinist og en av selskapets skippere dro 

til Stavanger 24. juni 2015 for å få demonstrert to båter, en katamaran og den 

hurtigbåten som nå heter Perlen. Daglig leder opplyser at han også var i kontakt med 

selskapet J. Gran & co AS Shipbrokers for å sjekke markedet for andre båter.  

 

Formålet med reisen til Stavanger var å innhente informasjon for å velge hva slags 

båttype man burde ha – om man skulle gå for en katamaran eller den aktuelle 

hurtigbåten (Perlen). Det ble skrevet en rapport fra turen. I rapporten er konklusjonen 

at en først bør kjøpe en hurtigbåt av samme type som Perlen, og etter hvert investere i 

en katamaran, når en ser hvordan hurtigbåt fungerer i skjærgården. Etter turen til 

Stavanger var planen å kjøpe Perlen, slik at de kunne få en hurtigbåt raskt i drift.  

 

Resultatet av kartleggingen og de juridiske avklaringene ble rapportert til styret 25. 

august 2015 i sak 28/2015. Det ble vurdert at Kragerø fjordbåtselskap IKS ikke kunne 

kjøpe båten uten å gjennomføre konkurranse i samsvar med anskaffelsesreglene.  

Konkurranse ble deretter gjennomført, se pkt. 3.3.3. Det var ny rapportering til styret 

etter gjennomført konkurranse, og styret anbefalte 21. september 2015 i sak 31/2015 

at Perlen kunne kjøpes. Daglig leder og styreleder fikk fullmakt til å gjennomføre 

kjøpet. I saken blir kjøp av hurtigbåt blir omtalt som en pilot. Man skal sikre 

dokumentasjon av erfaringer og fremskaffe et godt beslutningsgrunnlag for videre 

prosess. Styret ber om at tillitsvalgte blir involvert i arbeidet og at daglig leder legger 

frem en plan for dette i neste møte. Vi har ikke undersøkt om dette er fulgt opp. 

Tillitsvalgt har opplyst at det skulle være en årlig evaluering, men at de ansatte ikke har 

vært involvert i dette.  

 

 

3.3.2 Revisjonskriterier – anskaffelsen av Perlen 
 

 Kunngjøring av konkurransen og valgt konkurranseform skal være i samsvar 

med kravene i anskaffelsesforskriften del III.  

 Konkurransegrunnlaget skal ha en kravspesifikasjon som viser hva som skal 

anskaffes, med beskrivelse av funksjonskrav og spesifikasjoner i samsvar med 

anskaffelsesforskriften § 17-3. 
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 Det skal føres anskaffelsesprotokoll som beskriver alle vesentlige forhold og 

viktige beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen, i samsvar med 

anskaffelsesforskriften vedlegg 4. 

 

3.3.3 Fakta om anskaffelsesprosessen 

Kunngjøring og konkurranseform 
Før en anskaffelse kunngjøres, skal oppdragsgiver anslå anskaffelsens verdi. Formålet 

med det er blant annet å avgjøre hvilke prosedyreregler som gjelder for anskaffelsen.  

Verdien av anskaffelsen av hurtigbåt er anslått til maksimalt 7,5 mill. Daglig leder 

opplyser at bakgrunnen for dette prisanslaget var kjøpesummen for den båten man 

kjente til som var tilgjengelig, og dessuten satte vedtaket om tilskudd fra 

fylkeskommunen en ramme for hva man hadde råd til å kjøpe. 

 

Anskaffelsen ble kunngjort 4. august 2015 på Doffin og TED, med referanse til 

anskaffelsesforskriften del I og III. I kunngjøringen beskrives anskaffelsen som kjøp av 

hurtiggående passasjerbåt for 45-50 passasjerer. Kontrakt skal tildeles til det 

økonomisk mest fordelaktige tilbudet i henhold til kriterier fastsatt i 

konkurransegrunnlaget. Vekting mellom pris og kvalitet er oppgitt til 40% for pris og 

60% for kvalitet. Tilbudsfrist er satt til 15. september 2015 kl. 12.00, og alle tilbud skal 

leveres til Mercell Norge AS.  

 

Anskaffelsen er kunngjort som åpen anbudskonkurranse.  

 

Konkurransegrunnlag – kravspesifikasjonen  
Det framgår av kravspesifikasjonen at båten skal tilfredsstille kravene for sertifisering 

for passasjerbåt for transport av inntil 45-50 passasjerer og mindre gods. Maksimal 

lengde skal være 14,99 meter, og den skal være godkjent i fartsområde 45. I det 

området båten skal trafikkere i rutetrafikk, kreves det fartsområde 1 og 2. Med 

fartsområde 3 kan båten gå litt videre, f.eks. til Langesund. Fartsområde 4 betyr at 

båten kan gå utaskjærs, dvs at den kan gå til Risør og sørover. Fartsområde 4 er et 

høyere fartsområde enn det som kreves for å gå i skjærgården i Kragerø. 

Kravet om fartsområde har ikke betydning for båtens egenskaper knyttet til islagt sjø. 

Kravet i konkurransegrunnlaget om at båten skal være godkjent for fartsområde 4 er 

begrunnet med at selskapet ønsker å kunne leie ut båten til eventer o.l. Selskapet har 

                                                      
5 Fartsområdene går i 1-4, og angir hva slags farvann båten er godkjent for. Fergene i Kragerø er i 

fartsområde 1-2. Fartsområde 4 er et høyere fartsområde enn det som kreves for å gå i skjærgården i 

Kragerø. 
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anledning til å drive med slike aktiviteter innenfor rammene av 

representantskapsvedtak 06/2014, jf. selskapsavtalen § 4.6 Dette behovet framgikk 

ikke av utredningen fra effektiviseringsutvalget. Utleieaktivitet er heller ikke omtalt i 

selskapets strategi.  

 

Ifølge konkurransegrunnlaget må båten må videre være godkjent som passasjerbåt av 

norske myndigheter, og forutsettes levert med spesifikasjoner i henhold til norsk 

lovgivning. Videre er det blant annet stilt krav om at skroget skal være 

glassfiber/sandwich materiell, det skal være to motorer minst 450 HK av kjent merke 

med maks. 10 000 driftstimer etter skifte, hydraulisk landgang i baug og hydraulisk 

eller fjærbelastet landgang i side. Båten skal være klasset og maks. 10 år ved levering. 

Ønsket leveransetidspunkt er 14 dager etter inngått kontrakt. 

 

Gjennomføring og anskaffelsesprotokoll 
Det kom inn ett tilbud fra Helgøy Skyssbåt AS, og Perlen (Helgøy Princess) ble kjøpt for 

kr 7 mill. Båten var totalrestaurert i 2011, med nye motorer etter brann.  

 

Søsterbåten til Perlen, Fjordbuen, lå ute for salg til ca. 5,5 mill. kr i juni 2015. Ifølge 

daglig leder hadde denne båten på det tidspunktet et omfattende restaureringsbehov 

og et maskineri som har gått vesentlig mer enn Perlen. Prisantydningen ble senere satt 

ned til kr. 3,8 mill, og båten ble da solgt for 3,5 mill. Daglig leder opplyser at båten gikk 

rett i dokk og fikk full overhaling og oppussing. Denne båten lå ute for salg under 

navnet West Scandic for ca. kr. 6,2 mill i november 2017. Fjordbuen/West Scandic har 

fartsklasse 3, og var dermed ikke kvalifisert for i konkurransen, jf. 

konkurransegrunnlaget.   

 

Det foreligger protokoll for anskaffelsen. Den protokollen vi er forelagt er ikke datert 

eller signert.  

 

Protokollen viser kontraktens gjenstand, tildelingskriterier, frister, datoer og 

dokumenter knyttet til anskaffelsen. Videre gis det informasjon om åpning av tilbud, at 

det kom inn ett tilbud, og hvem den aktuelle tilbydere var. I protokollen er det en 

oversikt over 16 leverandører som var invitert til å gi tilbud eller som hadde bedt om å 

få tilgang til kunngjøring og konkurransegrunnlaget.  Protokollen inneholder også en 

vurdering av om den ene tilbyderen skulle avvises, og en vurdering av om 

kvalifikasjonskravene, priskriterium og spesifikasjoner er oppfylt. Til slutt viser 

protokollen at kontrakt er tildelt til Helgøy Skyssbåt AS.   

                                                      
6 Vi har ikke undersøkt eller vurdert om Kragerø fjordbåtselskap har organisert utleieaktiviteten slik at 

det ikke oppstår ulovlig kryssubsidiering av økonomisk aktivitet. 
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3.4 Vurdering av anskaffelsen av Perlen 

Kunngjøring av anskaffelsen 
Kragerø Fjordbåtselskap IKS sonderte markedet og hadde en avtalt kjøpesum for en 

bestemt båt før anskaffelsen ble kunngjort, se pkt. 3.3.1. Det er anledning til å gjøre 

sonderinger i markedet i forkant av en anskaffelse, så lenge leverandører behandles 

likt og en unngår at noen får et konkurransefortrinn. Vi mener at å avtale pris for en 

bestemt båt, slik Kragerø fjordbåtselskap gjorde, ikke kan anses som en sondering i 

markedet som er tillatt etter regelverket. Dette kan ha påvirket konkurransen.  Når 

denne uheldige situasjonen hadde oppstått, har selskapet etter vår vurdering gjort 

flere tiltak for å reparere skaden. 

 

Etter styresak 28/2015 er anskaffelsen kunngjort i samsvar med dagjeldende forskrift. 

Valgt anskaffelsesprosedyre er også i samsvar med forskriften.  

 

Konkurransegrunnlaget 
I konkurransegrunnlaget er det blant annet opplyst om hva som skal anskaffes, valgt 

prosedyre, frister og vekting av tildelingskriteriene. Det er stilt flere krav til ytelsen, 

med teknisk spesifikasjon til skrog, motorkraft, størrelse, passasjertall og fartsklasse. 

Alle krav er generelt utformet som ytelses- eller funksjonskrav, jf. 

anskaffelsesforskriften § 17-3, fjerde ledd b).   

 

Anskaffelsen ble kunngjort i samsvar med anskaffelsesreglene. Kravspesifikasjonen er i 

hovedsak i samsvar med de kravene som framgår av effektiviseringsutvalgets 

utredning i 2014 når det gjelder passasjertall, størrelse og ilandstigningsmuligheter og 

er generelt utformet, slik at konkurransen ikke begrenses.  

 

På ett område er det stilt krav som etter vår vurdering kan begrense konkurransen. 

Det gjelder kravet om at båten skal ha fartsområde 4. Eksempelvis hadde søsterskipet 

til Perlen, som fantes i markedet på det aktuelle tidspunktet, fartsområde 3, og kunne 

ikke deltatt i konkurransen.  

 

Krav om hurtig leveranse kan sannsynligvis begrense markedet. Kravet om hurtig 

levering er begrunnet med at det var et reelt behov selskapet hadde, for å rekke å 

gjennomføre pålagt opplæring av mannskap, slik at båten kunne komme i rutetrafikk 

til planlagt tid. 
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Gjennomføring og anskaffelsesprotokoll 
Anskaffelsesprosessen er gjennomført i samsvar med kravene i anskaffelsesforskriften. 

Det er ført protokoll for anskaffelsen i samsvar med kravene i anskaffelsesforskriften 

vedlegg 4,7 som gjaldt på anskaffelsestidspunktet for anskaffelser over kr 500 000 eks. 

mva.  

 

4 Habilitet 
 

 Har selskapet rutiner for å håndtere habilitetsreglene? 

 Foreligger det inhabilitet i forbindelse med kjøpet av Perlen? 

 

4.1 Revisjonskriterier habilitet 
 

 Selskapet bør ha rutiner for å forebygge, identifisere og håndtere mulige 

habilitetskonflikter. 

 Den som er inhabil skal ikke delta i forberedelse og avgjørelse av saken. 

 

4.2 Rutiner om habilitet 
Selskapet har ikke skriftlige rutiner for klarlegging og håndtering av spørsmål om 

habilitet. Styret har ikke drøftet eller kartlagt risiko for inhabilitet i styret på generelt 

grunnlag. Administrasjonen har ikke drøftet eller kartlagt risiko for inhabilitet i 

administrasjonen. Daglig leder og styreleder opplyser at det ikke har vært noen saker i 

styret der habilitet har vært tema.  

 

Styremedlemmene er ikke registrert i styrevervregisteret.  

 

4.3 Vurdering av rutinene  
Selskapet har ikke tiltak for å forebygge, identifisere og håndtere mulige 

habilitetskonflikter.  

 

4.4 Inhabilitet ved kjøp av Perlen? 
Her har vi undersøkt daglig om daglig leder i Kragerø fjordbåtselskap har vært inhabil i 

forbindelse med kjøpet av Perlen. Vi bygger på den informasjonen som daglig leder 

Inge O. Rønning har gitt, og søk i offentlige register. Vi har undersøkt habiliteten i 

                                                      
7 Nærmere beskrevet i vedlegg 2 til rapporten. 
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forhold til selger av båten. Vi har ikke undersøkt om det kan foreligge inhabilitet for 

andre personer i forbindelse med kjøpet.  

 

Perlen er kjøpt av Helgøy Skyssbåt AS. Daglig leder i Helgøy Skyssbåt AS er Trond 

Helgøy. Selskapet eies av Helgøy Holding AS (80%) og av Trond og Kristen Helgøy, som 

eier 10 % hver. Helgøy Holding AS eies av Jon Arne Helgøy, som også er daglig leder og 

styreleder der.  

 

Inge O. Rønning opplyser at han har møtt Jon Arne Helgøy tidligere. Han solgte en 

landbruksmaskin til Helgøy på 80/90-tallet.  Maskinen ble solgt fra firmaet Rønning 

Maskin AS, som Inge O. Rønning eide på denne tiden. Han opplyser at Helgøy var en av 

ca. 12 000 kunder som Rønning Maskin AS hadde. Rønning har møtt Helgøy en eller to 

ganger seinere i forbindelse med salg og service av landbruksmaskiner i Ryfylke. Han 

har ikke hatt kontakt med Helgøy ut over dette, og de to har aldri vært venner. 

Kjennskapen til Helgøy har Rønning opplyst styret om muntlig. 

 

Rønning opplyser at han ikke kjenner noen av de andre interessentene i selskapet 

Helgøy Skyssbåt AS.  

 

Ved internettsøk i Proff.no og liknende finner vi ingen relasjoner mellom Rønning og 

disse personene.  

 

4.5 Vurdering av habilitetsspørsmålet 
Daglig leders habilitet må vurderes i forhold til forvaltningsloven § 6. Rønning er ikke 

selv part i saken, eller er i slik relasjon til selger av Perlen at han blir inhabil 

forvaltningsloven § 6 første ledd.  

 

Daglig leder kan være inhabil etter fvl. § 6 andre ledd, dersom det foreligger «særegne 

forhold» som egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet. Ved vurderingen av om det 

foreligger inhabilitet etter andre ledd. skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken 

kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for den som forbereder eller avgjør saken 

eller noen som han/hun har nær personlig tilknytning til. 

 

For at kjennskap, vennskap og tidligere felles forretningsvirksomhet skal medføre 

inhabilitet, må det noe «særegent» til. Det medfører f.eks. ikke inhabilitet om man har 

vært arbeidskollegaer eller sittet i samme styre tidligere. Det må i så fall foreligge 

bindinger eller andre forhold i tillegg til dette, som er egnet til å påvirke upartiskheten.  

 

Mellom Rønning og selger av båten har det vært en kundekontakt til bake i tid. En slik 

relasjon fører i utgangspunktet ikke inhabilitet. Vi mener at kundeforholdet og senere 
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kontakt mellom Rønning og selger av båten, slik Rønning har beskrevet det, er for 

sporadisk og for gammelt til at det blir et særegent forhold. Vi kan ikke se at dette 

medfører inhabilitet hos daglig leder i saken om kjøp av båt. 

 

 

 

 

 

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

holdninger og handlinger i selskapet? Herunder: 

 Har eierne påsett at Kragerø Fjordbåtselskap IKS har etiske retningslinjer? 

 Har Kragerø Fjordbåtselskap IKS truffet tiltak for å sikre gode etiske 

holdninger og handlinger i organisasjonen? 

 

5.1 Revisjonskriterier 
 

Vi har følgende revisjonskriterier: 

 Eierne bør påse at selskapsstyrene utarbeider og jevnlig reviderer etiske 

retningslinjer for selskapsdriften.  

 Selskapet bør ha skriftlige etiske retningslinjer som blir jevnlig revidert. 

 De etiske retningslinjene bør være kjent for dem de gjelder. 

 Retningslinjene bør beskriv reaksjoner ved brudd på retningslinjene.  

 

5.2 Arbeid med etikk i selskapet 
Fylkeskommunen har ikke satt krav om at selskapene skal ha etiske retningslinjer i sin 

eierskapsmelding, og det er heller ikke krav til selskapene i fylkeskommunens etiske 

retningslinjer. I eierskapsmeldingen er det satt krav om at alle som påtar seg styreverv 

for fylkeskommunale selskaper skal registrere vervene i styrevervregisteret.  

 

I Kragerø kommunes eierstyringsprinsipper står det at kommunens etiske 

retningslinjer skal ligge til grunn for den virksomhet som utøves i de selskap 

kommunen som har eierinteresser i og at det skal være åpenhet knyttet til selskapets 

virksomhet. Det står videre at selskapene skal være seg bevisst sitt samfunnsansvar, og 

særlig vektlegge arbeid mot misligheter og korrupsjon, effektiv ressursbruk ved 

anskaffelser, høy standard på arbeid med helse, miljø og sikkerhet, likestilling og 

mangfold samt samfunnssikkerhet. Kommunen forventer at selskaper der kommunen 
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har eierandeler, har nulltoleranse for korrupsjon og er åpne om dilemmaer knyttet til 

korrupsjon, interessekonflikter og inhabilitet. Strenge krav til åpenhet og offentlighet 

er et effektivt virkemiddel mot korrupsjon. Kommunestyret har anmodet kommunalt 

eide selskaper om at de innfører tilsvarende etiske retningslinjer som kommunen selv 

har. 

 

Eierne er spurt om de har noen tiltak for å følge opp at selskapet har etiske 

retningslinjer. Fra fylkeskommunen har vi fått opplyst at fylkeskommunen har satt krav 

om at det utarbeides instruks for styret. I en slik instruks er det tenkt at bl.a. etiske 

retningslinjer omfattes. Utover det, har ikke fylkeskommunen noen tiltak for å følge 

opp om selskapet har etiske retningslinjer. 

 

Kragerø kommune opplyser at kommunestyret vedtok kommunens etiske 

retningslinjer 19.11.2009. Vedtaket ble gjort kjent for samtlige kommunalt eide selskap 

i 2009, men kommunen vet ikke om vedtaket fra 2009 ble gjort kjent for IKSet da 

aksjeselskapet ble avviklet og det interkommunale selskapet ble opprettet.  

 

Kragerø kommune sine eierstyringsprinsipper ble vedtatt 04.02.16. Utskrift av 

eierstyringsprinsippene ble i etterkant sendt til de selskaper kommunen er eier av eller 

medeier i. Kragerø kommune har satt krav om etiske retningslinjer 

eierstyringsprinsippene, men har ikke hatt tiltak utover det for å følge opp at selskapet 

har etiske retningslinjer. 

 

Daglig leder opplyser at han har fått eiermelding/eierstyringsprinsipper fra de to 

eierne etter forespørsel i 2017.  

 

Selskapsavtalen til Kragerø fjordbåtselskap omtaler ikke etikk eller etiske retningslinjer.  

 

Selskapet har etiske retningslinjer som sist ble behandlet av styret 11.03.14 i sak 

11/2014. Styret fattet da følgende vedtak: 

 

Etiske retningslinjer godkjennes midlertidig med de innspill som kom frem under 
møtet. Retningslinjene revideres innen ett år. Vedleggene som det er henvist til i 
dokumentet ble ikke behandlet. Etiske retningslinjer vedlegges protokollen. 

 

Retningslinjene har ikke vært revidert eller tatt opp i styret etter dette. 

 

Selskapets etiske retningslinjer er sammenfallende med Kragerø kommunes på mange 

punkt, men det er også noen forskjeller. Kommunen har en egne deler om habilitet og 

åpenhet i sine retningslinjer, der det slås fast at det blir sett på som positivt at ansatte 

varsler om kritikkverdige forhold. Det er ikke noe tilsvarende i selskapets retningslinjer. 



15/19 Oppfølging av selskapskontroll Kragerø Fjordbåtselskap IKS - Kragerø - 17/13334-33 Oppfølging av selskapskontroll Kragerø Fjordbåtselskap IKS - Kragerø : Rapport selskapskontroll Kragerø fjordbåtselskap IKS

Kragerø Fjordbåtselskap IKS – Kragerø kommune og Telemark Fylkeskommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS      www.tekomrev.no  

16 

 

De etiske retningslinjene er sendt ut til ansatte som et rundskriv, som alle skal signere 

på at de har fått og lest. Retningslinjene ligger også i en egen informasjonsperm om 

bord i båten. Alle vi har intervjuet mente at de har fokus på arbeid med etikk i 

selskapet, men enkelte trakk fram at det var vanskelig å få en felles arena der alle kan 

diskutere og få samme informasjon. De vi har intervjuet har trukket frem billettering 

som ett område som kan være etisk utfordrende. Dette er noe styret har hatt fokus på, 

og som de som vi har intervjuet også påpeker at er jobbet med. Det er blant annet 

laget rutiner for oppgjør og for bruk av frikort. Noen har også nevnt det at selskapet 

forvalter offentlige midler og at selskapet har et samfunnsoppdrag. Ifølge tillitsvalgt 

var ble det arbeidet med etikk når selskapet endret selskapsform.  

 

Svarene i spørreundersøkelsen viser at et klart flertall av de ansatte kjenner de etiske 

retningslinjene godt og vet hvor de skal finne dem., Noen få som har oppgitt at de ikke 

kjenner retningslinjene og ikke vet hvor de finnes.  

 

De fleste styremedlemmene sier at de kjenner retningslinjene og vet hvor de kan finne 

dem. Alle som har svart mener at styret har fokus på selskapets arbeid mot uetisk 

adferd og korrupsjon. Et styremedlem sier at det har vært en åpen diskusjon om kjøpet 

av Perlen ble gjort etter gjeldende regelverk. Alle de faste medlemmene i styret oppgir 

at de har diskutert etiske problemstillinger i styret, og noen sier at de selv har  tatt opp 

etisk vanskelige situasjoner i styret. 

 

Litt over halvparten av de ansatte har deltatt i diskusjoner på jobb om etiske 

problemstillinger som er relevant for jobben, men det er færre som selv tatt opp etisk 

vanskelige situasjoner som har oppstått. Mange av de ansatte mener at de kan snakke 

om etisk vanskelige situasjoner på arbeidsplassen. Det er 10 % som mener at de i svært 

liten grad kan snakke om etisk vanskelige situasjoner på arbeidsplassen. Noen få har 

kommentert at det er lettere å snakke med kollegaer enn ledelsen. 

 

Rundt halvparten av alle som har svart (ansatte og styremedlemmer) oppgir at de har 

sett/opplevd etisk vanskelige situasjoner. Spørsmålet var ikke tidsavgrenset, og det er 

kommentert at situasjonene en har opplevd skjedde under tidligere daglig leder. Blant 

de som har sett/opplevd etisk vanskelige situasjoner, var det over halvparten som 

opplevde at situasjonen i mindre grad ble håndtert på en god måte. På spørsmål om en 

har sett/opplevd kritikkverdige forhold siste to år er det veldig få som har svart ja.  

 

De etiske retningslinjene har en egen del om brudd på retningslinjene. Her står det at 

brudd på retningslinjene skal følges opp av administrasjon/styret i henhold til gjelder 

lover og avtaleverk. Ansatte som får kjennskap til forhold som er i strid med lov eller 
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selskapets standard for etikk, plikter å informere sin overordnede eller varsle i henhold 

til retningslinjer for varsling. Daglig leder opplyser at de ikke har hatt noen saker der 

det har vært brudd på retningslinjene. 

 

Styrets årsberetninger har ikke omtale av selskapets arbeid med etikk/å sikre en høy 

etisk standard i virksomheten. Kommunene er pålagt å ha med slik omtale i sine 

årsberetninger, men det er ikke tilsvarende krav til interkommunale selskap. 

 

 

5.3 Revisors vurdering  
Kragerø kommune har tiltak for å sikre at selskap de eier har etiske retningslinjer. Vi 

kan ikke se at fylkeskommunen har dette. Selskapet har utarbeidet etiske 

retningslinjer, selv om disse i utgangspunktet var midlertidige. Selskapet har ikke sikret 

at de etiske retningslinjene blir revidert jevnlig, slik KS anbefaler, og har heller ikke 

fulgt opp eget styrevedtak om å revidere retningslinjene innen ett år etter at de ble 

vedtatt i 2014. 

 

De etiske retningslinjene er i hovedsak kjent blant de ansatte og styret. Ordningen med 

at retningslinjene ligger tilgjengelig på alle båtene, er etter vår vurdering et godt tiltak 

for å gjøre dem kjent blant ansatte. Men det kan være en indikasjon på at ansatte ikke 

i tilstrekkelig grad er oppmerksom på etiske problemstillinger de møter i eget arbeid, 

når rundt halvparten ikke har deltatt i diskusjoner om etiske problemstillinger, For å 

sikre gode etiske handlinger og holdninger er det viktig å sikre et kontinuerlig arbeid 

med dette. Selskapet bør derfor vurdere om det er ytterligere tiltak som kan 

gjennomføres. Dette kan f.eks. være å ta opp etikk er mer generelt og retningslinjene 

spesielt på personalmøter og på styremøter, og ha med en kort omtale av selskapets 

arbeid med etikk i årsmeldingen.  

 

De etiske retningslinjene har en egen del om hva om skal gjøres dersom 

retningslinjene brytes, og har dermed synliggjort sanksjonsmuligheter. Siden det ikke 

har vært brudd, kan vi ikke vurdere om sanksjonsmulighetene blir brukt. 
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6 Varsling 
 

Har Kragerø Fjordbåtselskap IKS lagt til rette for at ansatte i selskapet kan varsle om 
kritikkverdige forhold i samsvar med lovkravene? 
 

6.1 Revisjonskriterier 
Utledning av revisjonskriteriene er nærmere omtalt i vedlegg 2. De er utarbeidet på 

bakgrunn av krav i arbeidsmiljøloven og skipsarbeidsloven.8 I skipsarbeidsloven er det 

både en rett til å varsle om kritikkverdige forhold og en ordning for klage på 

skipstjenesten eller arbeidsforholdene for øvrig. 

 

Med begrepet kritikkverdige forhold menes først og fremst brudd på lover, eller brudd 

på etiske retningslinjer eller rutiner, i tillegg til brudd på alminnelige etiske standarder i 

samfunnet.9  

 

Vi har følgende revisjonskriterier: 

 Det skal være skriftlige rutiner for varsling, som omfatter: 

o En oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold 

o En forsvarlig framgangsmåte for varsling, herunder når det skal varsles, 

o En framgangsmåte for mottak, behandling og oppfølging av varsling, 

herunder:  

 sikre varsler fortrolighet og tilbakemelding på varselet, 

 hvordan varsleren er beskyttet mot gjengjeldelse,  

 at saken er forsvarlig utredet og krav om kontradiksjon, 

 hvordan virksomheten håndterer feilaktige varsler. 

 Det var være skriftlige rutiner/prosedyrer for å fremsette klager for ansatte på 

fergene i tråd med krav i forskrift. Vi ser på: 

o klagesaksgang,  

 klagen skal forsøkes løst på lavest mulig nivå, men klageren kan 

klage direkte til Sjøfartsdirektoratet, 

 klageren har rett til å være ledsaget eller representert i 

klageprosessen 

 det skal oppnevnes en eller flere kontaktpersoner på det enkelte 

skip som kan gi råd om klageadgangen, 

 prosedyren skal omfatte sjøfartsdirektoratets 

kontaktinformasjon og navn på kontaktperson, 

o at klageren er beskyttet mot gjengjeldelse, 

                                                      
8 Arbeidsmiljøloven gjelder ikke for bl.a. sjøfart.  

9 Ot.prp. nr. 84 (2005-2006), s. 50 og Prop. 115 L (2012-2013), s. 186. 
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 Varslingsrutinene skal være kjent i organisasjonen og bli fulgt opp. 

 

6.2 Fakta om varsling 
Selskapet har hatt et eget skjema for varsling av kritikkverdige forhold siden 2014, men 

dette har ikke vært brukt. Sammen med skjema, var det en beskrivelse av hva en 

rutine for intern varsling bør inneholde.  

 

I april 2018 ble det utarbeidet en egen prosedyre for varsling for selskapet, der en 

legger samme skjema til grunn. Det fremgår av prosedyren hvem den gjelder for, når 

det kan varsles og fremgangsmåte ved varsling, herunder at det kan varsles til bl.a. 

tillitsvalgt og verneombud og at varsel som gjelder daglig leder går til styreleder. Det er 

opplyst at en kan velge å varsle anonymt. Prosedyren er gjort kjent for ansatte på land, 

var ikke kjent med denne i juni 2018. Tillitsvalgt har vært involvert i utarbeidelsen av 

prosedyre for varsling/klage. Det er et eget internkontrollsystem for fergene ISM 

systemet (sikkerhetsdokumentasjonen for de seilende), som ligger i permer på den 

enkelte ferge, samt elektronisk. Prosedyren ligger klar for implementering i dette 

systemet, men var foreløpig ikke sendt ut per juni 2018.  

 

I prosedyren står det følgende om mottak av varsel og behandling og oppfølging: 

Mottak av en varsling: 
Når det er mottatt en varslingssak skal den registreres i en logg. Det er viktig at det 
ikke kommer frem hvem som varsler eller hvem det blir varslet om.  
Behandling og oppfølging: 

 Det skal holdes fokus på saken og ikke varsleren.  

 Saken skal behandles av driftsleder (daglig leder om varsel gjelder driftsleder).  

 Det blir innhentet ytterligere opplysninger om nødvendig.  

 Tilbakemelding om tiltak skal gis varsleren.  

 Den det varsles om har innsynsrett når saken er avsluttet. 

 Alle dokumenter med personopplysninger i saken vil bli makulert når saken er 
avsluttet og den det varsles om har sett saken. 

 

Daglig leder opplyser om at en også skal innhente informasjon fra den det varsles om, 

selv om det ikke står eksplisitt i prosedyren.  

 

Selskapet har egen prosedyre for klagerett til den som har sitt arbeid om bord. Den er 

godkjent 26.02.15, og gjelder klage på forhold om skipstjenesten og arbeidsforhold for 

øvrig. I selskapet blir alle prosedyrer/rutiner/retningslinjer distribuert til ansatte, som 

skal signere på at de er mottatt og lest. Det er skipper på den enkelte båt som følger 

opp dette. Vi har fått opplyst at prosedyren også er tilgjengelig på papir på alle båtene 

og i tillegg elektronisk på alle båtene, med unntak av Naus. Naus har ikke PC ombord. 

Ansatte som jobber på Naus jobber også på de andre båtene og har tilgang på PC der.  
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Prosedyren sier hvem klagen skal rettes til, og at klagen skal prøves løst på lavest mulig 

nivå, men at den kan rettes direkte til Sjøfartsdirektoratet, eller den 

Sjøfartsdirektoratet bemyndiger i forbindelse med en pågående inspeksjon. Klagen 

skal være skriftlig. I prosedyren er det vist til forskrift om klagerett for den som har sitt 

arbeid om bord på skip. Det er ikke opplyst om kontaktinformasjon til 

Sjøfartsdirektoratet i prosedyren. Kontaktinformasjonen er imidlertid tilgjengelig på 

arbeidsplassene, ifølge dem vi har intervjuet. Prosedyren inneholder ikke navn på 

kontaktperson, men vi har fått opplyst av dem vi har intervjuet at dette er tilgjengelig 

for de ansatte. I prosedyren er det ikke informasjon om retten til å være ledsaget eller 

representert i klageprosessen. Det er heller ikke informasjon om at klageren er 

beskyttet mot gjengjeldelse. Ut fra informasjonen vi har fått i intervjuer er dette likevel 

noe ansatte er kjent med. I selskapet er det vanlig at de ansatte bruker tillitsvalgt eller 

utpekt person10 dersom de vil si ifra om kritikkverdige forhold/klage. Dette gjøres 

muntlig og ifølge informasjon fra tillitsvalgt og utpekt person har sakeneblitt løst, slik 

at det ikke har vært nødvendig å ta sakene videre. 

 

De fleste ansatte er godt kjent eller litt kjent med bestemmelsene om varsling/klage i 

arbeidsmiljøloven/skipsarbeidsloven.  

 

Selskapet har ikke fått skriftlige varsler eller klager. Vi har derfor ikke sett på hvordan 

varslere/klager er behandlet. Ansatte som vi har intervjuet sier at det er vanlig å gå til 

tillitsvalgt eller utpekt person med forhold som de mener bør rettes opp. Sakene er 

håndtert muntlig, eventuelt med referater fra gjennomførte møter. Tillitsvalgt 

opplever at det er veldig greit å si ifra, og at det er aksept for uenighet. Han opplever 

også at feil og mangler blir rettet og at saker generelt blir tatt tak i når det blir meldt 

fra. Hovedverneombudet har ikke hatt noen rolle i varslingssaker. Flere av de vi har 

intervjuet mener at om ansatte tar opp behov for utstyr eller andre ting i jobben, blir 

det tatt tak i og de får nødvendig utstyr. Det er heller ingen som tror at det er ansatte 

som er redde for å ta opp forhold som de mener er kritikkverdige. En av dem vi 

intervjuet påpekte at ansatte lar være å ta opp saker fordi de ikke blir gjort noe med.  

 
Et klart flertall av de ansatte opplever at det er greit å melde fra om kritikkverdige 

forhold på jobb, kun noen få er uenig i dette. De ansatte er delt i synet på om leder 

legger til rette for at ansatte kan melde fra om kritikkverdige forhold. Rundt halvparten 

mener leder legger til rette for dette. De fleste ansatte opplever ikke å bli møtt med 

uvilje fra kollegaer eller ledelse om de kommer med kritiske synspunkt om forhold på 

jobben. 

                                                      
10 Utpekt person er den kontaktpersonen som kan gi ansatte på fergene råd om klageadgangen etter 

skipsarbeidsloven. 
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I 2016 ble det gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse, som viste at det var 

utfordringer når det gjaldt kommunikasjonen mellom administrasjon og de ansatte på 

fergene, og at ansatte var delte i synet på om de hadde innflytelse eller ikke. 

Arbeidsmiljøet kan ha betydning for hvorvidt ansatte sier ifra om kritikkverdige 

forhold, men svarene i spørreundersøkelsen viser at de fleste ansatte opplever at det 

er greit å melde fra. Vi har ikke gått nærmere inn på oppfølging av 

arbeidsmiljøundersøkelsen. 

 

Det er fire som opplyser at de har observert kritikkverdige forhold de siste to årene i 

selskapet. Dette gjelder mobbing, trakassering eller diskriminering, ansatte som har 

opptrådt på en dårlig/uetisk måte overfor passasjerer og at det er gitt ureglementerte 

rabatter/gratisreiser. 

 
Styret er kjent med at ansatte kan varsle styreleder. 
 

6.3 Vurdering av selskapets arbeid med å legge til rette for varsling og 
klage 

Selskapet har nå utarbeidet en egen prosedyre for varsling, men den er ikke 

implementert enda. Slik sett har selskapet frem til nå ikke hatt en prosedyre for 

varsling, men er i ferd med å få dette på plass nå. 

 

Prosedyren som selskapet nå har utarbeidet omfatter ikke en eksplisitt oppfordring til 

å varsle. Det er en beskrivelse av fremgangsmåte for varsling og for mottak, 

behandling og oppfølging av varsling. Prosedyren sikrer etter vår vurdering ikke tydelig 

nok at saken skal bli forsvarlig utredet og at en skal sikre kontradiksjon. Selv om daglig 

leder opplyser at en vil innhente informasjon fra den det varsles om når saken utredes, 

mener vi at det er viktig at dette også er presisert i prosedyren. Selskapet har heller 

ikke omtale av hvordan de håndterer feilaktige varsler, slik det er anbefalt å ha.  

 

Selskapet har en skriftlig prosedyre for å fremsette klage etter skipsarbeidsloven. 

Klagesaksgangen er i hovedsak beskrevet i tråd med kravene i forskriften, men det er 

noen mangler. Prosedyren omfatter ikke sjøfartsdirektoratets kontaktinformasjon eller 

navn på kontaktperson. Det er heller ikke presisert at klageren har rett til å være 

ledsaget eller representert i klageprosessen eller at klageren er beskyttet mot 

gjengjeldelse. Dette er likevel informasjon som er kjent blant de ansatte. I forskriften 

som det er vist til i prosedyren er dette omtalt, men vi mener likevel at en burde hatt 

omtale av dette også i selve prosedyren. 
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Rutinene for klage er kjent i organisasjonen. Prosedyren for varsling er enda ikke 

implementert blant de seilende. Ledelsen bør være oppmerksomme på at rundt 

halvparten av de ansatte opplever at leder ikke legger til rette for å varsle om 

kritikkverdige forhold. Dette kan ha sammenheng med at prosedyren for varsling 

foreløpig ikke er implementert blant de seilende.  

 

Som omtalt i del 5.2 sier mange ansatte at de har opplevd at vanskelige situasjoner i 

mindre grad er håndtert på en god måte. Det er imidlertid usikkert om dette gjelder 

fortsatt, eller i større grad gjaldt tidligere. Dette er noe som ledelsen bør være 

oppmerksom på. Det at vanskelige situasjoner blir håndtert på en god måte, kan bidra 

til åpenhet og til at ansatte varsler om kritikkverdige forhold. 

 

Det er et krav i arbeidsmiljøloven at rutine for varsling skal utarbeides i samarbeid med 

de ansatte og deres tillitsvalgte. I arbeidet med varsling er det etter vår vurdering 

naturlig også å involvere verneombudene, siden verneombudene er en varslingskanal i 

selskapet.  
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7 Konklusjoner og anbefalinger 
7.1 Konklusjoner 
Har Kragerø Fjordbåtselskap IKS tiltak for å etterleve reglene om offentlige 

anskaffelser? 

Kragerø fjordbåtselskap IKS har noen tiltak for å etterleve reglene om offentlige 

anskaffelser. Selskapet har definert hvem som har fullmakter til å gjøre innkjøp, men 

har ikke andre rutiner eller retningslinjer, og deltar ikke i rammeavtaler. Selskapet 

kjøper anskaffelseskompetanse eksternt når de trenger det.  

 

Anskaffelser på de største innkjøpsområdene er gjort uten at kravene i 

anskaffelsesreglene er fulgt. 

   

Har selskapet fulgt anskaffelsesreglene ved kjøpet av båten Perlen? 

Kragerø fjordbåtselskap IKS hadde avtalt pris for en bestemt båt før anskaffelsen ble 

kunngjort og gjennomført i samsvar med prosedyrekravene i anskaffelsesforskriften. 

Det er anledning til å gjøre sonderinger i markedet i forkant av en anskaffelse, så lenge 

leverandører behandles likt og en unngår at noen får et konkurransefortrinn. Vi mener 

at å avtale pris for en bestemt båt, slik Kragerø fjordbåtselskap gjorde, ikke kan anses 

som en sondering i markedet som er tillatt etter regelverket. Dette kan ha påvirket 

konkurransen.  Etter at denne uheldige situasjonen hadde oppstått, har selskapet etter 

vår vurdering gjort flere tiltak for å reparere skaden. 

 

Selve kunngjøringen og gjennomføring av anskaffelsen etter kunngjøring er i hovedsak 

samsvar med reglene. Kravspesifikasjonen er generelt utformet og i samsvar med 

effektiviseringsutvalgets «bestilling». Vi vil likevel peke på at ett krav som ikke framgår 

av effektiviseringsutvalgets bestilling, kan ha begrenset konkurransen unødig. Det 

gjelder kravet om at båten skulle ha fartsområde 4. Dette kravet er begrunnet med at 

man vil drive utleieaktivitet. Selskapet har anledning til å drive med slike aktiviteter, jf. 

selskapsavtalen § 4 og representantskapsvedtak 06/2014. At båten skal være egnet til 

utleieaktivitet er imidlertid ikke omtalt av effektiviseringsutvalget eller i selskapets 

strategi.  

 

Har selskapet rutiner for å håndtere habilitetsreglene? 

Selskapet har ikke rutiner for å håndtere habilitetsreglene.  

 

Foreligger det inhabilitet i forbindelse med kjøpet av Perlen? 

Vi har vurdert daglig leders inhabilitet i forhold til selger av Perlen. Vi mener at daglig 

leder ikke var inhabil i forbindelse med kjøpet av Perlen. 
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Hvordan har eierne og Kragerø Fjordbåtselskap IKS sørget for å sikre gode etiske 

holdninger og handlinger i selskapet? Herunder: 

 Har eierne påsett at Kragerø Fjordbåtselskap IKS har etiske retningslinjer? 

 Har Kragerø Fjordbåtselskap IKS truffet tiltak for å sikre gode etiske 

holdninger og handlinger i organisasjonen? 

Kragerø kommune har satt krav om at selskapet skal ha etiske retningslinjer. Det har 

ikke Telemark fylkeskommune gjort. Selskapet har etiske retningslinjer som er kjent av 

de ansatte. Retningslinjene er ikke revidert siden de ble vedtatt midlertidig i 2014. 

Styret la opp til at retningslinjene skulle bli revidert i 2015, men dette er ikke fulgt opp. 

Vi mener derfor at selskapet til en viss grad har truffet tiltak for å sikre gode etiske 

holdninger og handlinger i organisasjonen, men tiltakene er ikke tilstrekkelige når det 

gjelder å sikre et kontinuerlig arbeid med etikk.  

 

Har Kragerø Fjordbåtselskap IKS lagt til rette for at ansatte i selskapet kan varsle om 
kritikkverdige forhold i samsvar med lovkravene? 
Selskapet har tiltak for å sikre at ansatte i selskapet kan varsle i tråd med lovkravene, 

men prosedyren for varsling var ikke implementert da vi avsluttet våre undersøkelser. 

Både prosedyren for varsling av kritikkverdige forhold og prosedyren for klage etter 

skipsarbeidsloven har mangler, både i forhold til lovkrav og anbefalinger som er gitt på 

hva slike prosedyrer skal omfatte.   

 

7.2 Anbefalinger 
 

Vi mener at: 

 Telemark fylkeskommune bør vurdere å følge opp KS sin anbefaling om å påse 

at selskapsstyrene utarbeider etiske retningslinjer. 

 Begge eierne bør vurdere å følge opp anbefalingen om å påse at selskapenes 

etiske retningslinjene blir jevnlig revidert. 

 

Vi mener at selskapet bør: 

 treffe tiltak for å sikre at reglene om offentlige anskaffelser følges, f.eks. ved å 

etablere rutiner og retningslinjer for anskaffelser og kontrollere om gjeldende 

avtaler er anskaffet i samsvar med reglene, 

 iverksette tiltak for å sikre at habilitetsreglene håndteres av styre og 

administrasjon,    

 følge opp styrevedtaket om å revidere de etiske retningslinjene og sikre at 

dette blir gjort jevnlig, og 

 justere prosedyrene for varsling og klage slik at de er i tråd med krav og 

anbefalinger som er gitt, og sikrer involvering av de ansatte.  
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 lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) 

 forskrift 12. august 2016 nr. 974 om offentlige anskaffelser 

(anskaffelsesforskriften) 

 lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser, opphevet 17. juni 2016 

(daværende anskaffelseslov)  

 forskrift 7. april 2006 nr. 406 om offentlige anskaffelser 

 lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 

(arbeidsmiljøloven) 

 lov 21. juni 2013 nr. 102 om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip 

(skipsarbeidsloven) 

 lov 29. januar 1999 om interkommunale selskap (IKS-lova) 

 lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (koml) 

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

 forskrift 15. juni 2014 nr. 905 om kontrollutvalg i kommuner og 

fylkeskommuner 

 KS’ anbefalinger for eierstyring   

 Kragerø kommunes eierskapsstrategi og Telemark fylkeskommunes 
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 Gyldendal Rettsdata – kommentarer til regelverk 
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Vedlegg 
 

Vedlegg 1: Høringsuttalelse  
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Vedlegg 1: Høringsuttalelse  
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Vedlegg 2: Revisjonskriterier 
 

Anskaffelser 

Tiltak for å følge anskaffelsesreglene 
Kragerø fjordbåtselskap IKS er eid av fylkeskommunen og Kragerø kommune, og driver 

virksomhet for eierne, delvis finansiert ved driftstilskudd. Selskapet er omfattet av 

reglene om offentlige anskaffelser, jf. anskaffelsesloven § 2.  

 

For interkommunale selskap er det ikke noe lovkrav om generell internkontroll, slik 

som kommuneloven har. Ifølge selskapets etiske retningslinjer11 og retningslinjer 

fastsatt av representantskapet i 2013, skal Kragerø Fjordbåtselskap IKS ha reglement 

for blant annet anskaffelser.  

 

Anskaffelsesloven har ikke krav om internkontroll eller rutiner knyttet til anskaffelser 

generelt. I følge anskaffelsesloven § 5, skal statlige, fylkeskommunale og kommunale 

myndigheter og offentligrettslige organer innrette sin anskaffelsespraksis slik at den 

bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning, og fremme klimavennlige løsninger der 

dette er relevant. Ifølge forarbeidene til loven innebærer dette at oppdragsgiver må ha 

vurdert hvilke anskaffelser som utgjør en vesentlig miljøbelastning, slik at det er 

relevant å stille miljøkrav, og ha utformet rutiner for hvordan disse anskaffelsene skal 

følges opp. Bestemmelsen gjelder uavhengig av anskaffelsenes verdi, men 

forholdsmessighetsprinsippet gjelder. Oppdragsgiverne skal også ha egnede rutiner for 

å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser 

der det er en risiko for brudd på slike rettigheter, jf. § 5. 

 

Forvaltningen av selskapet hører under styret, som har ansvar for en tilfredsstillende 

organisering av selskapets virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i 

samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre 

vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet. Styret skal føre tilsyn med 

daglig leders ledelse av virksomheten og sørge for at selskapets bokføring og 

formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll, jf. IKS-loven § 13. Daglig 

leder forestår den daglige ledelse av selskapet og skal følge de retningslinjer og pålegg 

som styret har gitt, jf. IKS-loven § 14. 

 

                                                      
11 Fastsatt av styret i 2014. 
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I NOU 2014/4 Enklere regler – bedre anskaffelser er det pekt på at gode anskaffelser er 

et lederansvar og at ledelsen må legge til rette for kontinuerlig forbedring og 

prioritering av virksomhetens anskaffelser. Dette innebærer utarbeidelse og 

fastsetting av strategi for anskaffelser, egne mål og oppfølging og evaluering av disse.12 

 

Det er en lederoppgave å sørge for at kommunen har tilgang til nødvendig merkantil, 

teknisk og juridisk kompetanse til å gjøre gode innkjøp. Ledelsen har også et ansvar for 

å skape et miljø der det er høy bevissthet og fokus på risiko og risikohåndtering på 

innkjøpsområdet. Det må være etablert rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge 

avvik. 

 

På dette grunnlaget har vi utledet følgende revisjonskriterier om tiltak: 

 

 Selskapet bør ha oppdaterte retningslinjer og rutiner for anskaffelser. 

 Selskapet bør ha avklart hvem som har ansvar og fullmakt til å gjøre 
anskaffelser. 

 Selskapet bør ha eller ha tilgang til kompetanse knyttet til anskaffelser. 
 

Anskaffelsen av Perlen 
Denne aktuelle anskaffelsen gjelder kjøp av en hurtigbåt til passasjertransport. 

Forsyningsforskriften, som gjelder for flere transporttjenester, gjelder ikke for 

båttransport. Anskaffelsen ble kunngjort i 2015, dvs. at anskaffelsen er regulert av 

anskaffelsesloven fra 1999 og anskaffelsesforskriften fra 2006, med senere endringer. 

Det er dette regelverket det refereres til nedenfor.   

 

Anskaffelsens verdi er anslått til maks kr. 7,5 mill. eks mva. Det innebærer at 

forskriftens del I og del III kommer til anvendelse.  

  

Anskaffelsesprosedyre 

Hovedregelen er at oppdragsgiver må velge anskaffelsesprosedyren åpen eller 

avgrenset anbudskonkurranse, jf. forskriften § 14-1. På visse vilkår er det også 

anledning til å bruke konkurranseformene konkurransepreget dialog eller konkurranse 

med forhandling med eller uten forutgående kunngjøring.  

 

Kunngjøring og konkurransegrunnlag 

Anskaffelsen skal kunngjøres i Doffin (den nasjonale kunngjøringsdatabasen for 

offentlige anskaffelser) og TED-databasen i samsvar med anskaffelsesforskriften § 18-

1.  

                                                      
12 NOU 2014/4 kapp. 30 
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Tilbudsfristen skal være i samsvar med fristen for valgt konkurranseform, og framgår 

av forskriften kapittel 19.  

 

Oppdragsgiver skal utarbeide et konkurransegrunnlag, jf. §17-1. 

Konkurransegrunnlaget skal inneholde opplysninger om hva som skal anskaffes, og 

hvordan konkurransen skal gjennomføres (prosedyre, frister, vekting av 

tildelingskriterier m.m.). 

 

Kravsspesifikasjonen bør beskrive det behovet anskaffelsen skal dekke, eller angi 

funksjonskrav, jf. § 17-3. Det innebærer at oppdragsgiver skal beskrive de kravene som 

stilles til leveransen gjennom å beskrive de behovene anskaffelsen skal dekke, eller de 

funksjonene den skal ha. Man kan som hovedregel ikke vise til bestemte varemerker 

eller til en bestemt opprinnelse eller produksjon, da det kan føre til at leverandører 

eller virksomheter enten blir favorisert eller utelukket, jf. § 17-3 tiende ledd.  

 
Anskaffelsesprotokoll  
Oppdragsgiver skal føre protokoll for alle anskaffelser over 100 000 kroner eks. mva. 

Protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele 

anskaffelsesprosessen. Kravene til protokoll for anskaffelser med verdi over kr. 

500 000 gikk fram av vedlegg 4 til anskaffelsesforskriften. Der står det at protokollen 

minst skal inneholde følgende opplysninger: 

 

 Virksomhetens navn og adresse  

 Protokollførers navn 

 Beskrivelse av hva som skal anskaffes, eller hvis relevant, hvilke anskaffelser 

det dynamiske innkjøpssystemet omfatter 

 Anslått verdi på kontrakten  

 Hvilke forhold tillater oppdragsgiver å gjøre bruk av prosedyrer som krever 

særskilt begrunnelse 

 Navn på leverandøren som ønsker å delta i konkurransen, og hvis relevant, 

leverandører som er valgt ut til å delta i konkurransen og grunnen for 

utvelgelsen 

 Hvis relevant, begrunnelse for hvorfor leverandører som har skatte- og 

avgiftsrestanser fikk anledning til å delta i konkurransen 

 Hvis relevant, navn på avviste leverandører og grunnen for avvisning 

 Navn på alle leverandører som har levert tilbud 

 Hvis relevant, grunnen til avvisning av tilbud som anses for å være unormalt 

lave 

 Hvis relevant, angi årsak til at oppdragsgiver avlyser konkurransen 
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 Navn på og begrunnelse for valg av leverandør(er) og kontraktsverdi 

 Hvis relevant, andel av kontrakt eller rammeavtale som leverandører har til 

hensikt å overdra til tredjepart 

 Hvis relevant, andre vesentlige forhold og viktige beslutninger som er av 

betydning for konkurransen 

 Dato og protokollførers signatur 

 

Basert på dette har vi utarbeidet følgende revisjonskriterier: 

 

 Kunngjøring av konkurransen og valgt konkurranseform skal være i samsvar 
med kravene i anskaffelsesforskriften del III.  

 Konkurransegrunnlaget skal ha en kravspesifikasjon som viser hva som skal 
anskaffes, med beskrivelse av funksjonskrav og spesifikasjoner i samsvar med 
anskaffelsesforskriften § 17-3. 

 Det skal føres anskaffelsesprotokoll som beskriver alle vesentlige forhold og 
viktige beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen, i samsvar med 
anskaffelsesforskriften vedlegg 4. 

 
 

Habilitet 
 
Regler om habilitet ved offentlige anskaffelser står i gammel anskaffelsesforskrift § 3-7 

og i gjeldende forskrift § 7-5. Reglene i forvaltningsloven §§ 6 – 10 og kommuneloven § 

40 nr. 3 gjelder etter begge forskriftene. Ellers framgår det av IKS-loven § 15 at reglene 

om habilitet i kommuneloven, jf. forvaltningsloven, generelt gjelder for ansatte og 

medlemmer av styrende organer i interkommunale selskap. 

 

Den som er inhabil, kan ikke delta i forberedelse og avgjørelse om tildeling av kontrakt. 

Noen definerte forhold, f.eks. at en selv er part, ekteskap eller nært slektskap med en 

part i saken, fører alltid til inhabilitet, jf. forvaltningsloven § 6 første ledd. Ellers blir 

man inhabil dersom det foreligger «særegne forhold» som er egnet til å svekke tilliten 

til ens upartiskhet. Ved vurderingen skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan 

innebære særlig fordel, tap eller ulempe for den som forbereder eller avgjør saken 

eller noen som han/hun har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på 

om habilitetsinnsigelse er reist av en part. 

 

Det framgår av anskaffelsesforskriften § 7-5 at oppdragsgiver skal treffe egnede tiltak 

for å forebygge, identifisere og avhjelpe tilfeller av inhabilitet ved anskaffelser.  
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KS anbefaler at styrene i kommunalt eide selskap etablerer faste rutiner for å håndtere 

mulige habilitetskonflikter generelt, jf. anbefaling nr. 15.13 

 

På denne bakgrunn har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

 

 Selskapet bør ha rutiner for å forebygge, identifisere og håndtere mulige 

habilitetskonflikter. 

 Den som er inhabil skal ikke delta i forberedelse og avgjørelse av saken. 

 

 

Etikk 
KS anbefaling nr. 19 om eierskap handler om etiske retningslinjer. KS anbefaler 

følgende: 

 Eier bør påse at selskapsstyrene utarbeider, og jevnlig reviderer, etiske 

retningslinjer for selskapsdriften. 

 

I tillegg til KS sine anbefalinger for eierskap, er det på oppdrag fra KS utarbeidet råd for 

etikkarbeidet i kommunale selskap. Det er gitt råd om at selskapet bør ha definert sine 

verdier, ha etiske retningslinjer, foreta risikoanalyser for å avdekke sårbare områder og 

prosesser, ha internkontroll/internrevisjon som omfatter rutiner for å avdekke og 

hindre uetisk atferd og korrupsjon, etablere varslingsrutiner og sikre åpenhet og 

innsyn for offentligheten. Styret bør ha fokus på å avdekke og forhindre uetisk atferd 

og korrupsjon. Daglig leder bør jevnlig informere styret om sitt arbeid på dette 

området.   

 

Selskapets verdier bør tydeliggjøre selskapets samfunnsansvar og øvrige mål. Selskapet 

bør også sikre at medarbeidere og styremedlemmer har god forståelse for verdiene og 

at de etiske retningslinjene er kjent. Retningslinjene bør beskrive reaksjoner ved brudd 

og selskapet bør undersøke om retningslinjene etterleves. Selskapet bør kartlegge 

hvilke prosesser som er mest utsatt for risiko for uetisk atferd og korrupsjon og være 

bevisst på hvilke eksterne aktører som har interesse av å påvirke ulike 

beslutningstakere i selskapet. 

 

På bakgrunn av dette har vi utarbeidet følgende revisjonskriterier: 

 Eierne bør påse at selskapsstyrene utarbeider og jevnlig reviderer etiske 

retningslinjer for selskapsdriften.  

 Selskapet bør ha skriftlige etiske retningslinjer som blir jevnlig revidert. 

                                                      
13 KS anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll, 2015. 
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 De etiske retningslinjene bør være kjent for dem de gjelder. 

 Retningslinjene bør beskriv reaksjoner ved brudd på retningslinjene.  

 

 

Varsling 
Kravene om varsling er regulert i arbeidsmiljøloven og skipsarbeidsloven.14 Det er 

skipsarbeidsloven som regulerer arbeidsforhold for ansatte i selskapet som har sitt 

arbeid om bord i fergene, mens arbeidsmiljøloven gjelder for ansatte som har sitt 

arbeid på land.  

 

Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.15 Med 

begrepet kritikkverdige forhold menes først og fremst brudd på lover, eller brudd på 

etiske retningslinjer eller rutiner, i tillegg til brudd på alminnelige etiske standarder i 

samfunnet.16 I forarbeidene til skipsarbeidsloven er det presisert at de interne 

retningslinjene må være tydelig uttalt, nedfelt i skriftlige dokument som er gjort kjent 

for ansatte og ledelse.  

 

I skipsarbeidsloven § 2-6 nr. 1 står det: 

Arbeidstakere på skip har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i rederiet 

eller hos arbeidsgiver. Klage på skipstjenesten eller arbeidsforholdene for øvrig 

fremmes etter § 9-7. 

 

§ 9-7 i skipsarbeidsloven er ment å dekke intern kritikk og rederiets håndtering av slike 

forhold, mens § 2-6 første ledd første punktum først og fremst sikte på offentlig 

varsling. Bestemmelsen bygger på arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling og må 

lagt på vei forstås på samme måte. Det er en viktig nyanse, at skipsarbeidsloven har et 

noe annet opplegg når det gjelder ordningen med klage etter lovens § 9-7, jf. Prop. 115 

L (2012-2013).  

 

Sjøfartsdirektoratet viser til at varslingsreglene i skipsarbeidsloven i praksis samsvarer 

med reglene i arbeidsmiljøloven når rederi og arbeidsgiver er samme juridiske person. 

Det er ikke fastsatt krav om å utarbeide rutiner/prosedyrer for håndtering av varsling 

etter skipsarbeidsloven, men direktoratet anbefaler at en ser her til arbeidsmiljøloven 

§ 2 A-3 om plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling. For Kragerø fjordbåtselskap 

er det uansett et krav om å ha en slik rutine for ansatte på land, og vi legger til grunn 

                                                      
14 Arbeidsmiljøloven gjelder ikke for bl.a. sjøfart.  

15 Arbeidsmiljøloven § 2A-1 og Skipsarbeidsloven § 2-6.  

16 Ot.prp. nr. 84 (2005-2006), s. 50 og Prop. 115 L (2012-2013), s. 186. 
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anbefalingen fra Sjøfartsdirektoratet om at en også bør ha en rutine for ansatte på 

båtene. 

 

Varslingsutvalget, som har foretatt en helhetlig gjennomgang av varslingsreglene i 

arbeidsmiljøloven, har hatt som mandat bl.a. å vurdere om «kritikkverdige forhold» er 

et hensiktsmessig begrep og avgrensning. Utvalget legger til grunn at begrepet 

opprettholdes og at det fortsatt skal favne vidt, men at en bør klargjøre bedre i 

lovteksten hvilke forhold som er omfattet. Utvalget foreslår å gi eksempler i lovteksten 

og presisere at klage som gjelder misnøye med arbeidstakerens eget arbeidsforhold 

ikke regnes som kritikkverdig forhold etter varslingsreglene i loven.17  

 

Det er ikke alltid lett å trekke grensen mellom hva som er kritiske ytringer og hva som 

er varsling. Dersom forholdet det varsles om er rettet mot egen person, og ikke har 

interesse for allmennheten, kan det være naturlig å omtale det som en intern 

personalkonflikt. Brown (2013) legger til grunn at de kritikkverdige forholdene enten 

må påvirke grupper av individer eller ha offentlig interesse, for at en skal kunne kalle 

det varsling, samt at den som varsler er på innsiden av organisasjonen det varsles 

om.18 Det er sentralt at virksomheten også drøfter disse forholdene internt for å sikre 

en felles forståelse av hva varsling er.19  

 

Hvis arbeidstaker oppdager feil eller mangler som kan medføre fare for liv og helse, 

eller hvis arbeidstaker blir klar kjent med at det forekommer trakassering eller 

diskriminering på arbeidsplassen, har arbeidstaker plikt til å underrette arbeidsgiver 

eller verneombud.20  

 

Arbeidstaker har et lovfestet vern mot gjengjeldelse ved varsling.21 Vernet forutsetter 

at arbeidstakers fremgangsmåte ved varsling er forsvarlig, og det er arbeidsgiver som 

har bevisbyrden ved påstand om at framgangsmåten ikke har vært forsvarlig.21 I KS sin 

veileder om ytringsfrihet og varsling står det: 

 

Vernet gjelder alle former for gjengjeldelse på grunn av varslinger som, for 

eksempel, dårligere lønnsutvikling, omplassering, endring av arbeidsoppgaver, 

oppsigelse eller avskjed. Utgangspunktet er at varsler skal behandles på samme 

måte som om vedkommende ikke hadde varslet. 

 

                                                      
17 NOU 2018:6 Varsling – vern og verdiger – Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet. 
18 Fafo rapport 2017:04, Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner. 
19 Ytringsfrihet og varsling – veiler for kommuner og fylkeskommuner (2017) KS 

20 Arbeidsmiljøloven § 2-3 

21 Arbeidsmiljøloven § 2A-2 og skipsarbeidsloven §§ 2-7 og 9-7. 
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Arbeidsgivers plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling er regulert i 

arbeidsmiljøloven § 2A-3. Virksomheter som jevnlig sysselsetter minst 5 arbeidstakere 

skal utarbeide skriftlige rutiner for varsling. Rutinene skal utarbeides i samarbeid med 

arbeidstakerne og deres tillitsvalgte, og de skal være lett tilgjengelige for alle 

arbeidstakere i virksomheten. Rutinene skal som minimum inneholde: 

 

 En oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold 

 En forsvarlig framgangsmåte for varsling 

 En framgangsmåte for mottak, behandling og oppfølging av varsling 

 

Minimumskravet i loven er i tråd med internasjonal forskning som anbefaler at 

varslingsrutiner inneholder informasjon om: 

 

 hvem som kan bruke varslingsrutinene,  

 hvilke saker som omfattes av varslingsrutinene,  

 hvem det kan varsles til (både internt og eksternt),  

 hvordan det skal varsles,  

 hvordan varsler skal følges opp,  

 om varsling er en rett eller en plikt,  

 hvordan varsleren er beskyttet mot gjengjeldelse,  

 hvordan virksomheten håndterer feilaktige varsler.22 

 

Rederiet er etter skipsarbeidsloven § 9-7 forpliktet til å etablere prosedyrer for 

rettferdig, effektiv og rask behandling av klager. Det er utarbeidet en egen forskrift om 

klagerett for den som har sitt arbeid på skip.  

 

§ 3 i forskriften regulerer klagesaksgangen. Klagen skal som hovedregel rettes til 

nærmeste overordnede, men klagen kan rettes direkte til skipsfører eller rederiet. 

Mottaker av klagen skal søke å få saken løst så raskt som mulig. Dersom en klagesak 

ikke kan løses om bord, skal den som sist har mottatt klagen henvise saken til rederiet. 

Rederiet skal sørge for at klagen og klageavgjørelsen nedtegnes i en rapport, og at 

klageren gis et eksemplar av rapporten. Dersom klageren finner det nødvendig, kan 

klagen rettes direkte til Sjøfartsdirektoratet.  

 

§ 4 i forskriften pålegger rederiet å etablere prosedyrer for det enkelte skip som tar 

hensyn til kravene i forskriften her. Prosedyrene skal sikre at klageren ikke blir utsatt 

for gjengjeldelse for å ha fremsatt klagen, og de skal legge til rette for at klager kan 

løses på lavest mulig nivå. Det skal fremgå av prosedyrene hva som regnes som lavest 

                                                      
22 https://www.arbeidstilsynet.no/tema/varsling/ 
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mulig nivå for de ulike faggruppene om bord. Prosedyrene skal sikre at den som har 

sitt arbeid om bord gis rett til å være ledsaget eller representert i klageprosessen. Det 

skal oppnevnes en eller flere kontaktpersoner på det enkelte skip som på fortrolig 

grunnlag kan gi nøytrale råd om klageadgangen, og som kan delta i eventuelle møter 

eller undersøkelser i forbindelse med behandlingen av klagen. Klageren kan også velge 

å la seg representere av en annen person som har sitt arbeid om bord. Prosedyrene 

skal inneholde Sjøfartsdirektoratets kontaktinformasjon og navn på kontaktpersonen 

eller kontaktpersonene som er oppnevnt. Den som har sitt arbeid om bord skal gis et 

eksemplar av prosedyrene som gjelder for skipet.  

 
Vi har følgende revisjonskriterier: 
 

 Det skal være skriftlige rutiner for varsling, som omfatter: 

o En oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold 

o En forsvarlig framgangsmåte for varsling, herunder når det skal varsles, 

o En framgangsmåte for mottak, behandling og oppfølging av varsling, 

herunder:  

 sikre varsler fortrolighet og tilbakemelding på varselet, 

 hvordan varsleren er beskyttet mot gjengjeldelse,  

 at saken er forsvarlig utredet og krav om kontradiksjon, 

 hvordan virksomheten håndterer feilaktige varsler. 

 Det skal være skriftlige rutiner/prosedyrer for å fremsette klager for ansatte på 

fergene i tråd med krav i forskrift. Vi ser på: 

o klagesaksgang,  

 klagen skal forsøkes løst på lavest mulig nivå, men klageren kan 

klage direkte til Sjøfartsdirektoratet, 

 klageren har rett til å være ledsaget eller representert i 

klageprosessen 

 det skal oppnevnes en eller flere kontaktpersoner på det enkelte 

skip som kan gi råd om klageadgangen, 

 prosedyren skal omfatte sjøfartsdirektoratets 

kontaktinformasjon og navn på kontaktperson, 

o at klageren er beskyttet mot gjengjeldelse, 

 Varslingsrutinene skal være kjent i organisasjonen og følges opp. 
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Vedlegg 3: Metode og kvalitetssikring 
 

Den praktiske gjennomføringen 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet startet opp ved oppstartbrev til selskapet 23.03.18, 

med kopi til deltakerne i selskapet. Det ble avholdt oppstartsmøte 16.04.18 med 

styreleder og daglig leder.  

 

Datagrunnlaget i denne undersøkelsen er intervjuer, en spørreundersøkelse rettet mot 

ansatte og gjennomgang av sentrale dokumenter. Vi har intervjuet daglig leder, 

tillitsvalgt, ansattes representant i styret, hovedverneombudet og tidligere utpekt 

person23, samt innhentet informasjon fra de to eierne om tiltak for å følge opp 

selskapets arbeid med etikk. 

 

Vi har gjennomført en spørreundersøkelse der ansatte og styremedlemmer, både faste 

og varamedlemmer, har deltatt. Ett av varamedlemmene til styret tok kontakt og 

opplyste at vedkommende de senere årene kun hadde vært på ett styremøte og det 

var tilbake i 2016. Vedkommende ble derfor tatt ut av undersøkelsen. De resterende 

styremedlemmene har svart på undersøkelsen, mens det er 20 av totalt 23 ansatte 

som har svart på undersøkelsen. Ansattes representanter i styret er bedt om å svare 

som ansatte. Blant de ansatte er svarprosenten på 87 %, mens den samlet for 

undersøkelsen er på 90 %. Vi har vi fått svar fra alle i styret som var med i 

undersøkelsen. Det at undersøkelsen omfatter få personer, gjør at hvert enkelt svar 

har relativt stor betydning for det samlede svaret. Selv om ikke alle ansatte har svart, 

mener vi at spørreundersøkelsen gir et tilstrekkelig bilde på hva de ansatte mener.  

 

Vi har innhentet følgende dokumentasjon: 

 Dokumentasjon på anskaffelsen av Perlen,  

 Ansattes brev vedr. mulig anskaffelse av hurtigbåt 

 Selskapets rutiner knyttet til anskaffelser generelt, 

 Avtale på kjøp av drivstoff, 

 Protokoller, samt annen relevant informasjon fra styremøter og 

representantskap der tema har vært kjøp av hurtigbåt eller etiske 

retningslinjer, 

 Årsberetninger fra styret for 2015, 2016 og 2017, 

 Selskapsavtalen, 

 Stillingsinstruks daglig leder, 

                                                      
23 Utpekt person, er den som skal kunne de de ansatte på fergene råd om klageadgangen, og som kan 

delta i eventuelle møter eller undersøkelser i forbindelse med behandlingen av klagen.  
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 Selskapets etiske retningslinjer og rutiner knyttet til varsling og klage,  

 Telemark fylkeskommunes eierskapsmelding og fylkeskommunens etiske 

retningslinjer 

 Kragerø kommunes eierstyringsprinsipper og kommunens etiske retningslinjer,  

 Dokumentasjon fra de to sist gjennomførte arbeidsmiljøundersøkelsene i 

selskapet, 

 

 

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

rapporten er relevant og pålitelig. Data som er samlet inn skal være relevante for de 

forholdene som problemstillingene skal avklare. Innsamlingen av data skal skje så 

nøyaktig som mulig, slik at en skal kunne få samme resultat dersom undersøkelsen 

gjøres på nytt (pålitelig).  

 

Vi har gjort flere tiltak for å sikre at datagrunnlaget er relevant og pålitelig. Vi har 

utarbeida intervjuguider, både for å sikre at vi får spurt om det som er relevant og for 

å få en fast struktur på intervjuene, slik at vi kan få belyst samme tema av flere av dem 

vi intervjuer. De som vi har intervjuet er sentrale personer på området. Et annet tiltak 

for å sikre datagrunnlaget er at referat fra intervju blir verifisert (bekreftet) av dem vi 

intervjuer. 

 

Vi har brukt datatriangulering, dvs. at data er hentet fra flere kilder. Vi har fått 

informasjon fra flere ansatte og brukt ulike skriftlige kilder. Når det er samsvar i 

informasjonen fra flere kilder, er det et tegn på at data gir et riktig bilde av det vi 

undersøker. Vi har også brukt metodetriangulering, en kombinasjon av ulike metoder, 

herunder intervju, spørreundersøkelse og dokumentgjennomgang. 

 

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 

revisjon § 7. Denne rapporten er utarbeidet med grunnlag i RSK 001 Standard for 

forvaltningsrevisjon24. 

 

                                                      
24 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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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. 
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Årsregnskap 2018 Kragerø Havnevesen KF 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget anser at særregnskapet 2018 for Kragerø Havnevesen KF er revidert på en betryggende 

måte, og oversender følgende uttalelse om særregnskapet til kommunestyret (med kopi til 

formannskapet): 

 

Kontrollutvalget har behandlet særregnskap 2018 for Kragerø Havnevesen KF. Telemark 

kommunerevisjon har avlagt normal revisjonsberetning, dvs. at revisjonen ikke har avdekket vesentlige 

feil eller mangler som krever forbehold eller presiseringer i revisjonsberetningen. 

 

Særregnskapet viser et netto driftsresultat på kr 334 396 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 258 

682. 

 

Revisjonen viser i sin beretning til at de mener at særregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter 

og i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Kragerø Havnevesen 

KF pr. 31.12.2018, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet pr. denne datoen i samsvar med 

lov, forskrift og god regnskapsskikk i Norge. 

 

Kontrollutvalget merker seg følgende anbefalinger fra revisjonen, som forventes fulgt opp av foretaket: 

- Kundefordringer anbefales vurdert for avsetning for potensielt tap. 

- Hvem av foretaket og kommunens økonomi- og lønningsavdeling som har ansvar for de ulike 

oppgavene ved årsavslutningen anbefales klargjort på forhånd for å sikre god kommunikasjon 

dem imellom, og dokumentasjonen bør foreligge samlet. 

 

Kontrollutvalget anbefaler på bakgrunn av revisors beretning at det fremlagte særregnskapet for Kragerø 

Havnevesen KF fastsettes som Kragerø Havnevesen KFs årsregnskap for 2018. 

 

 

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: 
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Særregnskapet for Kragerø Havnevesen KF er vedtatt av styret i foretaket 13.2.2019. 

Revisjonsberetningen ble avlagt den 9.4.2019. Revisjonen har i tillegg levert rapport til kontrollutvalget 

om revisjon av regnskapet for Kragerø Havnevesen for 2018 datert 26.4.2019. Disse dokumentene danner 

grunnlaget for kontrollutvalgets uttalelse. 

 

Særregnskapet viser et netto driftsresultat på kr 334 396 og regnskapsmessig mindreforbruk på kr 258 

682. Investeringsregnskapet er avlagt i balanse mellom utgifter og finansiering. I foretakets årsmelding er 

det gitt en god redegjørelse for foretakets virksomhet i 2018. 

 

Revisjonen har avgitt en normal revisjonsberetning. Dette betyr at revisjonen ikke har avdekket vesentlige 

feil eller mangler som krever forbehold eller presiseringer i revisjonsberetningen. Revisjonen viser til at 

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

som også innebærer at de har fulgt de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). De erklærer at de er 

uavhengige av foretaket i henhold til krav i lov og forskrift, og at de etter egen oppfatning har innhentet 

revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for sin konklusjon. Videre gis en beskrivelse 

av revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av særregnskapet. 

 

Revisjonen konkluderer med at særregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og i det alt 

vesentlige gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til foretaket pr. 31.12.2018 og av 

resultatet for regnskapsåret 2018. Revisjonen mener 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. Revisjonen mener at opplysningene i årsberetningen om 

særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Revisjonen 

mener 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. 

 

I sin rapport til kontrollutvalget om revisjon av regnskapet for Kragerø Havnevesen KF, forklarer 

revisjonen sitt arbeid med revisjon av foretaket nærmere enn det som fremgår av revisjonsberetningen. 

Revisjonen viser til overordnet revisjonsstrategi lagt frem for kontrollutvalget 17.9.2018 sak 25/18. 

Revisjonen har kun noen få bemerkninger til regnskapet, utover de positive konklusjonene de har trukket: 

- Revisjonen ser ikke at kundefordringer har vært vurdert i forhold til avsetning til tap. 

- Revisjonen har ikke avdekket vesentlige svakheter i den økonomiske internkontrollen, og viser til 

god arbeidsdeling mellom foretaket og kommunen som regnskapsfører. De anbefaler imidlertid 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 at 

dokumentasjon bør foreligge samlet. 

Revisjonen anbefaler at årsregnskapet fastsettes som Kragerø Havnevesen KF sitt årsregnskap for 2018. 

 

Havnefogd Svein Arne Walle vil presentere årsregnskapet og virksomheten i møtet. 

 

Oppdragsrevisor Marianne Rogn vil gi eventuelle kommentarer til revisjonen av foretaket. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet viser til revisors beretning om særregnskapet for 2018 for Kragerø Havnevesen KF og 

rapport om revisjon av regnskapet for Kragerø Havnevesen KF for 2018, og finner at disse gir grunnlag 

for å konkludere med at foretakets årsregnskap er revidert på en betryggende måte. 

 

Vedlegg:  

Revisors beretning Kragerø Havnevesen KF 2018 

Rapport til KU Kragerø Havnevesen KF 2018 

Årsregnskap 2018 Kragerø Havnevesen KF med årsberetning – signert  
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Hovedkontor
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TIF.: 35917030

e-post: post4kr@lekonrev.no

Olstrlktskontar:Til
Postboks 83, 3833 Be

Kommunestyret TI? :35059000

i Kragerø kommune
Organlsasjonsnummer:
985 867 402

Vår re?.: 19fl29/mr
Deres ref:
Arkivref.: 815610

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjon av særregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert særregnskapet for Kragerø Havnevesen KF som viser et netto driftsresultat på
kr 334 396 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 258 682. Særregnskapet består av balanse per
31. desember 2018, drift5regnskap og investeringsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne
datoen og noter til særregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper

Etter vår meninger 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 2018, 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
dis5e 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
særregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende

Telemark kommunerevisjon IKS Postboks 2805, 3702 Skien
e-post: post-tkrtekomrev.no
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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. Vi henviser for Øvrig til avsnittet ((Konklusjon om årsberetningen’> under uttalelse om
øvrige lovmessige krav.

Styret og daglig leders ansvar for særregoskapet
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 særregn5kap 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 ISA-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
ISA-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 revi5jonshandlinger 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,
5iden 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 foretakets interne kontroll.

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

• evaluerervi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i særregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt særregnskapet gir uttrykk for de underliggende
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.

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.

Telemark kommunerevisjon 11(5, Postboks 2805, 3702 Skien
e-post: post-tkr@tekomrev.no



16/19 Årsregnskap 2018 Kragerø Havnevesen KF - 19/08826-3 Årsregnskap 2018 Kragerø Havnevesen KF : Revisors beretning Kragerø Havnevesen KF 2018

‘ti,-.,

ICOMMUNEREVISJON HCS

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 dokumentosjon
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrolihandlinger 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, 9. april 2019
Telemark kommunerevisjon IKS

Lisbet FineY .

oppdragsansvarlig/registrert revisor Marianne Rogn
oppd ragsreviso r

Kopi: Kontrollutvalget
Kragerø Havnevesen KF

Telemark kommunerevisjon 1<5, Postboks 2805, 3702 Skien
e-post: post-tkrtekomrev.no
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KOMMUNEREVISJON IKS
Hovedkontor:
Postboks 2805, 3702 Skien
TIf.:3591 7030
Fax:3591 7059
e-post post-tkr@tekomrev.no

Kontrollutvalget i Kragerø kommune www.tekomrev.no

vi Agder og Telemark kontrollutvalgssekreta riat IKS Distriktskontor:
Postboks 83,3833 Bø
Tif.: 35 05 90 00
Fax:35 95025

Foretaksregisteret:
985 867 402 MVA

Vår ref.: 19/818/mr

Deres ref.:

Arkivkode: 815100

Rapport om revisjon av regnskapet for Kragerø Havnevesen KF for 2018

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 doku mentet «Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon», som

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

2016.

Revisjonsberetningen
Revisjonsberetningen er datert 9. april 2019 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.

Særregnskapet
Særregnskapet er vedtatt av styret i foretaket 13. februar 2019 inneholder alle pliktige

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

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

kommunal regnskapsstandard (KRS) 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 334 396 og et regnskapsmessig

mindreforbruk på kr 25$ 682.
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Vi kan ikke se at det har vært foretatt vurdering av kundefordringer og avsatt for

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

kr 93 000. Avsetning til tap bør vurderes.

• lnvesteringsregnskapet
lnvesteMngsregnskapet er avlagt i balanse.

• Balanseregnskapet
Balansen gir informasjon om fotetakets 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.

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 korsekvenser 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 13. februar 2019. Vi har kontrollert at den
inneholder pliktige opplysninger i henhold til kommuneloven § 48 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.

Økonomisk internkontroll
Den økonomiske internkontrollen vil ha betydning for foretakets økonomistyring. Mangler

ved internkontrollen 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 2018. 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.



16/19 Årsregnskap 2018 Kragerø Havnevesen KF - 19/08826-3 Årsregnskap 2018 Kragerø Havnevesen KF : Rapport til KU Kragerø Havnevesen KF 2018

•
KOMMUNEREVISJON 11(5 3

Oppsummering
Vi mener framstillingen ovenfor er et godt grunnlag for kontrollutvalgets oppfølging av
regnskapsrevisjonen for 2018.

Vi mener at årsregnskapet ikke inneholder vesentlige feil eller mangler og anbefaler at dette
fastsettes som Kragerø havnevesen KF’s årsregnskap for 2018. Havnestyret må forslå
disponering av årets mindreforbruk.

Skien, 26. april 2019
Telemark kommunerevisjon IKS

Lisbet Fines, sign
oppdragsansvarlig revisor
registrert revisor Marianne Rogn

oppd ragsrevisor

kopi til: Kragerø havnevesen KF
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Arkivsak-dok. 19/04320-8 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Kragerø kontrollutvalg 06.05.2019 

 

 

 

   

 

 

Årsregnskap og årsberetning 2018 Kragerø kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget anser at årsregnskapet 2018 for Kragerø kommune er revidert på en betryggende måte, 

og oversender til kommunestyret (med kopi til formannskapet) følgende uttalelse til Kragerø kommunes 

årsregnskap 2018: 

 

Kontrollutvalget har behandlet Kragerø kommunes årsregnskap for 2018. Sammen med årsregnskapet 

forelå årsmelding fra rådmannen. Telemark kommunerevisjon IKS har avlagt normal revisjonsberetning, 

dvs. at revisjonen ikke har avdekket vesentlige feil eller mangler som krever forbehold eller presiseringer 

i revisjonsberetningen. I tillegg har revisjonen avlagt rapport til kontrollutvalget vedrørende revisjonen 

av årsregnskapet.  

 

Kragerø kommunes årsregnskap 2018 viser kr 642 225 001 til fordeling drift, et netto driftsresultat på kr 

366 818 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 8 658 772. Investeringsregnskapet ble avsluttet i 

balanse mellom utgifter og finansiering. 

 

Revisjonen viser i sin beretning til at de mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter 

og i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Kragerø kommune pr. 

31.12.2018, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet pr. denne datoen i samsvar med lov, 

forskrift og god regnskapsskikk i Norge. 

 

Kontrollutvalget merker seg som positivt at kommunen søker systemer/rutiner som forebygger og 

avdekker misligheter, og at vedtatt finansreglement følges opp. 

 

Kontrollutvalget merker seg videre revisjonens kommentarer om andre forhold som er uheldige, men som 

ikke er så alvorlige og vesentlige at de ble tatt med i revisjonsberetningen, og om forhold som kan påvirke 

kommunens økonomi og handlingsrom negativt i tiden fremover. Kontrollutvalget forventer at følgende 

forhold følges opp i regnskapsåret 2019: 

- Antallet personer over 16 år med psykisk utviklingshemming og som har vedtak om helsetjenester 

er vesentlig redusert pr. 1.1.2019 i forhold til tidligere år, noe som vil få konsekvenser for 

rammetilskuddet kommunen mottar fremover. 

- Avstemming av dataoverføring mellom regnskapssystemet og underliggende fagsystemer kunne 

vært bedre. 

- Kommunen bør nøye vurdere gamle og nye investeringsprosjekter i forhold til 

gjennomføringskapasitet, jf. krav om et realistisk budsjett i kommuneloven § 46. 
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- Kommunen må på selvstendig grunnlag vurdere nedskriving av verdien av aksjekapitalen i 

Kragerø kunstskole AS. 

- Netto resultatgrad på 0 % er langt under anbefalt nivå (fra Teknisk beregningsutvalg på vegne av 

Regjeringen) på 1,75 % over tid. Revisjonen viser til at slike resultater ikke er bærekraftig over 

tid. 

- Kommunens lånegjeld er høy og økende, noe som vil redusere kommunens handlingsrom over tid. 

Revisjonen anbefaler at Kragerø kommune vedtar et måltall for ønskelig nivå på lånegjeld i 

forhold til driftsinntekter. 

- Det ble ved en inkurie betalt for lite minimumsavdrag på lån i 2018 med ca. kr 0,2 mill. 

Revisjonen viser til at nye regler i ny kommunelov vil øke minimumsavdraget. 

- Revisjonen peker på at kommunens likviditet er stram. 

- Revisjonen peker på at kommunens disposisjonsfond er redusert og utgjør 3,0 % av brutto 

driftsinntekter i 2018, mot TBUs anbefaling på 4,5 %, selv om kommunen har som målsetting å 

bygge opp disposisjonsfondet. 

- Beskrivelsen av den økonomiske internkontrollen i årsberetningen kunne vært mer utdypende i 

forhold til hvilke tiltak som er iverksatt og som planlegges iverksatt. 

- Etter kontroll av avstemming av fakturering av kommunale gebyrer, har revisjonen anbefalt at 

dokumentasjon som viser kontroll av overføring fra undersystem til faktureringssystem, også blir 

lagt elektronisk i faktureringssystemet. 

 

Kontrollutvalget anbefaler på bakgrunn av revisors beretning at det fremlagte årsregnskapet for Kragerø 

kommune fastsettes som Kragerø kommunes årsregnskap for 2018. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kommuneloven § 77 nr. 4 jf. kontrollutvalgsforskriften § 6 pålegger kontrollutvalget et ansvar for å påse 

at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte. 

 

Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi en uttalelse om 

kommunens årsregnskap før det vedtas, jf. kontrollutvalgsforskriften § 7. Uttalelsen skal avgis til 

kommunestyret. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til 

den før formannskapet avgir sin innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. 

 

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

kontrollutvalget. 

 

Saksopplysninger: 
Årsregnskapet for Kragerø kommune ble fremlagt for revisjonen av rådmannen 15.2.2019. 

Årsberetningen ble fremlagt for revisor 29.3.2019. Revisjonsberetningen ble avgitt 9.4.2019. I tillegg har 

revisjonen avgitt rapport om revisjon av regnskapet for Kragerø kommune for 2018 til kontrollutvalget 

datert 26.4.2019. Disse dokumentene danner grunnlaget for kontrollutvalgets uttalelse. 

 

Årsregnskapet viser kr 642 225 001 til fordeling av drift, et netto driftsresultat på kr 366 818 og et 

regnskapsmessig mindreforbruk på kr 8 658 772. Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse mellom 

utgifter og finansiering. 

 

Revisjonen har avgitt en normal revisjonsberetning. Dette betyr at revisjonen ikke har avdekket vesentlige 

feil eller mangler som krever forbehold eller presiseringer i revisjonsberetningen. Revisjonen viser til at 

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

som også innebærer at de har fulgt de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). De erklærer at de er 

uavhengige av kommunen i henhold til krav i lov og forskrift, og at de har overholdt sine øvrige etiske 

forpliktelser i samsvar med disse kravene. Revisjonen har etter egen oppfatning innhentet revisjonsbevis 

tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for sin konklusjon. Videre gis en beskrivelse av revisors 

oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. 
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Revisjonen konkluderer med at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og i det alt 

vesentlige gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Kragerø kommune pr. 31.12.2018 

og av resultatet for regnskapsåret 2018. Revisjonen mener 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. Revisjonen mener at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er 

konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Revisjonen mener 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. 

 

Rapporten om revisjon av regnskapet for Kragerø kommune 2018 til kontrollutvalget forklarer revisjonen 

av årsregnskapet nærmere enn det som fremgår av revisjonsberetningen. Revisor påpeker her en del 

forhold som kan ha betydning for forståelsen av regnskapet og kommunens økonomiske stilling. Som 

positivt trekker revisjonen frem bl.a. at finansrapportering og finansplasseringer er i henhold til vedtatt 

finansreglement, og at kommunen synes å ta fare for misligheter på alvor og søker systemer/rutiner som 

ivaretar dette. 

 

Noen forhold som påpekes av revisor er uheldige, men ikke så alvorlige og vesentlige at de ble tatt med i 

revisjonsberetningen. Noen av kommentarene peker på forhold som ikke innebærer feil eller mangler, 

men som kan gi utfordringer for kommunens økonomi i tiden fremover. Revisjonen har vist til følgende:  

- Antallet personer over 16 år med psykisk utviklingshemming og som har vedtak om 

helsetjenester er vesentlig redusert pr. 1.1.2019 i forhold til tidligere år, noe som vil få 

konsekvenser for rammetilskuddet kommunen mottar fremover. 

- Avstemming av dataoverføring mellom regnskapssystemet og underliggende fagsystemer kunne 

vært bedre. 

- Kommunen bør nøye vurdere gamle og nye investeringsprosjekter i forhold til 

gjennomføringskapasitet, jf. krav om et realistisk budsjett i kommuneloven § 46. 

- Kommunen må på selvstendig grunnlag vurdere nedskriving av verdien av aksjekapitalen i 

Kragerø kunstskole AS. 

- Netto resultatgrad på 0 % er langt under anbefalt nivå (fra Teknisk beregningsutvalg på vegne av 

Regjeringen) på 1,75 % over tid. Revisjonen viser til at slike resultater ikke er bærekraftig over 

tid. 

- Kommunens lånegjeld er høy og økende, noe som vil redusere kommunens handlingsrom over 

tid. Revisjonen anbefaler at Kragerø kommune vedtar et måltall for ønskelig nivå på lånegjeld i 

forhold til driftsinntekter. 

- Det ble ved en inkurie betalt for lite minimumsavdrag på lån i 2018 med ca. kr 0,2 mill. 

Revisjonen viser til at nye regler i ny kommunelov vil øke minimumsavdraget. 

- Revisjonen peker på at kommunens likviditet er stram. 

- Revisjonen peker på at kommunens disposisjonsfond er redusert og utgjør 3,0 % av brutto 

driftsinntekter i 2018, mot TBUs anbefaling på 4,5 %, selv om kommunen har som målsetting å 

bygge opp disposisjonsfondet. 

- Beskrivelsen av den økonomiske internkontrollen i årsberetningen kunne vært mer utdypende i 

forhold til hvilke tiltak som er iverksatt og som planlegges iverksatt. 

- Etter kontroll av avstemming av fakturering av kommunale gebyrer, har revisjonen anbefalt at 

dokumentasjon som viser kontroll av overføring fra undersystem til faktureringssystem, også blir 

lagt elektronisk i faktureringssystemet. 

 

Revisjonen anbefaler at årsregnskapet fastsettes som Kragerø kommunes årsregnskap for 2018. 

 

Rådmann Inger Lysa, kommunalsjef stab og støtte Åge Aashamar og regnskapsleder Turid Andersen vil 

presentere årsregnskapet og årsmeldingen i møtet. 

 

Oppdragsrevisor Marianne Rogn vil gi eventuelle kommentarer til revisjonen av årsregnskapet for 

Kragerø kommune. 
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Vurdering fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte. Som et ledd i 

dette arbeidet la Telemark kommunerevisjon IKS i kontrollutvalgets møte 17.9.2018 frem overordnet 

revisjonsstrategi for regnskapsåret 2018. Revisjonen rapporterer på sitt arbeid i forhold til strategien i 

rapporten til kontrollutvalget om revisjon av regnskapet for Kragerø kommune for 2018, i tillegg til 

fortløpende orienteringer fra revisor i alle møter i kontrollutvalget. Så langt sekretariatet kan se, har 

revisjonen fulgt opp intensjonene i den overordnede revisjonsstrategien for regnskapsåret 2018. 

 

Vedlegg:  

Revisors beretning Kragerø kommune 2018 

Rapport til KU for Kragerø kommune 2018 

Årsregnskap 2018 Kragerø kommune 

Årsberetning 2018 Kragerø kommune 
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KOMMUNEREVISJON IKS

Hovedkantor:
Postbaks 2805, 3702 Skien
Tif.: 35 917030

epost. post-tkr@tekomrev no

Dlstrlktskontor:Til Postboks 83, 3833 60

kommunestyret i Kragerø kommune TIL: 35059000

OrganlSaslansflummefl
985 857 402

Vår re!. 19/728/mr
Deres ref:
Arkivref.: 815200

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Kragerø kommunes årsregnskap som viser kr 642 225 001 til fordeling drift og et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr8658 772. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember
2018, 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 idet
alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Kragerø kommune per 31.
desember 2018, 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 appgaver ag plikter ved revisjon av års regnskapet. 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
årsregnskapet og revisjonsberetningen.

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

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

Telemark kommunerevisjon IKS, Postbaks 2805, 3702 Skien
e-post: post-tkr@tekomrev.no
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inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den Øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon ervi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende. Vi henviser for Øvrig til avsnittet «Konklusjon om årsberetningen» under uttalelse om
øvrige lovmessige krav.

Administrasjonssjefens ansvar for 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 ISA-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 administrasjonssjefen er
rimelige.

• evaluerer viden 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.

Telemark kommunerevisjen 11<5, Postbok5 2805, 3702 Skien
e-post: posttkrtekomrev.no
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Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om budsjett
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, menervi at de disposisjoner som
ligger til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i 5amsvar 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 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 kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

Skien, 9. april 2019
Telemark kommunerevisjon 11<5

Lisbet Fines
oppdragsansvarlig/registrert revisor Marianne Rogn

oppdragsrevisor

Kopi: Kontrollutvalget
Formannskapet
Admin istrasjonssjefen

Telemark kommunerevisjon lKS, Postboks 2805, 3702 Skien
e-po5t: post-tkr@tekemrev.no
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Rapport om revisjon av regnskapet for Kragerø kommune for 201$

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 regnskapsrevisjorn>, som tidligere er lagt fram for kontrollutvalget

og angir revisors fokusområder for regnskapsåret 2018.

Revisjonsberetningen
Revisjonsberetningen er datert 9. april 2019 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.

Årsregnskapet
Årsregnskapet ble framlagt av rådmannen 15. februar 2019 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 366 818 og et regnskapsmessig

mindreforbruk på kr8 658 772.

Det har vært noen budsjettmessige utfordringer gjennom året og noen kommunalområder

måtte få tilført økte bevillinger. Det var særlig Helse og omsorg som kunne melde om stort

behov for økte bevillinger. Noe hadde sammenheng med kostnader til tiltak som var

feilberegnet og noe skyldes kostnader til tiltak som ble utløst i løpet av året. Samtidig hadde

kommunen estimert høyere tilskudd for ressurskrevende brukere i 2017 enn det som ble

utbetalt. Estimatavviket førte til en ekstra kostnad i 2018. Slike estimater avviker ofte fra

endelig oppgjør. Etter at det ble gitt økte bevillinger viser kommunalområdene kun mindre

avvik. Revisor har inntrykk av at administrasjonen følger godt med og melder om eventuelle
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avvik innen rimelig tid. Når kommunen likevel ender med et regnskapsmessig mindreforbruk

så skyldes det forhold kommunen selv ikke har kontroll over, som f.eks. økte skatteinntekter

og lavere pensjonskostnader. Rådmannen gir en fyldig redegjørelse for budsjettavvik både

generelt og for virksomhetsområdene.

Kommunen mottar et fast tilskudd pr. person som er over 16 år med psykisk utviklings

hemming og som har vedtak om helsetjenester. Antallet personer er vesentlig redusert
pr. 1.1.2019 fra tidligere år og vil få konsekvenser for det rammetilskuddet kommunen mottar

framover. Tilskuddet for 2018 utgjorde kr 656 000 pr. person.

Kommunen skal foreta avstemming av dataoverføring mellom regnskapssystemet og
underliggende fagsystemer. Likeledes gjelder det undersystemer til kommunens
faktureringssystem. For sistnevnte er det mulig å lagre avstemmingen elektronisk, men det er

gjort kun i liten grad. Avstemming mellom systemene kunne vært bedre.

lnvesteringsregnskapet
lnvesteringsregnskapet er avsluttet i balanse.

Det er foretatt en budsjettregulering på slutten av året, men likevel synes vi avviket mellom

regulert budsjett og regnskap på posten <(Investeringer i anleggsmidler» fortsatt er høy.
Rådmannen har i sin årsmelding konstatert at det er for stort avvik mellom budsjett og
regnskap også etter nedskalering av budsjettet i desember. Vanligvis blir prosjekter som

nedskaleres på slutten av året, tatt inn i budsjettet året etter. Det kan tyde på at kommunen

har for et for høyt ambisjonsnivå på sin kapasitet når det gjelder gjennomføring av

budsjetterte prosjekter. Kommunen bør derfor nøye vurdere gamle og nye prosjekter sett i

forhold til kommunens kapasitet. Det er krav om et realistisk budsjett, jf koml. § 46.

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.

Som nevnt tidligere år har Kragerø kunstskole AS hatt økonomiske problemer. Aksjekapitalen

er svært lav i forhold til bokført verdi. Dersom aksjeverdien ventelig vil være lav over tid, må

kommunen på selvstendig grunnlag vurdere nedskrivning. Vi kan ikke se at slik vurdering er

foretatt.

Økonomisk situasjon

• Netto resultatgrad (forholdet mellom netto driftsresultat og driftsinntekter) for Kragerø

kommune er 0 %. Dette er svakt 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 1,2 milliard kroner. Evnen til å betjene

lånegjelden kan vises ved å se lånegjeld i forhold til driftsinntekter. Tallet er på 126 % i 2018

mot 110,8 ¾ i 2017. Tallet er høyt og høyere enn sammenlignbare kommuner, Telemark og

landet for øvrig. Utvikling av lånegjelden bør følges nøye opp. Kommunen bør vedta et

måltall for ønskelig nivå på lånegjeld i forhold til driftsinntekter. Netto lånegjeld som er over
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70 % av brutto driftsinntekter kan være et faresignal for kommunens økonomiske
handlingsevne over tid.

• Kommunen skal beregne og betale avdrag i henhold til kommuneloven. For 2018 ble det ved
en inkurie betalt for lite avdrag, dvs, ca. kr 0,2 mill. Dette er omtalt i note 6.6. Avdraget er
beregnet etter den modellen som gir laveste minimumsavdrag. Når ny kommunelov trer i
kraft må kommunen endre modell for beregning av minimumsavdrag. Dette vil medføre at
kommunen må øke minimumsavdraget med ca. kr 16 mill. i tall for 2018.

• Kommunens likviditet er fortsatt stram. Likviditetsutviklingen har vært god, men har stagnert
sett mot fjoråret. Kasse/bank har økt og utgjør nær kr 150 mill. pr. 31.12.18, men deler av
dette er ubrukte lånmidler. Ubrukte lånemidler utgjør ca. kr 63 mill.

• Det er viktig at kommunen opparbeider seg frie fondsmidler for å møte uforutsette
utgiftsøkninger og sviktende inntekter. Ifølge TBUs anbefalinger bør disposisjonsfondet
utgjøre 4,5 ¾ av brutto driftsinntekter. Kragerø kommunes disposisjonsfond 2018 utgjør 3,0 ¾
av brutto driftsinntekter mot ca. 3,3 % i 2017. 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 29. mars 2018. 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

som planlegges iverksatt. Årsberetningen gir etter vår mening en god beskrivelse av den økonomiske
situasjonen i Kragerø kommune og inneholder alle pliktige opplysninger for øvrig.
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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, oppfølging av kundefordringer, kommunale gebyrer for oppmåling,
plan- og byggesak, kontroll av startlån, pensjon og sosiale bidrag. Vi har i tillegg undersøkt om
ferd igstilte investeringsprosjekter lukkes i regnskapssystemet.
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. Det er viktig at systemet holdes oppdatert.

Rutiner og kontroller synes å fungere godt. Vi har mottatt bekreftelse fra administrasjonen at
ferdigstilte investeringsprosjekter lukkes i regnskapet. Etter kontroll av avstemming av faktureting av
kommunale gebyrer har vi anbefalt at dokumentasjon som viser kontroll av overføring fra
undersystem til faktureringssystem også blir lagt elektronisk i faktureringssystemet.

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 tådgivn ing
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
• Omstillingsprosjektet
• Kommunalt rusarbeid
• Diverse kompetansetilskudd
• Diverse helse- og omsorgstjenester

Vi yter også rådgivningstjenester til administrasjonen, både i form av større utredninger og løpende
enkeltspørsmål. Vi har blant annet hatt et møte med administrasjonen om kjøp av aksjeselskap
(eiendomsselskap) og problemstillinger knyttet til eventuell avvikling av dette.
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Oppsummering
Vi mener framstillingen ovenfor kan være et godt grunnlag for kontrollutvalgets oppfølging av
regnskapsrevisjonen for 2018. Forhold av betydning som ikke er endelig avklart ved avslutningen av
revisjonen for 2018, vil bli fulgt opp i forbindelse med revisjonen for 2019.

Vi mener at årsregnskapet ikke inneholder vesentlige feil eller mangler og anbefaler at dette
fastsettes som Kragerø kommunes årsregnskap for 2018. Mindreforbruket må disponeres i
kommunens kommende årsbudsjett.

Skien, 26. april 2019
Telemark kommunerevisjon IKS

Lisbet Fines, sign
oppdragsansvarlig /registrert revisor Marianne Rogn

oppdragsrevisor

vedlegg: revisjonsberetning

kopi til: rådmann Inger Lysa

kommunalsjef Åge Aashamar
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1. UNDERSKRIFTSBLAD 
 
Med dette avlegges Kragerø kommunes regnskap for 2018. 
 
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 13. juni 2019. 
 
Kragerø, 31. desember 2018 
     15.februar 2019 
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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 15. 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 kommunalområder på nivået virksomhet og 
funksjon, men kommunalsjefene har delegert myndighet til å budsjettregulere mellom virksomhetene 
innenfor sitt kommunalområde. 
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3. REGNSKAP 2018 
 
 

3.1 Regnskapsskjema 1 A – Drift 
   REGNSKAP  

2018  
REGULERT  
BUDSJETT  

2018  

OPPRINNELIG  
BUDSJETT  

2018  

REGNSKAP  
2017  

1  Skatt på inntekt og formue   262 062 123    252 853 000    248 553 000    246 803 988  
2  Ordinært rammetilskudd   328 031 601    333 957 000    334 928 000    329 513 040  
3  Skatt på eiendom   45 748 439    47 417 200    47 417 200    42 306 140  
4  Andre direkte eller indirekte 

skatter  
 202 908    205 000    205 000    202 908  

5  Andre generelle statstilskudd   37 525 234    39 744 000    39 444 000    45 299 023  
6  Sum frie disponible inntekter   673 570 305    674 176 200    670 547 200    664 125 099  
            
7  Renteinntekter og utbytte   8 983 121    8 029 767    6 764 767    3 031 053  
8  Gevinst finansielle instrumenter   -    -    -    -  
9  Renteutgifter, provisjoner og 

andre finansutgifter  
 18 874 422    18 739 189    18 139 189    16 097 535  

10  Tap finansielle instrumenter   -    -    -    -  
11  Avdrag på lån   29 745 957    29 956 000    29 568 000    29 504 000  
12  Netto finansinntekter/-utgifter  -39 637 258   -40 665 422   -40 942 422   -42 570 482  
            
13  Til dekning av tidligere års 

regnskapsmessige merforbruk  
0  0  0  0  

14  Til ubundne avsetninger   3 505 787    3 505 787    8 618 000    20 496 844  
15  Til bundne avsetninger   10 253 386    1 104 554    1 104 554    16 487 543  
16  Bruk av tidligere års  

regnskapsmessige mindreforbruk  
 3 505 787    3 505 787    -    10 155 223  

17  Bruk av ubundne avsetninger   5 419 000    5 419 000    -    7 491 110  
18  Bruk av bundne avsetninger   13 126 340    3 926 570    3 361 320    6 239 761  
19  Netto avsetninger   8 291 954    8 241 016   -6 361 234   -13 098 293  
20  Overført til  

investeringsregnskapet  
 -    -    -    2 021 110  

21  Til fordeling drift  642 225 001   641 751 794    623 243 544   606 435 214  
       -    -     
22  Sum fordelt til drift   633 566 229   641 751 794    623 243 544   602 929 427  
            
23  Regnskapsmessig mindre- 

forbruk  
8 658 772    0  0  3 505 787  
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3.2 Regnskapsskjema 1 B – Fordeling på rammeområdene 
 
Område/kommunalområde  

Regnskap  
     2018  

Budsjett 
2018  

Opprinnelig 
budsjett  

Regnskap   
2017  

Politisk virksomhet  7 285 258  7 274 172  7 224 172  7 736 581  
Omstillingsprogrammet  750 000  750 000  750 000  500 000  
Rådmannen  
herav: Næringsaktivitet   
herav Tilskudd 

20 171 527  
3 495 720  

11 672 844  

20 357 991  
3 199 502  
11 760 00  

18 257 991  
3 199 502  

11 760 000  

16 315 168  
1 406 892  

11 225 332  
  

Stab og Støtte  38 163 783  38 208 737  38 228 737  36 620 519  
Oppvekst  225 590 907  227 184 122  226 034 122  223 448 721  
Samfunn  107 723 487  110 323 451  108 443 451  103 802 412  
  Selvkost VARF  -15 611 846  -12 778 230  -12 778 230  -17 672 297  
  Selvkost Bygg og areal  -1 280 303  -1 201 907  -1 201 907  -1 011 978  
Helse og omsorg  248 448 893  249 104 933  234 061 933  239 260 883  
Budsjettreserve økte 
pensjonskostnader  

0  661 000  661000  0  

1*90 Felles 
inntekter/utgifter  
Diverse inntekter/utgifter ført 
90 som oversikten og som 
ikke fremkommer i skjema 1  
A  

-2 354 085  152 993  -239 007  34 545  

**Korreksjon mellom 1a/1b   4 678 609  2 375 532  4 462 282  -6 105 127  
Sum   633 566 230  641 751 794  623 243 544  602 929 427  

*Spesifikasjon av «Felles inntekter/utgifter 
Diverse inntekter/utgifter ført på denne «90 Felles inntekter/utgifter» som etter regelstyrt obligatorisk 
oppstilling ikke skal fremkomme i skjema 1 A. 
 

Kommunalområde  Regnskap 
2018    

Budsjett  
 2018    

Opprinnelig 
budsjett 2018   

Regnskap  
 2017    

90 Fellesinntekter        
10909 Økte pensjonkostnader   660 993  660 993   

11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.  0  0  0  17 211  
14500 Overføringer til kommuner  198 337  0  0  932 550  
14700 Overføringer til andre (private)  392 000  392 000  0  26 250  
17000 Refusjon fra staten  -935 000  0  0  0  
18902  Konsesjonskraftinntekter  -2 009 422 -900 000  -900 000  -941 466  

 -2 354 085 152 993  -239 007  34 545  
**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.  
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Kommunalområde Regnskap 
2018 

Budsjett 
2018 

Opprinnelig 
budsjett 

2018 

Regnskap 
2017 

Politisk virksomhet     
15000 Provisjoner og andre 
finansutgifter 

0 0 0 279 

Omstillingsprogrammet     
15500 Avsetning til bundne fond 388 620 0 0 1 190 187 
18100 Andre statlige overføringer 0 0 -2 500 000 0 
19500 Bruk av bundne fond -227 250 -173 250 0 -7 306 
Rådmann     
15500 Avsetning til bundne fond 67 417 0 0 310 000 
18100 Andre statlige overføringer 0 -1 000 000 -1 000 000 0 
19500 Bruk av bundne fond -303 707 0 0 -243 614 
Stab og støttetjenester     
15000 Provisjoner og andre 
finansutgifter 

0 0 0 223 

15001 Forsinkelsesrenter 616 0 0 443 
15500 Avsetning til bundne fond 2 980 000 0 0 5 531 779 
18100 Andre statlige overføringer 0 -200 000 -200 000 0 
19000 Renteinntekter -280 696 -165 883 -165 883 -68 188 
19500 Bruk av bundne fond -5 552 716 -400 000 -400 000 -2 088 746 
Samfunn     
15001 Forsinkelsesrenter 644 0 0 0 
15500 Avsetning til bundne fond 525 570 100 000 100 000 1 294 373 
19000 Renteinntekter -355 0 0 0 
19400 Bruk av disposisjonsfond -240 000 -240 000 0 0 
19500 Bruk av bundne fond -993 121 -366 399 -366 399 -819 603 
Helse og omsorg     
15500 Avsetning til bundne fond 1 148 389 0 0 2 346 990 
18100 Andre statlige overføringer 0 0 0 -211 628 
19000 Renteinntekter -108 0 0 0 
19500 Bruk av bundne fond -2 107 803 0 0 -1 186 417 
Oppvekst     
15500 Avsetning til bundne fond 445 494 0 0 584 195 
18100 Andre statlige overføringer -29 875 0 0 0 
18105 Integreringstilskudd flyktninger 0 0 0 -125 500 
19500 Bruk av bundne fond -576 270 0 0 -474 566 
Selvkost området     
15001 Forsinkelsesrenter 6 542 0 0 2 228 
15500 Avsetning til bundne fond 70 000 70 000 70 000 70 000 
Sum alle områder -4 678 609 -2 375 532 -4 462 282 6 105 129 
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3.3 Regnskapsskjema 2 A – Investeringer 
 Regnskap Budsjett Opprinnelig Regnskap 
 2018 2018 Budsjett 2017 
   2018  
Investeringer i anleggsmidler  118 407 231   171 665 316   107 575 000   116 988 833  
Utlån og forskutteringer  44 055 684   45 000 000   25 000 000   19 177 382  
Kjøp av aksjer og andeler  46 463 099   46 244 184   2 500 000   2 493 837  
Avdrag på lån  3 739 053   10 000 000   10 000 000   3 203 044  
Dekning av tidligere års udekket  108 920   108 920   -     -    
Avsetninger  416 618   -     2 500 000   148 379  
Årets finansieringsbehov  213 190 605   273 018 420   147 575 000   142 011 474  
Finansiert slik:     
Bruk av lånemidler  139 130 325   175 108 920   125 175 000   102 584 757  
Inntekter fra salg av anleggsmidler  6 388 108   6 189 660   2 500 000   2 394 368  
Tilskudd til investeringer  -     -     -     -    
Kompensasjon for merverdiavgift  14 280 019   38 000 000   7 400 000   12 984 653  
Mottatte avdrag på utlån og 
refusjoner 

 5 153 825   10 000 000   10 000 000   15 853 951  

Andre inntekter  48 102 920   43 719 840   -     4 790 323  
Sum ekstern finansiering  213 055 196   273 018 420   145 075 000   138 608 053  
Overført fra driftsregnskapet  -     -     -     2 021 110  
Bruk av tidligere års udisponert  -     -     -     -    
Bruk av avsetninger  135 409   -     2 500 000   1 273 391  
Sum finansiering  213 190 605   273 018 420   147 575 000   141 902 553  
     
Udekket investeringsregnskapet  -     -     -    -108 920  

 
 
 
 
 
 
 

  

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

anleggsmidler” kr 118 407 231 er benyttet til. 
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3.4 Regnskapsskjema 2 B – Fordeling på investeringsprosjekter 

Prosjekt Regnskap 2018 
Budsjett 
2018 

Opprinnelig 
budsjett 
2018 

Regnskap 
2017 

015 Digitalisering 2018-2022 1 063 780 5 537 698 0 0 
068 Digitalt byggesaksarkiv 144 029 288 708 550 000 0 
210 Reguleringsplan Fikkjebakke 0 0 400 000 0 
300 Vann skjærgården 21 896 7 173 060 0 0 
301 UV Grøtvann 881 463 1 958 284 0 465 530 
302 Avløp skjærgården 21 896 6 054 305 0 0 
332 Fornyelse kartverk/geovekst 68 736 156 326 0 553 179 
425 Sentrifuger rensanlegg byen 70 626 3 141 653 0 35 255 

609 
Oppgradering av toalettbygg i 
Sannidal kirke 

0 250 000 0 0 

610 
Prosjektledelse IKT 
investeringsprosjekter 

0 0 0 0 

625 Rehabilitering Støle kirke 250 000 250 000 250 000 0 

626 
Forskjønnelse Kragerø 
kirkegård 

300 000 600 000 300 000 0 

627 
Opprusting kirkerom, sakristi, 
nye sdedører Sannidal 

250 000 250 000 250 000 0 

15000 DigiFin  264 650 0 0 0 
15004 Ikt i skolen(2017-2021) 1 014 214 982 588 1 200 000 1 752 510 
15006 Innfordringssystem 99 518 150 000 0 533 079 
15007 Biblioteksystem 3 039 793 2 622 100 0 491 354 
15009 Internettportalløsning  189 031 227 679 450 000 1 195 142 
15011 Fleksiturnus/uønsket deltid 0 0 0 0 
15013 Velferdsteknologi omsorg 0 90 940 0 274 124 
15019 Visma økonomisystem 159 965 286 522 0 0 
15020 Mobil tilgang omsorgs-EPJ 0 333 958 0 86 744 
15022 Nye moduler VISMA HRM 0 210 094 200 000 95 296 

15023 
Oppgradering av sak og 
arkivsystem 

11 082 11 082 0 422 468 

15024 Mobilt barnevern 0 49 071 0 324 885 

15025 
Programvarelisenser 
Microsoft 

0 1 472 520 0 484 026 

15026 IKT sikkerhet 217 417 289 875 150 000 10 125 

15027 
"SVAR UT" og aktivering 
sikker sone 

0 0 0 0 

15030 Elektronisk skjemakatalog 157 841 157 841 350 000 0 

15031 
Oppgradering serverpark 
2018-2021 

575 937 448 433 300 000 0 

15032 
IAM 
(Identitetshåndteringssystem) 

92 450 200 000 200 000 93 088 

15033 IKT Investeringer i barnehage 284 190 300 000 300 000 0 
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Prosjekt Regnskap 2018 
Budsjett 
2018 

Opprinnelig 
budsjett 
2018 

Regnskap 
2017 

15034 
Fornying IKT infrastruktur i 
bygg 

313 110 300 000 300 000 0 

15038 Fagsystem barnehager 30 201 30 201 500 000 0 

15039 
KGV 
Konkurransegjennomføringsv
erktøy 

0 34576 750000 34576 

15999 
Pålagte reduksjoner 
investeringer 2018 

0 -4 977 000 -4 977 000 0 

30001 Kystkultursenter Tallakshavn  0 0 2 200 000 0 
30002 Kirkehaugen og minneparken 0 412 460 0 0 
43000 Opprusting veier 2014-2017 0 137 728 0 1 314 685 

43001 
Innvendig rehabilitering 
Kragerø Biograf 

3 222 551 3 340 372 0 1 094 541 

43008 
Rehabilitering el.anlegg 2014-
2017  

538 538 0 434 393 

43009 EPC Investeringer 524 097 1 500 000 0 2 074 351 
43010 Strandpromenaden 84 800 69 313 0 0 

43011 
Overvannshåndtering (veg) 
2012-2016 

0 0 0 51 353 

43012 Rassikring veger t.o.m 2016 203 417 1 442 725 0 91 377 
43014 Felles møteplasser 2013-2016  0 0 600 000 0 

43015 
Flislegging Kragerø 
svømmehall 

0 0 0 76 257 

43016 
Tiltak knyttet til 
trafikksikkerhetsplanen 2013-
2016 

959 076 1 631 633 0 850 017 

43018 
Opprusting kommunale 
trapper 

132 471 145 753 0 0 

43019 
Tankbil 
brannvesenet/vannforsyning 
VARF 

0 0 0 88 250 

43022 
Flytte Helle renseanlegg til 
byen 

0 18 000 0 0 

43026 
Låssystem kommunale bygg 
2014-2017 

91 099 639 165 0 61 786 

43040 HC rampe på Berg 0 0 -120 000 0 

43042 
Almannabrygge Bleikmyrhola 
Portør 

0 29 802 0 128 297 

43043 Stillnestangen nord 124 321 -53 000 -2 253 000 0 

43047 
Fundament og 
pumpearrangement til Carl 
Nasjar skulptur 

0 41 925 0 8 075 

43048 
Maskinpark veg og park 
2016-2019 

217 334 342 631 400 000 727 369 
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Prosjekt Regnskap 2018 
Budsjett 
2018 

Opprinnelig 
budsjett 
2018 

Regnskap 
2017 

43049 
Utvidelse/forsterke veg 
Barthebrygga 

0 1 144 687 0 11 797 179 

43050 Oppgradering av Skåtøyveien 4 999 476 5 552 708 0 4 447 292 
43051 Næringstomt Fikkjebakke 0 0 4 000 000 0 
43052 Hellekirken barnehage  0 1 486 733 0 0 
43061 Kommunaleboliger 3 998 722 6 267 906 0 4 820 004 
43062 Boligfelt Sollia Vest 0 100 000 0 0 

43063 
Utbedringer Sannidal skole + 
kiste + tak 

23 096 633 26 300 000 13 000 000 14 478 400 

43065 
Arbeidsbåt  vann og avløp 
skjærgården 

0 2 000 000 0 0 

43066 Befalsbil Brann 1 134 089 1 134 089 0 18 041 
43067 Ny båt Skjærgårdstjenesten 5 182 311 3 300 000 0 2 937 750 
43068 Nilsbukjerr RA 0 0 0 0 
43070 Vei/tilkomst Grøtvann 1 581 962 1 829 948 9 000 000 170 052 
43073 El Ladestasjon Bil 179 046 224 453 0 42 414 

43076 
Erstatte oljefyr med alternativ 
løsning 

0 0 -4 100 000 0 

43077 Septikktømmestasjoner 0 0 -650 000 1 490 466 

43080 
Forprosjekt fremtidig 
plassering av brannstasjon og 
driftspersonell, og lagerplass 

0 0 -500 000 0 

43082 Sannidal U skole div 0 9 420 0 95 103 
43084 Idrettshallen-nytt sportsgulv 87 928 87 928 0 1 168 052 

43085 
Tilkoble nye abonnementer i 
eksisterende boligområder 

1 418 245 3 162 882 0 1 076 712 

43086 
Måle inn og registrere 
ledningsnett 

0 1 841 940 0 0 

43087 
Omlastningsbygg og 
gjennvinningstasjon 

0 3 598 350 0 0 

43088 
Rehabilitere/omlegging  avløp 
Symreveien Gromstad 

0 173 040 0 0 

43089 
SD 
styring/overvåkingssystem, 
kartlegging  

883 716 1 225 719 4 000 000 744 738 

43090 Gatelys - Utskifting EPC 728 191 1 000 000 0 330 979 
43091 Nye vegskilt 0 18 500 0 0 
43097 Kommunale veier 2015-2021 3 495 989 3 503 906 0 1 143 727 
43098 Gamle Sfo bygget  på Kalstad 4 165 195 341 0 0 

43102 
Nytt garderobe- og dusjanlegg 
Svømmehallen 

4 431 215 2 500 000 2 500 000 0 

43105 Sannidal u-skole ventilasjon 301 043 1 100 000 2 000 000 3 832 142 

43106 
Lydisolering Siritun 
barnehage 

52 794 52 794 0 0 
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Prosjekt Regnskap 2018 
Budsjett 
2018 

Opprinnelig 
budsjett 
2018 

Regnskap 
2017 

43107 
Toalett for 
funksjonshemmede 
servicebygg Jomfruland 

919 149 2 500 000 0 0 

43108 
Ny fasade/ny bro Kragerø 
kunstskole 

0 0 0 0 

43116 
Ny fasade/isolering 
grendehus- Kragerø skole 

2 128 111 2 128 110 0 107 505 

43117 
Brann- og sikkerhetsutstyr 
kommunale bygg 

72 530 300 000 300 000 433 765 

43118 
Skilting kommunale bygg og 
anlegg  

0 0 -400 000 0 

43120 Baderampe Stangnes 0 500 000 500 000 0 

43123 
Parkeringssystem/parkeringsa
utomater 

0 49 493 0 0 

43124 Utstyr feiervesenet 213 209 250 000 250 000 0 
43125 Avløpsrensing Jomfruland  22 000 112 460 0 1 249 979 
43126 Vann/avløp mot Risør grense 1 175 296 1 791 745 7 000 000 208 255 

43128 
Tankhus Stabbestad 
renseanlegg 

679 263 1 600 000 800 000 0 

43129 Kilsledning (Kil-Kragerø) 4 342 709 4 500 000 0 18 821 522 
43133 Sannidal skole huskestativ 0 91 951 0 0 
43139 Toalett Stråholmen 37 119 77 548 0 113 397 
43140 Rehabilitering Jernbanebygget 97 242 482 640 0 64 574 
43141 Ombygginger etc.Sykehuset 569 093 0 0 6 625 734 

43142 
Omlokalisering kommunale 
virksomheter KS 

591 048 594 566 0 5 434 

43143 
UPS til pasientalarm 
Marienlyst 

291 601 500 000 0 141 250 

43145 
Nytt betalingssystem 
Svømmehall/skjærgårdstj/bra
nnvesen 

0 73 719 0 126 281 

43146 Røykvernutstyr 18 075 -111 046 0 114 046 

43148 
Overvannshåntering veg 
2017-2020 

0 81 285 0 189 348 

43149 
Forprosjekt landfast tilkomst 
til Valberghalvøya og G/S veg 
Tangen 

177 410 200 000 1 000 000 0 

43150 
Opprustning kommunale 
trapper 2017-2021 

0 0 -250 000 0 

43152 Utbedring avvik tilfluktsrom 270 024 1 000 000 1 000 000 2 139 124 
43153 Inventar formannskapssalen 0 150 000 0 0 
43155 Bymiljøpakke 2017-2018 1 286 993 220 966 1 000 000 1 279 034 

43156 
Oppgradering 
Tårnbryggeveien 

0 425 000 425 000 73 053 
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Prosjekt Regnskap 2018 
Budsjett 
2018 

Opprinnelig 
budsjett 
2018 

Regnskap 
2017 

43301 Brannbåt 253 235 250 000 750 000 0 
43403 Sannidal u-skole -toaletter 224 156 200 000 200 000 0 
43405 Hellekirken bhg - gulvbelegg 353 164 250 000 250 000 0 
43406 Rehabilitering Jernbanebygget 127 073 0 0 0 

43410 
Nytt kjøkken og rehabilitering 
Rømerhverven 

514 774 500 000 500 000 0 

43411 Rømerhverven bhg - vognskur 0 250 000 250 000 0 

43413 
Rømerhverven bhg - 
levegg/trapp 

422 258 300 000 300 000 0 

43416 Oppgradering EL-anlegg SUS 539 788 750 000 750 000 0 

43417 
Kjøkken og oppgradering 
Siritun bhg 

546 935 500 000 500 000 0 

43419 
EPC investeringer 
Jernbanebygget 

0 1 000 000 1 000 000 0 

43420 
Oppgradering og utstyr 
Sannidal samfunnshus 

62 534 200 000 200 000 0 

43421 
Lyddempning og inventar 
skolebibl Levangsheia 

146 709 250 000 250 000 0 

43422 
Låssystem kommunal bygg 
2018-2021 

308 001 0 0 0 

43423 
Adkomst Kragerø 
svømmehall for funksjonsh. 

145 619 300 000 400 000 0 

43426 
Kragerø sykehus -
investeringer Multiconsults 
rapport 

1 757 963 7 000 000 7 000 000 0 

43427 
Kragerø sykehus - 
solavskjerming 

175 492 175 491 180 000 0 

43428 Lydanlegg kinoen 842 534 900 000 1 000 000 0 
43429 Livsløpsanlegg Kalstad 410 158 1 500 000 4 500 000 0 
43430 Rehabilitering EL anlegg 713 995 1 029 404 900 000 0 
43431 Sannidal bhg - gulvbelegg 110 711 110 711 120 000 0 

43432 
Sannidal bhg - diverse 
innvendig og utvendig 

285 598 120 000 120 000 0 

43433 Kalstad bhg - uteområde 0 50 000 250 000 0 
43434 Kalstad bhg- gulvbelegg 181 798 181 798 120 000 0 
43437 Brannstasjon underetasje 3 394 643 800 000 800 000 0 
43439 Kragerø skole - lysskjerming 11 244 250 000 250 000 0 

43440 
Kragerø skole - utv. 
rehabilitering hovedbygget 

92 608 0 0 0 

43442 Brannsatsjon - EL 669 150 000 150 000 0 

43444 
Kragerø idrettshall - 
skillevegg 

145 717 0 400 000 0 

43445 Amfi Jens Lauersens plass 0 300 000 300 000 0 
43446 Dagaktivitetssenter Sykehuset  449 175 449 175 450 000 0 
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Prosjekt Regnskap 2018 
Budsjett 
2018 

Opprinnelig 
budsjett 
2018 

Regnskap 
2017 

43447 
Semihurtig ladestasjon 
sentrum 

0 90 000 390 000 0 

43448 
Sikkerhetsutbedring fasade 
Kragerø skole 

0 -60 382 0 110 383 

43464 
Ombygging Marienlyst 
sykehjem 

0 500 000 0 0 

43500 Rassikring veier 2017-2020 198 539 254 587 0 0 
43502 Flomsikringstiltak 0 0 100 000 0 

43504 
Tiltak knyttet til 
trafikksikkerhetsplanen 2017-
20 

138 847 0 0 0 

43505 Ny pick up varebil 442 060 442 060 420 000 0 

43506 
Kalstadkilen 
sjøbunntildekning 

507 500 100 000 300 000 0 

43515 Gang og sykkelvei Tangen 31 438 0 0 0 

43518 
Opparbeidelse strøm 
Fikkjebakke n.park 

930 000 1 810 476 0 0 

43519 
Omdisponering uspesifisert til 
bruk p43518 

0 -1 810 476 0 0 

46001 Ny PLS Kragerø renseanlegg 0 0 1 500 000 0 
46003 Etablering vannmålersoner  0 114 720 300 000 0 
46004 Kartverk lekkasjesøkning  238 000 -230 239 500 000 130 239 

46007 
Kartlegge direkteutslipp og 
overløp 

0 469 761 200 000 130 239 

46008 Nye avløpspumpestasjoner  1 066 439 2 000 000 1 000 000 0 
46009 Investeringer renseanlegg 1 780 527 820 565 0 127 539 
46010 Driftsovervåkning vann/avløp  434 595 1 000 000 0 3 731 

46011 
Rehabilitering vann og 
avløpssystem 

15 173 647 13 757 181 14 800 000 5 842 819 

46013 Nødaggregat 0 400 000 400 000 0 

46017 
Kartlegging klimaendringer-
avløpsnettet 

0 0 200 000 0 

46018 
Dokumentasjon av renseeffekt 
Skåtøy RA 

0 -500 000 500 000 0 

46019 
Saneringsplan 
avløp/renovasjon 

0 0 600 000 0 

46020 Nødvannstanker 0 2 000 000 400 000 0 

46021 
Revisjon/kalibrering 
nettmodell 

0 0 200 000 0 

46022 
Utredning/renovering 
hovedvannforsyning Mian 

0 0 200 000 0 

46023 Brannstasjonen underetage 77 561 500 000 500 000 0 

46024 
Gjenoppbygging Kil 
renseanlegg 

2 696 106 5 000 000 5 000 000 5 233 689 
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Prosjekt Regnskap 2018 
Budsjett 
2018 

Opprinnelig 
budsjett 
2018 

Regnskap 
2017 

46025 
Oppgradering ventilasjon 
Kragerø RA 

0 0 6 000 000 0 

46027 Nytt nøkkelsystem VAR 0 0 2 000 000 0 

46028 
Rentvannsbasseng og 
ernergieff.Grøtvann 

0 0 5 000 000 0 

46029 
Nilsbukjer avfalldeponi - 
klargjøring areal 

2 927 495 2 000 000 2 000 000 0 

46030 Containerbil renovasjon 0 1 035 000 0 1 035 000 

46031 
Tilbringerbil renovason 
PD59589 

0 150 000 0 150 000 

58000 Fagsystem Legevakta 0 147 144 0 0 

 
 

Diverse avsluttede prosjekter i 
2018 ikke opplistet her mht. 
2017 tallene  

   10 087 713 

    118 407 231 171 665 316 107 575 000 116 988 833 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

regnskapsskjema 2 A. basert på 2018 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 8.11.2018 og hvor 
eventuelle tilsvarende oppreguleringer ble lagt inn i investeringsbudsjettet for 2019. 
Noen av investeringsbudsjettene ovenfor fremkommer derfor med negative 
budsjettbevilgninger pr 31.12, men er altså ivaretatt i investeringsbudsjett 2019. 
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3.5 Balanseregnskap 
 Regnskap 2018  Regnskap 2017  

EIENDELER   

Anleggsmidler:      
Faste eiendommer og anlegg                   Note 6.4    1 105 633 636   1 046 612 675  
Utstyr, maskiner og transportmidler        Note 6.4   89 678 224   81 372 976  
Utlån   80 229 283   39 138 743  
Konserninterne langsiktige fordringer   -   0  
Aksjer og andeler                                    Note 4.5   87 757 321   41 294 222  
Pensjonsmidler                                        Note 4.2    1 034 289 735   951 623 796  
          Sum anleggsmidler   2 397 588 198   2 160 042 413  
Omløpsmidler:      
Kortsiktige fordringer   54 636 572   65 258 224  
Konserninterne kortsiktige fordringer    Note 4.4  30 600   48 000  

Premieavvik                                            Note 4.2   61 769 000   57 219 521  
Aksjer og andeler   -   0  
Kasse, bankinnskudd   149 773 102   99 826 502  
          Sum omløpsmidler   266 209 274   222 352 247  
          SUM EIENDELER  2 663 797 472  2 382 394 660  
      
EGENKAPITAL OG GJELD      
Egenkapital:      
Disposisjonsfond                                     Note 4.6   29 644 821   31 558 034  
Bundne driftsfond                                    Note 4.6   28 283 807   31 156 761  
Ubundne investeringsfond                       Note 4.6  0   0  

Bundne investeringsfond                         Note 4.6   8 220 091   7 938 882  
Endringer i regnskapsprinsipper 1992-08  Note 6.7  -10 003 460   -10 003 460  
Regnskapsmessig mindreforbruk            Note 6.7  8 658 772   3 505 787  
Regnskapsmessig merforbruk  0   0  

Kapitalkonto                                            Note 4.7   51 026 553   -53 128 459  
Udekket i inv.regnskap                            Note 6.7    -108 920  
          Sum egenkapital   115 830 585   10 918 626  
Langsiktig gjeld:      
Pensjonsforpliktelser                               Note 4.2   1 188 587 910   1 160 842 452  
Ihendehaverobligasjonslån                      Note 6.6   699 747 000   854 747 000  
Ihendehaverobligasjonslån  forfall neste år  0  0  
Sertifikatlån                                             Note 6.6   401 700 000   141 700 000  
Andre lån                                                 Note 6.6   119 764 052   63 249 062  
          Sum langsiktig gjeld   2 409 798 962   2 220 538 514  
Kortsiktig gjeld:      
Annen kortsiktig gjeld  132 017 240 143 916 067  
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 Regnskap 2018  Regnskap 2017  

Konsernintern kortsiktig gjeld                 Note 4.4   194 483   925 875  
Premieavvik                                             Note 4.2   5 956 203   6 095 578  
          Sum kortsiktig gjeld  138 167 926   150 937 520  
      
          SUM EGENKAPITAL OG GJELD  2 663 797 472  2 382 394 660  
MEMORIAKONTI      
Ubrukte lånemidler   63 679 340   7 809 665  
Andre memoriakonti   8 209 013   8 112 785  
Motkto for memoriakontiene  -71 888 353   -15 922 451  
          SUM MEMORIAKONTI  0  0  
   

 
3.6 Økonomisk oversikt – Drift 
 
  
  

 Regnskap  Regulert  Opprinnelig  Regnskap  
 2018  budsjett  budsjett  2017  
   2018  2018    

Driftsinntekter          
Brukerbetalinger   22 976 048   23 150 202    23 150 202    22 627 066  
Andre salgs- og leieinntekter   119 946 648   112 341 160    112 341 160    118 548 659  
Overføring med krav til motytelse   148 526 662   103 075 489    100 014 203    148 701 532  
Rammetilskudd   328 031 601   333 957 000    334 928 000    329 513 040  
Andre statlige overføringer   37 525 234   39 744 000    39 444 000    45 299 023  
Andre overføringer   2 079 422   900 000    900 000    2 092 766  
Skatt på inntekt og formue   262 062 123   252 853 000    248 553 000    246 803 988  
Eiendomsskatt   45 748 439   47 417 200    47 417 200    42 306 140  
Andre direkte og indirekte skatter   202 908   205 000    205 000    202 908  
     Sum driftsinntekter   967 099 085   913 643 051    906 952 765    956 095 123  
          
Driftsutgifter          
Lønnsutgifter   519 574 128    507 311 238    509 754 703    509 380 261  
Sosiale utgifter   135 844 424    139 342 202    140 069 278    132 733 991  
Kjøp av varer og tjenester som 
inngår i tjenesteproduksjonen  

 135 196 294    114 531 302    115 275 877    124 547 291  

Kjøp av tjenester som erstatter 
tjenesteproduksjonen  

 63 282 807    56 011 485    56 086 485    60 247 008  

Overføringer   79 522 665    67 274 410    41 714 758    71 519 881  
Avskrivninger   49 932 395    48 000 000    48 000 000    46 108 102  
Fordelte utgifter  -6 533 631   -3 416 985   -3 416 985   -3 725 434  
     Sum driftsutgifter   976 819 082    929 053 652    907 484 116    940 811 100  
          
     Brutto driftsresultat  -9 719 997 -15 410 601   -531 351    15 284 022  
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Finansinntekter          
Renteinntekter, utbytte og 
eieruttak  

 8 983 121    8 029 767    6 764 767    3 031 053  

Gevinst på finansielle instrumenter 
(omløpsmidler)  

 -    -    -    -  

Mottatte avdrag på utlån   183 456    160 000    160 000    258 516  
    Sum eksterne finansinntekter   9 166 577    8 189 767    6 924 767    3 289 569  
          
Finansutgifter          
Renteutgifter, provisjoner og 
andre finansutgifter  

 18 874 422    18 739 189    18 139 189    16 097 535  

Tap på finansielle instrumenter 
(omløpsmidler)  

 -    -    -    -  

Avdragsutgifter   29 745 957    29 956 000    29 568 000    29 504 000  
Utlån   391 779    325 000    325 000    454 967  
     Sum eksterne finansutgifter   49 012 158    49 020 189    48 032 189    46 056 502  
  
  
  

Regnskap   Regulert  Opprinnelig  Regnskap  
2018  

  
 budsjett  budsjett  
 2018  2018  

2017  
  

          
    Resultat eksterne finans-          
    Transaksjoner  -39 845 581   -40 830 422   -41 107 422   -42 766 933  
Motpost avskrivninger   49 932 395    48 000 000    48 000 000    46 108 102  
    Netto driftsresultat  366 818 -8 241 023    6 361 228    18 625 191  
Interne finanstransaksjoner          
Bruk av tidligere års 
regnskapsmessige mindreforbruk  

 3 505 787    3 505 787    -    10 155 223  

Bruk av disposisjonsfond   5 419 000    5 419 000    -    7 491 110  
Bruk av bundne fond   13 126 340    3 926 570    3 361 320    6 239 761  
    Sum bruk av avsetninger   22 051 127    12 851 357    3 361 320    23 886 094  
          
Overført til  
investeringsregnskapet  

 -    -    -    2 021 110  

Dekning av tidligere års 
regnskapsmessige merforbruk  

0  0  0  0  

Avsetninger til disposisjonsfond   3 505 787    3 505 787    8 618 000    20 496 844  
Avsetninger til bundne fond   10 253 386    1 104 554    1 104 554    16 487 543  
    Sum avsetninger   13 759 173    4 610 341    9 722 554    39 005 497  
          
Mindreforbruk     8 658 772   0  0   3 505 787  

 

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter bør over tid være minst 1,75 % 
for å reflektere en sunn og bærekraftig økonomi. I 2018 var netto driftsresultat på 0,0 
 % (se graf nedenfor).  Snittet for årene 2009 til 2018 ligger på 0,725 % for Kragerø. 
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3.7 Økonomisk oversikt – Investering 

 Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 
 2018 budsjett budsjett 2017 
Inntekter     
Salg av driftsmidler og fast eiendom  6 388 108   6 189 660   2 500 000   2 364 368  
Andre salgsinntekter  4 491 117   122 656   -     4 777 353  
Overføringer med krav til motytelse  2 025 000   -     -     12 415 526  
Kompensasjon for merverdiavgift  14 280 019   38 000 000   7 400 000   12 984 653  
Statlige overføringer  -     -     -     -    
Andre overføringer  -     -     -     -    
Renteinntekter, utbytte og eieruttak  43 611 802   43 597 184   -     12 970  
          Sum inntekter  70 796 046   87 909 500   9 900 000   32 554 871  
Utgifter     
Lønnsutgifter  4 406 115   -     -     4 068 044  
Sosiale utgifter  1 018 173   -     -     1 226 935  
Kjøp av varer og tjenester som inngår 
i kommunal tjenesteproduksjon 

 97 435 464   170 315 316   104 575 000   98 634 998  

Kjøp av tjenester som erstatter 
kommunal tjenesteproduksjon 

 467 461   -     -     485 067  

Overføringer  15 080 019   1 350 000   3 000 000   14 064 653  
Renteutgifter, provisjoner og andre 
finansieringsutgifter 

 -     -     -     -    

Fordelte utgifter  -     -     -    -1 490 865  
          Sum utgifter  118 407 231   171 665 316   107 575 000   116 988 833  
Finanstransaksjoner     

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Utviklingen av netto driftsresultat 2009-2018

Oppnådd netto
driftsresultat

Ønsket netto
driftsresultat
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 Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 
 2018 budsjett budsjett 2017 
Avdragsutgifter  3 739 053   10 000 000   10 000 000   3 203 044  
Utlån  44 055 684   45 000 000   25 000 000   19 177 382  
Kjøp av aksjer og andeler  46 463 099   46 244 184   2 500 000   2 493 837  
Dekning av tidligere års udekket 
merforbruk 

 108 920   108 920   -     -    

Avsetninger til ubundne 
investeringsfond 

 -     -     2 500 000   -    

Avsetninger til bundne invest. fond  416 618   -     -     148 379  
       Sum finansieringstransaksjoner  94 783 374   101 353 104   40 000 000   25 022 641  
     
       Finansieringsbehov  142 394 559   185 108 920   137 675 000   109 456 603  
Dekket slik:     
Bruk av lån  139 130 325   175 108 920   125 175 000   102 584 757  
Salg av aksjer og andeler  -     -     -     30 000  
Mottatte avdrag på utlån  3 128 825   10 000 000   10 000 000   3 438 425  
Overføringer fra driftsregnskapet  -     -     -     2 021 110  
Bruk av tidligere års udisponert  -     -     -     -    
Bruk av disposisjonsfond  -     -     -     -    
Bruk av ubundne investeringsfond  -     -     -     -    
Bruk av bundne driftsfond  -     -     2 500 000   1 272 890  
Bruk av bundne investeringsfond  135 409   -     -     500  
        Sum finansiering  142 394 559   185 108 920   137 675 000   109 347 683  
        Udekket  -     -     -    -108 920  
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4. FORSKRIFTSBESTEMTE NOTER TIL REGNSKAPET 
4.1 Endring arbeidskapital 

 2018  2017  
Anskaffelse av midler:      
Inntekter driftsdel   967 099 085   956 095 123  
Inntekter investeringsdel   27 184 244   32 541 901  
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner   195 037 529   109 355 721  
            Sum anskaffelse av midler   1 189 320 859   1 097 992 744  
      
Anvendelse av midler:      
Utgifter driftsdel   926 886 687    894 702 998  
Utgifter investeringsdel   118 407 231    116 988 833  
Utgifter ved eksterne finansieringstransaksjoner   143 269 994    70 930 764  
            Sum anvendelse av midler   1 188 563 912    1 082 622 596  
      
Endringer i arbeidskapital:      
Anskaffelser – anvendelse av midler (1 097 992 744 – 1 082 622 596)   756 947    15 370 148  
Endringer i ubrukte lånemidler (minke)   55 869 675   -11 809 757  
            Sum endring arbeidskapital (auke i 2017,minke i 2016)  56 626 622    3 560 391  

   
Fra balansen  31/12 2017  31/12 2018  Endring 2018  Endring 2017  

Kortsiktig fordring  65 306 224  54 667 172  -10 639 052  2 232 931  

Premieavvik  57 219 521  61 769 000  4 549 479  -1 910 864  

Obligasjonsfond  0  0  0  0  

Kasse, bank  99 826 502  149 773 102  49 946 600  16 458 039  

Endring omløpsmidler fra 2017 til 2018(auke 2018)  43 857 027  16 780 106  

Kortsiktig gjeld  144 841 942  132 211 723 -12 630 219 14 351 101  

Premieavvik  6 095 578  5 956 203  -139 375  -1 131 387  

Endring kortsiktig gjeld fra 2017 til 2018 (minke)  -12 769 594 13 219 714  

Sum endring arbeidskapital (auke i 2018)  56 626 622  3 560 392  

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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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. 
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 

2017 
 

2018 

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 43 591 837  46 247 628 
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse                                                                                    38 631 177  39 882 613 

Brutto pensjonskostnad                                                                               82 223 014  86 130 241 
Forventet avkastning på pensjonsmidlene                                                                                -36 080 424  -39 475 425 

Netto pensjonskostnad                                                                                46 142 590  46 654 816 
Sum amortisert premieavvik                                                                           8 092 189  8 793 779 
Administrasjonskostnad/Rentegaranti                                                                  3 311 083  3 506 046 

Samlet kostnad 57 545 862  58 954 641 
 
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                                                                                          2017  2018 
Innbetalt premie/tilskudd (ekskl. adm.)                                                               53 932 734        60 497 415  

Netto pensjonskostnad                                                                                -46 142 590  -    46 654 816  

Premieavvik                                                                                          7 479 061        13 842 599  

    

Sats for aga arbeidsgiveravgift 14,10 %  14,10 % 

AGA av premieavvik 1 054 548  1 951 806 
 
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 



17/19 Årsregnskap og årsberetning 2018 Kragerø kommune - 19/04320-8 Årsregnskap og årsberetning 2018 Kragerø kommune : Årsregnskap 2018 Kragerø kommune

Kragerø kommune  Regnskap 2018  
 
 
 

24 
 

kortsiktig gjeld. Virkningen i regnskapet blir dermed at det utgiftsføres et høyere beløp enn den faktiske 
innbetalte premie/tilskudd. 
 
Akkumulert og amortisert 
premieavvik                                                                         

2018 

Akkumulert premieavvik                                                                                          50 815 011  
Årets premie avvik            13 842 599  
Sum amortisert premieavvik til føring                                                                -           8 793 779  
Akkumulert premieavvik                                                                                          55 863 831  
AGA av amortisert premieavvik             7 876 800  

 
Balanseførte størrelser 31.12.2017  31.12.2018 

 ESTIMAT    ESTIMAT 
Brutto påløpt forpliktelse                                                                           987 961 176  1 019 682 753 

Pensjonsmidler                                                                                       848 229 035  929 690 595 

Netto forpliktelse før arb.avgift                                                                    139 732 141  89 992 158 
 
 
Spesifikasjon av brutto pensjonsforpliktelser IB - estimat 2018 

Brutto pensjonsforpl. IB 1.1 - estimat i fjor samt fisjon/fu                                         987 961 176 

Estimatavvik forpliktelse IB 1.1                                                                     -19 878 280 

Faktisk forpliktelse                                                                                 968 082 896 

Årets opptjening                                                                                     46 247 628 

Rentekostnad                                                                                         39 882 613 

Utbetalinger                                                                                         -34 530 384 

Brutto pensjonsforpliktelse UB 31.12                                                                 1 019 682 753 

    
Spesifikasjon av brutto pensjonsmidler UB - 
estimat  

2018 

Brutto pensjonsmidler IB 1.1                                                                         848 229 035 

Estimatavvik midler IB 1.1                                                                           16 019 104 

Faktiske pensjonsmidler                                                                              864 248 139 
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)                                                               64 003 461 
Administrasjonskostnad/Rentegaranti                                                                  -3 506 046 
Utbetalinger                                                                                         -34 530 384 

Forventet avkastning                                                                                 39 475 425 

Brutto pensjonsmidler UB 31.12                                                                       929 690 595 
 

   
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 
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Følgende forutsetninger ligger til grunn for beregningen. Det er for 2017 anvendt dødelighetstabellen 
K2013F og KLP Uføretariff 
Økonomiske forutsetninger 2017 2018 
Årlig avkastning 4,50 % 4,50 % 
Diskonteringsrente                                                                                   4,00 % 4,00 % 
Lønnsvekst                                                                                           2,97 % 2,97 % 
G-regulering                                                                                         2,97 % 2,97 % 
Pensjonsregulering                                                                                   2,20 % 2,20 % 
Forventet avkastning                                                                                 4,50 % 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 01.01.2017  01.01.2018 

Aktive                                                                                        991  1 059 

Oppsatte                                                                                      759  823 

Pensjonister                                                                           616  611 

Gj.snittlig pensjonsgrunnlag, aktive                                                                 336111  339 982 

Gj.snittlig alder, aktive                                                                            45,09  45,79 

Gj.snittlig tjenestetid, aktive                                                                      9,73  9,73 
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STATENS PENSJONSKASSE 
Andel av fellesskapets pensjonsgrunnlag 0,220 % 0,218 % 

Aggregert pensjonsgrunnlag pr 01.01     82 409 342      84 253 407  

   

Amortisering:                   7                    7  

   

      

PENSJONSKOSTNAD 2017 2018 

Årets opptjening, service cost       8 598 410        8 801 829  

Rentekostnad       5 324 173        5 424 454  

Brutto pensjonskostnad     13 922 583      14 226 283  

Forventet avkastning      -3 971 074       -4 032 028  

Netto pensjonskostnad       9 951 509      10 194 255  

Sum amortisert premieavvik        -133 041         -122 144  

Administrasjonskostnad          286 660           284 795  

Samlet kostnad (inkl. administrasjon)     10 105 128      10 356 906  

   

     

PREMIEAVVIK 2017 2018 

Forfalt premie (inkl. administrasjon og avregning)     10 035 104      9 417 512  

(Herav avregning for foregående år, inkl adm,) 
                29 

748    

Administrasjonskostnad        -286 660         -284 795  

Netto pensjonskostnad      -9 951 509     -10 194 255  

Premieavvik        -203 065         -1 061 538  

   

     

AMORTISERING AV PREMIEAVVIK  2017 2018 

Beregnet premieavvik året før          258 984         -203 065  

Amortisering av fjorårets premieavvik           36 998           -29 009  

Amortisering av premieavvik fra tidligere år        -170 039           -93 135  

Sum amortisert premieavvik til føring        -133 041         -122 144  

Rest til amortisering inkl premeiavvik 31.12        -959 912       -1 899 313  

   

   

PENSJONSFORPLIKTELSE 2017 2018 

Brutto påløpt forpliktelse 31.12   147 026 900    149 837 624  

Pensjonsmidler 31.12  -103 394 671   -104 599 050  

Netto forpliktelse før arb.avgift 31.12     43 632 228      45 238 575  

   

   

 BRUTTO PENSJONSFORPLIKTELSER UB – ESTIMAT    2018 

Brutto pensjonsforpliktelse IB 1.1. - estimat i fjor    147 026 900  

Årets opptjening        8 801 829  
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Rentekostnad        5 424 454  

Estimatavvik – forpliktelse       -11 415 558  

Brutto pensjonsforpliktelse UB 31.12. – estimat     149 837 624  

   

 ESTIMATAVVIK PENSJONSFORPLIKTELSER    2018 

 Faktisk forpliktelse IB 1.1      135 611 341  

 Estimert forpliktelse IB 1.1     -147 026 900  

 Estimatavvik forpliktelse IB 1.1.       -11 415 558  

   

   

 BRUTTO PENSJONSMIDLER UB – ESTIMAT    2018 

Brutto pensjonsmidler IB 1.1. - estimat i fjor    103 394 671  

Forfalt premie (inkl. administrasjon og avregning)      9 417 512  

Administrasjon         -284 795  

Forventet avkastning        4 032 028  

Estimatavvik - midler      -11 960 367  

Brutto pensjonsmidler UB 31.12. - estimat     104 599 050  

   

FORUTSETNINGER   

   
Økonomiske forutsetninger basert på rundskriv fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD)  

 2018 2019-2020 

Diskonteringsrente 4,00 % 4,00 % 

Forventet avkastning 4,20 % 4,00 % 

Forventet lønnsvekst 2,97 % 2,97 % 

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

 
Demografiske parametere (SPK)  Kommuner   
Frivillig avgang                                                       4,5% for aldersgruppen 18-39 år 

 2% for aldersgruppen 40-54 år 

  1% for aldersgruppen 55 og oppover  

Framtidig uttak av AFP (ved fylte 62 år) 50 % 

Dødelighet  K2013 

Uførhet K1963 (200 %) 
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4.3 Garantiansvar 
 Garantiansvar pr 

31.12.2018 
Garantiansvar pr 

31.12.2017 
Garantien 

utløper 
Husbanken/Kragerø kommunale 
Boligstiftelse 

   

Del av lån omsorgsboliger 
Tangeheia 2 

   

og Kragerø seniorsenter, Skrubben                    2 165 033           2 757 866 01.02.2023 
Husbanken/Stiftelsen Hellekirken      
Lån til Hellekirken                       120 750                141 763  
    
Kommunalbanken/Kragerø 
kommunale Boligstiftelse 

   

Lån til omsorgsboliger Stabbestad 1 933 800 2 285 400 01.02.2024 
Lån til omsorgsboliger Sjåen                    1 681 040             1 833 880 02.08.2029 
Lån til omsorgsboliger Furubo 
(Helle I) 

                 7 331 673             7 820 859 26.06.2031 

Lån til omsorgsboliger Sannidal 8 646 486            9 396 558 30.12.2032 
Lån til omsorgsboliger Helle (II) 11 777 010          12 717 264 22.08.2033 
Lån til omsorgsboliger Biørnebo                   3 165 276            3 412 037 02.01.2035 
Lån til omsorgsboliger Holt 2 573 620            2 709 080 15.09.2037 
Lån til omsorgsboliger  5 980 000 6 210 000 15.08.2044 
Lån til omsorgsboliger  800 020 866 680 13.11.2030 
Lån til omsorgsboliger  2 700 000 2 800 000 13.11.2045 
    
Kommunalbanken/Delecto AS    
Lånenr. 20040278                     412 500               487 500 03.06.2024 
Lånenr. 20040279                   962 500             1 137 500 03.06.2024 
Lånenr. 20010040                   1 733 390             2 000 050       24. 03.2025 
    
KLP/Kragerø Fjordbåtselskap    
Lånegaranti til fergekjøp K50/04                  12 573 000          13 335 00 30.04.2035 
    
Sum garantiansvar 64 556 098 69 911 437  

 
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. 
  



17/19 Årsregnskap og årsberetning 2018 Kragerø kommune - 19/04320-8 Årsregnskap og årsberetning 2018 Kragerø kommune : Årsregnskap 2018 Kragerø kommune

Kragerø kommune  Regnskap 2018  
 
 
 

29 
 

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 2018 
Balanseført 
 verdi 2017 

Eventuell 
markeds 
verdi * 

Kommunens 
eierandel 

Telemarksreiser AL  10 000                   10 000 0            1 % 
Kragerø Energi Holding AS   53 597 184            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 % 
     Sum aksjer 57 727 184        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   
Sør-Øst 110 IKS 147 084    
Egenkapitalinnskudd KLP 27 234 059           24 515 228   
     
    Sum andre eierandeler 30 030 137       27 164 222   
    Sum finansielle   
    anleggsmidler                                                     

         
87 757 321 

        
          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. 
**Kragerø kommune har sin relative eierandel i Vekst i Grenland IKS, men har ikke innbetalt egenkapital 
 

2018 2017 2018 2017 2018 2017

*Kragerø Havnevesen KF 30 600                    48 000 194 483              925 875 

*Kragerø kirkelige fellesråd
Kragerø Fjordbåtselskap IKS 96 718                181 120 

Telemark kommunerevisjon IKS                  -               -   

Telemark kontrollutvalgssekr. IKS                  -               -   

Grenlandskommunenes innkjøpssamarbeid 3 927                      58 250 56 252                115 667 

Vekst i Grenland IKS                  -          5 160 

Kragerø Energi AS 378 626       29 497             

Tekst
Fordringer Kortsiktig gjeld  Langsiktig gjeld 
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4.6 Avsetninger og bruk av avsetninger 
 
 Regnskap Budsjett Opprinnelig 

budsjett 
Regnskap 

 2018 2018 2018 2017 
Avsetninger 22 541 598 4 719 261 12 222 554 40 638 553 
Bruk av avsetninger -22 186 536  -12 851 357 -5 861 320 -25 159 484  
Til avsetning senere år  0 0 -108 920 
Netto avsetninger 355 062  -8 132 096 6 361 234 15 370 149 

 
 
Disposisjonsfond 
 Regnskap 2018 Årsbudsjett Opprinnelig B Regnskap 

2016 
Beholdning 1.1.2018 31 558 034    
Avsetninger til fond 3 505 787 3 505 787 8 618 000 20 496 844 
Bruk av fond 5 419 000 -5 419 000 0 7 491 110 
Bruk av disposisjonsfond i 
investeringsregnskapet 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Beholdning 31.12.2018 29 644 821    
 
Ubundet investeringsfond 
 Regnskap 2017 Årsbudsjett Opprinnelig B Regnskap 

2017 
Beholdning 1.1.2018 0    
Avsetninger til fond 0 0 0 0 
Bruk av fond 0 0 0 1 272 890 
Beholdning 31.12.2018 0    

 
Bundne driftsfond 
 Regnskap 2018 Regnskap 2017 
Beholdning 1.1.2018 31 156 761  
Avsetninger til fond 10 253 386 16 487 543 
Bruk av fond 13 126 340 6 239 761 
Bruk av bundne driftsfond i 
investeringsregnskapet 

 
0 

 
0 

Beholdning 31.12.2018 28 283 807  
 
Bundne investeringsfond 
 Regnskap 2018 Regnskap 2017 
Beholdning 1.1.2018 7 938 882  
Avsetninger til fond 416 618 148 379  
Bruk av fond 135 409 500 
Beholdning 31.12.2018 8 220 091   
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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 
    

    

KAPITALKONTO 

01.01.2018 Balanse 

-53 128 458,69 

01.01.2018 Balanse 

0,00 (underskudd i kapital) (kapital) 

Debetposteringer i året:   Kreditposteringer i året:   

Salg av fast eiendom og 
anlegg 136 167,00 Aktivering av fast eiendom og anlegg 93 936 889,59 
Nedskrivninger fast 
eiendom 212 461,00 Oppskriving av fast eiendom 0,00 
Avskriving av fast eiendom 
og anlegg 34 567 301,00     
Salg av utstyr, maskiner og 
transportmidler 0,00 

Aktivering av utstyr, maskiner og 
transportmidler 23 670 341,43 

Nedskrivning av utstyr, 
maskiner og transportmidler 0,00 

Oppskriving av utstyr, maskiner og 
transportmidler 0,00 

Avskrivninger av utstyr, 
maskiner og transportmidler 15 365 094,00 Kjøp av aksjer og andeler 46 463 099,00 

Salg av aksjer og andeler 0,00 Oppskrivning av aksjer og andeler 0,00 
Nedskrivning av aksjer og 
andeler 0,00 Utlån formidlings/startlån 44 055 683,98 
Avdrag på 
formidlings/startlån 3 128 824,89 Utlån sosial lån 391 779,04 

Avdrag på sosial lån 183 456,15 Utlån egne midler 0,00 
Avdrag på utlånte egne 
midler 0,00 Utlån næring 0,00 

Avdrag på næringsutlån 0,00 Oppskriving utlån 0,00 

Avskrivning sosial utlån 13 174,84 Avdrag på eksterne lån 33 485 010,00 

Avskrevet andre utlån 31 468,00 Urealisert kursgevinst utenlandslån 0,00 
Bruk av midler fra eksterne 
lån 139 130 325,00 UB Pensjonsmidler (netto) 82 665 939,00 
Urealisert kurstap 
utenlandslån 0,00 Estimatavvik pensjonmidler 0,00 
UB Pensjonsforpliktelse 
(netto) 34 532 301,00 Reversing nedskriving av fast eiendom 0,00 
Aga netto 
pensjonsmidler/forpliktelse 0,00 Aga netto pensjonsmidler/forpliktelse 6 786 842,96 
Estimatavvik 
pensjonforpliktelse 0,00 

Reversing nedskriving av utstyr, maskiner og 
transportmidler 0,00 

        

31.12.2018 Balanse 

51 026 553,45 

31.12.2018 Balanse 

0 Kapitalkonto (underskudd i kapital) 
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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 
eventuell avkastning skal dokumenteres. Det har ikke vært denne type salg i kommunens regnskap for 
2018. 
 

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 2018 Beløp 2017 
Kontorkommunens (Kragerø) andel 4 634 633 4 394 939 
Drangedal kommune 3 470 346 3 121 964 
Samarbeidets egne inntekter 3 816 840 4 058 010 
Sum inntekter 11 921 819 11 574 913 
Samarbeidets utgifter 11 921 819 11 574 913 
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. 
Kommunelege  Kragerø/Drangedal/Bamble Beløp 2018 Beløp 2017 
Kontorkommunens (Kragerø) andel 278 943 253 885 
Drangedal kommune 308 306 296 200 
Bamble kommune 0 296 200 
Samarbeidets egne inntekter 0 4 
Sum inntekter 587 249 846 289 
Samarbeidets utgifter 587 249 846 289 
Resultat 0 0 

 
Drangedal og Kragerø har et interkommunalt samarbeid om barnevern lokalisert i Kragerø og hvor 
inntekter og utgifter relatert til dette er en del av Kragerø kommunes regnskap. 
Vestmar barnevernstjeneste  Beløp 2018 Beløp 2017 
Kontorkommunens (Kragerø) andel 18 033 859 4 085 180 
Drangedal kommune 9 735 634 2 311 386 
Samarbeidets egne inntekter 6 820 189 2 729 411 
Sum inntekter 34 589 682 9 125 977 
Samarbeidets utgifter 34 589 682 9 125 977 
Resultat 0 0 

 
Drangedal og Kragerø har et interkommunalt samarbeid om skatteoppkrever lokalisert i Kragerø og hvor 
inntekter og utgifter relatert til dette er en del av Kragerø kommunes regnskap. 
Samarbeidet startet september 2018 
Skatteoppkreveren i Kragerø og Drangedal  Beløp 2018 
Kontorkommunens (Kragerø) andel 809 359 
Drangedal kommune 280 000 
Samarbeidets egne inntekter 197 909 
Sum inntekter 1 287 268 
Samarbeidets utgifter 1 287 268 
Resultat 0 



17/19 Årsregnskap og årsberetning 2018 Kragerø kommune - 19/04320-8 Årsregnskap og årsberetning 2018 Kragerø kommune : Årsregnskap 2018 Kragerø kommune

Kragerø kommune  Regnskap 2018  
 
 
 

34 
 

 

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 – Noter og årsberetning.  
 
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 2018. 
 

5.2 Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter 
balansedagen 
 
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. 
  
 

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 2020 mht. lokalene. Kommunens leieavtale 
på bibliotekbygget er forlenget med 5 år til utgangen av 2023. 
 

5.4 Nedskrivning av anleggsmidler 
Det er foretatt  nedskrivning av anleggsmidler i 2018 på kr 230 000, denne nedskrivningen skyldes en 
feil og for høy aktivering i 2017 på det samme beløpet. 
 
Finansielle anleggsmidler: 
Lån til Husbanken/sosiallån er nedskrevet med kr 44 000  som følge av ettergivelse overfor lånekunder.  
 

5.5 Kommunale foretak – regnskapsmessige problemstillinger 
Det er ikke opprettet noen kommunale foretak (KF) i 2018. 
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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.  
 
 

6. ØVRIGE NOTER ETTER GOD KOMMUNAL 
REGNSKAPSSKIKK 
 

6.1 Kommunal virksomhet lagt til enheter med eget særregnskap eller 
vertskommunesamarbeid utenfor kommunen 
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, Grenlandskommunenes samarbeid om miljørettet helsearbeid 
 
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 2018 inneholder ikke slike poster (se dog note 5.2 Usikre forpliktelser, 
betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen). 
 
 

6.3 Spesifikasjon av gjennomførte strykninger 
Det er ikke gjennomført strykninger i regnskapet for 2018. 
 

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 1.1.18  86 929   80 393   14 190   267 857  
Akkumulert nedskrivning  -     -     -     -    
Akkumulert avskriv 1.1.18 -61 357  -36 434  -2 348  -165 787  
Bokført verdi 1.1.2018  25 572   43 959   11 842   102 070  
Tilgang i året  5 694   17 994   -     12 364  
Avgang i året  -     -     -     -    
Årets ordinære avskrivning -8 405  -6 250  -709  -6 772  
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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 

Årets nedskrivninger  -    -18   -     -    
Bokført verdi 31.12.2018  22 861   55 685   11 133   107 662  

 
 
Varige driftsmidler 
(alle tall i hele tusen) 

Boliger,skol
er, 

barnehager 
40 år 

Forretnings
bygg, 

sykehjem 
50 år 

Tomter 
 

Sum alle 

Anskaffelseskost 1.1.18  945 634   206 206   96 529   1 697 738  
Akkumulert nedskrivning  -    -705   -    -705  
Akkumulert avskriv 1.1.18 -273 495  -29 628   -    -569 049  
Bokført verdi 1.1.2018  672 139   175 873   96 529   1 127 984  
Tilgang i året  67 695   13 754   124   117 625  
Avgang i året  -     -    -136  -136  
Årets ordinære avskrivning -23 722  -4 073   -49 931  
Årets nedskrivninger -212   -     -    -230  
Bokført verdi 31.12.2018  715 900   185 554   96 517   1 195 312  

 
 
 

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 2018: 
 
Investeringsprosjekt  Bruk 2018  
15007 Biblioteksystem  3 039 793  
43001 Innvendig rehabilitering Kragerø Biograf  3 222 551  
43050 Oppgradering av Skåtøyveien  4 999 476  
43061 Kommunaleboliger  3 998 722  
43063 Utbedringer Sannidal skole + kiste + tak  23 096 633  
43067 Ny båt Skjærgårdstjenesten  5 182 311  
43097 Kommunale veier 2015-2021  3 495 989  
43102 Nytt garderobe- og dusjanlegg Svømmehallen  4 431 215  
43129 Kilsledning (Kil-Kragerø)  4 342 709  
43437 Brannstasjon underetasje  3 394 643  
46011 Rehabilitering vann og avløpssystem  15 173 647  

74 377 689  
 
 
De samlede investeringene i 2018, 118 mill. kr, fremgår av 3.4 Regnskapsskjema 2 B – fordeling på 
investeringsprosjekter. 
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6.6 Langsiktig gjeld og avdrag på lån 

Type lån Lånegiver 
Rest 

løpetid 
Fast 
rente 

Flytende 
rente pr 
31.12  Saldo 31.12.18  

Innlån Husbanken for 
videre utlån (Startlån) Husbanken 01.08.2027 1,792               538 527  

Innlån Husbanken for 
videre utlån (Startlån) Husbanken 01.06.2029 1,788               516 637  

Innlån Husbanken for 
videre utlån (Startlån) Husbanken 01.11.2030 1,788            1 820 708  

Innlån Husbanken for 
videre utlån (Startlån) Husbanken 01.11.2031 1,788            1 905 275  

Innlån Husbanken for 
videre utlån (Startlån) Husbanken 01.12.2032 1,788            3 164 012  

Innlån Husbanken for 
videre utlån (Startlån) Husbanken 01.04.2033 1,887            3 547 542  

Innlån Husbanken for 
videre utlån (Startlån) Husbanken 01.04.2034 1,887            4 494 731  

Innlån Husbanken for 
videre utlån (Startlån) Husbanken 01.12.2038 1,891            4 395 778  

Innlån Husbanken for 
videre utlån (Startlån) Husbanken 01.05.2040  1,514                61 330  

Innlån Husbanken for 
videre utlån (Startlån) Husbanken 01.09.2031  1,572           2 243 614  

Innlån Husbanken for 
videre utlån (Startlån) Husbanken 01.05.2042  1,564         19 154 868  

Innlån Husbanken for 
videre utlån (Startlån) Husbanken 01.05.2043  1,415         24 585 114  

Innlån Husbanken for 
videre utlån (Startlån) Husbanken 02.11.2043  1,415         20 000 000  

Innlån Husbanken for 
videre utlån (Startlån) Husbanken 02.05.2044  1,415         20 000 000  
Differanse rettes i 2019                          30  
Sum innlån Husbanken for videre utlån 
(Startlån)           106 428 166  
      

Lån med flytende rente Kommunalbanken   1,5           7 733 332  
Lån med flytende rente KLP   1,85           5 602 584  
Sum innlån med flytende rente            13 335 916  
Lån med fastrente  Kommunalbanken 06.09.2021 1,680         178 447 000  
5 års fastrente løper til 6.9.2021     

Lån med fastrente  Kommunalbanken 16.01.2020 1,550          91 300 000  
5 års fastrente løper til 16.01.2020     

Lån med fastrente  DNB Markets 27.01.2022 1,970         170 000 000  
3 års fastrente løper til 27.01.2022     

Lån med fastrente  Kommunalbanken 17.10.2022 1,950         160 000 000  
5 års fastrente løper til 17.10.2022     

Lån med fastrente  Kommunalbanken 16.01.2021 1,591         100 000 000  
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Type lån Lånegiver 
Rest 

løpetid 
Fast 
rente 

Flytende 
rente pr 
31.12  Saldo 31.12.18  

3 års fastrente løper til 26.01.2021     

Sum obligasjonslån med fast rente           699 747 000  
      

Sertifikatlån 
Danske Bank 
Markets 06.04.2018 1,160         141 700 000  

Sertifikatlån Kommunalbanken 28.08.2019 1,160         230 000 000  
Sertifikatlån SEB 04.03.2019 1,370          30 000 000  
Sum innlån med setifikat           401 700 000  
      

Totale lån for kommunen pr 31.12.2018        1 221 211 082  
Kragerø Havnevesen har langsiktig gjeld på            10 516 980  

 
 
 
Hovedtrekkene i kommunens rentebetingelser i 2018: 
 
 1.1.2018 1.5.2018 1.9.2018 31.12.2018 
Total lånegjeld 1 059 582 683 1 189 903 494  1 221 211 082 
Rentebindingstid 2,39 år 2,23 år 2,16 år 1,75 år 
Vektet 
gjennomsnittsrente 

1,63 % 1,62 % 1,57 % 1,56 % 

 
Minimumsavdrag 2018: 
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 2018 baserer seg på gjelden pr 1.1.2018 sett 
opp mot anleggsverdiene 1.1.2018. Gjenstående gjennomsnittlig levetid på investert beløp er 30,67 år pr 
1.1.2018. Lån pr denne dato er 1 059,7  mill. hvorav 45,2  mill. er innlån for utlån (Startlån). 
Kommunens tomteverdi er 95,8 mill. og skal ikke avskrives. Det betyr at minimumsavdraget for 2018 er 
(1 059,7 minus 45,2 minus 95,8)/30,67 år = 29,96 mill. kr. 
 
Gjennom en feil ved siste avdrag i 2018, ble det betalt kr 210 043 for lite. Tilsvarende økt avdrag vil bli 
betalt i 2019, men er ikke reflektert i 2018 regnskapet. 
 
Avdrag knyttet til innlån fra Husbanken for utlån til Startlån 
Avdragsutgifter  kr 2 474 952  
Ekstraordinære avdrag  kr 1 264 101  
Utlån startlån  kr 44 055 684  
Bruk av startlån -kr 44 055 684  
Mottatte avdrag på startlån -kr 1 991 305  
Mottatte ekstraord.avdrag på lån -kr 1 137 520  
Bruk av bundne investeringsfond -kr 135 409  
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Kommunens avdrag til Husbanken (2 474 952) skal stemme rimelig overens med låntakernes 
tilbakebetaling av sine Startlån (1 991 305). 
Ekstraordinære avdrag fra låntakerne (1 137 520, hvorav 62 047 er tilbakebetaling av tilskudd, 
tilbakeført til tilskudd) skal i sin helhet generere tilsvarende avdrag for kommunen (1 264 101, hvorav 
135 409 gjelder nedbetaling av avdrag fra 2017.  
 
Fra balanseregnskapet hentes følgende beløp: 
Kommunens lån i Husbanken  kr 106 428 165 
- ubrukte lånemidler Startlån   kr   28 753 981 
      kr  77 674 184 
Utlån Startlån     kr  78 802 242 
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. 
         2018   2017 
Rentekostnad        18,9 mill. kr   16,1 
Herav rentekostnad startlån       0,9 mill. kr     0,6 
Herav kalkulert rente på selvkostinvesteringer    2,2 mill. kr     2,9 
Reelle renter som må dekkes av kommunens   15,8 mill  kr   12,6 
frie inntekter  
 
I tillegg er det i 2018 mottatt fra Staten rentekompensasjon på omsorgsboliger, kirkebygg og skoler med 
til sammen 3,1 mill (3,5 i 2017). 
 
 

6.7 Opplysninger om egenkapitalkontoene 
 
 Driftsregnskapet 

 
Investeringsregnskapet 

Regnskapsmessig mindreforbruk 1.1.18 3 505 787 0 
Årets regnskapsmessige mindreforbruk 8 658 772   0 
Bruk av tidligere års mindreforbruk i 2018 -3 505 787 0 
Regnskapsmessig mindreforbruk pr 31.12.18 8 658 772   0 
Regnskapsmessig merforbruk 1.1.2018  0 
Årets udekkede merforbruk  0 
Dekning av tidligere års merforbruk  108 921 
Udisponert mindreforbruk pr 31.12.2018  0 
Regnskapsmessig merforbruk pr 31.12.2018  0 
Udekket pr 31.12.2018  0 

 
 
Spesifikasjon av endring av regnskapsprinsipp 
 
Alle endringene av regnskapsprinsippene er bestemt av staten. 
 
Saldo pr 31.12.2017 kto 2581000 Endring av regnskapsprinsipp kr 10 003 460 
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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: 2018 2017 

Rådmann - lønn 1 156 408  1 142 707  
Godtgjørelse ordfører 852 300  829 015  
Antall årsverk 823 803 

 
 
 
 

Revisjonshonorar 2018 2017 
Telemark Kommunerevisjon IKS 1 215 652   1 226 000   
Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS 221 000  216 200  
  1 436 652 1 442 200 

 

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. 

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 avskrivninger 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 2018 var denne lik 2,370 %. 

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 2018 i sin helhet være disponert innen 2023. 

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 
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målsetning om minst mulig svingninger i de kommunale gebyrene. 
 

 
 

Samlet etterkalkyle 2018 
Etterkalkylene for 2018 er basert på regnskap datert 30. januar 2019. 

Etterkalkyle selvkost 2018 Vann Avløp Renovasjon Slamtømming Totalt 

Gebyrinntekter 14 902 866 23 050 753 17 483 003 3 090 245 58 526 867 
Øvrige driftsinntekter 1 326 597 1 967 714 889 812 52 107 4 236 230 

Driftsinntekter 16 229 463 25 018 467 18 372 815 3 142 352 62 763 097 

Direkte driftsutgifter 13 190 727 16 893 174 16 840 363 2 533 598 49 457 862 
Avskrivningskostnad 3 376 727 3 562 208 596 392 28 951 7 564 278 
Kalkulatorisk rente (2,37 %) 1 884 848 1 701 736 182 068 11 472 3 780 124 
Indirekte netto driftsutgifter 216 690 268 716 75 228 44 212 604 846 
Indirekte avskrivningskostnad 41 628 43 587 22 852 3 232 111 299 
Indirekte kalkulatorisk rente (2,37 %) 5 999 5 786 1 896 195 13 876 

Driftskostnader 18 716 619 22 475 207 17 718 799 2 621 660 61 532 285 

Resultat -2 487 156 2 543 260 654 016 520 692 1 230 812 

Kostnadsdekning i % 86,7 % 111,3 % 103,7 % 119,9 % 102,0 % 

Selvkostfond/fremførbart underskudd 01.01 4 960 166 -383 727 7 200 865 -596 876 11 180 428 

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond -2 487 156 2 543 260 654 016 520 692 1 230 812 
+/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (2,37 %) 88 083 21 043 178 411 -7 976 279 561 

Selvkostfond/fremførbart underskudd 31.12 2 561 093 2 180 577 8 033 292 -84 160 12 690 802 

Etterkalkyle selvkost 2018 Feiing Plansaker  
(private) 

Byggesaker Oppmåling Totalt 

Gebyrinntekter 2 937 397 206 600 4 634 361 2 039 264 9 817 622 
Øvrige driftsinntekter 131 978 0 233 019 0 364 997 

Driftsinntekter 3 069 375 206 600 4 867 380 2 039 264 10 182 619 

Direkte driftsutgifter 2 231 137 578 467 4 623 277 1 506 091 8 938 972 
Avskrivningskostnad 1 059 0 436 271 119 697 557 027 
Kalkulatorisk rente (2,37 %) 13 498 18 38 553 16 011 68 080 
Indirekte netto driftsutgifter 51 045 58 574 288 814 140 489 538 922 
Indirekte avskrivningskostnad 7 535 7 366 53 529 19 231 87 661 
Indirekte kalkulatorisk rente (2,37 %) 590 1 673 12 028 4 346 18 637 

Driftskostnader 2 304 864 646 098 5 452 472 1 805 865 10 209 299 

Resultat 764 511 -439 498 -585 092 233 399 -26 680 

Kostnadsdekning i % 133,2 % 32,0 % 89,3 % 112,9 % 99,7 % 

Selvkostfond/fremførbart underskudd 01.01 -89 775 -1 968 083 743 673 -2 523 493 -3 837 678 

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond 764 511 -439 498 -585 092 233 399 -26 680 
+/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (2,37 %) 6 932 -51 852 10 692 -57 041 -91 269 

Selvkostfond/fremførbart underskudd 31.12 681 667 -2 459 433 169 273 -2 347 135 -3 955 628 

Gebyrinntekter 72 300 0 0 0 72 300 

Driftsinntekter 72 300 0 0 0 72 300 

Direkte driftsutgifter 48 000 0 0 0 48 000 
Indirekte netto driftsutgifter 318 0 0 0 318 

Driftskostnader 48 318 0 0 0 48 318 

Resultat 23 982 0 0 0 23 982 

Kostnadsdekning i % 149,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 149,6 % 

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond      

+/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (2,37 %) 284 0 0 0 284 

Selvkostfond 31.12 24 266 0 0 0 24 266 
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Etterkalkylen for 2018 er utarbeidet i samarbeid med EnviDan Momentum AS som har mer enn 15 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 - 2017 til 2023 
Selvkostoppstilling Vann 
Tabellen under viser etterkalkylene for 2017 og 2018 i Kragerø kommune. Resultatet for 2018 var ikke kjent ved budsjettarbeidet i fjor høst. Dette fører til 
avvik mellom prognosene i budsjettet for 2019 og etterkalkylen for 2018.   
Etterkalkyle Vann - 2017 til 2023 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Gebyrinntekter 15 652 116 14 902 866 17 696 416 20 678 209 23 107 275 25 649 664 27 129 166 
Øvrige inntekter 50 182 1 326 597 175 390 179 775 184 269 188 876 193 598 

Driftsinntekter 15 702 298 16 229 463 17 871 806 20 857 984 23 291 544 25 838 540 27 322 764 

Driftsutgifter 10 452 693 13 190 727 11 607 148 11 907 973 12 466 605 12 533 249 12 858 112 
Kapitalkostnader 4 188 199 5 261 575 6 620 296 9 247 302 11 248 274 13 144 563 14 018 776 
Indirekte kostnader 434 527 264 317 435 135 442 047 445 573 443 056 450 633 

Sum driftsutgifter 15 075 419 18 716 619 18 662 580 21 597 321 24 160 452 26 120 868 27 327 521 

Kalkulatorisk rente selvkostfond 90 349 88 083 56 742 41 827 21 687 4 757 80 

Resultat 626 879 -2 487 156 -790 774 -739 338 -868 908 -282 329 -4 757 

Selvkostfond 01.01 4 242 939 4 960 166 2 561 093 1 827 061 1 129 550 282 329 4 757 
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond 626 879 -2 487 156 -790 774 -739 338 -868 908 -282 329 -4 757 
Selvkostfond 31.12 4 960 166 2 561 093 1 827 061 1 129 550 282 329 4 757 80 

 
Gebyrinntekter Vann 
Fra 2017 til 2018 ble gebyrinntektene redusert med rundt 4,8 % fra 15,7 millioner kr til 14,9 millioner kr. I perioden 2017 til 2023 forventes gebyrinntektene 
å øke med 11,5 millioner kr, fra 15,7 millioner kr i 2017 til 27,1 millioner kr i 2023. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 9,6 %.  
Gebyrinntekter Vann 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

16400 Avgiftspliktig gebyrer 14 117 242 14 519 277 16 146 416 19 128 209 21 557 275 24 099 664 25 579 166 
16401 Tilkoblingsgebyrer 1 534 874 383 589 1 550 000 1 550 000 1 550 000 1 550 000 1 550 000 

Sum gebyrinntekter 15 652 116 14 902 866 17 696 416 20 678 209 23 107 275 25 649 664 27 129 166 
Årlig endring  -4,8 % 18,7 % 16,8 % 11,7 % 11,0 % 5,8 % 

 
Driftsutgifter Vann 
Fra 2017 til 2018 økte driftsutgiftene med rundt 26,2 % fra 10,5 millioner kr til 13,2 millioner kr. I perioden 2017 til 2023 øker driftsutgiftene med 2,4 
millioner kr, fra 10,5 millioner kr i 2017 til 12,9 millioner kr i 2023. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3,5 %.   
Driftsutgifter Vann 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

10*** Lønn 4 724 969 5 840 171 5 322 930 5 466 649 5 614 249 5 765 833 5 921 511 
11*** Varer og tjenester 3 653 682 4 296 631 3 693 379 3 785 713 3 880 356 3 977 365 4 076 799 
12*** Varer og tjenester 1 998 146 3 043 327 2 523 936 2 587 034 2 651 710 2 718 003 2 785 953 

13*** Tjenester som erst. kommunal tjenesteprod. 75 896 10 574 66 903 68 576 70 290 72 047 73 848 
14*** Overføringsutgifter 0 24 0 0 0 0 0 

Sum driftsutgifter 10 452 693 13 190 727 11 607 148 11 907 973 12 216 605 12 533 249 12 858 112 
Årlig endring  26,2 % -12,0 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 

 
Kapitalkostnader Vann 
Fra 2017 til 2018 økte kapitalkostnadene med rundt 25,6 % fra 4,2 millioner kr til 5,3 millioner kr. I perioden 2017 til 2023 øker kapitalkostnadene med 9,8 
millioner kr, fra 4,2 millioner kr i 2017 til 14,0 millioner kr i 2023. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 22,3 %.  
Kapitalkostnader Vann 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Avskrivningskostnad 2 876 125 3 376 727 3 859 273 3 783 555 3 407 423 3 360 794 3 351 516 
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer 0 0 0 1 332 519 2 417 519 3 252 519 3 857 519 
Kalkulatorisk rente 1 312 074 1 884 848 2 161 689 2 258 282 2 342 817 2 416 499 2 303 397 
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer 0 0 599 335 1 872 947 3 080 515 4 114 751 4 506 345 

Sum kapitalkostnader 4 188 199 5 261 575 6 620 296 9 247 302 11 248 274 13 144 563 14 018 776 
Årlig endring  25,6 % 25,8 % 39,7 % 21,6 % 16,9 % 6,7 % 

 
Indirekte kostnader Vann 
Fra 2017 til 2018 ble de indirekte kostnadene redusert med rundt 37,2 % fra 421 tusen kr til 264 tusen kr.  
Indirekte kostnader Vann 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Indirekte driftsutgifter (netto) 375 012 216 690 395 536 406 215 417 183 428 447 440 015 
Indirekte avskrivningskostnad 40 524 41 628 33 958 30 577 23 522 9 915 6 195 
Indirekte kalkulatorisk rente 5 631 5 999 5 642 5 254 4 868 4 694 4 423 

Sum indirekte kostnader 421 167 264 317 435 135 442 047 445 573 443 056 450 633 
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Indirekte kostnader Vann 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Årlig endring  -37,2 % 64,6 % 1,6 % 0,8 % -0,6 % 1,7 % 

 
Selvkostfond Vann 
Selvkostfondet forventes å være mindre enn eller lik kr 0 ved utgangen av 2025.  

Selvkostfond Vann 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Selvkostfond 01.01 4 242 939 4 960 166 2 561 093 1 827 061 1 129 550 282 329 4 757 
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond 717 227 -2 399 073 -734 033 -697 511 -847 221 -277 572 -4 677 
Selvkostfond 31.12 4 960 166 2 561 093 1 827 061 1 129 550 282 329 4 757 80 

 
Gebyrsatser Vann 
Tabellen under viser fastsatte gebyrsatser 2017 til 2019 og budsjetterte gebyrsatser 2020 til 2023, gitt forutsetningene i budsjett 2019.  

Gebyrsatser Vann 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Normalgebyr inkl. mva. kr 1 701 kr 1 740 kr 1 948 kr 2 371 kr 2 720 kr 3 093 kr 3 283 

Årlig endring   2,30 % 11,90 % 21,80 % 14,70 % 13,70 % 6,10 % 

 
 

Avløp - 2017 til 2023 
Selvkostoppstilling Avløp 
Tabellen under viser etterkalkylene for 2017 og 2018 i Kragerø kommune. Resultatet for 2018 var ikke kjent ved budsjettarbeidet i fjor høst. Dette fører til 
avvik mellom prognosene i budsjettet for 2019 og etterkalkylen for 2018.   

Etterkalkyle Avløp - 2017 til 2023 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Gebyrinntekter 21 985 738 23 050 753 21 908 111 24 588 297 25 737 040 26 660 429 27 484 540 

Øvrige inntekter 2 109 871 1 967 714 2 107 818 2 160 514 2 214 527 2 269 890 2 326 637 

Driftsinntekter 24 095 609 25 018 467 24 015 929 26 748 811 27 951 567 28 930 319 29 811 177 

Driftsutgifter 16 268 116 16 893 174 17 050 235 17 688 727 18 188 511 18 399 879 18 873 130 

Kapitalkostnader 4 747 656 5 263 944 6 559 248 9 150 957 9 930 965 10 708 498 11 111 433 

Indirekte kostnader 423 804 318 089 423 952 430 005 433 724 431 565 437 850 

Sum driftsutgifter 21 439 577 22 475 207 24 033 434 27 269 689 28 553 200 29 539 942 30 422 413 

Kalkulatorisk rente selvkostfond -33 476 21 043 56 902 56 239 45 381 30 137 10 581 

Andre utgifter/inntekter/subsidiering -35 000 0 0 0 0 0 0 

Resultat 2 691 032 2 543 260 -17 505 -520 878 -601 634 -609 623 -611 235 

Selvkostfond 01.01 -3 041 283 -383 727 2 180 577 2 219 974 1 755 334 1 199 082 619 595 

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond 2 691 032 2 543 260 -17 505 -520 878 -601 634 -609 623 -611 235 

Selvkostfond 31.12 -383 727 2 180 577 2 219 974 1 755 334 1 199 082 619 595 18 941 

 
 
Gebyrinntekter Avløp 
Fra 2017 til 2018 økte gebyrinntektene med rundt 4,8 % fra 22,0 millioner kr til 23,1 millioner kr. I perioden 2017 til 2023 forventes gebyrinntektene å øke 
med 5,5 millioner kr, fra 22,0 millioner kr i 2017 til 27,5 millioner kr i 2023. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3,8 %.  
Gebyrinntekter Avløp 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

16400 Avgiftspliktig gebyrer 20 836 702 22 653 996 20 708 111 23 388 297 24 537 040 25 460 429 26 284 540 
16401 Tilkoblingsgebyrer 1 149 036 396 757 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 

Sum gebyrinntekter 21 985 738 23 050 753 21 908 111 24 588 297 25 737 040 26 660 429 27 484 540 
Årlig endring  4,8 % -5,0 % 12,2 % 4,7 % 3,6 % 3,1 % 

 
Driftsutgifter Avløp 
Fra 2017 til 2018 økte driftsutgiftene med rundt 3,8 % fra 16,3 millioner kr til 16,9 millioner kr. I perioden 2017 til 2023 øker driftsutgiftene med 2,6 
millioner kr, fra 16,3 millioner kr i 2017 til 18,9 millioner kr i 2023. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2,5 %.  
Driftsutgifter Avløp 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

10*** Lønn 5 542 856 6 006 910 6 117 872 6 283 055 6 452 697 6 626 920 6 805 847 
11*** Varer og tjenester 4 166 003 4 517 311 4 444 788 4 555 908 4 669 805 4 786 551 4 906 214 
12*** Varer og tjenester 4 833 973 5 194 182 5 157 575 5 286 514 5 418 677 5 554 144 5 692 998 

13*** Tjenester som erst. kommunal tjenesteprod. 1 725 284 1 174 771 1 330 000 1 363 250 1 397 331 1 432 265 1 468 071 

Sum driftsutgifter 16 268 116 16 893 174 17 050 235 17 488 727 17 938 511 18 399 879 18 873 130 
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Driftsutgifter Avløp 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Årlig endring  3,8 % 0,9 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 

 
Kapitalkostnader Avløp 
Fra 2017 til 2018 økte kapitalkostnadene med rundt 10,9 % fra 4,7 millioner kr til 5,3 millioner kr. I perioden 2017 til 2023 øker kapitalkostnadene med 6,4 
millioner kr, fra 4,7 millioner kr i 2017 til 11,1 millioner kr i 2023. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 15,2 %.  
Kapitalkostnader Avløp 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Avskrivningskostnad 3 375 890 3 562 208 3 975 955 3 760 250 3 749 916 3 730 388 3 697 965 
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer 0 0 0 1 876 243 2 231 243 2 586 243 2 926 243 
Kalkulatorisk rente 1 371 766 1 701 736 1 962 682 2 038 946 2 099 396 2 141 574 2 016 407 
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer 0 0 620 611 1 475 517 1 850 410 2 250 293 2 470 817 

Sum kapitalkostnader 4 747 656 5 263 944 6 559 248 9 150 957 9 930 965 10 708 498 11 111 433 
Årlig endring  10,9 % 24,6 % 39,5 % 8,5 % 7,8 % 3,8 % 

 
Indirekte kostnader Avløp 
Fra 2017 til 2018 ble de indirekte kostnadene redusert med rundt 23,1 % fra 414 tusen kr til 318 tusen kr.  
Indirekte kostnader Avløp 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Indirekte driftsutgifter (netto) 364 753 268 716 384 716 395 103 405 771 416 727 427 978 
Indirekte avskrivningskostnad 43 473 43 587 33 854 29 921 23 369 10 457 5 764 
Indirekte kalkulatorisk rente 5 485 5 786 5 382 4 981 4 583 4 381 4 107 

Sum indirekte kostnader 413 711 318 089 423 952 430 005 433 724 431 565 437 850 
Årlig endring  -23,1 % 33,3 % 1,4 % 0,9 % -0,5 % 1,5 % 

 
Selvkostfond Avløp 
Selvkostfondet forventes å være mindre enn eller lik kr 0 ved utgangen av 9999.  

Selvkostfond Avløp 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Selvkostfond 01.01 -3 041 283 -383 727 2 180 577 2 219 974 1 755 335 1 199 082 619 596 
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond 2 657 556 2 564 303 39 397 -464 639 -556 253 -579 486 -600 654 
Selvkostfond 31.12 -383 727 2 180 577 2 219 974 1 755 335 1 199 082 619 596 18 942 

 
Gebyrsatser Avløp 
Tabellen under viser fastsatte gebyrsatser 2017 til 2019 og budsjetterte gebyrsatser 2020 til 2023, gitt forutsetningene i budsjett 2019.  

Gebyrsatser Avløp 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Normalgebyr inkl. mva. kr 4 063 kr 4 116 kr 3 494 kr 3 946 kr 4 140 kr 4 295 kr 4 434 
Årlig endring  1,3 % -15,1 % 13,0 % 4,9 % 3,7 % 3,2 % 

 

Renovasjon - 2017 til 2023 
Selvkostoppstilling Renovasjon 
Tabellen under viser etterkalkylene for 2017 og 2018 i Kragerø kommune. Resultatet for 2018 var ikke kjent ved budsjettarbeidet i fjor høst. Dette fører til 
avvik mellom prognosene i budsjettet for 2019 og etterkalkylen for 2018.   
Etterkalkyle Renovasjon - 2017 til 2023 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Gebyrinntekter 21 514 429 17 483 003 17 114 818 15 027 710 15 208 150 17 525 929 19 006 393 
Øvrige inntekter 298 335 889 812 296 529 303 943 311 541 319 330 327 313 

Driftsinntekter 21 812 764 18 372 815 17 411 347 15 331 653 15 519 691 17 845 259 19 333 706 

Driftsutgifter 17 387 398 16 840 363 16 760 088 16 940 625 17 375 986 17 822 551 18 280 609 
Kapitalkostnader 747 403 778 460 741 703 1 265 015 1 269 945 1 270 426 1 007 435 
Indirekte kostnader 242 139 99 976 250 764 256 209 261 213 258 235 262 274 

Sum driftsutgifter 18 376 940 17 718 799 17 752 556 18 461 848 18 907 144 19 351 212 19 550 319 

Kalkulatorisk rente selvkostfond 106 116 178 411 206 002 181 757 101 585 30 694 2 703 
Andre utgifter/inntekter/subsidiering -35 000 0 0 0 0 0 0 

Resultat 3 470 824 654 016 -341 208 -3 130 196 -3 387 452 -1 505 954 -216 612 

Selvkostfond 01.01 3 623 925 7 200 865 8 033 292 7 898 086 4 949 648 1 663 780 188 521 
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond 3 470 824 654 016 -341 208 -3 130 196 -3 387 452 -1 505 954 -216 612 
Selvkostfond 31.12 7 200 865 8 033 292 7 898 086 4 949 648 1 663 780 188 521 -25 389 

 
Gebyrinntekter Renovasjon 
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Fra 2017 til 2018 ble gebyrinntektene redusert med rundt 18,7 % fra 21,5 millioner kr til 17,5 millioner kr. I perioden 2017 til 2023 forventes 
gebyrinntektene å reduseres med 2,5 millioner kr, fra 21,5 millioner kr i 2017 til 19,0 millioner kr i 2023. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon 
på 2,0 %.  
Gebyrinntekter Renovasjon 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

16400 Avgiftspliktig gebyrer 21 514 429 17 483 003 17 114 818 15 027 710 15 208 150 17 525 929 19 006 393 

Sum gebyrinntekter 21 514 429 17 483 003 17 114 818 15 027 710 15 208 150 17 525 929 19 006 393 
Årlig endring  -18,7 % -2,1 % -12,2 % 1,2 % 15,2 % 8,4 % 

 
Driftsutgifter Renovasjon  
Fra 2017 til 2018 ble driftsutgiftene redusert med rundt 3,1 % fra 17,4 millioner kr til 16,8 millioner kr. I perioden 2017 til 2023 øker driftsutgiftene med 0,9 millioner kr, fra 17,4 millioner kr i 
2017 til 18,3 millioner kr i 2023. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 0,8 %. 

Driftsutgifter Renovasjon 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

10*** Lønn 2 798 414 6 194 582 5 767 195 5 922 909 6 082 828 6 247 064 6 415 735 

11*** Varer og tjenester 2 173 007 2 917 097 3 325 624 3 408 765 3 493 984 3 581 333 3 670 867 

12*** Varer og tjenester 3 280 457 3 449 604 2 870 000 2 941 750 3 015 294 3 090 676 3 167 943 

13*** Tjenester som erst. kommunal 
tjenesteprod. 

9 063 292 4 272 463 4 725 519 4 593 657 4 708 498 4 826 211 4 946 866 

14*** Overføringsutgifter 0 74 0 0 0 0 0 

15*** Finansutgifter 72 228 6 543 71 750 73 544 75 382 77 267 79 199 

Sum driftsutgifter 17 387 398 16 840 363 16 760 088 16 940 625 17 375 986 17 822 551 18 280 609 

Årlig endring   -3,10 % -0,50 % 1,10 % 2,60 % 2,60 % 2,60 % 

 

Kapitalkostnader Renovasjon 
Fra 2017 til 2018 økte kapitalkostnadene med rundt 4,2 % fra 0,7 millioner kr til 0,8 millioner kr. I perioden 2017 til 2023 øker kapitalkostnadene med 0,3 
millioner kr, fra 0,7 millioner kr i 2017 til 1,0 millioner kr i 2023. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 5,1 %.  
Kapitalkostnader Renovasjon 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Avskrivningskostnad 595 349 596 392 467 772 467 772 467 772 467 772 230 772 
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer 0 0 0 421 967 421 967 421 967 421 967 
Kalkulatorisk rente 152 054 182 068 187 493 191 959 194 086 193 873 182 103 
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer 0 0 86 438 183 317 186 120 186 814 172 593 

Sum kapitalkostnader 747 403 778 460 741 703 1 265 015 1 269 945 1 270 426 1 007 435 
Årlig endring  4,2 % -4,7 % 70,6 % 0,4 % 0,0 % -20,7 % 

 
Indirekte kostnader Renovasjon 
Fra 2017 til 2018 ble de indirekte kostnadene redusert med rundt 58,7 % fra 242 tusen kr til 100 tusen kr.  
Indirekte kostnader Renovasjon 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Indirekte driftsutgifter (netto) 222 046 75 228 234 198 240 521 247 016 253 685 260 534 
Indirekte avskrivningskostnad 18 200 22 852 14 965 14 354 13 178 3 734 1 003 
Indirekte kalkulatorisk rente 1 732 1 896 1 601 1 333 1 020 816 737 

Sum indirekte kostnader 241 978 99 976 250 764 256 209 261 213 258 235 262 274 
Årlig endring  -58,7 % 150,8 % 2,2 % 2,0 % -1,1 % 1,6 % 

 
Selvkostfond Renovasjon 
Selvkostfondet forventes å være mindre enn eller lik kr 0 ved utgangen av 2023.  

Selvkostfond Renovasjon 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Selvkostfond 01.01 3 623 925 7 200 865 8 033 292 7 898 086 4 949 647 1 663 780 188 520 
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond 3 576 941 832 427 -135 206 -2 948 439 -3 285 867 -1 475 260 -213 909 
Selvkostfond 31.12 7 200 865 8 033 292 7 898 086 4 949 647 1 663 780 188 520 -25 389 

 
Gebyrsatser Renovasjon 
Tabellen under viser fastsatte gebyrsatser 2017 til 2019 og budsjetterte gebyrsatser 2020 til 2023, gitt forutsetningene i budsjett 2019.  

Gebyrsatser Renovasjon 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Normalgebyr inkl. mva. kr 3 726 kr 3 006 kr 3 059 kr 2 703 kr 2 738 kr 3 151 kr 3 415 

Årlig endring   -19,30 % 1,70 % -11,60 % 1,30 % 15,10 % 8,40 % 

 
 

Slamtømming - 2017 til 2023 
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Selvkostoppstilling Slamtømming 
Tabellen under viser etterkalkylene for 2017 og 2018 i Kragerø kommune. Resultatet for 2018 var ikke kjent ved budsjettarbeidet i fjor høst. Dette fører til 
avvik mellom prognosene i budsjettet for 2019 og etterkalkylen for 2018.   
Etterkalkyle Slamtømming - 2017 til 2023 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Gebyrinntekter 2 350 010 3 090 245 3 294 014 2 907 878 2 928 506 2 958 900 2 991 262 
Øvrige inntekter 7 470 52 107 0 0 0 0 0 

Driftsinntekter 2 357 480 3 142 352 3 294 014 2 907 878 2 928 506 2 958 900 2 991 262 

Driftsutgifter 2 536 073 2 533 598 2 776 296 2 803 907 2 833 345 2 864 630 2 897 782 
Kapitalkostnader 39 086 40 423 45 280 109 395 108 347 106 852 103 840 
Indirekte kostnader 56 914 47 638 58 678 59 800 61 309 61 409 62 666 

Sum driftsutgifter 2 632 074 2 621 660 2 880 254 2 973 102 3 003 001 3 032 891 3 064 288 

Kalkulatorisk rente selvkostfond -8 923 -7 976 3 215 8 616 7 456 5 802 3 520 

Resultat -274 594 520 692 413 760 -65 224 -74 496 -73 991 -73 026 

Selvkostfond 01.01 -313 360 -596 876 -84 160 332 815 276 207 209 168 140 979 
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond -274 594 520 692 413 760 -65 224 -74 496 -73 991 -73 026 
Selvkostfond 31.12 -596 876 -84 160 332 815 276 207 209 168 140 979 71 473 

 
Gebyrinntekter Slamtømming 
Fra 2017 til 2018 økte gebyrinntektene med rundt 31,5 % fra 2,4 millioner kr til 3,1 millioner kr. I perioden 2017 til 2023 forventes gebyrinntektene å øke 
med 0,6 millioner kr, fra 2,4 millioner kr i 2017 til 3,0 millioner kr i 2023. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 4,1 %.  
Gebyrinntekter Slamtømming 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

16400 Avgiftspliktig gebyrer 2 350 010 3 090 245 3 294 014 2 907 878 2 928 506 2 958 900 2 991 262 

Sum gebyrinntekter 2 350 010 3 090 245 3 294 014 2 907 878 2 928 506 2 958 900 2 991 262 
Årlig endring  31,5 % 6,6 % -11,7 % 0,7 % 1,0 % 1,1 % 

 
Driftsutgifter Slamtømming 
Fra 2017 til 2018 ble driftsutgiftene redusert med rundt 0,1 % fra 2,54 millioner kr til 2,53 millioner kr. I perioden 2017 til 2023 øker driftsutgiftene med 
0,36 millioner kr, fra 2,54 millioner kr i 2017 til 2,90 millioner kr i 2023. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2,2 %.  
Driftsutgifter Slamtømming 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

10*** Lønn 775 111 665 827 884 250 908 125 932 644 957 826 983 687 
11*** Varer og tjenester 353 481 349 749 430 744 441 513 452 550 463 864 475 461 
12*** Varer og tjenester 561 050 510 292 590 000 604 750 619 869 635 365 651 250 

13*** Tjenester som erst. kommunal tjenesteprod. 846 431 1 008 530 871 302 849 519 828 281 807 574 787 385 
14*** Overføringsutgifter 0 -800 0 0 0 0 0 

Sum driftsutgifter 2 536 073 2 533 598 2 776 296 2 803 907 2 833 345 2 864 630 2 897 782 
Årlig endring  -0,1 % 9,6 % 1,0 % 1,0 % 1,1 % 1,2 % 

 
Kapitalkostnader Slamtømming 
Fra 2017 til 2018 økte kapitalkostnadene med rundt 3,4 % fra 39,1 tusen kr til 40,4 tusen kr. I perioden 2017 til 2023 øker  
kapitalkostnadene med 64,8 tusen kr, fra 39,1 tusen kr i 2017 til 103,8 tusen kr i 2023. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 17,7 %.  
Kapitalkostnader Slamtømming 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Avskrivningskostnad 28 951 28 951 29 402 29 402 29 402 29 402 29 402 
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer 0 0 0 60 000 60 000 60 000 60 000 
Kalkulatorisk rente 10 135 11 472 11 947 12 244 12 393 12 395 11 404 
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer 0 0 3 930 7 749 6 552 5 055 3 033 

Sum kapitalkostnader 39 086 40 423 45 280 109 395 108 347 106 852 103 840 
Årlig endring  3,4 % 12,0 % 141,6 % -1,0 % -1,4 % -2,8 % 

 
Indirekte kostnader Slamtømming 
Fra 2017 til 2018 ble de indirekte kostnadene redusert med rundt 16,3 % fra 57 tusen kr til 48 tusen kr.  
Indirekte kostnader Slamtømming 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Indirekte driftsutgifter (netto) 53 353 44 212 56 273 57 792 59 353 60 955 62 601 
Indirekte avskrivningskostnad 3 318 3 232 2 262 1 911 1 911 444 64 
Indirekte kalkulatorisk rente 217 195 143 97 46 10 1 

Sum indirekte kostnader 56 888 47 638 58 678 59 800 61 309 61 409 62 666 
Årlig endring  -16,3 % 23,2 % 1,9 % 2,5 % 0,2 % 2,0 % 

 
Selvkostfond Slamtømming 
Fremførbart underskudd forventes å være større enn eller lik kr 0 ved utgangen av 2019.  
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Selvkostfond Slamtømming 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Selvkostfond 01.01 -313 360 -596 876 -84 160 332 815 276 207 209 167 140 978 
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond -283 516 512 716 416 975 -56 608 -67 040 -68 189 -69 506 
Selvkostfond 31.12 -596 876 -84 160 332 815 276 207 209 167 140 978 71 472 

 
Gebyrsatser Slamtømming 
Tabellen under viser fastsatte gebyrsatser 2017 til 2019 og budsjetterte gebyrsatser 2020 til 2023, gitt forutsetningene i budsjett 2019.  

Gebyrsatser Slamtømming 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Normalgebyr inkl. mva. kr 4 670 kr 2 798 kr 3 160 kr 2 789 kr 2 809 kr 2 838 kr 2 869 
Årlig endring  -40,1 % 13,0 % -11,7 % 0,7 % 1,0 % 1,1 % 

 

Feiing - 2017 til 2023 
Selvkostoppstilling Feiing 
Tabellen under viser etterkalkylene for 2017 og 2018 i Kragerø kommune. Resultatet for 2018 var ikke kjent ved budsjettarbeidet i fjor høst. Dette fører til avvik mellom prognosene i budsjettet 
for 2019 og etterkalkylen for 2018.   
Etterkalkyle Feiing - 2017 til 2023 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Gebyrinntekter 1 451 034 2 937 397 3 074 655 3 249 846 3 315 032 3 392 239 2 789 179 
Øvrige inntekter 4 561 131 978 0 0 0 0 0 

Driftsinntekter 1 455 595 3 069 375 3 074 655 3 249 846 3 315 032 3 392 239 2 789 179 

Driftsutgifter 1 431 800 2 231 137 2 863 809 2 940 064 3 018 352 3 098 726 3 181 241 
Kapitalkostnader 1 887 14 557 98 468 187 030 190 805 190 749 186 206 
Indirekte kostnader 114 753 59 170 120 860 122 752 125 705 124 631 127 053 

Sum driftsutgifter 1 548 440 2 304 864 3 083 137 3 249 846 3 334 862 3 414 105 3 494 500 

Kalkulatorisk rente selvkostfond -842 6 932 17 749 19 830 21 866 23 653 12 197 

Resultat -92 845 764 511 -8 482 0 -19 830 -21 866 -705 320 

Selvkostfond 01.01 3 912 -89 775 681 667 690 934 710 764 712 800 714 587 
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond -92 845 764 511 -8 482 0 -19 830 -21 866 -705 320 
Selvkostfond 31.12 -89 775 681 667 690 934 710 764 712 800 714 587 21 464 

 
Gebyrinntekter Feiing 
Fra 2017 til 2018 økte gebyrinntektene med rundt 102,4 % fra 1,5 millioner kr til 2,9 millioner kr. I perioden 2017 til 2023 forventes gebyrinntektene å øke 
med 1,3 millioner kr, fra 1,5 millioner kr i 2017 til 2,8 millioner kr i 2023. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 11,5 %.  
Gebyrinntekter Feiing 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

16400 Avgiftspliktig gebyrer 1 451 034 2 937 397 3 074 655 3 249 846 3 315 032 3 392 239 2 789 179 

Sum gebyrinntekter 1 451 034 2 937 397 3 074 655 3 249 846 3 315 032 3 392 239 2 789 179 
Årlig endring  102,4 % 4,7 % 5,7 % 2,0 % 2,3 % -17,8 % 

 
Driftsutgifter Feiing 
Fra 2017 til 2018 økte driftsutgiftene med rundt 55,8 % fra 1,4 millioner kr til 2,2 millioner kr. I perioden 2017 til 2023 øker driftsutgiftene med 1,7 millioner 
kr, fra 1,4 millioner kr i 2017 til 3,2 millioner kr i 2023. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 14,2 %.  

Driftsutgifter Feiing 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

10*** Lønn 1 149 057 1 620 862 2 330 000 2 392 910 2 457 519 2 523 872 2 592 017 
11*** Varer og tjenester 219 543 451 233 431 309 442 091 453 144 464 472 476 084 
12*** Varer og tjenester 63 200 159 042 102 500 105 063 107 689 110 381 113 141 

Sum driftsutgifter 1 431 800 2 231 137 2 863 809 2 940 064 3 018 352 3 098 726 3 181 241 
Årlig endring  55,8 % 28,4 % 2,7 % 2,7 % 2,7 % 2,7 % 

 
Kapitalkostnader Feiing 
Fra 2017 til 2018 økte kapitalkostnadene fra 1,9 tusen kr til 14,6 tusen kr. I perioden 2017 til 2023 øker kapitalkostnadene med 184,3 tusen kr, fra 1,9 tusen 
kr i 2017 til 186,2 tusen kr i 2023. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 115,0 %.  

Kapitalkostnader Feiing 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Avskrivningskostnad 1 059 1 059 60 810 60 810 60 810 60 810 60 810 
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer 0 0 0 74 000 74 000 74 000 74 000 
Kalkulatorisk rente 828 13 498 27 964 28 887 29 506 29 822 27 772 
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer 0 0 9 694 23 333 26 489 26 118 23 624 

Sum kapitalkostnader 1 887 14 557 98 468 187 030 190 805 190 749 186 206 
Årlig endring  671,4 % 576,4 % 89,9 % 2,0 % 0,0 % -2,4 % 
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Indirekte kostnader Feiing 
Fra 2017 til 2018 ble de indirekte kostnadene redusert med rundt 48,4 % fra 115 tusen kr til 59 tusen kr.  
Indirekte kostnader Feiing 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Indirekte driftsutgifter (netto) 106 845 51 045 112 693 115 736 118 860 122 070 125 365 
Indirekte avskrivningskostnad 7 428 7 535 7 613 6 613 6 613 2 464 1 659 
Indirekte kalkulatorisk rente 501 590 554 403 232 97 28 

Sum indirekte kostnader 114 775 59 170 120 860 122 752 125 705 124 631 127 053 
Årlig endring  -48,4 % 104,3 % 1,6 % 2,4 % -0,9 % 1,9 % 

 
Selvkostfond Feiing 
Selvkostfondet forventes å være mindre enn eller lik kr 0 ved utgangen av 2026.  

Selvkostfond Feiing 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Selvkostfond 01.01 3 912 -89 775 681 667 690 934 710 764 712 800 714 587 

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond -93 687 771 443 9 267 19 830 2 036 1 787 -693 123 
Selvkostfond 31.12 -89 775 681 667 690 934 710 764 712 800 714 587 21 464 

 
Gebyrsatser Feiing 
Tabellen under viser fastsatte gebyrsatser 2017 til 2019 og budsjetterte gebyrsatser 2020 til 2023, gitt forutsetningene i budsjett 2019.  

Gebyrsatser Feiing 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Normalgebyr inkl. mva. kr 455 kr 529 kr 531 kr 561 kr 573 kr 585 kr 481 
Årlig endring  16,2 % 0,5 % 5,6 % 2,0 % 2,2 % -17,7 % 

 

Plansaker (private) - 2017 til 2023 
Selvkostoppstilling Plansaker (private) 
Tabellen under viser etterkalkylene for 2017 og 2018 i Kragerø kommune. Resultatet for 2018 var ikke kjent ved budsjettarbeidet i fjor høst. Dette fører til 
avvik mellom prognosene i budsjettet for 2019 og etterkalkylen for 2018.   

Etterkalkyle Plansaker (private) - 2017 til 2023 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Gebyrinntekter 829 300 206 600 1 000 000 2 441 969 766 591 2 326 494 787 555 
Øvrige inntekter 6 363 0 6 685 6 852 7 024 7 199 7 379 

Driftsinntekter 835 663 206 600 1 006 685 2 448 821 773 615 2 333 693 794 934 

Driftsutgifter 549 280 578 467 573 552 588 904 604 668 620 853 637 472 
Kapitalkostnader 0 18 336 331 324 316 306 
Indirekte kostnader 56 483 67 613 58 111 58 538 57 389 58 114 58 861 

Sum driftsutgifter 605 763 646 098 632 000 647 773 662 381 679 283 696 639 

Kalkulatorisk rente selvkostfond -40 444 -51 852 -59 529 -35 696 -10 087 18 516 48 673 

Resultat 229 900 -439 498 374 686 1 801 047 111 234 1 654 410 98 295 

Selvkostfond 01.01 -2 157 539 -1 968 083 -2 459 433 -2 144 275 -378 924 -277 777 1 395 149 
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond 229 900 -439 498 374 686 1 801 047 111 234 1 654 410 98 295 
Selvkostfond 31.12 -1 968 083 -2 459 433 -2 144 275 -378 924 -277 777 1 395 149 1 542 117 

 
Gebyrinntekter Plansaker (private) 
Fra 2017 til 2018 ble gebyrinntektene redusert med rundt 75,1 % fra 0,8 millioner kr til 0,2 millioner kr. I perioden 2017 til 2023 forventes gebyrinntektene å 
reduseres med 0,0 millioner kr, fra 0,8 millioner kr i 2017 til 0,8 millioner kr i 2023. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 0,9 %.  
Gebyrinntekter Plansaker (private) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

16200 Annet salg 829 300 206 600 1 000 000 2 441 969 766 591 2 326 494 787 555 

Sum gebyrinntekter 829 300 206 600 1 000 000 2 441 969 766 591 2 326 494 787 555 
Årlig endring  -75,1 % 384,0 % 144,2 % -68,6 % 203,5 % -66,1 % 

 
Driftsutgifter Plansaker (private) 
Fra 2017 til 2018 økte driftsutgiftene med rundt 5,3 % fra 0,55 millioner kr til 0,58 millioner kr. I perioden 2017 til 2023 øker driftsutgiftene med 0,09 
millioner kr, fra 0,55 millioner kr i 2017 til 0,64 millioner kr i 2023. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2,5 %.  

Driftsutgifter Plansaker (private) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

10*** Lønn 453 187 524 371 506 722 520 403 534 454 548 884 563 704 
11*** Varer og tjenester 79 890 48 224 64 370 65 979 67 629 69 320 71 053 
12*** Varer og tjenester 16 203 5 872 2 460 2 522 2 585 2 649 2 715 

Sum driftsutgifter 549 280 578 467 573 552 588 904 604 668 620 853 637 472 
Årlig endring  5,3 % -0,8 % 2,7 % 2,7 % 2,7 % 2,7 % 
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Indirekte kostnader Plansaker (private) 
Fra 2017 til 2018 økte de indirekte kostnadene med rundt 19,6 % fra 57 tusen kr til 68 tusen kr.  
Indirekte kostnader Plansaker (private) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Indirekte driftsutgifter (netto) 47 019 58 574 49 593 50 932 52 307 53 719 55 169 
Indirekte avskrivningskostnad 7 966 7 366 6 856 5 969 3 450 2 736 2 114 
Indirekte kalkulatorisk rente 1 528 1 673 1 663 1 637 1 633 1 660 1 578 

Sum indirekte kostnader 56 513 67 613 58 111 58 538 57 389 58 114 58 861 
Årlig endring  19,6 % -14,1 % 0,7 % -2,0 % 1,3 % 1,3 % 

 
Selvkostfond Plansaker (private) 
Fremførbart underskudd forventes å være større enn eller lik kr 0 ved utgangen av 2022.  

Selvkostfond Plansaker (private) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Selvkostfond 01.01 -2 157 539 -1 968 083 -2 459 433 -2 144 275 -378 924 -277 777 1 395 149 

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond 189 456 -491 350 315 157 1 765 351 101 147 1 672 926 146 968 
Selvkostfond 31.12 -1 968 083 -2 459 433 -2 144 275 -378 924 -277 777 1 395 149 1 542 117 

 
Byggesaker - 2017 til 2023 
Selvkostoppstilling Byggesaker 
Tabellen under viser etterkalkylene for 2017 og 2018 i Kragerø kommune. Resultatet for 2018 var ikke kjent ved budsjettarbeidet i fjor høst. Dette fører til 
avvik mellom prognosene i budsjettet for 2019 og etterkalkylen for 2018.   
Etterkalkyle Byggesaker - 2017 til 2023 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Gebyrinntekter 4 060 639 4 634 361 4 800 000 4 691 641 4 792 706 4 883 618 8 184 870 
Øvrige inntekter 81 069 233 019 0 0 0 0 0 

Driftsinntekter 4 141 708 4 867 380 4 800 000 4 691 641 4 792 706 4 883 618 8 184 870 

Driftsutgifter 4 092 910 4 623 277 4 423 950 4 542 233 4 663 681 4 788 379 4 916 412 
Kapitalkostnader 475 579 474 824 491 204 566 445 552 734 119 320 112 012 
Indirekte kostnader 336 366 354 370 344 101 345 187 334 944 337 610 340 622 

Sum driftsutgifter 4 904 855 5 452 472 5 259 254 5 453 865 5 551 359 5 245 309 5 369 047 

Kalkulatorisk rente selvkostfond 21 846 10 692 -1 581 -19 306 -45 315 -69 351 -30 336 

Resultat -763 147 -585 092 -459 254 -762 224 -758 653 -361 691 2 815 824 

Selvkostfond 01.01 1 484 975 743 673 169 273 -291 562 -1 073 093 -1 877 061 -2 308 103 
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond -763 147 -585 092 -459 254 -762 224 -758 653 -361 691 2 815 824 

Selvkostfond 31.12 743 673 169 273 -291 562 -1 073 093 -1 877 061 -2 308 103 477 385 

 
Gebyrinntekter Byggesaker 
Fra 2017 til 2018 økte gebyrinntektene med rundt 14,1 % fra 4,1 millioner kr til 4,6 millioner kr. I perioden 2017 til 2023 forventes gebyrinntektene å øke 
med 4,1 millioner kr, fra 4,1 millioner kr i 2017 til 8,2 millioner kr i 2023. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 12,4 %.  
Gebyrinntekter Byggesaker 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

16200 Annet salg 4 060 639 4 634 361 4 800 000 4 691 641 4 792 706 4 883 618 8 184 870 

Sum gebyrinntekter 4 060 639 4 634 361 4 800 000 4 691 641 4 792 706 4 883 618 8 184 870 
Årlig endring  14,1 % 3,6 % -2,3 % 2,2 % 1,9 % 67,6 % 

 
Øvrige inntekter Byggesaker 
Fra 2017 til 2018 økte øvrige inntekter med rundt 187,4 % fra 81 tusen kr til 233 tusen kr.  
Øvrige inntekter Byggesaker 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

17*** Refusjoner 81 069 233 019 0 0 0 0 0 

Sum øvrige inntekter 81 069 233 019 0 0 0 0 0 
Årlig endring  187,4 % -100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

 
Driftsutgifter Byggesaker 
Fra 2017 til 2018 økte driftsutgiftene med rundt 13,0 % fra 4,1 millioner kr til 4,6 millioner kr. I perioden 2017 til 2023 øker driftsutgiftene med 0,8 millioner 
kr, fra 4,1 millioner kr i 2017 til 4,9 millioner kr i 2023. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3,1 %.  

Driftsutgifter Byggesaker 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

10*** Lønn 3 604 819 3 977 167 3 842 418 3 946 163 4 052 709 4 162 133 4 274 510 
11*** Varer og tjenester 367 037 422 168 431 375 442 160 453 214 464 544 476 158 
12*** Varer og tjenester 51 309 87 276 72 775 74 594 76 459 78 371 80 330 

13*** Tjenester som erst. kommunal tjenesteprod. 69 745 71 521 77 381 79 316 81 299 83 331 85 415 
14*** Overføringsutgifter 0 65 145 0 0 0 0 0 
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Driftsutgifter Byggesaker 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Sum driftsutgifter 4 092 910 4 623 277 4 423 950 4 542 233 4 663 681 4 788 379 4 916 412 
Årlig endring  13,0 % -4,3 % 2,7 % 2,7 % 2,7 % 2,7 % 

 
Kapitalkostnader Byggesaker 
Fra 2017 til 2018 ble kapitalkostnadene redusert med rundt 0,2 % fra 0,48 millioner kr til 0,47 millioner kr. I perioden 2017 til 2023 reduseres 
kapitalkostnadene med 0,36 millioner kr, fra 0,48 millioner kr i 2017 til 0,11 millioner kr i 2023. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 21,4 %.  
Kapitalkostnader Byggesaker 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Avskrivningskostnad 436 271 436 271 452 957 452 957 452 957 28 770 25 066 
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer 0 0 0 80 000 80 000 80 000 80 000 
Kalkulatorisk rente 39 308 38 553 33 007 23 157 11 042 3 809 2 902 
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer 0 0 5 240 10 332 8 736 6 740 4 044 

Sum kapitalkostnader 475 579 474 824 491 204 566 445 552 734 119 320 112 012 
Årlig endring  -0,2 % 3,4 % 15,3 % -2,4 % -78,4 % -6,1 % 

 
Indirekte kostnader Byggesaker 
Fra 2017 til 2018 økte de indirekte kostnadene med rundt 5,3 % fra 337 tusen kr til 354 tusen kr.  
Indirekte kostnader Byggesaker 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Indirekte driftsutgifter (netto) 267 791 288 814 282 447 290 074 297 906 305 949 314 210 
Indirekte avskrivningskostnad 57 736 53 529 49 709 43 365 25 338 19 784 15 124 
Indirekte kalkulatorisk rente 10 995 12 028 11 944 11 748 11 700 11 877 11 289 

Sum indirekte kostnader 336 522 354 370 344 101 345 187 334 944 337 610 340 622 
Årlig endring  5,3 % -2,9 % 0,3 % -3,0 % 0,8 % 0,9 % 

 
Selvkostfond Byggesaker 
Selvkostfondet forventes å være mindre enn eller lik kr 0 ved utgangen av 2019.  

Selvkostfond Byggesaker 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Selvkostfond 01.01 1 484 975 743 673 169 273 -291 562 -1 073 092 -1 877 060 -2 308 102 
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond -741 302 -574 400 -460 835 -781 530 -803 968 -431 042 2 785 488 
Selvkostfond 31.12 743 673 169 273 -291 562 -1 073 092 -1 877 060 -2 308 102 477 386 

 
Oppmåling - 2017 til 2023 
Selvkostoppstilling Oppmåling 
Tabellen under viser etterkalkylene for 2017 og 2018 i Kragerø kommune. Resultatet for 2018 var ikke kjent ved budsjettarbeidet i fjor høst. Dette fører til 
avvik mellom prognosene i budsjettet for 2019 og etterkalkylen for 2018.   
Etterkalkyle Oppmåling - 2017 til 2023 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Gebyrinntekter 1 818 418 2 039 264 2 200 000 3 743 586 1 945 621 1 877 636 3 549 914 
Øvrige inntekter 1 717 0 1 804 1 849 1 895 1 943 1 991 

Driftsinntekter 1 820 135 2 039 264 2 201 804 3 745 435 1 947 516 1 879 579 3 551 905 

Driftsutgifter 1 604 694 1 506 091 1 512 850 1 553 231 1 594 690 1 637 257 1 680 961 
Kapitalkostnader 44 886 135 709 149 588 147 197 144 135 140 402 42 961 
Indirekte kostnader 139 785 164 066 143 476 144 383 141 197 142 754 144 493 

Sum driftsutgifter 1 789 366 1 805 865 1 805 913 1 844 810 1 880 022 1 920 413 1 868 416 

Kalkulatorisk rente selvkostfond -49 294 -57 041 -56 309 -30 343 -3 230 -3 148 24 424 

Resultat 30 769 233 399 395 891 1 900 625 67 494 -40 834 1 683 490 

Selvkostfond 01.01 -2 504 967 -2 523 493 -2 347 135 -2 007 553 -137 271 -73 007 -116 989 
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond 30 769 233 399 395 891 1 900 625 67 494 -40 834 1 683 490 
Selvkostfond 31.12 -2 523 493 -2 347 135 -2 007 553 -137 271 -73 007 -116 989 1 590 925 

 
Gebyrinntekter Oppmåling 
Fra 2017 til 2018 økte gebyrinntektene med rundt 12,1 % fra 1,8 millioner kr til 2,0 millioner kr. I perioden 2017 til 2023 forventes gebyrinntektene å øke 
med 1,7 millioner kr, fra 1,8 millioner kr i 2017 til 3,5 millioner kr i 2023. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 11,8 %.  
Gebyrinntekter Oppmåling 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

16200 Annet salg 1 818 418 2 039 264 2 200 000 3 743 586 1 945 621 1 877 636 3 549 914 

Sum gebyrinntekter 1 818 418 2 039 264 2 200 000 3 743 586 1 945 621 1 877 636 3 549 914 
Årlig endring  12,1 % 7,9 % 70,2 % -48,0 % -3,5 % 89,1 % 

 
Driftsutgifter Oppmåling 
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Fra 2017 til 2018 ble driftsutgiftene redusert med rundt 6,1 % fra 1,6 millioner kr til 1,5 millioner kr. I perioden 2017 til 2023 øker driftsutgiftene med 0,1 
millioner kr, fra 1,6 millioner kr i 2017 til 1,7 millioner kr i 2023. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 0,8 %.  
Driftsutgifter Oppmåling 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

10*** Lønn 1 205 191 1 218 395 1 279 847 1 314 403 1 349 892 1 386 339 1 423 770 
11*** Varer og tjenester 189 519 275 984 215 680 221 072 226 598 232 263 238 070 
12*** Varer og tjenester 209 984 11 712 17 323 17 756 18 199 18 654 19 121 

Sum driftsutgifter 1 604 694 1 506 091 1 512 850 1 553 231 1 594 690 1 637 257 1 680 961 
Årlig endring  -6,1 % 0,4 % 2,7 % 2,7 % 2,7 % 2,7 % 

 
Kapitalkostnader Oppmåling 
Fra 2017 til 2018 økte kapitalkostnadene med rundt 202,3 % fra 0,04 millioner kr til 0,14 millioner kr. I perioden 2017 til 2023 reduseres kapitalkostnadene 
med 0,00 millioner kr, fra 0,04 millioner kr i 2017 til 0,04 millioner kr i 2023. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 0,7 %.  
Kapitalkostnader Oppmåling 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Avskrivningskostnad 35 374 119 697 134 260 134 260 134 260 134 260 39 752 
Kalkulatorisk rente 9 513 16 011 15 327 12 937 9 875 6 141 3 209 

Sum kapitalkostnader 44 886 135 709 149 588 147 197 144 135 140 402 42 961 
Årlig endring  202,3 % 10,2 % -1,6 % -2,1 % -2,6 % -69,4 % 

 
Indirekte kostnader Oppmåling 
Fra 2017 til 2018 økte de indirekte kostnadene med rundt 17,3 % fra 140 tusen kr til 164 tusen kr.  
Indirekte kostnader Oppmåling 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Indirekte driftsutgifter (netto) 114 987 140 489 121 280 124 555 127 918 131 372 134 919 
Indirekte avskrivningskostnad 20 896 19 231 17 877 15 578 9 043 7 078 5 482 
Indirekte kalkulatorisk rente 3 978 4 346 4 318 4 250 4 236 4 304 4 092 

Sum indirekte kostnader 139 861 164 066 143 476 144 383 141 197 142 754 144 493 
Årlig endring  17,3 % -12,5 % 0,6 % -2,2 % 1,1 % 1,2 % 

 
Eierseksjonering - 2017 til 2023 
Selvkostoppstilling Eierseksjonering 
Tabellen under viser etterkalkylene for 2017 og 2018 i Kragerø kommune. Resultatet for 2018 var ikke kjent ved budsjettarbeidet i fjor høst. Dette fører til 
avvik mellom prognosene i budsjettet for 2019 og etterkalkylen for 2018.   
Etterkalkyle Eierseksjonering - 2017 til 2023 2017  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Gebyrinntekter  0 72 300 72 300 39 072 38 866 40 155 41 555 

Driftsinntekter  0 72 300 72 300 39 072 38 866 40 155 41 555 

Driftsutgifter  0 48 000 48 000 49 296 50 627 51 994 53 398 

Indirekte kostnader  0 318 318 327 336 345 354 

Sum driftsutgifter  0 48 318 48 318 49 623 50 963 52 339 53 752 

Kalkulatorisk rente selvkostfond  0 284 950 1 261 1 056 768 383 

Resultat  0 23 982 23 982 -10 551 -12 096 -12 184 -12 196 

Selvkostfond 01.01  0 0 24 266 49 198 39 909 28 868 17 452 

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond  0 23 982 23 982 -10 551 -12 096 -12 184 -12 196 

Selvkostfond 31.12  0 24 266 49 198 39 909 28 868 17 452 5 639 

 
Gebyrinntekter Eierseksjonering 
2018 er første året eierseksjonering har vært skilt ut som egen kalkyle, derfor er det ikke er data for 2017. 
Gebyrinntekter Eierseksjonering 2017  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

16200 Annet salg  0 72 300 72 300 39 072 38 866 40 155 41 555 

Sum gebyrinntekter  0 72 300 72 300 39 072 38 866 40 155 41 555 

Årlig endring   0,0 % 0,0 % -46,0 % -0,5 % 3,3 % 3,5 % 

 
Driftsutgifter Eierseksjonering 
2018 er første året eierseksjonering har vært skilt ut som egen kalkyle, derfor er det ikke er data for 2017. 
Driftsutgifter Eierseksjonering 2017  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

10*** Lønn  0 48 000 48 000 49 296 50 627 51 994 53 398 

Sum driftsutgifter  0 48 000 48 000 49 296 50 627 51 994 53 398 

Årlig endring   0,0 % 0,0 % 2,7 % 2,7 % 2,7 % 2,7 % 
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Indirekte kostnader Eierseksjonering 
2018 er første året eierseksjonering har vært skilt ut som egen kalkyle, derfor er det ikke er data for 2017. 
Indirekte kostnader Eierseksjonering 2017  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Indirekte driftsutgifter (netto)  0 318 318 327 336 345 354 

Sum indirekte kostnader  0 318 318 327 336 345 354 

Årlig endring   0,0 % 0,0 % 2,7 % 2,7 % 2,7 % 2,7 % 

 
Selvkostfond Eierseksjonering 
Selvkostfondet forventes å være mindre enn eller lik kr 0 ved utgangen av 2026.  
Selvkostfond Eierseksjonering 2017  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Selvkostfond 01.01  0 0 24 266 49 198 39 908 28 868 17 452 

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond  0 24 266 24 932 -9 290 -11 040 -11 416 -11 813 

Selvkostfond 31.12  0 24 266 49 198 39 908 28 868 17 452 5 639 
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1. RÅDMANNENS INNLEDNING  
 
Kragerø kommunes viktigste oppgave er å levere gode tjenester til sine innbyggere. Vi ønsker alle at 
kommunen skal være god å bo i, arbeid i og leve i, i ulke faser i livet, med de behov og ønsker vi har for 
et godt liv. Gjennom kommuneplanen fastsetter kommunestyret de langsiktige målene for 
Kragerøsamfunnet, og stadfester at Trivsel og Vekst er det overordnete målet. 
Budsjetter og handlingsplaner skal understøtte denne ambisjonen, og tiltakene som iverksettes skal vise 
evne og vilje til å realisere målene. 
I denne årsmeldingen oppsummerer rådmannen de viktigste aktivitetene i 2018. Kommunen yter 
tjenester på svært mange samfunnsområder, og det bærer meldingen preg av. Kommunens tjenester trer 
inn i livene våre allerede før vi er født og følger oss gjennom hele livet. Hva vi har behov for, og når, 
varierer fra person til person, men alle har vi et forhold til kommunen og har rett på en lang rekke 
tjenester som helst skal være av god kvalitet. 
Vi kan glede oss over at mye fungerer godt i kommunen vår. Det ser vi ut fra de tilbakemeldinger vi får 
fra innbyggerne, og fra kommunens ansatte. Men, det er også ting som skaper bekymring, og som vi 
ikke kan si oss fornøyd med. De skal vi forsøke å gjøre noe med. Vi skal fortsette å jobbe for Trivsel og 
Vekst, og for at det skal være bra å bo i Kragerø! 
Av alt som skjedde i 2018 kan vi nevne noe spesielt. 
Kommunens omstillingsprogram skjøt fart. Omstillingsprogrammet er kommunens viktigste verktøy for 
å legge til rette for næringsutvikling. Vi trenger arbeidsplasser, vi trenger et offensivt næringsliv som ser 
muligheter og rigger seg for framtida. Omstillingsprogrammets mål er 100 nye eller sikrede 
arbeidsplasser i Kragerø innen 2023. Programmets første hele år resulterte i 20 arbeidsplasser, herav 15 
nye som kan tilskrives omstillingsprogrammet. Det er et lovende tall, som indikerer at programmet er 
godt i gang og virker etter hensikten. En rekke tiltak som forventes å vise resultater litt på sikt ble 
igangsatt, ikke minst arbeidet med en reiselivsplan. Der skal veien mot Kragerø Hele Året stakes opp og 
styrke turistnæringen. 
Kragerø næringsforening ble formelt stiftet i fjor. Foreningen bidrar til å samordne og fremme 
næringslivets interesser og har på kort tid blitt en viktig stemme i lokalsamfunnet og en sentral 
samarbeidspartner for kommunen.  
Dessverre så synker folketallet i kommunen. I løpet av 2018 ble vi 100 personer færre, samtidig som 
gjennomsnittsalderen i befolkningen øker raskt. Et synkende folketall har negativ innvirkning på 
kommunens økonomi og medfører behov for økonomiske innstramminger. Det ble gjennomført tiltak i 
2018 for å unngå regnskapsunderskudd, noe vi lyktes med. Vi må regne med å videreføre og styrke 
innsparingstiltakene i tiden framover, samt tilføre de tjenestene som primært gis til den eldre 
befolkningen økte ressurser. 
Det ble i 2018 bare født 62 barn i Kragerø, dette er det laveste fødselstallet på mange år. en konsekvens 
av lave fødselstall og negativ tilflytting er at antall barn i barnehage og skole reduseres.  
God kvalitet på tilbudet til den oppvoksende generasjonen er viktig. Både for at barnefamilier skal bli 
værende i Kragerø og for å få andre til å flytte til. Vi må regne med færre ressurser til tjenester til barn 
og unge framover, og arbeidet med å tilpasse driften til et lavere kostnadsnivå ble påbegynt i 2018. 
Samtidig skal vi synliggjøre at kjernetjenestene til barn og unge har høy prioritet. Sannidal barneskole er 
et eksempel på det. Den ble delvis ny i fjor og framstår nå som en moderne skole med lokaler tilpasset 
dagens og morgendagens undervisning. Hele kommunen gleder seg over det løftet! 
Påbegynt ble også planarbeidet med ny E 18 gjennom Kragerø. Dette arbeidet skjer i et samarbeid 
mellom 8 kommuner som berøres av ny E18-trase. Valg av trase gjennom Kragerø skjer sommeren 
2019, men grunnlaget er lagt gjennom de prosesser som pågikk i fjor, og der Kragerøs befolkning og 
næringsliv ble trukket inn med sine synspunkter. En ny E18-trase kan gi nye næringsmuligheter og 
gjennom det, økt vekst. Her gjelder det å se og gripe mulighetene. 
Engasjement er noe som preger Kragerøsamfunnet. Det var i 2018 flere saker som skapte et sterkt og 
synlig engasjement i ulike grupper i befolkningen. Ikke minst er det mange meninger om hvordan byen 
bør utvikle seg. Vi ble forelagt planene Kragerø Utvikling AS har for havnefronten, det ble besluttet at 
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kommunen skal leie lokaler i et nytt bygg som skal oppføres på jernbanekaia, og revisjon av 
kommuneplanen førte med seg diskusjoner om hvordan vi skal bruke sjøarealene våre. Tiden framover 
vil vise hvordan planene skal omsettes til praktisk handling og bidra til fornyelse. Engasjementet vil helt 
sikkert bestå. 
Årsmeldingen 2018 er et omfattende dokument. Dokumentet er delt inn etter den administrative 
strukturen kommunen har. Innenfor de fire kommunalområdene er det beskrevet ganske detaljert hva 
som skjedde i fjor, noen lesere vil være interessert i enkelte områder mer enn andre, men her kan man 
plukke det man selv ønsker. Summen av det hele gir et tilnærmet helt bilde av den mangfoldige 
aktiviteten en kommune inneholder, selv om noen kanskje vil savne noe også. En årsmelding kan 
framstilles på mange måter, i år har vi valgt denne formen. 
God lesning ønskes dere alle, vi tar gjerne tilbakemeldinger på hvordan den kan bli enda bedre! 
 
Til årsberetningen 2018: 
Etter kommunelovens § 48 nr. 5 skal rådmannen utarbeide en årsberetning. Den pliktige delen av 
årsmeldingen som kommunelovens § 45.5 og regnskapsforskriften § 10 og § 12 som et minimum tilsier 
årsberetningen skal inneholde, er ivaretatt fra kapittel 2 til og med kapittel 10. De nevnte kapitler er 
utarbeidd i tråd med KRS nr 6 Noter og årsberetning (Foreningen for god kommunal regnskapsskikk) 
 
 

2. HOVEDTALL ØKONOMI 2018 
 
 

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. 
 
 2018 2017 2016 2015 2014 

Overskudd 8,659 mill 3,506 mill 10,155 mill 13,554 mill  
Underskudd     3,1 mill 

 
Av en brutto omsetning i 2018 på over 966 mill. kr, ble resultatet for kommunen et mindreforbruk på 
8,659 mill. som tilsvarer et budsjettavvik på 0,9 % målt mot brutto driftsinntekter.  
 
Rådmannen vil i regnskapssaken for årsregnskap 2018, foreslå at årets mindreforbruk blir avsatt til 
disposisjonsfond. 
Etter en eventuell slik avsetning og budsjettert bruk av fond med 5,66 mill i 2019, vil kommunens 
disposisjonsfond være på 33 mill. noe som vil utgjøre 3,6 % av kommunens budsjetterte brutto 
omsetning i 2019. 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 2019 er ytterligere 5,115 mill budsjettert avsatt til disposisjonsfond og som representerer det 
budsjetterte overskuddet i 2019. 
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HOVEDTALL FOR KOMMUNENS INNTEKTSFORUTSETNINGER (DRIFT) 
  REGNSKAP 

2018 
REGULERT 
BUDSJETT 

2018 

OPPRINNELIG 
BUDSJETT 

2018 

REGNSKAP 
2017 

1 Skatt på inntekt og formue 262 062 123 252 853 000 248 553 000 246 803 988 
2 Ordinært rammetilskudd 328 031 601 333 957 000 334 928 000 329 513 040 
3 Skatt på eiendom 45 748 439 47 417 200 47 417 200 42 306 140 
4 Andre direkte eller indirekte 

skatter 
202 908 205 000 205 000 202 908 

5 Andre generelle statstilskudd 37 525 234 39 744 000 39 444 000 45 299 023 
6 Sum frie disponible 

inntekter 
673 570 305 674 176 200 670 547 200 664 125 099 

7 Renteinntekter og utbytte 8 983 121 8 029 767 6 764 767 3 031 053 
8 Gevinst finansielle 

instrumenter 
0 0 0 0 

9 Renteutgifter, provisjoner og 
andre finansutgifter 

18 874 422 18 739 189 18 139 189 16 097 535 

10 Tap finansielle instrumenter 0 0 0 0 
11 Avdrag på lån 29 745 957 29 956 000 29 568 000 29 504 000 
12 Netto finansinntekter/-

utgifter 
-39 637 258 -40 665 422 -40 942 422 -42 570 482 

13 Til dekning av tidligere års 
regnskapsmessige 
merforbruk 

0 0 0 0 

14 Til ubundne avsetninger 3 505 787 3 505 787 8 618 000 20 496 844 
15 Til bundne avsetninger 10 253 386 1 104 554 1 104 554 16 487 543 
16 Bruk av tidligere års 

regnskapsmessige 
mindreforbruk 

3 505 787 3 505 787                      0 10 155 223 

17 Bruk av ubundne avsetninger 5 419 000 5 419 000 0 7 491 110 
18 Bruk av bundne avsetninger 13 126 340 3 926 570 3 361 320 6 239 761 
19 Netto avsetninger 8 291 954 8 241 016 -6 361 234 -13 098 293 
20 Overført til 

investeringsregnskapet 
0 0 0 2 021 110 

21 Til fordeling drift 642 225 001 641 751 794 623 243 544 606 435 214 
22 Sum fordelt til drift  633 566 229 641 751 794 623 243 544 602 929 427 
23 Regnskapsmessig 

mindreforbruk 
8 658 772 

 
                  0                      0 3 505 787 

 
 
Redegjørelse for vesentlige budsjettavvik 2018 mot regulert budsjett (avvik utover +/- 3 %) 
 
Skatt og rammetilskudd må ses under ett da de gjensidig påvirker hverandre gjennom skatteutjevningen 
som er en del av rammetilskuddet. Samlede inntekter på 590 mill mot budsjettert 586,8 mill gir en 
merinntekt på 3,2 mill (0,5 %) i forhold til budsjett. 
 
I denne forbindelse nevnes at gjennom 2. tertial ble skatt/rammetilskudd økt med 4,3 mill i tråd med 
signalene i statsbudsjettet 2019. Fra statsbudsjettet 2018 som budsjettet har sitt utspring fra, er 
skatt/rammetilskudd således blitt 7,5 mill bedre enn det opprinnelige budsjetterte. 
 
Andre generelle statstilskudd 
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  Regnskap 
2018 

Budsjett 
2018 

Avvik Avvik i  % 

5 Andre generelle statstilskudd 37 525 234 39 744 000 -2 218 766 5,6 
 
Av avviket skyldes 1,2 mill at det generelle statstilskuddet knyttet til næringsstøtte er budsjettert her, 
men regnskapsmessig inntektsført på næringsaktivitet under rådmannen. Resterende avvik 1 018 766 
skyldes: 
 
For mye budsjettert på integreringstilskudd flyktninger: 295 000 (totalt budsjettert tilskudd 34,7 mill) 
For mye budsjettert på de samlede kompensasjonsordningene for skolebygg, omsorgsboliger og kirker:  
723 000 (totalt budsjettert diverse kompensasjonsordninger 3 807 000) 
 
Budsjettet skulle ha vært redusert på et tidligere tidspunkt som følge av det nedadgående rentenivået som 
påvirker kompensasjonsbeløpene. 
 
Renteinntekter og utbytte 
 
  Regnskap 

2018 
Budsjett 

2018 
Avvik Avvik i  % 

7 Renteinntekter og utbytte 8 983 121 8 029 767 953 354 11,9 
 
Avviket skyldes høyere gjennomsnittlig innestående på bankkonto samt noe bedre renteoppnåelse 
gjennom 2018 enn forutsatt. Større volum på Startlån har også bidratt positivt med 68 000 i forhold til 
budsjettert. 
 
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 
 
 
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 
2018 

Budsjett 
2018 

Avvik Avvik i  % 

15 Til bundne avsetninger 10 253 386 1 104 554 9 148 832  
18 Bruk av bundne avsetninger 13 126 340 3 926 570 -9 199 770  

Netto avvik -50 938  
 
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. Se mer om selvkost 
under Hovedtall for kommunalområder og budsjettområder. 
 

 
HOVEDTALL FOR KOMMUNALOMRÅDER OG BUDSJETTOMRÅDER 
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Område/kommunalområde 

Regnskap 
     2018 

Budsjett 
2018 

Opprinnelig 
budsjett 

Regnskap   
2017 

Politisk virksomhet 7 285 258 7 274 172 7 224 172 7 736 581 
Omstillingsprogrammet 750 000 750 000 0 500 000 
Rådmannen 
   herav: Tilskudd 
   herav: Næringsaktivitet   

20 171 527 
11 672 844 

3 495 720 

20 357 991 
11 760 000 

3 199 502 

18 257 991 
11 760 000 

3 199 502 

16 315 168 
11 225 332 

1 406 892 
Stab og Støtte 38 163 783 38 208 737 38 228 737 36 620 519 
Oppvekst 225 590 907 227 184 122 226 034 122 223 448 721 
Samfunn 107 723 487 110 323 451 108 443 451 103 802 412 
  Selvkost VARF -15 611 846 -12 778 230 -12 778 230 -17 672 297 
  Selvkost Bygg og areal -1 280 303 -1 201 907 -1 201 907 -1 011 978 
Helse og omsorg 248 448 893 249 104 933 234 061 933 239 260 883 
Budsjettreserve økte 
pensjonskostnader 

0 661 000 661 000 0 

 
 
Redegjørelse for vesentlige budsjettavvik 2018 
(avvik utover +/- 3 % eller beløp utover 1 mill.) 

 
 Regnskap 

2018 
Budsjett 

2018 
Avvik Avvik 

i % 
Oppvekst 225 590 907 227 184 122 1 595 122 0,7 
Samfunn 107 723 487 110 323 451 2 599 964 2,4 

 
Oppvekst: 
Kommunalområde Samfunn hadde et mindreforbruk på kr 1 595 122 i 2018, noe som må ses i 
sammenheng med innsparingstiltakene som ble iverksatt gjennom 2018, basert på prognoser per 1. 
tertial. I forbindelse med prognosene for 2018 gjennom året (hensyntatt skisserte innsparinger), ble 
kommunalområdet tilført 900 000 ved 2. tertial for at budsjett og regnskap skulle være i balanse ved 
årets slutt. 
 
 
Av mindreforbruket på 1,6 mill, kan 1,3 mill relateres til mindreforbruk i virksomheten Kompetanse og 
integrering. Dette skyldes høyere inntekter enn forutsett i budsjettet og det faktum at avdeling for enslige 
mindreårige ble avviklet tidligere enn planen. Det var endrede behov for denne gruppen som gjorde at 
rådmannen avviklet det døgnbemannede bofellesskapet, beboerne ønsket å flytte ut og behovet for 
oppfølgning ble som en følge av det tilpasset ungdommene. 
 
For de øvrige virksomhetene under Oppvekst er det ikke vesentlige avvik, men utgjør til sammen et 
mindreforbruk på 300 000. 
 
Samfunn: 
 
Kommunalområde Samfunn hadde et mindreforbruk på 2,6 mill i 2018, noe som må ses i sammenheng 
med innsparingstiltakene som ble iverksatt gjennom 2018, basert på prognoser per 1. tertial. I 
forbindelse med prognosene for 2018 gjennom året (hensyntatt skisserte innsparinger), ble 
kommunalområdet tilført 1 380 000 ved 2. tertial for at budsjett og regnskap skulle være i balanse ved 
årets slutt. 
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Sosialtjenester har gjennom året bidratt med 2,9 mill i mindreforbruk i forhold til budsjettet og har 
fortsatt den positive trenden de siste årene med innsparinger i forhold til vedtatt budsjett. Kostratallene 
indikerer imidlertid at det det brukes mye på området Ytelse til livsopphold i Kragerø. 
Mindreforbruket er for øvrig sammensatt slik: 
Ansvar – Funksjon - Beskrivelse Regnskap Budsjett Avvik 
8000 – 2760 – Kvalifiseringsordningen  1 443 441 3 000 000 1 566 559 

8000 – 2810 – Ytelse til livsopphold 18 676 883 18 547 604 -129 279 

8000 – 2420 – Råd, veiledning, sosialt forebyggende arbeid  7 027 433 7 693 595 666 162 

8000 – 2430 – Tilbud til personer med rusproblemer  739 577 871 000 131 423 

Totalt 33 737 029 36 352 199 2 979 170 

 
8000 – 2760 – Kvalifiseringsordningen  
 
Ansvar – Funksjon - Beskrivelse Regnskap Budsjett Avvik 
8000 – 2760 – Kvalifiseringsordningen  1 443 441 3 000 000 1 566 559 

 
Vi har de siste årene budsjettert med flere deltakere i kvalifiseringsprogrammet enn det vi faktisk har 
benyttet, dette har resultert i et betydelig underforbruk. Dette handler ikke om at vi ikke gir mennesker 
muligheter, men at vi har en rekke aktuelle tiltak for å hjelpe folk ut i arbeidslivet. Det er også viktig å se 
kvalifiseringsordningen opp mot ytelse til livsopphold (8000-2810). Begge ordningene er økonomisk 
sosialhjelp, men sosialhjelp betalt til deltakere i kvalifiseringsprogrammet legger til rette for et løp med 
mål om arbeid i større grad enn ytelse til livsopphold. 
 
 
 
8000 – 2810 – Ytelse til livsopphold   
 
Ansvar – Funksjon - Beskrivelse Regnskap Budsjett Avvik 
8000 – 2810 – Ytelse til livsopphold 18 676 883 18 547 604 -129 279 

 
Vi endte opp med et overforbruk på økonomisk sosialhjelp, til tross for at den totale porteføljen vår ikke 
økte sammenlignet med 2017. 423 personer mottok økonomisk sosialhjelp i 2017, 424 personer i 2018. 
Det skal bemerkes at ungdomsporteføljen vår ble redusert i 2018 sammenlignet med 2017. Det betyr at 
vi fikk flere voksne sosialklienter i 2018 og dette er en brukergruppe som ofte har behov for mer stønad 
enn ungdom. Det skal videre presiseres at stønad per sak 2018 i snitt økte med 3.489 kr, totalt 1.479.336 
kr mer i sosialhjelp enn 2017*. Årsakene til dette er sammensatt, men en av forklaringene henger 
sammen med antall barnefamilier og størrelse på stønad i hvert tilfelle. 109 personer med barn mottok i 
snitt 62.439 kr i 2017. I 2018 mottok 117 personer i snitt 68.960 kr. Vi brukte altså 762.957 kr mer på 
personer med barn i 2018 enn 2017. 
 
Grunnen til at overforbruket ikke ble større var på grunn av store refusjonskrav når mennesker søkte 
f.eks. uføretrygd og mottok sosialhjelp i ventetiden på saksbehandling.  
 
*Tallmaterialet er hentet fra fagsystemet VISMA Velferd og enkelte mindre avvik kan forekomme 
sammenlignet med regnskapstallene.  
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Byggdrift har et merforbruk på 1,1 mill som i hovedsak skyldes økte strømpriser og høyt strømforbruk i 
kommunale bygg i 2018 (800 000) samt noe merforbruk innen renhold (150 000) knyttet til noe høyere 
sykefravær. På boligutleie har det vært et merforbruk (250 000) knyttet til renovering av leilighet og 
reduserte leieinntekter i den forbindelse. 
 
Økt besøk i svømmehallen etter renoveringen har gitt merinntekt (100 000).  
 
Brann har et mindreforbruk på 3% (350 000) som skyldes at det tok lengre tid enn antatt å rekruttere til 
den nyopprettede brannforebyggende stillingen. 
 
Veg og park har et merforbruk på 1,2 mill. som er knyttet til vintervedlikehold. Ekstra kostnader til 
brøyting og strøing, men også ekstra kostnader i etterkant av vinteren som reparasjoner av brøyteskader 
og asfalt, samt oppsoping av mengder med strøgrus. 
 
Bygg og areal har et mindreforbruk på 5 % (150 000) som knytter seg i hovedsak til en bevilgning til 
antikvartjenester som ikke er benyttet. 
 
Kultur har et merforbruk på under 1 %, tilsvarende 100 000, og relaterer seg til kinodrift, 
fritidstjenesten og aktiv omsorg. 
 
Stab samfunn har et mindreforbruk på 1,6 mill. Dette skyldes at budsjettøkningen ved 1. tertial på kr 
1 380 000 ble plassert her og ikke fordelt på virksomhetene samt at deler av innsparingstiltakene har 
materialisert seg på dette budsjettområdet. 
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Selvkost: 
Selvkostområdet kan fra år til år slå ut på kommunens resultat på forskjellige måter. Oppstillingen under 
viser at utslaget på resultatet for 2018 er marginalt. 
 
For å vurdere regnskap mot budsjett på selvkostområdene må bruk og avsetning til fond som føres under 
«inntektsforutsetningen» og ikke direkte på budsjettområdene Selvkost VARF og Selvkost Bygg og 
areal, vurderes. Denne analysen gjøres for å se i hvilken grad det samlede selvkostresultatet har innvirket 
på kommunens totalresultat. 
 
Det drøftes ikke her at det kan variere innenfor selvkostområdene, da korrekt selvkost over tid blir 
ivaretatt gjennom budsjettlegging, etterkalkyle og nye budsjett på grunnlag av etterkalkyle, jf. noten om 
selvkost i regnskapet. 
 Regnskap 2018 Budsjett 2018 Avvik 
Selvkost VARF -15 611 846 -12 778 230  
Bruk av fond -2 399 073 -2 479 373  
Avsetning til fond 3 694 671 337 554  

Samlet VARF -14 316 248 -14 920 049 -603 801 
Selvkost Bygg og areal -1 280 303 -1 201 907  
Bruk av fond -574 400 -115 548  
Avsetning til fond 24 266 0  

Samlet Bygg og areal -1 830 437 -1 317 455 512 982 
    Samlet alle       
selvkostområdene 

-16 146 685 -16 237 504 -90 819 

 
Samlet har selvkostområdene bare redusert kommunens mindreforbruk i 2018 med 90 819 i forhold til 
budsjettet. 
 
 
 

2.2 Investeringsregnskapet 
 
HOVEDTALL INVESTERINGSREGNSKAPET 
 
 Regnskap Budsjett Opprinnelig Regnskap 
 2018 2018 Budsjett 2017 
   2018  
Investeringer i anleggsmidler 118 407 231 171 665 316 107 575 000 116 988 833 
Utlån og forskutteringer 44 055 684 45 000 000 25 000 000 19 177 382 
Kjøp av aksjer og andeler 46 463 099 46 244 184 2 500 000 2 493 837 
Avdrag på lån 3 739 053 10 000 000 10 000 000 3 203 044 
Dekning av tidligere års udekket 108 920 108 920 0 0 
Avsetninger 416 618 0 2 500 000 148 379 
Årets finansieringsbehov 213 190 605 273 018 420 147 575 000 142 011 474 
Finansiert slik:     
Bruk av lånemidler 139 130 325 175 108 920 125 175 000 102 584 757 
Inntekter fra salg av anleggsmidler 6 388 108 6 189 660 2 500 000 2 394 368 
Tilskudd til investeringer 0 0 0 0 
Kompensasjon for merverdiavgift 14 280 019 38 000 000 7 400 12 984 653 
Mottatte avdrag på utlån og 
refusjoner 

5 153 825 10 000 000 10 000 000 15 853 951 
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Andre inntekter 48 102 920 43 719 840 0 4 790 323 
Sum ekstern finansiering 213 055 196 273 018 420 145 075 000 138 608 053 
Overført fra driftsregnskapet 0 0 0 2 021 110 
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 
Bruk av avsetninger 135 4090 0 2 500 000 1 273 391 
Sum finansiering 213 190 605 273 018 420 147 575 000 141 902 553 
     
Udisponert 
investeringsregnskapet/Udekket 
2017 

0                   0                   0 -108 920 

 
Redegjørelse for vesentlige budsjettavvik 2018 
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 2018 samt rebudsjetteringen av tidligere restbudsjettmidler langt 
oversteg sannsynlig oppnåelig investeringsnivå for 2018 (målt i november), ble investeringsbudsjettet 
for 2018 den 8. november (KST – nedskaleringer investeringsbudsjettet) redusert med 87,9 mill. for at 
regnskap og budsjett skulle være bedre i balanse ved årsskiftet. 
 
Regnskapet viser selv med nedskaleringer pr 8.11.2018 en ubalanse mellom budsjetterte investeringer og 
utførte investeringer i anleggsmidler: 
 
 Regnskap 2018 Budsjett 2018 Avvik 
Investeringer i anleggsmidler 118 407 231 171 665 316 -53 258 085 
Bruk av lånemidler*   95 074 641 130 108 920 -35 034 279 

*knyttet til anleggsinvesteringene 

Avviket mellom budsjett og regnskap er for stort. Gjennom tertialrapporteringene i 2019 samt 
budsjettarbeidet 2020-2023, 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 2019-2022, samt vedtatt 
handlingsregel knyttet til låneopptak. 
 
Ubrukte lånemidler pr 31.12 i et regnskapsår bør ikke være for store og skal samsvare med differansen 
på budsjettert investeringer og faktiske gjennomførte investeringer 
 
Ubrukte lånemidler Beløp 
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 
Ubrukte lånemidler pr 31.12.2018 34,025 mill 

 
Det nedskalerte investeringsbeløpet på 87,9 mill. fra 8.11.2018 er vurdert prosjekt for prosjekt og lagt 
inn igjen i forsalget til investeringsbudsjettet for 2019. Vedtatte handlingsregler er hensyntatt. Vedtatt 
investeringsbudsjett for 2019 er på 134,9 mill hvorav selvkostinvesteringene utgjør 92,8 mill. 
 
Budsjettavvik på investeringer: 
Foruten problematikken knyttet til gjennomføringen av prosjektene drøftet i avsnittet foran, er det noen 
prosjekter i 2019 som har budsjettmessige overskridelser, og som omtales. 
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Noen av prosjektene har overskridelser i 2018 men har ytterligere budsjettmidler i 2019 og i noen 
tilfeller senere i økonomiplanperioden. Dette fremkommer med et budsjettall for 2019 og en kommentar 
i merknadsfeltet. Overskridelsen på disse prosjektene er på 5,7 mill., men er i hovedgrunnen «lån» av 
kommende budsjettmidler og skal ikke være et problem i forhold til eventuelle fremtidige overskridelser. 
 
De øvrige prosjektene med overskridelser, 8,2 mill, må derimot finne sin finansielle løsning i 1. tertial 
2019 og er en større utfordring som kanskje blir løst gjennom å forskyve andre investeringsprosjekter. 
 
Å finansiere overskridelsen i regnskapet for 2019 uten ytterligere låneopptak, er for øvrig uproblematisk 
ettersom det er stort avvik mellom budsjetterte investeringer på 171 mill og gjennomførte investeringer 
på 118 mill. 
 
 Regnskap 

2018 
Budsjett 

2018 
Avvik Budsjett 

2019 
Merknad 

15000 DigiFin 264 650 0 -264 650 7 473 918 OK, finansieres av det 
generelle prosjekt 15 
Digitalisering 

15004 IKT i skolen 1 014 214 982 588 -31 626 7 473 918 OK, finansieres av det 
generelle prosjekt 15 
Digitalisering 

15007 Biblioteksystem  3 039 793 2 622 100 -417 693 1 500 000 OK 
15031 Oppgradering 
serverpark 2018-2021 

575 937 448 433 -127 504 900 000 OK 

15034 Fornying IKT 
infrastruktur i bygg 

313 110 300 000 -13 100 400 000 OK 

43010 Strandpromenaden 84 800 69 313 -15 487 900 000 OK, budsjett 2022 
43155 Bymiljøpakke 
2017-2018 

1 286 993 220 966 -1 066 027 1 500 000 OK 

43301Brannbåt 253 235 250 000 -3 235 850 000 OK, budsjett 2020 
43410 Nytt kjøkken og 
rehabilitering 
Rømerhverven 

514 774 500 000 -14 774 500 000 OK 

43417 Kjøkken og 
oppgradering Siritun bhg 

546 935 500 000 -46 935 500 000 OK 

43422 Låssystem 
kommunale bygg 2018-
2021 

308 001 0 -308 001 500 000 OK 

43432 Sannidal bhg – 
diverse innvendig og 
utvendig 

285 598 120 000 -165 598 120 000 OK, men behandles 1. 
tertial pga avvik 
kr 25 598 

43440 Kragerø skole – 
utv. Rehabilitering bygg 

92 608 0 -92 608 1 000 000 OK, budsjett 2021 

43444 Kragerø idrettshall 
– skillevegg 

145 717 0 -145 717  200 000 OK 

43504 Tiltak knyttet til 
trafikksikkerhetsplanen 

138 847 0 -138 847 600 000 OK 

43515 Gang og sykkelvei 
Tangen 

31 438 0 -31 438 4 375 000 OK 
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 Regnskap 
2018 

Budsjett 
2018 

Avvik Budsjett 
2019 

Merknad 

46004 Kartverk 
lekkasjesøkning 

238 000 -230 239 -468 239 1 600 000 OK 

46009 Investeringer 
renseanlegg 

1 780 527 820 565 -959 962 1 600 000 OK 

46011 Rehabilitering 
vann- og avløpssystem 

15 173 647 13 757 181 -1 416 466 17 300 000 OK 

Overskridelser som har budsjettdekning i 2019 (i 
hovedsak grunnet i sak 8.11 om budsjettreduksjoner 
2018  med revurdering i budsjett 2019) 

 
-5 727 907 

 
41 818 918 

 

43043 Stilnestangen 
Nord 

124 321 -53 000 -177 321  Rapporteres/behandles 
1. tertial 2019 

43067 Ny båt 
Skjærgårdstjenesten 

5 182 311 3 300 000 -1 882 311  Rapporteres/behandles 
1. tertial 2019 

43102 Nytt garderobe- 
og dusjanlegg 
Svømmehallen 

4 431 215 2 500 000 -1 931 215  Rapporteres/behandles 
1. tertial 2019 

43146 Røykvernutstyr 18 075 -111 046 -129 121  Rapporteres/behandles 
1. tertial 2019 

43403 Sannidal u-skole 
toaletter 

224 156 200 000 -24 156  Rapporteres/behandles 
1. tertial 2019 

43405 Hellekirken bhg - 
gulvbelegg 

353 164 250 000 -103 164  Rapporteres/behandles 
1. tertial 2019 

43406 Rehabilitering 
Jernbanebygget 

127 073 0 -127 073  Rapporteres/behandles 
1. tertial 2019 

43413 Rømerhverven – 
levegg/trapp 

422 258 300 000 -122 258  Rapporteres/behandles 
1. tertial 2019 

43437 Brannstasjon 
underetage 

3 394 643 800 000 -2 594 643  Rapporteres/behandles 
1. tertial 2019 

43506 Kalstadkilen 
sjøbunntildekning 

507 500 100 000 -407 500  Rapporteres/behandles 
1. tertial 2019 

46029 Nilsbukjer 
avfallsdeponi – 
klargjøring areal 

2 927 495 2 000 000 -927 495  Rapporteres/behandles 
1. tertial 2019 

Overskridelser 2018 som i hovedsak er dekket av 
øvrige ubrukte samlede lånemidler eller andre 
inntekter i investeringsregnskapet 

 -8 426 257   

 
 
INNTEKTER I INVESTERINGSREGNSKAPET 
Inntekter i investeringsregnskapet er med på å finansiere det totale investeringsregnskapet, eventuelt blir 
det avsatt til fond hvis budsjettet tilsier det. 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 som har gått med til å dekke investeringer som ikke kan dekkes av lånemidler: 
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Øvrig tomtesalg  6 388 108 
 6 388 108  
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 2 718 831 
007 Differanse mellom våre avdrag til Husbanken og innbetalt fra Startlån 
kunder 

474 819 

 3 193 650 
Resterende frie inntekter som inngår i den totale finansieringen etter at 
3,194 mill. er dekket iht. linjene over. 

3 194 458 

 
Øvrige finansielle investeringer: 
I 2018 mottok kommunen ekstraordinært utbytte fra Kragerø Energi Holding AS med kr 43 597 184 som 
i sin helhet ble investert som utvidet aksjekapital i samme selskap. Dette er i tråd med 
eierskapsmeldingen fra 2017. 
 

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: 
 2018 2017 2016 2015 
Positivt brutto driftsresultat  15,3 mill 25,0 mill 20,4 mill 
Negativt brutto driftsresultat  9,7 mill    
Avskrivningenes andel av brutto 
driftsresultat 

49,9 mill 46,1 mill 40,7 mill 39,5 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. 
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2015 2016 2017 2018   

2,5 2,8 1,7 -1,1  
Kragerø 
kommune 

1,1 2,4 1,3 0,1  Telemark 

1,9 2,7 2,3 1,4  Gruppe 11 

 
Tallene indikerer en dårlig utvikling for alle gruppene, men den er spesielt dårlig for Kragerø kommune i 
2018. Fra 2020 skal de være samsvar mellom avskrivningene og avdrag på lån. Det er derfor av stor 
viktighet for Kragerø at kommende budsjetter har et positivt brutto driftsresultat fra 2020. Gjeldende 
økonomiplan for 2020 som har tatt høyde for dette har et positivt budsjettert brutto driftsresultat på 2 % 
med budsjetterte avskrivninger på 45 mill. 
 
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 
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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: 
 2018 2017 2016 2015 

Positivt netto driftsresultat 0,4 mill 18,6 mill 22,7 mill 18,9 mill 
Negativt netto driftsresultat     
Avdragenes andel av netto drifts- resultat 29,7 mill 29,5 mill 29,2 mill 26,0 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. 
 

 
2015 2016 2017 2018 

2,4 2,7 2,1 0,1 
Kragerø 
kommune 

2 3,8 2,9 1,2 Telemark 

2,3 2,8 2,6 1,5 Gruppe 11 

1,75 1,75 1,75 1,75 Anbefalt 

 
 
Gode resultat både for sammenlignbare kommuner og Kragerø i årene 2015-2017. I 2018 har det blitt en 
vesentlig forverring for alle gruppene og aller mest for Kragerø som bare oppnådde et så vidt positivt 
netto driftsresultat. 
 
Som det fremgår av grafen, ligger budsjettet for Kragerø kommune de kommende årene under anbefalte 
1,75 % netto driftsresultat. 

4. GJELD, RENTER OG AVDRAG 
 
GJELD, RENTER OG AVDRAG 
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MÅL 2018 - 2022 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 
 

 

 
 
 
       

2015 2016 2017 2018   

112,6 110,1 110,4 122,6  
Kragerø 
kommune 

94,5 92,5 93 96,3  Telemark 

101,2 102,1 103,2 99,8  Gruppe 11 
 

     

       

       

Fra 2015 og frem til 2017 hadde Kragerø hatt en nedgang på 2 % i tråd med målene og indikerte måltall. 
Vår kommunegruppe 11 hadde i samme tidsperiode en oppgang på 2 %. 
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I 2018 har dette endret seg ettersom Kragerø har økt med hele 11 % mens  kommunegruppe 11 har en 
nedgang. 
 
Hovedplan VA 2016-2026 er en medvirkende årsak til den økte gjelden i Kragerø kommunen. Lån 
knyttet til selvkostområdene betjenes indirekte av abonnentene. 
 
Kommunens langsiktig gjeld er på 1 115 mill kr (eksklusiv Husbanken/Startlån).  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. Utviklingen av 
statistikken for netto lånegjeld per innbygger er svært alvorlig for Kragerø – stadig færre innbyggere bak 
en allerede for høy lånegjeld. 
 

 
2015 2016 2017 2018  

91985 96877 103573 117356 
Kragerø 
kommune 

77103 79300 83216 88545 Telemark 

83516 89663 94713 94399 Gruppe 11 

 
Kragerø kommunes nettogjeld per innbygger har vokst med 27,3 % i  disse fire årene, mens for 
kommunegruppe 11 har økningen vært på 13 %. 
Her må det tas i betraktning at landets befolkning har øket med 4,1 % disse årene mens Kragerøs 
befolkning har gått svakt tilbake og med hele 1 % i 2018 og med ca 1,9 % i 4 års perioden. 
Slik har utviklingen på renter og avdrag vært de siste årene: 
Renter og avdrag Regnskap 

2018 
Budsjett 

2018 
Regnskap 

2017 
Regnskap 

2016 
Gjeld ved utgangen av året  1 221,2 mill  1 059,7 mill 1 001,8 mill 
Avdrag på gjeld 29,7 mill 29,9 mill 29,5 mill 29,2 mill 
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Renteinntekter 3,616 mill 2,779 mill 3,031 mill 3,856 mill 
Rentekostnader 18,867 mill 18,739 mill 16,098 mill 17,566 mill 
Netto renteutgifter 15,251 mill 15,960 mill 13,067 mill 13,710 mill 

 
Utviklingen av lånegjelden gjennom 2018 
 
 1.1 2018 30.4 1 tertial 31.8 2. tertial 31.12 årsslutt 
Total lånegjeld 1 059 mill 1 184 mill 1 158 mill 1 221 mill 
Rentebindingstid 2,4 år 2,23 år 2,16 år 1,75 år 
Vektet 
gjennomsnittsrente 

 
1,63 % 

 
1,62 % 

 
1,57 % 

 
1,56 % 

Kapitalbinding  3,06 år 3,11 år 3,06 år 3,01 år 
 
I tabellen er medtatt lån fra Husbanken som er lånt videre ut som Startlån til boligkjøpere (45 mill ved 
inngangen til året og 106 mill ved utgangen av året inklusive ubrukte husbankmidler). Startlån gir for 
øvrig kommunen en margin på 0,25 %. 
 
Med svakt stigende markedsrente gjennom 2018 har Kragerø kommune likevel klart å finansiere seg 
innenfor gjeldende finansreglement til en minkende vektet gjennomsnittsrente fra 1,63 % til 1,56 % ved 
utgangen av året. Dette er muliggjort gjennom å minke rentebindingstiden fra 2,4 år til 1,75 år. 
Finansreglementet bestemmer at rentebindingstiden skal være mellom 1 og 3 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 1,75 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 vurderte at rentbunnen ble nådd sommeren 2016. Dette ble reflektert i at rentebindingstiden 
og kapitalbindingen gradvis ble økt på slutten av 2016 og i 2017. Renteutviklingen i 2018 ble noe 
svakere enn tidligere antatt og kommunen har derfor midlertidig finansiert seg noe kortere i markedet for 
å oppnå lavest mulig rente (redusert rentebindingstid fra 2,4 år til 1,75 år gjennom året). I løpet av 2019 
vil kommunen på ny øke rentebindingstiden. 
 
 
Ved årsskiftet: 
 

Fordeling Saldo % vis av total  
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Rentebinding over 1 år (fastrente) 720 130 240 58,97 % 
Rentebinding under 1 år (flytende 401 700 000 32,89 % 
Sum rentebinding                  1 121 830 240  91,86 % 
Flytende rente (p.t. vilkår- 14dg 
varsel) 99 380 842 8,14 % 
Sum total                  1 221 211 082  100,00 % 
 
 

Porteføljen og markedsrenter på rapporteringstidspunkt – 31.12.2018 (Rentene er 
justert for kredittmargin (påslag), og indikerer derfor faktiske lånerenter for norske kommuner) 

Vektet gjennomsnittsrente 
Kragerø kommune P.T KBN Norges Bank 

(styringsrenten) 3 mnd 6 mnd 3 år 5 år 

1,56 % 1,85 % 0,75 % 1,41 % 1,55 % 1,93 % 2,21 % 
 
Kragerø kommunes långivere: 
Kommunalbanken    74,3 %   907 mill 
DNB Markets     13,9 %   170 mill 
Husbanken       8,7 %   106 mill 
SEB Markets                                                    2,5 %                          30 mill 
KLP         0,6 %        8 mill   
 
Gjennom året er det gjennomført 7 refinansieringer/nye låneopptak av til sammen 566,7 mill. Foruten 
aktørene ovenfor, har kommunen i året hatt lån fra Danske Bank Markets. 
 
Vurdering av refinansieringsrisiko 
Kommunen må refinansiere følgende lån i 2019: 
 
8.4. 141,700 mill. 
28.8 230,000 mill. 
 371,700 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 situasjon likevel oppstå, står kommunene 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: 
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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  
 
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. 
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5. LIKVIDITET OG ARBEIDSKAPITAL 

 
2015 2016 2017 2018    

8,7 2,9 3,1 7,3   

Kragerø 
kommune 

16 16,6 18,7 17,9   Telemark 

15,4 15,6 16,4 16   Gruppe 11 

 
Arbeidskapitalen (tilgjengelig omløpsmidler) har i en årrekke vært svak for Kragerø kommune. Vi ligger 
langt under sammenlignbare kommuner og kommunene i Telemark. 
 
Fra balanseregnskapet pr 31.12.2018 kan vi hente følgende tall: 
Sum likvide omløpsmidler (ekskl. premieavvik) kr  204 440 274 
Sum kortsiktige gjeld (ekskl. premieavvik)  kr  132 211 723  
Likviditet       kr    72 228 551 
 
Ubrukte lånemidler ved årsskiftet beløper seg til 63,6 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 
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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) 
 
er i Kragerø for 2018 på 0,97 (0,93 i 2017). 
 
For å ha god finansieringsstruktur bør finansieringsgraden være mindre enn 1,0. Kragerø kommune er på 
riktig side av måltallet, men noe dårligere enn i 2017. 
 
Finansieringsgrad 2 =  Omløpsmidler 
             Kortsiktig gjeld 
 
er i Kragerø for 2018 på 1,92 (1,47 i 2017).                                      
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 115,8 mill. kr (10,9 mill i 2017).  
 
Kommunen eier 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. I 
2018 ble aksjekapitalen i Kragerø Energi Holding AS utvidet med 43,6 mill gjennom utdeling av 
overkursfondet i selskapet som ikke har vært reflektert i kommunens regnskaper tidligere. Virkelig verdi 
av Kragerø Energi Holding AS antas å ligge 100 til 150 mill over bokført aksjeverdi på 53,6 mill. 
 

6. FORDELING 2016-2018 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 2016 til 2018 er 
markert med fargen        
og reduksjon fra 2016 til 2018 er markert med fargen  
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Tjenester 2016 2017 2018 
Politisk styring 0,6 0,7 0,6 
Kontroll og revisjon 0,2 0,2 0,2 
Administrasjon 5,2 3,9 3,9 
Forvaltningsutgifter 
eiendomsforvaltning 

0,2 0,1 0,1 

Administrasjonslokaler 0,5 0,5 0,7 
Diverse fellesutgifter 0,1 0,0 0,1 

Sum administrasjon og styring 6,8 5,4 5,6 
    

Barnehage 7,9 8,1 7,3 
Styrket tilbud til førskolebarn 0,8 0,9 0,7 
Barnehagelokaler og skyss 0,7 0,6 0,8 

Sum barnehage 9,4 9,6 8,8 
    

Grunnskole 14,6 15,0 13,4 
Skolefritidstilbud 1,4 1,4 1,4 
Skolelokaler 2,7 1,5 2,7 
Skoleskyss 0,6 0,6 0,6 
Voksenopplæring 1,6 1,7 1,7 

Sum grunnskoleundervisning 21,0 20,2 19,8 
    

Aktivitetstilbud barn og unge 0,2 0,3 0,4 
Kulturminneforvaltning 0,0 0,0 0,0 
Bibliotek 0,6 0,6 0,5 
Kino 0,4 0,4 0,3 
Museer 0,0 0,1 0,1 
Kunstformidling 0,2 0,2 0,2 
Idrett og tilskudd til andres 
idrettsanlegg 

0,2 0,2 0,2 

Kommunale idrettsbygg og 
idrettsanlegg 

0,5 0,5 0,6 

Musikk- og kulturskoler 0,6 0,6 0,5 
Andre kulturaktiviteter og tilskudd 
til andres kultur- og idrettsbygg 

0,4 0,2 0,4 

Kommunal kulturbygg 0,0 0,0 0,1 
Sum kulturformål 3,2 3,1 3,3 

    
Barnevernstjeneste Før Vestmar 1,2 1,3 
Barnevernstiltak når barnet ikke er 
plassert i barnevernet 

Før Vestmar 0,7 0,8 

Barnevernstiltak når barnet er 
plassert i barnevernet 

Før Vestmar 3,9 2,7 

Sum barnevernstjeneste Før Vestmar 5,8 4,8 
    

Helse og omsorgstjenester i 
institusjon 

6,0 6,4 5,9 

Helse og omsorgstjenester til 
hjemmeboende 

20,5 22,2 20,4 
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Tjenester 2016 2017 2018 
Tilbud om øyeblikklig hjelp 
døgnopphold i kommunene 

0,3 0,4 0,4 

Institusjonslokaler 0,7 0,6 0,9 
Forebygging, helsestasjons- og 
skolehelsetjenester 

0,8 0,9 1,0 

Annet forebyggende helsearbeid 0,1 0,1 0,1 
Aktiviserings- og servicetjenester 
overfor eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse 

1,1 1,2 1,1 

Diagnose, behandling, re-
/habilitering 

2,9 3,0 3,0 

Sum helse og omsorg 32,5 34,8 32,8 
    

Råd, veiledning og sosialt 
forebyggende arbeid 

1,6 1,6 1,6 

Tilbud til personer med 
rusproblemer 

0,3 0,4 0,4 

Kommunalt disponerte boliger 1,8 1,8 2,3 
Arbeidsrettede tiltak i kommunal 
regi 

0,2 0,2 0,2 

Introduksjonsordningen 1,1 1,3 1,3 
Kvalifiseringsordningen 0,2 0,2 0,1 
Ytelse til livsopphold 2,7 2,9 2,5 
Bistand til opprettelse av egen 
bolig 

0,1 0,4 0,8 

Sum sosialt arbeid og 
arbeidsmarkedstiltak 

8,1 8,8 9,2 

    
Kommunale veier 1,3 1,0 1,8 
Rekreasjon i tettsted 0,2 0,1 0,1 
Produksjon av vann 0,6 0,5 0,7 
Distribusjon av vann 1,1 0,7 1,2 
Avløpsrensing 1,2 1,0 0,9 
Avløpsnett/innsamling av 
avløpsvann 

1,1 0,9 1,4 

Tømming av slamavskillere 0,3 0,3 0,3 
Innsamling, gjenvinning og 
sluttbehandling av 
husholdningsavfall 

2,4 2,0 1,8 

Boligbygging og fysiske 
bomiljøtiltak 

0,2 0,1 0,2 

Sum tekniske tjenester 8,5 6,6 8,4 
    

Forebygging av branner og andre 
ulykker 

0,2 0,2 0,4 

Beredskap mot branner og andre 
ulykker 

1,4 1,4 1,4 

Sum brannvern og beredskap mot 
ulykker 

1,6 1,6 1,8 
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Tjenester 2016 2017 2018 
    

Plansaksbehandling 0,2 0,3 0,3 
Bygge- delings og 
seksjoneringsarbeid 

0,5 0,5 0,5 

Kart og oppmåling 0,3 0,3 0,3 
Naturforvaltning og friluftsliv 0,5 0,6 0,6 

Sum forvaltning, byggesak og 
friluftsliv 

1,5 1,7 1,7 

    
Den norske kirke 0,7 0,6 0,6 
Andre religiøse formål 0,1 0,1 0,1 
Gravplasser og krematorier 0,2 0,2 0,2 

Religiøse formål 1,0 0,9 0,9 
    

Kommunal næringsvirksomhet 0,2 0,5 0,7 
Tilrettelegging og bistand til 
næringslivet 

0,5 0,6 1,0 

Landbruksforvaltning og 
landbruksbasert næring 

0,1 0,1 0,1 

Samferdselsbedrifter/transporttiltak 0,4 0,1 0,4 
Tjenester utenfor ordinært 
kommunal arbeidsområde 

0,2 0,3 0,5 

Sum øvrige kommunale tjenester 1,4 1,6 2,7 
 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.  

56 % av de ansatte i Kragerø kommune jobber deltid, og av disse er 93 % 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 2018 var 80 %, lik fjorårets.   

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 2018:   

-          27 faste ansatte i deltidsstilling fikk økt sin stilling i Kragerø kommune i 2018.  
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-         19 av de 27 har fått økt opp til 80-100 % - herav 10 som fikk 100 %.  

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 2018 var den faktiske 
lønnsforskjellen mellom kvinner og menn i 100 % stillinger ca. kr. 7.600,- i menns favør (kr.  498.576,-  
- 506.208,). Dette er tall inkl. tillegg; totalt årslønn. I snitt økte kvinners grunnlønn økte med 2,3 % mot 
menns 1,1 % fra 2017 til 2018. Differansen er igjen redusert sammenlignet med året før (nesten halvert), 
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.  

 
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 
Kommunens etiske reglement ble oppdatert i 2017, og i andre halvdel av 2017 ble kommunen meldt inn 
i Transparency International Norge (TI). 
 
Den siste av de avtalte opplæringsøktene med TI ble gjennomført i 2018 for kommunestyret og 
kommunens ledere. 
 
En av de viktigste hensiktene med Lov om offentlige anskaffelser er å forhindre korrupsjon. I 2018 ble 
grenlandskommunenes innkjøpsreglement utarbeidet (vedtatt i 2019). Parallelt med utarbeidelsen av 
innkjøpsreglementet ble det arbeidet gjennom 2018 med «Retningslinjer for kommunale innkjøp og 
veileder for kommunale innkjøp (vedtatt 2019). Både anskaffelsesreglementet for Grenlandskommunene 
og kommunens retningslinjer for kommunale kjøp, tar inn over seg de etiske aspektene dom 
fremkommer i Lov om offentlige anskaffelser. 
 
Rådmannens ledergruppes stående ordre til alle virksomheter er at det både det etiske reglementet og 
diskusjoner knyttet til etikk skal gjennomføres årlig i personalmøter eller lignede fora. 
 
 

8. INTERNKONTROLL I KRAGERØ KOMMUNE 
God internkontroll skal bidra til at kommunens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og 
vedlikeholdes i samsvar med lovkrav. Kragerø kommune fikk digitalt internkontrollsystem allerede i 
2011. Verktøyet QM+ benyttes i dag i hele kommunen bl.a. til registrering og behandling av 
avviksmeldinger, arbeidsmiljøkartlegginger, risiko- og sårbarhetsanalyser, dokumenthåndtering og 
revisjoner. De om lag 1300 dokumentene som er elektronisk lagret i systemet, utgjør bl.a. kommunens 
HMS- og Kvalitetshåndbøker.  
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Varsling 
Kragerø kommune har ikke registrert noen varslingssaker i 2018. 
Nye varslingsrutiner ble innført og skal bidra til at saker som bør varsles blir meldt og fulgt opp. 
 
Beredskap 
Heller ikke 2018 var preget av store kritiske hendelser som krevde ressurser utover det kommunen kan 
håndtere innenfor egne rammer. 
Som følge av varmen og tørken var det likevel en krevende sommer for brannvesenet. Med stor 
skogbrannfare var brannvesenet i mer eller mindre konstant aktivitet, enten med forebyggende tiltak eller 
med reelle slukningsoppdrag. I slike situasjoner er vi glad for å ha samarbeidsavtaler, både med 
nabokommuner som stiller med mannskaper som back-up og med frivillige, som eksempelvis Norsk 
folkehjelp som har bistått med forpleining av mannskaper ute i feltet.  
Kragerø som en utstrakt turistkommune har for øvrig en særskilt utfordring i å få varslet alle de 
tilreisende om brannfare, bål- og grillforbud, noe som i tillegg må formidles på ulike språk. Til tross for 
iherdig innsats og bistand fra forretningsdrivende som fjernet grillutstyr fra butikkene, opplevde vi bruk 
av engangsgrill i skog og mark.  
Den langvarige tørken gikk også sterkt utover kommunens vannreserver, og medførte at det etter hvert 
ble innført totalt vanningsforbud.   
4 av kommunens innbyggere omkom i samme trafikkulykke i september måned. Kommunens kriseteam, 
ledelse og administrasjon bistod berørte og lokalsamfunn i forbindelse med ulykken. 
 
Øvrig 
Den viktigste økonomiske internkontrollen foregår gjennom to 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. 
Kommunens økonomireglementet fra 2017 slår fast at rådmannen har ansvaret for at det skal foreligge et 
kvalitetskontrollsystem som understøtter god kvalitet og kontroll, og som forhindrer misligheter og 
andre uønskede hendelser. 
 

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 2018. 
 
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 2018. 
 
Vestmar barnevernstjeneste KF er et interkommunalt samarbeid mellom Kragerø og Drangedal lokalisert 
i Kragerø. Regnskap og kostnadsfordeling fremgår av Kragerø kommunes årsregnskap 2018. 
 
Skatteoppkreveren i Kragerø og Drangedal er et interkommunalt samarbeid om 
skatteoppkreverfunksjonen som ble startet 1. september 2018. Den er lokalisert i Kragerø. En dag i uken 
er kontoret representert i Drangedal med en medarbeider. Regnskap og kostnadsfordeling fremgår av 
Kragerø kommunes årsregnskap 2018. 
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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. 
 

11. ÅRSBERETNINGER KOMMUNALOMRÅDENE 
 

11.1  Stab og støtte 
 
Kort beskrivelse av kommunalområdet 
Kommunens støttefunksjoner innad i organisasjonen samt en rekke funksjoner mot publikum er samlet i 
dette kommunalområdet: 
 

- Overordnet digitaliseringsutvikling og prosjektledelse IKT prosjekter 
- IKT drift 
- Regnskap og lønnsfunksjoner 
- Økonomirapportering og finansstyring 
- Ansvar for budsjettprosessen 
- Innkjøpsstrategi og bindeledd til Grenlandskommunenes innkjøpssamarbeid 
- Personal- og organisasjonsutvikling, herunder kompetanseutvikling 
- Administrasjon av kommunens lærlinger 
- Servicesenter, sentralbord overfor publikum 
- Politisk sekretariat 
- Gjennomføring av kommune- og Stortingsvalg 
- Borgerlige vigsler 
- Dokumentsenter (arkiv) 
- Skatteoppkreverfunksjonen for Kragerø og Drangedal 

 
Målsettinger i året som gikk 
Felles målsettinger for kommunalområdet går frem av kommunalområdets handlingsplan for 2018 og er: 

- Vurdere/analysere og jobbe med forbedringsmuligheter i de 5 avdelingene tilhørende 
kommunalområdet basert på «lærende organisasjon» som er beskrevet i kommunens 
Kompetanseplan. 

- Vurdere/analysere serviceavdelingens arbeidsoppgaver overfor de øvrige kommunalområdene 
med tanke på forventningsavklaringer og mulige endringer. 

- Iverksette digitaliseringsarbeidet i kommunen med basis i ekstra bevilgning for 2018 og 2019. 
 
Kommunalområdets målsettinger knyttet til de vedtatte målene i budsjett 2018 og økonomiplan 2018-
2021: 

- Tiltak knyttet til bærekraftig økonomi i kommunen 
- Ansatte har riktig kompetanse 
- Antall deltidsstillinger går ned 
- Elektronisk kommunikasjon 
- Godt overordnet beredskapssystem i kommunen 
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Måloppnåelse i året som gikk 
Arbeidet med forbedringsmuligheter i kommunalområdet har i praksis blitt foretatt avdelingsvis og i 
liten grad på overordnet nivå. Slik arbeidet var tenkt gjennomført, har kommunalområdet måtte utsette til 
2019 å iverksette. 
 
Når det gjelder serviceavdelingens arbeidsoppgaver, er det avholdt flere møter med Samfunn. Det er 
oppnådd enighet om at faglige spørsmål som blir stilt til servicesenteret i større grad enn før skal 
besvares av virksomhetene da dette alltid vil være de som kan svare mest korrekt på faglige spørsmål. På 
slutten av året er anskaffelse av bookingsystem for timebestilling hos saksbehandlere startet opp og 
ventes å være i drift i løpet av 1. halvår 2019. 
 
Digitaliseringsarbeidet ble organisert tidlig i 2018 gjennom etablering av en arbeidsgruppe som møtes 
jevnlig. Alle digitaliseringsprosjekt utgår fra denne gruppa som har ledergruppa i kommunen som 
styringsgruppe. En rekke digitaliseringsprosjekt, spesielt innen administrative systemer, er igangsatt. 
Arbeidsgruppa erstatter tidligere årlige handlingsplaner knyttet til «Kragerø kommunes 
digitaliseringsstrategi 2016-2019». 
 
Digitaliseringsgruppa 

 Søkt offentlig midler, gjennomført konkurranse og anskaffet utbygging av fiberbredbånd til 
innbyggere og næringslivet på Skåtøy, Fossing og i Kjølbrønn. 

 Anskaffet og implementert nytt elektroniske skjema løsning for ny Internettportal lansert i 2017. 
Samt implementert 25 nye elektroniske skjema. 

 Effektivisert dokumentskanning til sak/arkiv ved utarbeidelser og etablering av løsning for 
distribuert skanning til Sak/arkiv med automatisert/robot behandling. Slik at skanning utføres på 
for eksempel skoler istedenfor at alle dokumenter transporteres til dokumentsenteret på Rådhuset 
for skanning. 

 Implementert løsningen «mobilt sentralbord» for hovedsentralbordet på Rådhuset. 
o Avviklet fasttelefon til fordel for mobiltelefon for 80 ansatte. 

 
Måloppnåelse knyttet til målene i Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021. 
Det ble ikke mulig å utarbeide et budsjett for 2019 med et netto driftsresultat på 1,75 % som ville ha 
tilsvart et overskudd på om lag 16 mill. Netto driftsresultat i budsjett 2019 ligger på -0,4 %. 
For øvrig ble netto driftsresultat for 2018 på 0,1 %. 
 
Den langsiktige gjelden i % av netto driftsinntekter skal nærme seg snittet for kommunegruppe 11. Etter 
3 år med en liten, men gradvis nærming kommunegruppe 11, ble 2018 et tilbakeslag hvor vi nå ligger 
omlag 20 % høyere enn kommunegruppa. I forbindelse med budsjettprosessen for 2019 vedtok 
kommunestyret handlingsplaner knyttet til maksimalt låneopptak for henholdsvis ordinære investeringer 
og selvkostinvesteringer som sannsynligvis vil slå positivt ut i 2019. 
 
Ny og revidert strategisk kompetanseplan ble fremlagt og vedtatt politisk. 
 
Det har blitt jobbet med eLæring, spesielt på slutten av året, men det vil ikke fullt ut være på plass før i 
2019. 
 
Kommunikasjonsstrategi for Kragerø kommune er utarbeidet, politisk vedtatt og tatt i bruk. 
 
En rekke elektroniske skjema er utarbeidd i løpet av året som innbyggerne kan ta i bruk gjennom 
hjemmesiden vår. 
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Som et ledd i å styrke beredskapsarbeidet er det innført årlig 3 interne beredskapsdager noe som har 
løftet kommunens beredskapsarbeid opp på et godt nivå. 
 
Utfordringer i året som kommer 
De generelle økonomiske utfordringene som kommunen står over for i kommende år, og som 
materialiserer seg gjennom kutt i budsjettrammene, vil på sikt måtte medføre færre ansatte i stab og 
støtte funksjonene. Dette kan la seg gjøre over tid gjennom digitaliseringsomveltningen som skjer i 
samfunnet og som også Kragerø kommune deltar i. 
 
Nøkkeltall for kommunalområdet 
Økonomisk ramme 38,2 mill 

Antall ansatte 32,1 årsverk 

(i tillegg kommer 18,34 årsverk knyttet til tillitsvalgte og 

lærlinger) 

Sykefraværsprosent 4,0 % 

 
 
Årsberetninger fra avdelinger i Stab og Støtte 
 
Serviceavdelingen 
Hva har vi fått til i året som gikk: 
Implementert personvernombud rollen i god tid før loven trådte i kraft. Alle saksbehandlingstider ble 
overholdt.  
Ny oppgave knyttet til vielser er gjennomført av avdelingen 
Det er utført 100 delegerte vedtak knyttet til bevillinger 
Det er utført 949 elektroniske innsynskrav (andre føres det ikke statistikk over) 
Det er ekspedert 651 politiske vedtak (distribusjon og arkivering) 
Det er ført 141 møteprotokoller fra politiske utvalg. 
Omlag 15 000 innkomne dokumenter er journalført. 
Alle saksbehandlingstider overholdt. 
Husbankens virkemidler (bostøtte og Startlån) og boligkontorer flyttet til kommunalområde Samfunn fra 
1.9.2018. 
 
Hva har vi ikke fått til i året som gikk: 
Fra 2018 er det kommunen som skal føre tilsyn med tobakksalget. Rutiner og faktisk utført arbeid i 
denne forbindelse må i hovedsak utstå til 2019. 
 
Utfordringer i året som kommer 
Tilpasse ressurser til gjøremålene for å unngå overtid som det har vært en del av i 2018. Gjennomføre 
kommune og fylkestingsvalg vil være viktig i 2019. Ny kommunelov gjeldende i hovedsak fra det nye 
kommunestyret høsten 2019, vil medføre endrede rutiner.  
 
Nøkkeltall for avdelingen 
Økonomisk ramme 7,86 mill 

Antall ansatte 8,5 årsverk 10 ansatte 

Sykefraværsprosent 1,8 % 
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Personalavdelingen 
Hva har vi fått til i året som gikk: 
Vi har fortsatt arbeidet med digitalisering av lønns- og personalarbeidet 

- Overgang til digitale sykemeldinger 
- Alle virksomheter benytter elektronisk personalmelding (arbeidsavtaler/endring av 

arbeidsavtaler) 
- Overføring av fravær 
- Elektroniske timelister 
- Digital fakturakontroll for trekk av privat bruk mobiltelefon 

Ny strategisk kompetanseplan er vedtatt, håndgripelig plan som skal bidra til å se sammenhengen 
mellom kompetanse og kvalitet på tjenestene. 
 
Antallet på lærlinger i 2017 er videreført i 2018. 
 
Det er gjennomført TERMA kurs (terapeutisk mestring av vold og trusler) for 180 ansatte. 
 
Medarbeiderundersøkelsen «10 Faktor» er gjennomført for hele kommunen, og det er gjennomført 
samtaleteknikk kurs for ledere. 
 
«Møteplassen» er videreført, en arena hvor ledere har fått bistand til ulike utfordringer. 
 
Gjennomført pilotprosjekt sykefravær har gitt gode resultater. 
 
Alt planverk knyttet til beredskap er på plass og Fylkesmannen har gitt positive tilbakemeldinger til 
Kragerø. 
 
Hva har vi ikke fått til i året som gikk: 
Innføring av ny digital rekrutteringsmodul og elektroniske timelister for fritidskontakter er skjøvet til 
2019. 
Revidering av interne retningslinjer og revisjon av felles overordnet HMS plan har også måtte bli skjøvet 
til 2019. 
 
Utfordringer i året som kommer 
En rekke nye digitaliseringsprosjekter som nytt tidsregistreringssystem, elektronisk reiseregning 
(Fellesrådet), digital signering av personalmeldinger samt en del elektroniske overføringer til 
kommunens sak og arkivsystem vil måtte jobbes videre med i 2019. 
 
Oppfølgning av Kompetanseplanen, m.a. kompetansedeling og kompetansedeling vil bli viktig i årene 
som kommer. 
 
Nøkkeltall for avdelingen 
Økonomisk ramme 13,4 mill 

Antall ansatte 8 årsverk 

Sykefraværsprosent 6,6 % 

 
Økonomiavdelingen 
Hva har vi fått til i året som gikk: 
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Alle oppgaver og rapporter er utført eller gitt innenfor de gitte tidsfristene. Avdeling har vært i 
kontinuerlig prosess med fokus på digitalisering. 
Antall inngående fakturaer som er elektroniske ligger ved årsskiftet på 84 %, resterende 16 % 
papirfakturaer gjøres elektroniske gjennom skanning som tidligere. 
Bistanden til kommunalområdene for oppfølgningen av regnskapet er betydelig styrket gjennom året 
gjennom vridning av ressursinnsatsen til dette formålet. 
 
Hva har vi ikke fått til i året som gikk: 
Elektronisk innkjøp som ble innført i 2010 ligger fortsatt lavt, ca. 6 % av innkjøpet gjøres gjennom 
eHandelsløsningen. 
 
Utfordringer i året som kommer 
Ytterligere bruk av eHandelsverktøyet blir en prioritert oppgave i årene fremover. 
 
Nøkkeltall for avdelingen 
Økonomisk ramme 2,1 mill 

Antall ansatte 3,3 årsverk (eksklusiv overordnet 

økonomisjef funksjonen som er tillagt 

kommunalsjef) 

Sykefraværsprosent 5,2 % 

 
IKT avdelingen 
Hva har vi fått til i året som gikk: 

 Løst 5221 dokumenterte saker til IKT-brukerstøtte. 
 Klargjort og skiftet ut eller nyinstallert: 

o 89 PC-er i administrasjon 
o 108 nettbrett/smarttelefoner og 12 DECT-telefoner 
o 8 servere, 10 nettverks-switcher og 20 trådløse AP 

 Effektivisert klargjøring og utlevering av mobiltelefoner og nettbrett ved å ta i bruk Apple og 
Samsung sine nyeste verktøy for «deployment» samt implementere nytt MDM-verktøy. 

 Effektivisert tildeling av brukeridentitet og kvalitetssikret tilgangen til brukerne til kommunens 
systemer med nytt identitet og tilgangssystem. 

o Selvbetjente tildeling av nytt passord er også en del av løsningen. 
 Implementert pilot løsning for Virtuell Desktop Infrastruktur (VDI) løsning i Omsorg. 
 Implementert test av nytt samhandlings og Web-møte verktøy: Microsoft Teams. 
 Implementert nye IKT-sikkerhets tiltak: 

o Innlemming i HelseCert med jevnlig sikkerhetstest og rapportering 
o Ekstern penetreringstesting og forsterkning av brannmur 
o Implementert nytt og smart brannmurlogging verktøy 
o 2-faktor autentisering for pålogging til skoleadministrativt program. 

 Bidratt til: 
o Evaluering og testing av Velferdsteknologi, i første omgang digitale trygghetsalarmer 
o Implementering av nytt biblioteksystem og Meråpent bibliotek 
o Implementere IKT-infrastruktur i forbindelse med ombygging av Sannidal skole 
o Anskaffe og klargjøre 112 Chromebooks og 24 PC-er i skolene. 
o Nytt GIS(kart) -system for Bygg og Areal. 
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o Flytting av VA til renseanlegget og etablering av kontorer på jernbanebygget. 
o Løsning for at støttekontakter kan skrive timelister og reiseregning elektronisk 
o Implementere Feide på læringssenteret 
o Implementere Fakturakontroll fra Telenor for automatisk skille mellom privat og jobb -

bruk av mobiltelefon. Privatbruk trekkes rett fra lønnslipp. 
o Implementering av nytt konkurranse grunnlag og avtale verktøy (KGV og KAV) 
o Klargjøring og iverksetting av nytt personvernlovgivning (GDPR) 

Leder for IKT avdelingen er også leder for kommunens digitaliseringsgruppe. Oppnådde resultater er 
beskrevet under årsberetningen for kommunalområdet Stab og støtte. 

 
Hva har vi ikke fått til i året som gikk: 
Det er ønskelig og nødvendig med kompetanseheving i egen avdeling ettersom utviklingen innenfor 
Ikt/digitalisering går hurtig, samtidig som det har vært vanskelig å finne tid for dette. 
 
Internkontroll er en viktig del av IKT-sikkerhetsarbeidet og skulle vært prioritert høyere. 
 
Utfordringer i året som kommer 
IT-sikkerhetstrusler er en økende utfordring og vi må stadig jobbe smartere og bedre for å forhindre at 
kriminelle får tilgang og kompromittert våre systemer. Alt fra mobiler, PC-er, IKT-infrastruktur til 
Skyløsninger er mål for angrep. Implementering av sikkerhet kan ofte gå på bekostning av 
brukervennlighet og det er derfor viktig med god informasjon slik at vi har våre ansatte og innbyggerne 
med oss og ikke imot oss. 
 
Nøkkeltall for avdelingen 
Økonomisk ramme 6,9 mill 

Antall ansatte 5,5 årsverk  

Sykefraværsprosent 6,7 % 

 
Kragerø og Drangedal skatteoppkreverkontor 
Hva har vi fått til i året som gikk: 
Skatteoppkreverkontorene i Kragerø og Drangedal ble slått sammen fra 1. september 2018. Det nye 
kontoret er lokalisert i Kragerø, og Kragerø er også vertskommune i dette samarbeidet. Kontoret leverte 
meget gode resultater. De fleste resultatkravene skatteetaten stilte ble innfridd.  
 
Hva har vi ikke fått til i året som gikk: 
 
Utfordringer i året som kommer 
Skatteetaten har omorganisert seg fra 1. januar 2019, som innebærer at de regionale kontorene er blitt 
landsomfattende. Utfordringen vår blir å opprettholde og utvikle et godt og konstruktivt samarbeid med 
skatteetaten, som er vår faglig overordnede instruksmyndighet. 
 
 
Nøkkeltall for avdelingen 
Økonomisk ramme 1,6 mill 

Antall ansatte 3,5 årsverk  

Sykefraværsprosent 3,6 % 
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11.2  Oppvekst 
 
Årsberetning kommunalområde Oppvekst 
 
Kort beskrivelse av kommunalområdet 
Oppvekst består av de tjenestene som kommunen tilbyr til barn og unge som vokser opp i vår kommune. 
Det betyr at Helsestasjonen, de offentlige barnehagene og skolene og barnevernet hører inn under 
Oppvekst. Det samme gjør voksenopplæring og flyktningetjenestene. Innenfor kommunalområde 
oppvekst er det særlig fokus på å se den røde tråden i tjenestene. Vi har valgt å samles om en felles 
modell som skal kjennetegne måten vi jobber på – kalt Tidlig tverrfaglig innsats i Kragerø (TIK-
modellen). Det innebærer at ansatte skal ha fokus på de samme kjerneverdiene i sitt møte med barn med 
vekt på gode relasjoner. Vi skal undres over barna og være nysgjerrige, bekymre oss ved behov, men 
først og fremst bidra til barns utvikling innen gode og trygge rammer og forme morgendagens 
verdensborgere. 
 
Målsettinger i året som gikk 
Overgang mellom barnehage og skole/SFO skulle bedres og det skulle være stort fokus på god 
skolestart. Det skulle lages en felles plan for digitalisering i skole og barnehage. Modellen for 
Tverrfaglig tidlig innsats i Kragerø (TIK-modellen) skulle ferdigstilles og implementeres. I tillegg skulle 
tjenestene arbeide aktivt for å fremme et godt og trygt leke- og læringsmiljø gjennom en rekke tiltak.  
 
Måloppnåelse i året som gikk 
Overgangen for skolestarterne ble bedre gjennom en rekke iverksatte tiltak; de fikk starte på SFO før 
skolestart og kjent barnehagepersonale fulgte dem inn i ny SFO-hverdag. Evalueringen viser at tiltaket 
ble tatt svært godt imot og vil bli videreført. Skolestartere i 1. og 8. klasse nøt godt av det PPT-ledede 
prosjektet «God start» med veiledning til lærerne for å styrke klasseledelsen i de sårbare overgangene. 
Dette tiltaket er tatt godt imot av lærerne og vil bli videreført i 2019 og overgangen til mellomtrinn 
innlemmes i veiledningen.  
Det er etablert en felles digitaliseringsplan for skole og barnehage, men det er ikke utviklet en 
kompetanseplan slik målsettingen var. Dette har delvis med personalressurser å gjøre. I 2019 utlyses det 
en prosjektstilling innen IKT hvor målsettingen er å få fart på satsingen. Et stort digitalt fremskritt tok 
mye av ressursene i 2018 ved at all bokstavinnlæring nå foregår på chromebooks og ved bruk av den nye 
metoden Skrive seg til læring (STL+-metoden). Metoden har vist seg svært effektiv og vil ventelig føre 
til en økning i barnas lese- og ikt-ferdigheter.  
Tjenestene i Oppvekst jobber nå konkret sammen gjennom etableringen av ressursteam på skoler og 
TIK-team for barnehage, som en del av TIK-modellen. Dette skaper en større kontaktflate mellom 
tjenestene og modellen vurderes som etablert. Modellen inneholder i tillegg et verdisett basert på gode 
relasjoner, og tjenestene har jobbet aktivt med denne rammen for tjenestene gjennom året. Dette 
harmonerer godt med innholdet i de nasjonale kravene som er satt til tjenestene blant annet gjennom ny 
Overordnet del for læreplanene og Rammeplan for barnehage.   
 
Utfordringer i året som kommer 
Utfordringen for tjenestene i Oppvekst at barnefødsler reduseres og at antallet flyktninger går ned. Det er 
utfordrende for organisasjonen å ha utvikling innen kvalitet for et kvantitativt lavere antall 
tjenestemottagere. I 2019 skal det vurderes kostnadsreduserende tiltak innenfor barnehage, skole på kort 
og lang sikt. I forhold til økonomiplanen skal kommunalområdet reduseres med ca 11 millioner i ramme 
fra 2020, og det oppleves som en kolossal utfordring.  
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Nøkkeltall for kommunalområdet 
Økonomisk ramme 227,2 mill 

Årsverk 338 

Sykefraværsprosent 7,25 % 

Antall ledere i videreutdanning 2 

Antall barnehagelærere i videreutdanning 1 (vår) og 6 (høst) 

Antall lærere i videreutdanning 8 (vår) og 11 (høst) 

 
 
Årsberetninger virksomheter i oppvekst 
 
Skoler 
Kort beskrivelse av hovedoppgaver i virksomheten 
Kragerø kommune har fem grunnskoler som skal sørge for likeverdig opplæring for våre innbyggere i 
alderen seks til seksten år. Skolen skal forberede barna på livet og tilpasse opplæringa slik at alle har får 
de kunnskapene og ferdighetene de trenger.  
 
Hva har vi fått til i året som gikk 
«God start» 
1. trinn, 5. trinn og 8. trinn representerer overganger i skolen, fra barnehage til skole, fra småskole til 
mellomtrinn og fra barneskole til ungdomsskole. I disse overgangene er barna ofte usikre og sårbare. 
Derfor har lærerne på disse trinna hatt et spesielt fokus på forutsigbarhet, trygge rammer og 
relasjonsbygging ved oppstart. En god skolestart er godt forberedt og godt organisert.  
Plan for lese- og skriveopplæring 
I 2018 ble det laga en lese- og skriveopplæring for elever på 1.-4. trinn. Planen beskriver metoder, 
kartlegginger og tiltak som skal brukes i kragerøskolene. Planen er en oppfølging av et 
utviklingsprosjekt i lesing som Kragerø kommune har hatt i samarbeid med Statped. Planen er ment å 
gjøre lese- og skriveopplæringen i kragerøskolene mer lik og systematisk.  

 

STL+ «Å skrive seg til lesing gjennom lydstøtte» 
Ved skolestart 2018 startet alle elever i første trinn, lese- og skriveopplæringa med metoden STL+. 
Elevene kan lære seg å lese via skriving med lydstøtte og ved at de uttrykker seg skriftlig på et tidlig 
tidspunkt i sin læringsprosess. Elevene skriver tekster på Chromebook og når de taster en bokstav hører 
de lyden i hodetelefonene sine. På denne måten kan de erfare sammenhengen mellom bildet av bokstav 
og lyden som hører til. Det blir lettere å skrive ordene riktig. Metoden inkluderer de grunnleggende 
ferdighetene lesing, skriving og digitale ferdigheter.  
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Med STL+ er det lettere å tilpasse opplæringa til 
det enkelte barn og kan bidra til å redusere 
behovet for spesialundervisning i skolen. 
Lærerne har hatt oppfølging gjennom nettverk i 
skoleåret 2018-19. Neste år utvides metoden til 
også å gjelde andre trinn. 

 

 

 

 

Entreprenørskap 
Kragerøskolene har fokus på entreprenørskap og deltar i programmene til Ungt Entreprenørskap (UE). 
Elevene fra Kragerø har i flere år markert seg i fylkesfinalene både på barne- og ungdomstrinn. Slik var 
det også i 2018, da elever fra Kragerø skole gikk til topps i SMART – fylkesfinalen. Levangsheia skole 
deltok for første gang og kom på tredje plass. Kragerø ungdomsskole gikk også til topps i fylkesfinalen i 
Entreprenørskap, med elevbedriften «Norrøn magnet». 

 
Se mer om elevbedriften «Norrøn magnet» her: www.norronmagnet.lead.no/ 
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Liv og røre i Kragerø 
Kragerøskolene gikk i august 2015 i gang med prosjektet 
«Liv og røre i Kragerø» i samarbeid med Telemark 
fylkeskommune. Kragerø har vært pilotkommune og 
prosjektet har hatt følgeforskning. Prosjektperioden ble 
avslutta høsten 2018 og rapporten forteller at 
kragerøskolene her implementert Liv og røre-modellen i 
tilfredsstillende grad. 
Kragerø kommune har inngått en treårig 
videreføringsavtale med fylkeskommunen og arbeidet med 
fysisk aktivitet i læring, fokus på sunt kosthold og 
samarbeid med skolehelse- og tannhelsetjenesten 
fortsetter. 
Liv og røre bærer også frukter på andre områder. Helles 
kole er visningsskole og flere av våre lærere brukes som 
foredragsholdere når nye kommuner som skal i gang med 
Liv og røremodellen. Høsten 2018 ble lærerne på Helle 
skole og Sannidal ungdomsskole invitert til å delta i 
utvikling av en ny utdanning innen fysisk aktiv læring ved 
senter for fysisk aktiv læring (SEFAL). En lærer fra 
Kragerø skole og en fra Sannidal skole er også med.  

 

 

 

 

Her har vi det bra, her vil vi være! 

I 2018 er det blitt utarbeida en ny plan for innhold og kvalitet i SFO. Den har fått navnet: Her har vi det 

bre, her vil vi være. Navnet forteller i seg selv mye om intensjonen med planen: 

SFO er et sted der barn trives, utvikles og er trygge. 

SFO er et sted barna ønsker å være 

En rød tråd i planen er verdier og holdninger, henta fra Opplæringslova, læreplanens overordna del og 

kommunale vedtekter.  

 

Grunnskolepoeng 

Ungdomsskolene i Kragerø har de siste årene hatt gode resultater på eksamen og skårer over nasjonalt 

nivå i grunnskolepoeng. Det nasjonale snittet ligger i 2018 på 41,8 mens kragerøskolene får 42,7 poeng. 

Nivået har steget de siste årene, både i Kragerø og nasjonalt. 

 

 

Matematikksamarbeid med Kragerø videregående 

 
 
https://www.telemark.no/Vaare-
tjenester/Folkehelse/Liv-og-roere-i-
Telemark/Forskning-i-Liv-og-
roere/Sluttrapport-Liv-og-roere-i-
Krageroe 
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I 2018 startet ungdomsskolene og Kragerø videregående skole et samarbeid omkring matematikkfaget. 

Hensikten er å samarbeide om praksis, om vurdering og om læremidler for å sikre at elevene er bedre 

rustet til å møte kravene de møter på videregående.  

 

TIK «Tidlig tverrfaglig innsats i Kragerø» 

Som en del av TIK er det etablert ressursteam på skolene. Ressursteamet består fast av 

rektor/inspektør/avdelingsleder, helsesykepleier, pedagogisk rødgiver og den læreren som har meldt sak 

til ressursteamet. Ved ønske eller behov er også barnevernet med. 

Ressursteamet skal bistå skolene med råd, veiledning og eventuelt henvisning videre når det er barn som 

vekker bekymring. Bekymringen kan knytte seg til utvikling, trivsel, omsorg eller helse. Ressursteamet 

bruker «Sammenhengssirkelen» der målet er å finne hvilke faktorer som virker opprettholdende på 

barnets vansker. 

 

«Ny» skole i Sannidal 

Ved skolestart 2018 kom elevene ved Sannidal skole til en «ny» skole. Bygningene er renovert, påbygd 

og ombygd til en moderne skole som kan møte dagens krav til undervisningsrom. Elever, foresatte og 

ansatte har vært tålmodige og 

tilpasningsdyktige i byggeperioden og 

kan nå glede seg over å ta bygget i 

bruk. 

 

 

 

 
Hva har vi ikke fått til i året som gikk 
Fra handlingsplanen 2018 ble ikke følgende punkt fulgt opp: 
Arbeidet med leseplaner er ikke ferdigstilt. Det gjenstår å utforme planer for 5.-7. og 8.-10.  
Samarbeid med vitensenteret er avlyst på grunn av endrede forutsetninger i forhold til kostnad.  
Den ønskede reduksjon av spesialundervisning har ikke blitt innfridd, men det er satt i gang tiltak som på 
sikt bør føre til reduksjon. Denne reduksjonen må man forvente at skjer gradvis over tid.  
  
Utfordringer i året som kommer 
Fagfornyelsen 
Høsten 2019 kommer nye fagplaner som skal implementeres i skolene. Den overordna delen av 
lærerplanen har vært kjent en stund og skolene har jobba med å forstå hva dette betyr for oss. 
Fagfornyelsen signaliserer en omfattende endring i skolen, både når det gjelder form og innhold. Dette 
arbeidet tar vi for alvor fatt på fra november 2019 og arbeidet med innføring vil pågå fram mot 2022. 
Fagfornyelsen vil også medføre økte kostnader til digitalisering, annet utstyrt og læreverk. 
Fagfornyelsen er et stort utviklingsprosjekt som er utfordrende i seg selv. Det blir viktig med en god plan 
og struktur på arbeidet.  
 
Felles prinsipper for lekser 
Kragerøskolene skal utarbeide felles prinsipper for lekser våren 2019. fra og med skolestart 2019 skal 
disse prinsippene tas i bruk i alle skolene. Det blir en utfordring å følge opp dette arbeidet og sørge for 
en lik forståelse hos alle kommunens lærere. 
 
Lærernormen 
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Det er satt en minstenorm for hvor mange årstimer hver enkelt skole skal ha med pedagoger på hvert 
skoletrinn i grunnskolen (1.-4., 5.-7. og 8.-10.). I denne beregninga holdes timer til særskilt norsk- og 
spesialundervisning utenfor. For den enkelte skole vil det si at en økning antallet elever med 
enkeltvedtak innen disse områdene, vil føre til en nedgang i ressursen til de øvrige elevene på trinnet og 
det kan bli vanskelig for skolene å bemanne etter lærernormen innenfor de økonomiske rammene de har. 
 
Nøkkeltall for virksomheten 
Økonomisk ramme 115,5 mill 

Antall ansatte 164,5  

Sykefraværsprosent 7,1 % 

Nøkkeltall: 

Elevundersøkelsen 

Kragerøskolene skårer bra på alle områder i elevundersøkelsen. Her ligge kommunen på 

nasjonalt nivå eller over. På området læringskultur skårer kragerøskolene 0,3 poeng over 

nasjonalt nivå, noe som regnes som emn signifikat forskjell. 

Grunnskolepoeng 

Ungdomsskolene i Kragerø har de siste årene hatt gode resultater på eksamen og skårer 

over nasjonalt nivå i grunnskolepoeng. Det nasjonale snittet ligger i 2018 på 41,8 mens 

kragerøskolene får 42,7 poeng. Nivået har steget de siste årene, både i Kragerø og nasjonalt 

Nasjonale prøver 

5. trinn: 

Gjennomsnitts resultatet i engelsk er 50 skalapoeng, lesing 49 og regning 48 

Nasjonalt gjennomsnitt=50 skalapoeng 

8. trinn 

Gjennomsnitts resultatet i engelsk er 48 skalapoeng, lesing 48, regning 49  

Nasjonalt gjennomsnitt = 50 skalappoeng 

9. trinn 

Gjennomsnitts resultatet i lesing og regning er 53 skalapoeng  

Nasjonalt gjennomsnitt = 53 skalappoeng 

 

 
Årsberetning barnehager 
 
Kort beskrivelse av hovedoppgaver i virksomheten 
Barnehagen er det første steget i Utdanningsløpet. Det betyr at alt det et barn lærer, opplever og erfarer 
når det går i barnehagen gir viktig grunnlag for alle de åra barnet skal gå på skolen seinere. 
I dag begynner de aller fleste barna i barnehagen når de er ett eller to år. Foreldrene skal være trygge på 
at barnet deres får omsorg, hjelp og støtte når de leverer barnet sitt. I løpet av en barnehagedag skal 
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barnet leke og utvikle seg sammen med andre. Og gjennom varierte og tilpassa aktiviteter og opplevelser 
lærer barnet om seg selv, andre mennesker og omgivelsene. 

Hva har vi fått til i året som gikk 
 SMART oppvekst 

- I 2018 har alle barnehageansatte begynt å jobbe 

etter prinsippene i SMART oppvekst, der det fokuseres 

på den enkeltes styrker og trenes på inkludering, 

læringsglede, trivsel og helse for ALLE. 

Det tar tid å innføre noe nytt, derfor har barnehagene 

satset fullt på innføring av SMART oppvekst, og derfor 

ikke startet flere utviklingsarbeid.  

 

 

 «Tidlig Tverrfaglig Innsats i Kragerø – TIK». 

- Barnehagene er 

en sentral aktør i Kragerø kommunes satsing; «Tidlig Tverrfaglig Innsats 

i Kragerø – TIK». 

- TIK modellen består av handlingsveiledere fra den første bekymringen 

oppstår via tverrfaglig samarbeid og tilbake igjen, eller eventuelt til 

videre henvisning. 

- Modellen bygger på en grunnmur, vist som en grønn ramme rundt 

modellen, som beskriver hva slags allmennpedagogikk, og ikke minst 

voksenadferd, som kan hindre eller redusere vansker hos barn og unge. 

- Det tverrfaglige teamet TIK team som består av representanter fra 

helsestasjonen, PPT og barnevern skal bistå barnehagene med råd, 

veiledning og eventuelt henvisning videre når det er barn som vekker 

bekymring. Bekymringen kan knytte seg til utvikling, trivsel, omsorg 

eller helse. Teamet bruker «Sammenhengssirkelen» der målet er å finne 

hvilke faktorer som virker opprettholdende på barnets vansker. 

Barnehagene skal ha prøvd ut ulike tiltak og evaluert virkningen av disse før de kommer i TIK team. 

 

 

 

Hva har vi ikke fått til i året som gikk 
 Fra handlingsplanen 2018 ble ikke følgende punkt fulgt opp: 

«Avklare og kartlegge barnehageansatte IKT kompetanse for å kunne utnytte mulighetene i fag- 
og dataprogrammer og kommunikasjonsverktøy.» 

 
Utfordringer i året som kommer 

 Det blir født få barn i Kragerø, noe som igjen fører til at det er færre som trenger barnehageplass. Dette 

vil kunne medføre endringer i barnehagestrukturen og behovet for ansatte i barnehagene.  

 Det er innført en ny nasjonal bemanningsnorm og pedagognorm i barnehagene. For barnehagene i 

Kragerø medfører dette ingen endringer i og med at kommunen allerede hadde det anbefalte antall 

pedagoger og grunnbemanning. Barnehagene opplever likevel at det er for stor del av dagen det ikke er 

fullt personale tilstede med barna. En av grunnen til dette er at barna er lengre i barnehagen, det vil si at 

de blir levert tidligere og blir hentet seinere. Dette innvirker på mulighetene til få avviklet ferie for 
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personale i løpet av året, og kan også påvirke noen av de tilleggsoppgavene barnehagene har utover det 

pedagogiske arbeidet og selvfølgelig omsorgen alle barna skal ha. 

 Kompetanseheving innenfor TIK arbeidet kommer i tillegg til implementering av Rammeplanen for 

barnehagens innhold. Utdanningsdirektoratet har innført en ny ordning i forhold til tildeling av 

kompetansemidler til barnehagene.  

 
Nøkkeltall for virksomheten 
Økonomisk ramme 60,6 mill 
Antall barn i barnehagene pr. 15/12 2018 406 barn 

- 341 i kommunale barnehager 
- 65 i private barnehager 

Antall som mottar gratis kjernetid (utfra 
inntektsgradert foreldrebetaling) 

75 husholdninger 

Foreldretilfredshet (2017) 4,7 av 5,0 
Antall ansatte 75 ansatte i grunnbemanningen 

 
Sykefraværsprosent 7,9 % 
Utdanningsnivå personale 56,6 % Barnehagelærere og andre 

høyskoleutdannende 
22,2 % Fagarbeidere 

13,3% Assistenter 
 
Årsberetning helsestasjonen 
 
Kort beskrivelse av hovedoppgaver i virksomheten 
 
Formålet med helsestasjons- og skolehelsetjenesten er å fremme psykisk og fysisk helse, fremme gode 
sosiale og miljømessige forhold, forebygge sykdommer og skader, utjevne sosiale helseforskjeller og 
forebygge, avdekke og avverge vold, overgrep og omsorgssvikt. Virksomheten skal så tidlig som mulig 
fange opp barn og unge, gi dem et tilbud og henvise videre ved behov. Hovedoppgaven i virksomheten 
består av helsetjenester for gravide på helsestasjon, helsestasjon for barn med 14 konsultasjoner, 
helsestasjon for ungdom, skolehelsetjeneste, smittevern, reisevaksinering, helsekoordinator for 
flyktninger og SLT-koordinator.  
 
Hva har vi fått til i året som gikk 
I mai 2018 inngikk Kragerø helsestasjon- og skolehelsetjeneste en avtale med fagprogrammet CGM 
journal om installasjon av tjenestebasert adressering (TBA). Det betyr at helsestasjon- og 
skolehelsetjenesten nå kan motta labsvar, epikriser og journaloverføringer, samt sende henvisninger 
elektronisk. Det har stor betydning for at helsestasjon for ungdom og helsestasjon- og 
skolehelsetjenesten kan komme tidligere inn, gjøre samarbeidet enklere og tilby tjenester som er i tråd 
med det som er sterke anbefalinger i de nasjonalfaglige retningslinjene både av helsesykepleier, jordmor 
og lege.  
Gjennom prosjekt delfinansiert av Helsedirektoratet fikk helsestasjonen sertifisering som Ammekyndig 
helsestasjon i 2018. Innenfor det samme prosjektet har tjenesten styrket sin posisjon innen TIK-modellen 
i kommunen og dette arbeidet vil videreføres i 2019. Virksomheten erfarer å ha fått til et godt tverrfaglig 
samarbeid med skoler og barnehager. Helsesykepleiere er en del av det tverrfaglige samarbeidet, og 
deltar på ressursteam og TIK team hver uke. Skolehelsetjenesten deltar aktivt i samarbeidet rundt «Liv 
og røre». 
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Virksomheten har fokus på at tjenestene som ytes skal være forsvarlige. Det innebærer at de er av god 
kvalitet, ytes i tide og tilbys i tilstrekkelig omfang. I 2018 har det blitt innført faste fagdager for å 
prioritere fagutvikling, kunnskapsdeling, evaluering og kvalitetssikring av tjenestene i henhold til 
retningslinjene. I 2018 har skolelege og helsesøster gjennomført skolestartundersøkelsen sammen ute på 
skolene.  
 
Hva har vi ikke fått til i året som gikk 
 
I følge nasjonalfaglige retningslinjer for barsel anbefales det hjemmebesøk av jordmor innen 3 døgn etter 
hjemreise. Virksomheten vil tilstrebe å få på plass rutine og få gjennomført hjemmebesøk av jordmor. 
Selv om det har blitt gjort interne systematiske tiltak må det påberegnes avvik som følge av at 
virksomheten har en 50% jordmorstilling.  
 
Utfordringer i året som kommer 
Virksomheten blir påvirket av de utfordringene kommunen står overfor med lavere fødselstall og 
forventet kutt i økonomisk ramme fra 2020. Folkehelseprofilen og resultater fra Ungdataundersøkelsen 
2018 viser at kommunen har sosiale utfordringer, og en bekymring er spesielt den opplevde 
barnefattigdommen.  
I 2017 innførte Helsedirektoratet nye nasjonalfaglige retningslinjer for det helsefremmende og 
forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. Disse 
retningslinjene er styrende og normgivende dokument med sterke anbefalinger, og har kommet med tre 
ekstra konsultasjoner i helsestasjonsprogrammet og flere oppgaver i skolehelsetjenesten. Utfordringen 
vil være å få gjennomført alle oppgavene med nåværende bemanning på tross av lavere fødselstall.  
Helsedirektoratet har bestemt at det skal innføres pakkeforløp for psykisk helse og rus for barn og unge 
fra 1. januar 2019. Helsestasjonen- og skolehelsetjenesten sin rolle her er foreløpig uavklart.   
 
Nøkkeltall for virksomheten 
Økonomisk ramme 6,0 mill 

Antall ansatte 9,22 

Sykefraværsprosent 2,5% 

Antall født 62 

 
Årsberetning barnevern 
 
Kort beskrivelse av hovedoppgaver i virksomheten 
Barnevernet skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme. Det er foreldrene 
som har ansvar for å gi sine barn omsorg. Men hvis de ikke får det helt til, skal barnevernet hjelpe til slik 
at barn og unge får omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter. Vestmar barneverntjeneste utøver 
barneverntjenesten for Drangedal og Kragerø kommune. Målet for Vestmar barneverntjeneste er å ha et 
robust og tilgjengelig barnevern med høy kvalitet og kompetanse.  
 
Hva har vi fått til i året som gikk 
Vestmar barneverntjeneste er en del av Tidlig innsats i Kragerø (TIK-modellen) og har deltatt i 
etableringen av ordningen. Det er utarbeidet en regional plan for kompetanseheving for 
barneverntjenestene som innebærer at Vestmar barnevern sammen med barneverntjenestene i Telemark 
får statlige midler til kompetanseheving. Fylkesmannen disponerer midlene og har ansvaret for innhold 
og utvikling. Det er har vært et høyt fokus på økonomien i tjenesten i 2018, da det har vært en tendens til 
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at tjenesten har hatt et overforbruk tidligere år. Det økonomiske resultatet for 2018 er i så måte gledelig 
med kun et beskjedent merforbruk. 
 
Hva har vi ikke fått til i året som gikk 
Vi nådde ikke målet på 8% sykefravær. 
Vi fikk ikke gjennomført en planlagt brukerundersøkelse. 
Vi hadde mange avvik ift Lov om barneverntjenester, spesielt ift overholdelse av frister. 
Vi fikk anbefalinger til forbedringsområder fra Telemark kommunerevisjon. 
 
Utfordringer i året som kommer 
Få ned sykefraværet. 
Gjennomføre brukerundersøkelse. 
Jobbe mot å unngå avvik ift Lov om barneverntjenester. 
Følge anbefalingene i rapport om forvaltningsrevisjon fra Telemark kommunerevisjon. 
 
Nøkkeltall for virksomheten 
 
Økonomisk ramme 19,0 mill (Kragerø kommunes andel) 

Antall ansatte 11,4 Kragerø og 4,0 Drangedal (rapportert i 

Kostra pr 31.12.18) totalt 15,4 (ingen 

ubesatte) 

Sykefraværsprosent 11,0 % 

 
Årsberetning kompetanse og integrering 
 
Kort beskrivelse av hovedoppgaver i virksomheten 
Virksomheten består av voksenopplæring, flyktningtjeneste, avdeling for enslige mindreårige flyktninger 
og spesialundervisning for voksne. Voksenopplæringen tilbyr undervisning i norsk og 
samfunnskunnskap og grunnskole for voksne. I samarbeid med fylkeskommunen tilbyr man i tillegg 
undervisning i kombinasjonsklasser og studiekompetanse. Voksenopplæringen er også medlem i 
studiesenteret.no som tilbyr høyskolestudier over nett. Flyktningtjenesten følger opp flyktninger innenfor 
fem-årsperioden fra bosetning, til oppfølging i og i etterkant av introduksjonsprogrammet. Avdeling for 
EM følger opp enslige mindreårige flyktninger bosatt i Kragerø kommune. Spesialundervisning for 
voksne er en lovpålagt oppgave som gis til voksne med rett på spesialundervisning etter 
opplæringsloven. 
 
Hva har vi fått til i året som gikk 
I 2018 avsluttet hele 26 personer programmet, og måloppnåelsen var på hele 85 %, når vi teller med 
overgang til grunnskole for voksne. 
I løpet av året som har gått har virksomheten arbeidet aktivt for å tilpasse seg en nedgang i antall 
elever/flyktninger. I 2018 har dette særlig gjaldt avdeling for EM. Kommunens siste bofellesskap for 
enslige mindreårige flyktninger ble avviklet september 2018, og det er blitt etablert et oppfølgingsteam, 
som følger opp de enslige mindreårige. Overgangen til oppfølgingsteam har fungert godt, og 
tilbakemeldingen fra mottakerne av tjenesten er god.  
Gjennom 2018 er det også blitt jobbet med markedsføring av høyskoletilbudet på nett. I tillegg til flere 
informasjonsmøter er det blitt utarbeidet et nyhetsbrev som sendes ut seks ganger i året til 
næringslivsforeningen, andre samarbeidspartnere, og publiseres på kommunens nettsider. 
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Hva har vi ikke fått til i året som gikk 
I løpet 2018 er alle tiltak i handlingsplanen blitt gjennomført, men mange av områdene skal 
virksomheten jobbe videre med også i 2019. Samarbeid med andre instanser blir bare mer og mer viktig, 
og arbeidet med dette vil fortsette også i 2019. Markedsføring av studietilbud likeså. 
 
Utfordringer i året som kommer 
Den største utfordringen i året som kommer er nedgangen i antallet elever på Voksenopplæringen, samt 
nedgangen i antallet flyktninger kommunen blir anmodet om å bosette. Det vil kreve ytterligere behov 
for nedskalering av driften gjennom 2019 og 2020. 
 
Nøkkeltall for virksomheten 
Økonomisk ramme 20 401 464 

Økonomisk resultat 1 264 626 

Antall ansatte 29 

Sykefraværsprosent 6,28 

Kvalitet på tjenestene Måloppnåelse introduksjonsprogram 85 % 
Gjen.snittskarakter grunnskole for voksne 
3,0 
Gjen.snittskarakter studiekompetanse 3,7 

 
 

11.3  Samfunn 
 
Årsberetning kommunalområde Samfunn 
 
Målsettinger i året som gikk 
Det vises til årsberetningen fra den enkelte virksomhet/stab. 
 
Måloppnåelse i året som gikk 
Det vises til årsberetningen fra den enkelte virksomhet/stab. 
 
Utfordringer i året som kommer 
Opprettholde og videreutvikle god kvalitet på tjenester innenfor kommunalområde Samfunn. 
Vi skal være en næringsvennlig kommune som sier «Ja hvis vi kan, og nei hvis vi må» og bidra til at 
Kragerø kommune er et godt sted å bo, arbeide og besøke. 
 
Nøkkeltall for kommunalområdet 
Økonomisk ramme 110,3 mill 

Økonomisk resultat  

Antall ansatte 190 

Sykefraværsprosent 7,2 % 
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Årsberetninger virksomheter i Samfunn 
 
Årsberetning Brann 
Kort beskrivelse av hovedoppgaver i virksomheten  
Kragerø brannvesen sine oppgaver kan deles i to: forebyggende og beredskap. 
Beredskapsavdelingen er førsteinnsatsstyrke ved brann og ulykker i kommunen. I tillegg respondere 
brannvesenet på helseoppdrag, forurensing m.m 
Forebyggende avdeling jobber for å redusere risiko for brann. Dette gjøres gjennom risikobasert 
forebyggende arbeid som tilsyn, opplæring, holdningskampanjer, hjemmebesøk og aktiv deltakelse i 
kommunens arbeide relatert til brann og ulykkesrisiko. 
Feieravdelingen foretar tilsyn av fyringsanlegg og ildsteder i alle kommunes bygninger. Dette 
innebærer også feiing og tilsyn med fritidsboliger, som er nytt etter ny forebyggendeforskrift fra 2015. 
 
Hva har vi fått ti l i året som gikk 
Sommeren 2018 var ekstrem varm og tørr. Dette resulterte i at det ble gjort vedtak om forbud mot 
bruk av åpen ild utendørs, og senere også restriksjoner for skogsarbeid for å prøve å forhindre 
skogbranner. Det ble likevel en hektisk sommer. Vi hadde flere skogbranner enn vanlig, selv om vi slapp 
billigere unna i forhold til Drangedal og andre kommuner i Telemark. Andre hendelser som bil- og 
båtbranner, bistand politi og ambulanse og forebyggende hendelser som slukning av bål og griller 
preget også sommeren. 
I beredskapsavdelingen har en fått på plass flere rutiner, som sikrer god gjennomføring av 
vedlikeholdsarbeidet med materiell og utstyr.  
I 2018 fikk brannvesenet sin første befalsbil. Bilen er et kommunikasjonsknutepunkt og naturlig KO ved 
større hendelser. Vi fikk også vår første båt. Høsten ble brukt til istandsettelse av båten og opplæring 
av mannskaper til å kjøre båten.  
Høsten 2018 begynte to nye feiere. De er nå i gang med å følge oppsatt plan for feiing av alle 
kommunes bygg. Omtrent samtidig begynte også nytilsatt branninspektør på forebyggende avdeling.  
Brannstasjonens underetasje og deler av garasjen er ombygget. Avvik knyttet til ren og uren sone er 
lukket gjennom etableringa av garderober, dusjanlegg, vaskerom og tørkemuligheter. Det er også 
installert ventilasjonsanlegg, og etablert nye kontorer. 
Befalsbil                       Brannøvelse med ny båt    Nye fasiliteter som skiller ren og skitten sone  

 
Hva har vi ikke fått til i året som gikk  
I beredskapsavdelingen er alle prosjekter gjennomført. Årsarbeidsplan er også fulgt. Revisjon 2, høst på 
innsatsplaner, utgikk til fordel for klargjøring og rigging av brannbåten. 
I forebyggende avdeling er det etterslep på tilsyn som følge av den manglende forebyggende stillingen. 
Dette etterslepet forutsettes å tas inn igjen i 2019. 
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Utfordringer i året som kommer 
Prognosene brannvesenet får, fra blant annet DSB går i retning av at vi må forberede oss på flere 
langvarige hendelser, som flom, skogbrann og bortfall av viktig infrastruktur. Utholdenhet i form at 
tilstrekkelig materiell og utstyr vil være viktig, samt tilgang på reservestyrker. Samarbeid med andre 
brannvesen på tvers av kommunegrensen er også et viktig fokusområde. 

 
 
Nøkkeltall for virksomheten 
Økonomisk ramme 12,3 mill 

Antall ansatte 14,5 + 11 deltidsmannskap  

Sykefraværsprosent 4,3 % 

 
 

Årsberetning Veg og park 
Kort beskrivelse av hovedoppgaver i virksomheten  
Veg og park har ansvar for alle kommunale veier og parker, samt skjærgårdspark og parkering. 
Virksomheten drifter og vedlikeholder våre anlegg innenfor gitte økonomiske rammer med fokus på 
trafikksikkerhet innenfor veg, og gode rekreasjonsmuligheter i park og skjærgårdspark.  
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Hva har vi fått til i året som gikk  
Første del av 2018 gikk med til omfattende vintervedlikehold, og var en stor belastning for både 
innleide og egne mannskap. Største delen av driftsbudsjett gikk med til dette arbeidet. Likevel har  
virksomheten oppgradert ca 2,5 km veg, hvor blant annet 12750 m2 veg er asfaltert, og mye vegetasjon 
er ryddet langs veiene. 
 Før rydding     Etter rydding 

Flere trafikksikkerhetstiltak ble gjennomført. 2 nye av-/påstigningspunkt for skolebarn på buss på 
Levangsheia, samt trygg kryssing av Sannidalsveien ved Rugbråtveien. Opparbeidelse av park ved Carl 
Hansens brygg er utført, og siste etappe av asfaltering på Skåtøyveien er ferdigstilt.  
Skjærgårdstjenesten fikk ny båt i sommer, som effektiviserer arbeidet og har oppgradert 
arbeidsforholdene betraktelig.  

Fra dåpen til «Saltstein»     Dusj og stellebord/heis på          Park ved Carl Hansens brygge 
Båtparken til Skjærgårdstjenesten i Telemark  Servicebygget på Jomfruland          

Ut over vanlig drift, er følgende tiltak utført: 
Nytt HC toalett i servicebygget på Jomfruland, fortsettelse av bygging av «nybrygga» i Portør, rivning av 
brakke på Krikken og nytt toalett/skifterom på Bergsneset. For utfyllende rapport om 
skjærgårdstjenesten vises til Driftsrapport 2018. 
Hva har vi ikke fått til i året som gikk  
På grunn av minimale ressurser etter vinteren har det blitt utført for lite vedlikehold på veiene, bl.a. 
grøfterensk og asfaltering. 
Utfordringer i året som kommer 
Av tiltak som ikke er prioritert, men som har et stort behov for oppgradering er gjestehavna på 
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Jomfruland. Det utføres førstehjelp i år, og nødvendige budsjettmidler vil bli vurdert i kommende års 
budsjett. 
 
Nøkkeltall for virksomheten 
Økonomisk ramme 6 mill 

Antall ansatte 9,5 

Sykefraværsprosent 4,3 % 

 

 
Årsberetning VAR (Vann-avløp og renovasjon) 
 
Kort beskrivelse av hovedoppgaver i virksomheten 
Virksomheten leverer lovpålagte selkosttjenester knyttet til produksjon og distribusjon av vann, 
innsamling og behandling av avløp og innsamling og avsetning av husholdningsavfall fra bolig og 
fritidsboliger. 
 
Hva har vi fått til i året som gikk 
Virksomheten har i året som gikk utarbeidet saneringsplan for vann- og avløpsnettet, og etablert et 
eget anleggsteam som skal avhjelpe gjennomføringen av den økte saneringstakten i tillegg til innleide 
entreprenører. Virksomheten har også satt i gang arbeid med å gjøre rede for uregistrert vannforbruk 
for å få ned «lekkasjeprosenten», samtidig som arbeidet med å avdekke lekkasjer i ledningsnettet 
fortsetter.  
2018 var kommunens første hele driftsår for renovasjon i egen regi. Innsamling av husholdningsavfall 
har gått etter planen og kostnadene ble redusert med ca 20 % fra 2017, men vil stige ca 3 % i 2019 med 
bakgrunn i vedtatte investeringer. Kommunen ivaretar fullt ut oppgavene som tidligere ble utført av 
RenoNorden og har i tillegg startet flere tjenester, bl. Annet røde bokser til farlig avfall og innsamling av 
farlig avfall i hjemmene, og en kraftig utbygging av glassdunkkapasiteten i kommunen. De reduserte 
prisene på gjenvinningsstasjonen og utvidelse av åpningstiden har også bidratt til økt bruk av 
gjenvinningsstasjonene og redusert misbruk av hytterenovasjon. 
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Hva har vi ikke fått til i året som gikk 
Virksomheten har ikke oppnådd planlagt gjennomføringsgrad i gjennomføring av 
investeringsprosjekter. Det er lagt planer for å hente inn etterslepet i året som kommer.  
Utfordringer i året som kommer 
Virksomheten vil i 2019 utrede både ny reservevannforsyning og nytt sentralrenseanlegg. 
Virksomheten jobber med å prosjektere nye prosjekter for sanering av vann- og avløpsnettet for å 
gjennomføre prosjekter med innleid personell. Virksomheten skal også vurdere mulighetene for 
etablering krisevann som vil være nødvendige i de tilfeller hvor nødvann benyttes over lengre tid. 
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Nøkkeltall for virksomheten 
Økonomisk ramme Selvkost, brutto driftsramme 46,7 mill 

Antall ansatte 44 

Sykefraværsprosent 4,1 % 

 
 

Årsberetning Bygg og areal 
 
Kort beskrivelse av hovedoppgaver i virksomheten 

 Oversiktsplanlegging. Kommuneplanen og kommunedelplaner. 

 Reguleringsplaner. Områderegulering og detaljregulering. 

 Behandling av private forslag til detaljreguleringsplaner. 

 Behandling av delingssaker etter plan- og bygningsloven og jordlova. 

 Seksjoneringssaker etter eierseksjonsloven. 

 Oppmåling, herunder kartforretninger, grensepåvisninger mm. 

 Kart og kartforvaltning. 

 Byggesaksbehandling inkl. veiledning mm. 

 Byggesakstilsyn. 

 Adressering og adresseforvaltning. 

 Matrikkel – registrering. 

 Landbruksforvaltning, inkl. viltforvaltning. 

 Motorferdsel i utmark. 

 Konsesjonsbehandling samt matrikkelføring. 

 Tilskuddsordninger i landbruket. 

 Eiendomsskattetakst. 

 
 

Hva har vi fått til i året som gikk  
Vi har fått ferdigstilt arbeidet med revisjon av kommuneplanen fram til vedtaksbehandling og endelig 
vedtak ble gjort i kommunestyret 12. februar 2019.  
Private reguleringsforslag som er mottatt til behandling er behandlet innenfor tidsfristene. 
Vi har deltatt i interkommunalt plansamarbeid for ny E18 Dørdal – Grimstad i både styrings- og 
plankoordinatorgruppe. Kommunestyrets vedtak om deltagelse i interkommunalt plansamarbeid for ny 
E18 ble ikke finansiert ved budsjettvedtaket for 2018. Kostnadene er dekket innenfor virksomhetens 
opprinnelige ramme gjennom omprioriteringer. Arbeidene har hatt god og rask framdrift, og 
planprogram for hele strekningen er nå vedtatt av Det interkommunale plansamarbeidet. Arbeidene 
med kommunedelplan for ny E18 pågår for fullt, og forventes vedtatt i løpet av 2. tertial 2019. 
Arbeidet med «Næringsvennlig kommune», som en del av omstillingsarbeidet som gjennomføres i 
Kragerø, og utvikling av en tydelig næringspolitikk og kommunens service- og veilederrolle, har vært et 
satsningsområde i 2018. Kragerø – en næringsvennlig kommune- hvor vi legger til grunn «Ja hvis vi kan, 
nei hvis vi må» i møte mellom næringsliv, næringsapparat og kommune. Kragerø kommune vil jobbe 
kontinuerlig for å styrke kvaliteten og effektiviteten i saker for næringslivet og det er utarbeidet 
konkrete tiltak/rutiner som skal legges til grunn for dette arbeidet. 
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Behandling av plan-, bygge- og oppmålingssaker har vært høyt prioritert og i 2018 er det fattet 
administrative vedtak i 509 delegerte saker mens Hovedutvalg for plan, bygg og miljø har truffet vedtak 
i 145 saker. 
Samarbeidet med Drangedal kommune om landbrukssaker har fungert godt og etter forutsetningene i 
2018. 
Forberedelser til, og gjennomføring av, omtaksering av eiendomsskattegrunnlag for eiendommer hvor 
det er foretatt bygningsmessige endringer siste år er gjort som forutsatt. Investeringer i ny 
programvare (fra og med 2017) gjør dette arbeidet mindre ressurskrevende enn tidligere år.  
Arbeidet med kart- og adresseforvaltning er gjennomført i samsvar med forutsetningene. 
 
Hva har vi ikke fått til i året som gikk  
Revisjon av eldre reguleringsplaner i egen regi har dessverre blitt nedprioritert fordi kommuneplanen 
og behandling av private planforslag har måttet gå foran. Det samme gjelder også arbeidet med 
oppheving av enkelte eldre reguleringsplaner som nå har blitt uaktuelle. 
Behandling av konsesjonssaker og oppfølging av vilkår i enkelte saker har ikke fått den prioritet som har 
vært ønskelig. Dette skyldes bl.a. ekstraarbeid på landbrukssiden i forbindelse med tørken i sommer 
samt saksbehandlingskapasitet. Det er håp om at dette bedres gjennom 2019. 
 
Utfordringer i året som kommer  
Det er igangsatt arbeid med mange flere private reguleringsplaner i 2018 enn i 2017. Kommunen har 
ikke noen innflytelse på når forslagsstillerne sender inn sine planforslag til kommunen, men dersom 
mange av planforslagene vi vet det pågår arbeid med innsendes over en kort tidsperiode vil 
kommunens saksbehandlingskapasitet på plansiden kunne bli svært presset. 
Kommunestyret har i forbindelse med budsjettvedtaket for 2019 bevilget midler til omtaksering for 
nytt grunnlag for eiendomsskatt for alle eiendommer i kommunen. Dette er en omfattende 
driftsoppgave som kommer i tillegg til vår normale drift. Administrering og gjennomføring av en slik 
omtaksering vil antageligvis kreve ressurser virksomheten ikke har. Dette må i tilfelle løses gjennom 
kjøp av tjenester, prosjektansettelser eller tilsvarende. 
Det er forventninger om oppfølging og styrking av samarbeidet med Næringsforeningen og 
næringslivet i forbindelse med prosjektet «Næringsvennlig kommune» og Kragerø som 
omstillingskommune. Dette er et givende arbeid som vi ser også gir resultater i form av bedre 
samhandling og samarbeid, men det krever ressurser. Det er således en utfordring av disponere 
ressursene mellom økt veiledning og samhandling og den kontinuerlige saksbehandlingen av nye 
søknader. 
 
Nøkkeltall for virksomheten 
Økonomisk ramme Selvkost, brutto driftsramme 4,1 mill 

Antall ansatte 11 

Sykefraværsprosent 5,6 % 

 
Årsberetning Eiendom 
Kort beskrivelse av hovedoppgaver i virksomheten  
Hovedoppgaver er Forvaltning – Drift – Vedlikehold knyttet til kommunale bygg som har en 
bygningsmasse på ca 60.000 m2. Bygningsmassen består av skoler, barnehager, sykehus, sykehjem, 
omsorgsboliger, kontorlokaler, idrettshall og svømmehall. Disse bygningene har også store uteområder 
og anlegg som skal forvaltes/driftes/vedlikeholdes. 
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Hva har vi fått til i året som gikk  
Sannidal skole ble overtatt etter ombygning innvendig og nytt tilbygg og Kragerø kommune har fått en 
flott skole. Sannidal skole fikk Byggeskikkprisen 2018. 

                                                
 
Solcelletak er levert, montert og satt i drift på Kragerø kunstskole.                                

 
Eiendom har hatt ansvar for istandsetting av hovedhuset og uthuset på Stangnes. Bygningene var i 
veldig dårlig stand, men er nå oppusset og tatt i bruk etter istandsettingen. Dette var et krevende, men 
veldig spennende prosjekt som ble utført i samarbeid med Miljødirektoratet. 

                                    
 
 
 
 
Renovering av garderobene i Kragerø svømmehall og ombygning av u-etasjen i Kragerø brannstasjon er 
gjennomført i 2018.  

                              
 
Hva har vi ikke fått til i året som gikk 
Eiendom fikk ikke igangsatt digitalisering av nytt FDV system for kommunale bygg, noe som vil gi oss 
bedre oversikt over byggene og lette arbeidet for våre driftsoperatører og renholdsoperatører. 
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Utfordringer i året som kommer 
 
Økonomien blir største utfordringen i 2019: strømprisen har økt betydelig og noen anlegg trenger 
større vedlikehold som vil medføre høye kostnader. 
 
Nøkkeltall for virksomheten 
 
Økonomisk ramme 30,7 mill 

Antall ansatte 51 

Sykefraværsprosent 10,0 % 

 
Årsberetning Kultur 
Kort beskrivelse av hovedoppgaver i virksomheten  

• Kulturskole 
• Kinodrift 
• Bibliotek og Av-sentral 
• Forebyggende barne-  og ungdomsarbeid inkl. sekretariatsfunksjon Kragerø Ungdomsråd og 

Skagerraksbankens ungdomsfond 
• Barnefattigdom 
• Drift fritidsklubb og Ferieaktiviteter for skoleelever  
• Idrett/Idrettsanlegg/ Nærmiljøanlegg/ Anleggsplan idrett, nærmiljø og fysisk aktivitet 
• Kultur- og anleggsmidler/Tippemidler/Arrangementsstøtte 
• Kunst- og Kulturformidling utsmykning                     
• Kulturminner - Verneplan 
• Museumssaker 
• Kystkulturprosjektene 
• Kulturbasert næringsutvikling/Destinasjonsutvikling  
• Vennskapssamarbeid, internasjonale prosjekter/samarbeid EU, Armenia. 
• Drift av kultur- og aktivitetssenteret ”Senior’n» 
• «Aktiv omsorg» 
• Fritidstjenesten 
• Frivillighetsmelding 
• Foreninger og samarbeidsorgan - kontakt/møter lag - koordinering og samarbeid arrangementer 

 
Hva har vi fått til i året som gikk  
Kragerø kommune benytter Fyrmestereiendommen som en arena for å vise frem mangfoldet av 
kunstnere med tilknytting til Kragerø. Hensikten er å skape en arena for kulturbasert næring og et 
utstillingsvindu for kunstnere med tilknytting til Kragerø. Besøkstallene for utstillingen og kaféen er 
svært bra, og vi er godt fornøyd med slagstallene. 
Ny leieavtale med Kystverket er inngått, hvor også assistentboligen nå er innlemmet. 
Kragerø kommunes utsmykkingskomité har behandlet to saker i 2018, kunstnerisk utsmykking av 
Sannidal skole og plassering av en Khachkar, en armensk korsstein gitt i gave til Kragerø kommune. For 
kunstprosjektet ved Sannidal skole vedtok komitéen å invitere tre kunstnere til en lukket 
skissekonkurranse der Henriette Nilsens forslag ble valgt.  
Jomfrulandsstipendet ble tildelt Marilynn Owens. 
Kragerø kommune har tre lokale tilskuddsordninger til frivillige lag og foreninger; Kulturmidler, 
Anleggsmidler og Midler til forebyggende barne- og ungdomsarbeid. I 2018 mottok enheten i alt 80 
søknader og det ble fordelt ca. kr 480 500,-til lag og foreninger via disse støtteordningene. I tillegg ble 
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det til sammen fordelt kr 1 450 000,- i faste overføringer og garantier til festivaler, kor, korps friluftslivs-
, idretts- og museumsformål og andre arrangementer.  
Innenfor kunstfeltet har Kulturkontoret samarbeid med Kragerø Kunstforening når det gjelder 
Jomfrulandstipendet og Kragerø Faste Billedgalleri fører tilsyn med kommunes kunstsamling. 
Foreningene mottar et årlig fast driftstilskudd. 
Utgivelse av brosjyremateriell for samordning og markedsføring av konserter, festivaler og utstillinger 
sommeren 2018 ble gjennomført i samarbeid med Visit Kragerø og inngår som en del av Kragerø 
Guiden. Nytt av året er at Kragerøguiden nå har fått nytt design. 
Det har over en periode vært utfordrende å få representanter til Kragerø ungdomsråd (KUR). Dette har 
ført til svært liten aktivitet og det har derfor blitt satt i gang tiltak for å skape mer engasjement. 
Ansvaret for å få medlemmer til rådet er i større grad lagt over på den enkelte skole, noe som har gitt 
gode resultater og nærmere 20 ungdommer har meldt sin interesse og ønsker å drive med 
ungdomsrådsarbeid.   
Senior´n kan feire 10års jubileum i 2018. Det er en godt etablert og populær møteplass. I året som gikk 
har antall deltakere på aktiviteter økt, og det har kommet til en del nye yngre deltakere. Det har vært 
et godt samarbeid med de frivillige lagene Seniordans, Seniornett og Røde kors, samt med kommunens 
fysioterapeuter og KVS. Tilbudene er Turgruppe trim m/ fysioterapeut, Seniordans, Gladtrim, yoga, 
forskjellige datakurs og datasamlinger, bla. annet med elever fra Kragerø videregående skole. Det har 
vært arrangert kulturturer til Ælvespeilet, Ibsenhuset, Porselensmuseet og Brekkeparken med støtte fra 
Den kulturelle spaserstokken.  
Fritidstjenesten behandler nye søknader om fritidskontakt og videreføring av avtaler er prioritert. 
Fritidstjenestens ungdomsklubb ble startet i 2018. Dette er et tilbud til ungdom som har avtale om 
fritidskontakt og videreføres i 2019. 
Det er gitt ut tre brosjyrer med fokus på arrangementer og aktiviteter for målgruppe +55. HU-laget har 
deltatt på turneringer i Larvik og Frederikshavn, og er med i en egen håndball-serie for Telemark, 
Vestfold og Buskerud. Arbeidet med et digitalt lønnssystem for fritidskontakter ble igangsatt. 
Samarbeidet med hjemmetjenestene i «Omsorg» er videreført med to møter pr. måned.  
Fritidstjenesten er også med i Enhetsovergripende saksbehandlerforum, som behandler saker med 
sammensatte og store utfordringer. 
Ungdomsklubben Kalas har vært svært godt besøkt i hele 2018. Klubbkveldene har et 
gjennomsnittsbesøk på 57 ungdommer på fredagskvelder, og 20 ungdommer på mandagskvelder. Vi 
avsluttet 2018 med et juleball, hvor ca 100 ungdommer møtte opp. Det er også gjennomført et 
prosjekt, over hele 2018, der vi har hatt en ernæringsfysiolog som har laget mat sammen med 
ungdommene cirka hver tredje fredagskveld. 
Multi ungdomskafe har hatt åpent hele året, og treffer målgruppen godt. Det er også gjennomført et 
prosjekt, over hele 2018, der vi har hatt en ernæringsfysiolog som har laget mat sammen med 
ungdommene. Vi har også hatt juniorkafe for 5- 7 trinn hver fredag.  
Etterskoletid på Kalas i Sannidal ble startet opp høsten 2018. 
Ferieaktiviteter: Flere aktiviteter har blitt gjennomført i årets ferier, blant annet på Kragerø biograf, på 
biblioteket, og i svømmehallen. Vi arrangerte også matkurs, for forskjellige aldersgrupper (6- 18år). I 
høstferien ble også Camp Jomfruland gjennomført, en filmcamp for ungdom i samarbeid med Sørnorsk 
filmsenter. 
I oktober ble årets tv aksjon gjennomført, i samarbeid med Kirkens bymisjon.  
Arbeid for barn i lavinntektsfamilier: Utstyrsdepoet og kontingentkassa bidrar til at barn og ungdom 
kan delta i organiserte fritidsaktiviteter, og til innkjøp av utstyr til disse aktivitetene. Bursdag for alle. 
Det deles ut gavekort (via NAV), som barn kan bruke for å kjøpe bursdagsgaver, slik at de kan delta når 
venner har bursdagsfeiring. Kragerøkortet er delt ut til cirka 200 barn og ungdom i 2018. 
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Kulturskolen er fortsatt inne i en positiv utvikling. Nærmere 200 barn og ungdommer fra hele Kragerø 
deltar ukentlig på aktiviteter som er i regi av kulturskolen. Stadig flere lokale kulturaktører, skoler og 
barnehager ønsker å samarbeide med kulturskolen. Et nytt tilbud innen Visuell Kunst til elever som er 
knyttet til Kragerø Læringssenter/VO ble igangsatt høsten 2018. Det har også blitt gjennomført flere 
elevkonserter og samarbeidsprosjekter enn tidligere.  
Kulturskolens er en viktig bidragsyter bl.a. i forhold til forebyggende arbeid, tilflytting, rekruttering til 
lokalt kulturliv, inkludering og integrering. 
Kragerø bibliotek har i 2018 prioritert arbeidet med å klargjøre samlingen og bygget for meråpent bruk. 
Meråpent bibliotek betyr at innbyggere over 16 år kan undertegne en kontrakt som gir adgang til 
biblioteket i ubetjent tid, i praksis vil det si at biblioteket er åpent 07.00-23.00 365 dager i året. En total 
omlegging av bibliotekets samlinger og arbeidsmåter må implementeres, og arbeidet videreføres i 
2019. Biblioteket gjennomførte parallelt med denne omleggingen flere arrangementer for både barn og 
voksne, samt klassebesøk. Bibliotekets ansatte har gjennom året deltatt på dagskurs relevante for drift 
av biblioteket. Skolebibliotekene er i ferd med full gjennomgang av sine samlinger, og i 2018 ble 
Sannidal barneskole prioritert i forbindelse med nybygget der. 
Kragerø har inngått samarbeid med en ny vennskapsby, Gyumri i Armenia. Fokus skal bl.a. være kultur 
og i høsten 2018 besøkte Kantoriet Jerevan og Gyumri.  
I 2018 fikk Kragerø stadion tildelt kr 1 000 200,- i spillemidler til ny avlastningsbane med kunstgress. 
Tufteparken i Kirkebukta fikk tildelt kr 191 000.- . Anleggene på Livsløpsparken nådde ikke opp i 
fordelingen.  
Byfesten ble også i 2018 en hyggelig sommeropplevelse med innslag fra mange artister, barne- og 
familieaktiviteter samt bryggedans.  

 
Gjennom Munch-nettverket er det inngått samarbeidsavtale med Innovasjon Norge.  
Kragerø Biograf fikk installert nytt Dolby Atmos lydsystem i juni. Kinoen hadde et besøk som er det 
beste på mange år.  Filmen «Mamma Mia – Here we go again» satt besøksrekord. 
 
Hva har vi ikke fått til i året som gikk 
«En plass – flere rom» - Bolyst – oppgradering av kirkeområdet: Grunnet omdisponeringer i 
investeringsbudsjettet har ikke opprustningen av kirkeområdet blitt gjennomført, heller ikke er 
prosjekteringen av Minneparken påbegynt. 
 
Utfordringer i året som kommer 
Som en aktør i det forebyggende folkehelsearbeidet jobber Senior´n med målsettingen om at flest 



17/19 Årsregnskap og årsberetning 2018 Kragerø kommune - 19/04320-8 Årsregnskap og årsberetning 2018 Kragerø kommune : Årsberetning 2018 Kragerø kommune

Kragerø kommune  Årsberetning 2018 

58 
 

mulig skal kunne bo trygt og godt, lengst mulig, i egen bolig. Senior´n har tilbud for fysisk og psykisk god 
helse. Vi ønsker også å være en arena for bevisstgjøring og selvutvikling gjennom foredrag, kurs, 
diskusjonsgrupper o.l. 
Det store behovet for opplæring i digitale medier blant seniorer, blir også en utfordring å håndtere 
fremover. Vi registrerer en økning av nye søknader om fritidskontakt. Søkernes utfordringer blir stadig 
mer sammensatte og omfattende. Fritidstjenesten deltar på møter med andre kommunale 
virksomheter og enheter for å komme frem til gode løsninger for de det gjelder.   
Med henvisning til frivillighetsemeldingen skal samarbeidet med lag og foreninger prioriteres, blant 
annet gjennom partnerskapsavtaler.  Dette er avtaler som inngås mellom kommunen og den enkelte 
forening for å få til enda bedre tilbud om fritidsaktiviteter i lokalsamfunnet. 
 
Nøkkeltall for virksomheten 
Økonomisk ramme 18,2 mill 

Antall ansatte 37 + 90 fritidskontakter 

Sykefraværsprosent 10,6 % 

 
Årsberetning NAV 
 
Kort beskrivelse av hovedoppgaver i virksomheten 
Veiledning, saksbehandling, økonomisk råd- og veiledning samt oppsøkende markedsarbeid. 
Hva har vi fått til i året som gikk 

- Økt antall formidlinger til bedriftene i Kragerø, en total vekst på 9% jf. 2017. 

- Lavere beholdning langtidsmottakere av sosialhjelp. 

- Stabilt lavere ledighet enn 2017, også i ungdomsgruppa. 

- Reduksjon i antall unge som mottok sosialhjelp. 

- Markant reduksjon i antall unge på helserelaterte ytelser.  

- Etablert digital kommunikasjonsarena via Facebook for å promotere tjenester, mediesaker og lignende.  

- Økt samhandling med andre kommunale virksomheter og DPS. 

- Betydelige besparelser i budsjettet. 

Hva har vi ikke fått til i året som gikk 
- Andelen unge uføretrygdede har økt til tross for økt aktivitet inn mot ungdomsgruppa. 

- Andel svært unge ledige og sosialmottakere (under 20 år) har stabilt økt etter sommeren. 

- Totalt antall mennesker i Kragerø kommune med økonomisk sosialhjelp er ikke redusert sammenlignet 

med tidligere år, vi ligger for høyt ift. Sammenlignbare kommuner (KOSTRA). 

- Vi har ikke formidlet nok mennesker med «hull» i CV’en til arbeidsgivere. 

Utfordringer i året som kommer 
- Tilpasse kontoret til de nye mulighetene som foreligger innenfor digitalisering og tettere oppfølging av 

mennesker med betydelig bistandsbehov.  

- Bistå med å møte de utfordringene som arbeidsgivere har ift. «mismatch» mellom kompetanse hos de 

som er arbeidsledige sammenlignet med bedriftenes behov.  

- Hjelpe flest mulig mennesker som mottar sosialhjelp ut i arbeid/utdanning for å få innpass i arbeidslivet.  

Nøkkeltall for virksomheten 
Økonomisk ramme 36 352 199  

Økonomisk resultat 33 373 029 
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Antall ansatte 9 fast ansatte / 2 midlertidig ansatte 

Sykefraværsprosent 8,19% 

Kvalitet på tjenestene: Beskrevet i teksten 
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Årsberetning stab Samfunn 
 
Kort beskrivelse av hovedoppgaver i virksomheten  Boligkontor 
 
Gjennomføre Kragerø kommunes boligpolitikk som skal sette fokus på de vanskeligstilte på 
boligmarkedet, Jfr. Boligsosial handlingsplan 2018-2022. 
 
Hva har vi fått til i året som gikk  
Ny organisering/samling av Boligkontor i adm.bygg på Tangen, økt utlånsramme og 
fleksibilitet i bruk av Startlån og  tilskuddsmidler, flere fra kommunalt leid bolig har kjøpt 
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egen bolig, redusert antall fremleiekontrakter, startet «Eie først» for flyktninger, mnd. 
samarbeidsmøter med gjeldsrådgivere i NAV, opprettet arbe idsutvalg og arbeidsgrupper 
ifm planlegging av fremtidige boliger, startet planlegging av boligskole for flyktninger, 
faste møter med Rådmannens ledergruppe, månedlige samarbeidsmøter med Husbanken 
knyttet til kommuneprogram, avholdt brukerundersøkelse, åpne informasjonsmøter om 
Husbankens økonomiske virkemidler. Boligkontoret har blitt høringsinstans i plansaker.  
 
Hva har vi ikke fått til i året som gikk  
Deltakelse i Boligteamet som behandler søknader og tildeler kommunale utleieboliger, 
har ikke vært optimalt. 
 
Utfordringer i året som kommer 
Det er for få egnede boliger på markedet for målgruppen, både til leie og til salgs. Fin ne 
egnede tomter for boliger rus/psykiatri , og egnet plassering av akuttboliger, forhindre 
negativ utvikling i enkelte boligområder.  
 
 

Kort beskrivelse av hovedoppgaver miljø og vanndirektivsarbeidet  
Vanndirektivarbeidet:  
Styringsgruppen for Kragerøvassdraget som består av politikerne fra Bamble, Drangedal, 
Skien og Kragerø, har hatt 3 møter med befaringer i 2018. Blant annet var det befaring på 
Jomfruland sammen med reisemålsgruppa for marine nasjonalparker. Det er utarbei det 
en årsrapport med regnskap for aktivitetene i 2018. Prosjektet har god økonomi og det er 
satt av 690.000,- på fond til bruk i de kommende årene.  
 
Hummerforvaltning:  
Marinfaglig gruppe i Kragerø har gått til innkjøp av 30 hummerteiner, og utført sitt å rlige 
prøvefiske etter hummer i og utenfor hummerreservatet på innsiden av Jomfruland. 
Resultatene fra prøvefiske er slående: 24 hummer innenfor reservatet og kun 4 utenfor.   

   
Jomfruland nasjonalpark:  
Forvaltningsplanen for nasjonalparken er utarbeide t og sendt til godkjenning til 
Miljødirektoratet. Blant annet er kulturlandskapet en viktig del av forvaltningen av 
nasjonalparken og en god kulturlandskapsmedarbeider er kua.  
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Hva har vi fått til i året som gikk  
Opprydding i Blindtarmen: 
Det er tatt opp store gjenstander som lå i bunnen av Blindtarmen på forsommeren. Det 
gjenstår å undersøke hvordan vannkvaliteten er i den mye brukte byfjorden som ligger 
midt i sentrum av byen.  

 
Soltak på Kunstskolen: 
Som en oppfølging av bymiljøpakken ble det satt opp solcellepaneler på taket av 
kunstskolen. Det er store forventninger til dette anlegget. Som pilotprosjekt vil det vise 
seg om det blir lønnsomt og forsyner skolen med strøm største delen av året.  

 
 
Hva har vi ikke fått til i året som gikk  
Plast på avveie:  
Dumping av snø forurenser sjøen. Bildekk som slites av på veiene er den største 
bidragsyter til mikroplast i havet og er dermed på avveie. Alternative løsninger, så som 
deponering av snøen på land, har vi fortsatt ingen god løsning på.  
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Utfordringer i året som kommer 
Fremmede arter sprer seg og stillehavsøsters er på fremmarsj. En kartlegging i 2017 og 
2018 viser at arten sprer seg og har overtatt noen av strendene våre.  

 
 
Nøkkeltall for STAB samlet  

Økonomisk ramme 3,2 mill 

Antall ansatte 5,4 årsverk 

Sykefraværsprosent 5,7 % 

 
11.4  Helse og omsorg 
 
Kort beskrivelse av kommunalområdet 
Helse- og omsorgtjenestene har ansvar for sykehjems tilbud (med langtids- og korttidsopphold, KAD og 
rehabiliteringsplasser), hjemmebaserte tjenester som bemannede omsorgsboliger, hjemmesykepleie og 
hjemmehjelpstilbud, psykisk helse og rus, samt legetjenester og legevakt. Forebyggende tjenester som 
friskliv, hverdagsmestring, helsesamtaler for eldre, dagtilbud og ulike gruppetilbud, samt anskaffelse av 
hjelpemidler ligger også til kommunalområdet.   
 
Målsettinger i året som gikk 
Kommunalrådet har flere mål og tiltak. Noen av dem er listet her. 

- Økt kunnskap om velferdsteknologi og hverdagsmestring 

- Utvikling av heltidskultur 

- Økt samarbeid mellom avdelinger om ressurser og kompetanseoverføring. 

- Etablere hverdagsrehabilitering som et fast tilbud 

- Bruke velferdsteknologi som supplement eller alternativ til andre tjenester 
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- Koordinerte og gode bruker-/pasientforløp 

- Forebygge ensomhet gjennom etablering av sosiale arenaer 

- Økt kapasitet innen «Friskliv» med tilbud til alle aldersgrupper 

- Kompetanse og utvikling av rehabilitering som tjeneste i alle deler av kommunalområdet 

Måloppnåelse i året som gikk 
Kommunalområdet deltok i en pilot for utvikling av en brukerundersøkelse for hjemmebaserte tjenester. 
Denne viste gjennomgående stor grad av brukertilfredshet med tjenestetilbudet. 
Det drives et kontinuerlig arbeid med tanke på samarbeid og kompetanseoverføring. Enkelte steder har 
vi kommet langt og andre steder er det mer å hente. Den vanskelige økonomiske situasjonen har også gitt 
en økt bevissthet knytt til effektiv drift. Økt kompetanse er etterspurt i hele organisasjonen og 2018 viste 
at det er behov for mer målrettet satsing på dette området. Arbeid med heltidskultur ble i året som gikk 
ikke vektlagt i stor nok grad. 
Dessverre har en måttet vente med å ta i bruk velferdsteknologi grunnet forsinkelser knytt til 
innkjøpsavtalen og nødvendig testing av produkter. Tilbud i regi av Frisklivsentralen og andre 
lavterskeltilbud har hatt fokus i 2018. Det er likevel slik at kapasiteten ikke er tilstrekkelig på dette feltet, 
og større grad av dreining av tjenestetilbudet er helt nødvendig. Selv om det nå kan søkes på 
hverdagsrehabilitering som tjeneste og lavterskeltilbud skal vurderes som alternativ til det tradisjonelle 
tjenestetilbudet, er nye tilbud som må få god etablering i organisasjonen og bli gjort godt kjent hos 
publikum.  
For brukere med spesielle- og langvarige behov er det ekstra viktig med godt samarbeid med bruker, 
internt i organisasjonen og med spesialisthelsetjenesten. Vi ser at vi har et godt samarbeid med 
spesialisthelsetjenesten og at dette samarbeidet er styrket gjennom 2018. 
Gjennom hele 2018 har alle ansatte gjort en stor innsats for å gi gode tjenester til brukere og pasienter, 
ikke minst med tanke på de økonomiske utfordringene som kommunalområdet hadde gjennom hele året.  
 
Utfordringer i året som kommer 
Den største utfordringen i 2019 blir å tilpasse drift etter budsjettrammene. I tillegg må 
kommunalområdet prioritere ressurser til forebyggende helsearbeid og ta i bruk teknologi for å møte et 
økende antall eldre med tjenester.  Vi vil i løpet av 1 halvår ta i bruk digitale trygghetsalarmer og 
begynne å prøve ut annen velferdsteknologi. Et annet viktig område blir å etablere ulike former for 
lavterskeltilbud, som dagtilbud og helsestasjon for eldre.  
I 2019 skal det gjøres et viktig arbeid med å lage en ny plan for helse- og omsorgstjenestene, som vil 
være styrende for kommunalområdets satsinger og tjenesteprofil de nærmeste tiår. Det ble utarbeidet en 
drifts- og ressursanalyse av tjenestene (RO-rapporten) høsten 2018 vil bli lagt til grunn i det kommende 
planarbeidet. 
 
Nøkkeltall for kommunalområdet 
Økonomisk ramme 249,1 mill 

Antall ansatte 419 

Sykefraværsprosent 9,5 % 

 
 
 



18/19 Orientering om økonomisk situasjon pr. 1. tertial 2019 Kragerø - 19/09351-1 Orientering om økonomisk situasjon pr. 1. tertial 2019 Kragerø : Orientering om økonomisk situasjon pr. 1. tertial 2019 Kragerø

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 19/09351-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Kragerø kontrollutvalg 06.05.2019 

 

 

 

   

 

 

Orientering om økonomisk situasjon pr. 1. tertial 2019 Kragerø 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget behandler ikke tertialrapportene fra rådmannen, bare årsregnskapet. Som et ledd i å sikre 

egenkontrollen knyttet til at kommunens økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende 

bestemmelser og vedtak mv. (kommuneloven § 77 punkt 4), vil det likevel være naturlig at 

kontrollutvalget holder seg oppdatert om den økonomiske situasjonen og utfordringer gjennom året. 

 

Det gjøres oppmerksom på at tertialrapporten ikke sendes ut til medlemmene i forbindelse med saken. 

 

Rådmann Inger Lysa og kommunalsjef stab og støtte Åge Aashamar stiller i møtet for å orientere i saken. 
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Arkivsak-dok. 17/02588-39 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Kragerø kontrollutvalg 06.05.2019 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging av vedtak forvaltningsrevisjon Boplikt i Kragerø 

kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget anser at anbefalingene i rapporten Boplikt i Kragerø 

kommune er tilfredsstillende fulgt opp av rådmannen, og avslutter med dette sitt arbeid med 

forvaltningsrevisjonen Boplikt i Kragerø kommune. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 7.5.2018 sak 14/18 og 5.6.2018 sak 24/18 rapport fra 

forvaltningsrevisjonen Boplikt i Kragerø kommune. Kommunestyret behandlet rapporten i sitt møte 

4.10.2018 sak 63/18. Følgende vedtak ble fattet: 

 

Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjonen Boplikt i Kragerø kommune til orientering og ber 

rådmannen følge opp anbefalingene og i dette arbeidet spesielt: 

- oppdatere delegasjonsreglementet, 

- dokumentere flere ledd i saksbehandlingen i konsesjonssaker, 

- sikre at vedtak i konsesjonssaker er enkle å etterprøve, 

- sikre at konsesjonsvilkår for alle eiendommer regulert til boligformål blir overholdt. 

Rådmannen bes komme tilbake til kommunestyret i første kommunestyre i 2019 med en skriftlig plan for 

tiltak som settes i gang for å følge opp vedtak og rapportens anbefalinger. 

 

Saksopplysninger: 
Kommunestyret behandlet i sitt møte 4.4.2019 sak 30/19 Forvaltningsrevisjon Boplikt i Kragerø 

kommune – Oppfølging av revisjonsrapportens anbefalinger, etter at kontrollutvalgssekretariatet hadde 

etterlyst oppfølging av vedtaket i kommunestyret. Rådmannen har utarbeidet et notat som svarer på de 

fire punktene i kommunestyrets vedtak. Rådmannen konkluderer med at forvaltningsrevisjonen er svart 

opp innenfor de rammer som er til rådighet, og at arbeidet med konsesjonssaker nå dokumenteres enda 

bedre enn før rapporten forelå. Vedlagt følger rådmannens saksfremlegg til kommunestyret med vedlegg. 

 

Kommunestyret gjorde følgende vedtak i saken:  

Kommunestyret tar oppfølgingen av forvaltningsrevisjon for boplikt i Kragerø til orientering. 

Kommunestyret mener det må gjøres mer for å sikre at konsesjonsvilkår for alle eiendommer med boplikt 

blir overholdt.  
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Administrasjonen bes se på muligheten for å lage lokale forskrifter som skal sikre at boplikten 

opprettholdes. 

Kommunestyret får framlagt en vurdering i forhold til ressursbehov. 

 

Bygningssjef Per Arstein vil redegjøre i saken i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Selv om kommunestyret i sitt vedtak ber om at rapportering skjer direkte til dem, har kontrollutvalget 

plikt iht. kontrollutvalgsforskriften § 12 til å påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen 

av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp. Sekretariatet finner at rådmannens tilbakemelding til 

kommunestyret i stor grad svarte ut de utfordringene som var oversendt rådmannen. 

 

Kontrollutvalget skal ikke ha noen rolle i den videre politiske oppfølgingen av saken i kommunestyret. 

 

Vedlegg:  

Rutiner konsesjonsbehandling 

Forvaltningsrevisjon Boplikt i Kragerø kommune – Oppfølging av revisjonsrapportens anbefalinger 

Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Boplikt i kontrollutvalget – kontrollutvalget  

Melding om vedtak – Forvaltningsrevisjon – Boplikt  

TKR-rapport – Boplikt – Kragerø kommune 
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NOTAT VEDR. OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJON BOPLIKT 

 

 
Etter kommunestyrets vedtak om å ta forvaltningsrevisjonsrapporten Boplikt i Kragerø 
kommune til orientering er rapportens anbefalinger fulgt opp slik: 
 
Oppdatere delegasjonsreglementet: Delegasjonsreglement og stillingsinstrukser er nå 
endret, slik at alle delegerte vedtak har to trinns godkjenning. Dette skjer enten ved at 
saksbehandler skriver forslag til vedtak og disse godkjennes av virksomhetsleder. Der hvor 
virksomhetsleder er saksbehandler godkjennes vedtakene av kommunalsjef. All godkjenning 
framgår både av tekstdokumentene og er dessuten elektronisk registrert i kommunens 
sak/arkiv system. 
 
Dokumentere flere ledd i saksbehandlingen i konsesjonssaker: Her er rutinene nå 
identiske med rutinene som ble oppdatert og korrigert etter forvaltningsrevisjonen av 
byggesaksbehandling i 2016/2017. Alle saker, både søknader om konsesjon og bekreftelse 
av egenerklæringer om konsesjonsfrihet opprettes og registreres av Dokumentsenteret. 
Deretter videresendes de elektronisk til den eller de virksomheter som skal behandle sakene. 
Dermed sikres en transparent saksbehandling ved at det i alle saker er minimum 2 
forskjellige virksomheter som er kjent med sakene og flere personer som uavhengig av 
hverandre er kjent med innholdet i, og behandlingen av, hver enkelt sak. 
 
Sikre at vedtak i konsesjonssaker blir enklere å etterprøve: Etter at revisjonsrapporten 
forelå er begrunnelse og lovhjemmel ytterligere poengtert og klargjort også i «kurante» 
konsesjonssaker. Dette omfatter både saksutredning og vedtak. Alle delegerte vedtak blir, 
som tidligere, framlagt for ansvarlig hovedutvalg (Hovedutvalg for samfunn) i første møte 
etter vedtak er fattet. Til hovedutvalgets møteinnkalling følger sammen med det delegerte 
vedtaket også saksutredningen og relevante kartutsnitt. 
 
Sikre at konsesjonsvilkår for alle eiendommer regulert til boligformål blir overholdt: 
Her er det innført kontrollrutiner for alle saker hvor det i vedtak er krevd fast bosetting eller 
der hvor det ved bruk av egenerklæring er bekreftet at vilkårene for konsesjonsfrihet er til 
stede fordi eiendommen skal benyttes til fast helårs bosetting. Alle disse sakene blir 
kontrollert etter at frist for tilflytting er utgått. Normalt er denne fristen 12 måneder etter 
overdragelse. Det praktiseres kontroll av flere eiendommer enn etterspurt her i det ikke bare 
regulerte boligeiendommer kontrolleres, men alle eiendommer hvor det er krav til fast 
bosetting, uavhengig av reguleringsmessig status. Kontroll dokumenteres gjennom 
kommunens sak/arkivsystem. 
 
Dersom det ved kontroll avdekkes mislighold følges dette videre opp gjennom egne rutiner 
for dette. Dette arbeidet er ressurskrevende og er fulgt opp i den utstrekning det har vært 
mulig innenfor våre ressurser. 
 
24.03.2019/PA 
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Arkivsak-dok. 17/02560-12 
Saksbehandler Per Arstein 
  
Saksgang Møtedato 
Kommunestyret 04.04.2019 

 
 
   

Forvaltningsrevisjon Boplikt i Kragerø kommune - Oppfølging av 
revisjonsrapportens anbefalinger 

Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret tar oppfølgingen av forvaltningsrevisjon for boplikt i Kragerø til orientering. 
 
 
Vedlegg:  
Brev av 3. mars 2019 fra Kontrollutvalgssekretariatet. 
Notat om oppfølging av forvaltningsrevisjon datert 24.03.2019. 
 
 
Saken ekspederes til: 
Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS. 
 
 
Referanser i saken 
Rapport om forvaltningsrevisjon for boplikt i Kragerø 
 
 
Bakgrunn 
Kommunestyret vedtok i sitt møte 4.10.2018, sak 63/18, følgende: 
«Kommunestyret tar rapporten fra forvaltningsrevisjonen Boplikt i Kragerø kommune til orientering 
og ber rådmannen følge opp anbefalingene og i dette arbeidet spesielt: 
 
- oppdatere delegasjonsreglementet, 
- dokumentere flere ledd i saksbehandlingen i konsesjonssaker, 
- sikre at vedtak i konsesjonssaker blir enklere å etterprøve, 
- sikre at konsesjonsvilkår for alle eiendommer regulert til boligformål blir overholdt. 
 
Rådmannen bes komme tilbake til kommunestyret i første kommunestyre i 2019 med en skriftlig 
plan for tiltak som settes i gang for å følge opp vedtak og rapportens anbefalinger». 
 
 
Saksfremstilling 
Etter at forvaltningsrevisjonsrapporten om boplikt forelå, er rapportens anbefalinger om 
forbedringer og justeringer av saksbehandling fulgt opp som beskrevet i vedlagte notat. 
 
Det er arbeidet med rutineforbedringer og endringer innenfor de rammer og ressurser en har hatt til 
rådighet. Det har ikke vært nødvendig å gjøre store endringer i forhold til tidligere praksis, men 
justeringer og presiseringer for å synliggjøre og gjennomføre rapportens anbefalinger har blitt gjort. 
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Rådmannens vurdering 
Det er Rådmannens vurdering at behandling av konsesjonssaker og egenerklæringer om 
konsesjonsfrihet foretas med god kvalitet innenfor rammene av gjeldende lovverk og at 
gjennomføring av forvaltningsrevisjonsrapportens tiltak har medført ytterligere forbedringer. Det er 
en kvalitetsheving at alle delegerte vedtak nå har to trinns godkjenning og at dette framgår både av 
tekstdokumentene og dessuten er elektronisk registrert i kommunens sak/arkiv system. 
 
Det er nå mer transparent saksbehandling enn tidligere ved at alle saker opprettes av kommunens 
sentrale dokumentsenter. Dette gjelder alle saker, både søknader om konsesjon og bekreftelse av 
egenerklæringer om konsesjonsfrihet. Dermed sikres det at flere av kommunens virksomheter 
uavhengig av hverandre får innsyn i all saksbehandling. Dette sikrer nødvendig åpenhet på alle 
nivå av saksbehandlingen. 
 
Etter revisjonsrapporten legges det i saksframstilling og vedtak mer vekt på å henvise til 
lovhjemmel også i kurante saker. Dette bør gi søkerne en bedre begrunnelse for vedtakene og 
bedre forståelsen av disse. 
 
Som tidligere blir alle delegerte vedtak lagt fram for ansvarlig hovedutvalg (Hovedutvalg for 
samfunn) i første møte etter vedtak er fattet. Til hovedutvalgets møteinnkalling følger det nå 
sammen med det delegerte vedtaket også saksutredning og relevante kartutsnitt. 
 
Hva gjelder kontrollrutiner for å sikre at konsesjonsvilkår for alle eiendommer regulert til boligformål 
blir overholdt så gjennomføres det kontroll i alle saker hvor det i vedtak er krevd fast bosetting eller 
der hvor det ved bruk av egenerklæring er bekreftet at vilkårene for konsesjonsfrihet er til stede 
fordi eiendommen skal benyttes til fast helårs bosetting. Det praktiseres kontroll av flere 
eiendommer enn etterspurt av kommunestyret i det ikke bare regulerte boligeiendommer 
kontrolleres, men alle eiendommer hvor det er krav til fast bosetting, uavhengig av 
reguleringsmessig status. Dersom det ved kontroll avdekkes mislighold følges dette videre opp 
gjennom egne rutiner for dette. Dette arbeidet er ressurskrevende og er fulgt opp i den utstrekning 
det har vært mulig innenfor våre ressurser. 
 
 
Konklusjon 
Rådmannen finner at forvaltningsrevisjonsrapporten er svart opp innenfor de rammer som er til 
rådighet, og at arbeidet med konsesjonssaker nå dokumenteres enda bedre enn før rapporten 
forelå. Det foreslås at kommunestyret tar vedlagte notat om dette til etterretning. 
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Fra: /O=EXCHANGELABS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=26F479BDE5B14C7DA635EAD89
0953377-BENEDIKTE V 

Sendt: 1. mars 2019 16:11 
Til: Rådmann Inger lysa 
Kopi: Kragerø kommune 
Emne: Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Boplikt i Kragerø - kontrollutvalget 
 
Hei! 
 
Kommunestyret vedtok i sitt møte 4.10.2018 sak 63/18 følgende: 
 
 
Kommunestyret tar rapporten fra forvaltningsrevisjonen Boplikt i Kragerø kommune til 
orientering og ber rådmannen følge opp anbefalingene og i dette arbeidet spesielt: 

- oppdatere delegasjonsreglementet, 
- dokumentere flere ledd i saksbehandlingen i konsesjonssaker, 
- sikre at vedtak i konsesjonssaker blir enklere å etterprøve, 
- sikre at konsesjonsvilkår for alle eiendommer regulert til boligformål blir overholdt. 

Rådmannen bes komme tilbake til kommunestyret i første kommunestyre i 2019 med en 
skriftlig plan for tiltak som settes i gang for å følge opp vedtak og rapportens anbefalinger. 
 
 
Vi kan ikke se at den vedtatte skriftlige planen har vært lagt frem for kommunestyret så langt 
i 2019. Kontrollutvalget har et ansvar etter forskrift om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner § 12 for å påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av 
rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp. 
 
Vi ber derfor om å få den vedtatte skriftlige planen tilsendt, og at kontrollutvalget får en 
orientering i saken i sitt møte 18.3.2019. Hvem vil være aktuell for å gi denne orienteringen i 
møtet?  
 
 
Med vennlig hilsen 
 

Benedikte Muruvik Vonen 

Rådgiver 
 

Temark 

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
Mobil: 90589043 
Epost: benedikte.vonen@temark.no 
Hjemmeside: www.temark.no 
 
Postboks 788 Stoa 
4809 Arendal 
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Kragerø kommune 
Serviceavdelingen 

 

Postadresse Besøksadresse   
Kragerø kommune 
Pb. 128 
3791 KRAGERØ 

Rådhusgata 5 
3770 KRAGERØ 
  

Telefon: +47 35986200 
 
Epost: post@kragero.kommune.no 

Bankgiro: 2655 01 43800 
Org.nr.: 963 946 902 

 

 
 

Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS 
Hellandtunet, Postboks 4 
3833 BØ I TELEMARK 
 
 
   

 

  

  
    
 
 
Deres ref. Vår ref.  Dato 

   17/02560-15  08.04.2019 

 

 
 
Melding om vedtak - Forvaltningsrevisjon - Boplikt   
 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 04.04.2019 sak 30/19 
 
Følgende vedtak ble fattet: 
 
Kommunestyrets vedtak  
 
Kommunestyret tar oppfølgingen av forvaltningsrevisjon for boplikt i Kragerø til orientering 
 
Kommunestyret mener det må gjøres mer for å sikre at konsesjonsvilkår for alle eiendommer med 
boplikt blir overholdt. 
 
Administrasjonen bes se på muligheten for å lage lokale forskrifter som skal sikre at boplikten 
opprettholdes. 
Kommunestyret får framlagt en vurdering i forhold til ressursbehov. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Wenke Wigemyr 
Konsulent 
91678070  
 
Brevet er godkjent elektronisk.  
 
 
 
Kopi til: Bygg og areal, Per Arstein, Rådhusgata 5, 3770 KRAGERØ 
 
 
 



19/19 Oppfølging av vedtak forvaltningsrevisjon Boplikt i Kragerø kommune - 17/02588-39 Oppfølging av vedtak forvaltningsrevisjon Boplikt i Kragerø kommune : TKR-rapport - Boplikt - Kragerø kommune

 

 

 
 

Boplikt 
Forvaltningsrevisjon - Kragerø kommune 
 
2018 :: 715  022



19/19 Oppfølging av vedtak forvaltningsrevisjon Boplikt i Kragerø kommune - 17/02588-39 Oppfølging av vedtak forvaltningsrevisjon Boplikt i Kragerø kommune : TKR-rapport - Boplikt - Kragerø kommune

Boplikt – Kragerø kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS      www.tekomrev.no  

i 

 
  



19/19 Oppfølging av vedtak forvaltningsrevisjon Boplikt i Kragerø kommune - 17/02588-39 Oppfølging av vedtak forvaltningsrevisjon Boplikt i Kragerø kommune : TKR-rapport - Boplikt - Kragerø kommune

Boplikt – Kragerø kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS      www.tekomrev.no  

ii 

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. 



19/19 Oppfølging av vedtak forvaltningsrevisjon Boplikt i Kragerø kommune - 17/02588-39 Oppfølging av vedtak forvaltningsrevisjon Boplikt i Kragerø kommune : TKR-rapport - Boplikt - Kragerø kommune

Boplikt – Kragerø kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS      www.tekomrev.no  

16 

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 

kommunen 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.  
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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 blir innsendt innen fristen, 

skal kommunen sette en frist for å søke konsesjon, jf. konsesjonsloven § 13 andre ledd. 

Dersom en søknad ikke blir 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 er 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 
 

Vedlegg 1: Høringsuttalelse fra administrasjonssjefen/rådmann 

Vedlegg 2: Revisjonskriterier 

Vedlegg 3: Metode og kvalitetssikring  
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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.  
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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. 19/03810-9 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Kragerø kontrollutvalg 06.05.2019 

 

 

 

   

 

 

Selvkost for byggesaker i Kragerø 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kragerø kontrollutvalg behandlet i sitt møte 18.3.2019 sak 9/19 Selvkost for byggesaker Kragerø. 

Utgangspunktet for saken 18.3.2019 var en artikkel i Kommunerevisoren nr. 2-19 som omhandlet 

selvkost for byggesaker. Oppdragsrevisor Marianne Rogn redegjorde i møtet 18.3.2019 for selvkost i 

Kragerø kommune sett fra revisors side og ut fra artikkelen i Kommunerevisoren, og svarte på spørsmål. 

Kontrollutvalget gjorde følgende vedtak i saken: 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering og ber om at rådmannen kommer og orienterer om dette 

fra kommunen sin side i neste møte. 

 

Saksopplysninger: 
Vedlagt følger et kort notat fra rådmannen vedr. selvkost på byggesaksområdet i Kragerø. Notatet er 

skrevet med bakgrunn i artikkelen fra Kommunerevisoren nr. 2-19 som var til drøfting i møtet 18.3.2019.  

 

Av notatet fremgår at selvkostområdet byggesak belastes for 5,15 årsverk i Kragerø, ut fra beregning og 

fordeling i forhold til gjennomsnittlig arbeidsmengde for avdelinger/stillinger. Fordelingen vurderes 

kontinuerlig og evalueres minst en gang i året. Avregning mellom inntekter fra byggesaksgebyrer og 

tjenestens totale kostnader skjer årlig, og overskudd tilføres selvkostfondet/underskudd dekkes ved å 

tilføre midler fra selvkostfondet. 

 

Notatet går så gjennom vurderinger omkring gebyrer og fordeling pr. sakstype, for å sikre samsvar 

mellom prising av tjenesten og kommunens ressursbruk for å produsere den. Justering av gebyrer på 

enkeltsaksnivå blir også drøftet, og justeringer av gebyrregulativet har medført redusert behov for 

enkeltvedtak om gebyrer i enkeltsaker. 

 

Selvkostfondets utvikling viser at det er svingninger i drift fra år til år, men at tallene som et gjennomsnitt 

over flere år viser et selvkostområde i bra balanse. 

 

For selvkostområdene plan og oppmåling viser notatet til større utfordringer enn for byggesak. 

Underskudd fra mange år tilbake er ikke inndekket. Rådmannen har derfor fremmet sak til 

kommunestyret om at fremførbart underskudd for disse selvkostfondene nedskrives og settes til null pr. 

31.12.2018. 
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Bygningssjef Per Arstein vil orientere i saken i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
For å sikre helheten i saken legges omtalt artikkel fra Kommunerevisoren og saksutskrift fra 18.3.2019 

ved saken, sammen med notatet fra rådmannen. 

 

Vedlegg:  

Selvkost byggesak 

Saksutskrift sak 9/19 Selvkost for byggesaker Kragerø 

Kommunerevisoren 2-19 Hva er selvkost for byggesaker 
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Notat vedr. selvkost byggesak 

Selvkost byggesak: 

Kragerø kommune har kommestyrevedtak på 100 % selvkostinndekking på 

byggesak: 

Det er årlige møter med kommunens konsulent for selvkost, EnviDanMomentum hvor 

det på høsten utarbeides selvkostbudsjett for kommende år. I januar/februar holdes 

tilsvarende møte hvor det gjennomføres etterkalkyle basert på tilgjengelige 

regnskapstall for det foregående år. 

I det etterfølgende redegjøres det kort for selvkostområdet byggesak på tre nivåer: 

1. Selvkost overordnet nivå: 

Det er pr. 30.04.19 følgende årsverk som lønnes på selvkostområdet byggesak i 

Kragerø kommune: 

4 stk 100 % stillinger for byggesaksbehandlere. 

50% av en stilling på Geodata fordi geodata utfører arbeidsoppgaver for byggesak. 

65,5% av bygningssjefens stilling for arbeidsoppgaver tilknyttet ansvarsområdet. 

Totalt belastes selvkostområdet byggesak lønnskostnader for 5,15 årsverk. 

Fordeling av lønnskostnader er beregnet og fordelt i forhold til gjennomsnittlig 

arbeidsmengde for avdelinger/stillinger. I dag vurder bygningssjefen at 

lønnsfordelingen gir et korrekt bilde i forhold til utført arbeid. Lønnsfordeling i forhold 

til arbeidsmengde/-fordeling vurderes kontinuerlig og evalueres årlig i forbindelse 

med budsjettarbeidet. Om nødvendig også utenom dette. 

I tillegg til lønnskostnader og direkte driftskostnader knyttet til årsverkene inngår 

overheadkostnad knyttet til disse stillingene i selvkostregnskapet. 

Inntektsgrunnlaget er byggesaksgebyrene, og avregning mellom gebyrinntekter og 

tjenestens totale kostnader avregnes årlig. Ved overskudd tilføres disse midlene 

selvkostfondet. Ved underskudd dekkes dette ved å tilføre midler fra selvkostfondet. 

 

2. Selvkost for den enkelte sakstype: 

Her er gebyrregulativet gjennomgått og vurdert ut fra estimert gjennomsnittlig 

tidsbruk for den enkelte sak. Dette må bli relativt generelle beregninger, men 

regulativet gjenspeiler nå dette i bedre grad enn tidligere. Av konkrete eksempler kan 

nevnes: 

Arealavhengige gebyrer: Arealavhengige gebyrer (betaling pr. m2 nytt areal) kan i 

en del tilfelle gjenspeile arbeidsmengde, og således være korrekte. Imidlertid øker 

ikke arbeidsmengden for kommunen lineært med byggenes størrelse. 

Arealavhengige gebyrer er derfor de siste årene justert slik at gebyrene for de største 

byggene ikke skal utfordre selvkostberegningene. 

Dispensasjoner: 

Her var situasjonen at dispensasjonssaker, spesielt i skjærgården, var for lavt priset, 

og ble subsidiert av andre byggesaker. Dispensasjonsgebyrene for denne sakstypen 
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ble derfor økt for noen år tilbake, og nå gjenspeiler gebyrene for 

byggesaksbehandling i strandsone med dispensasjoner fra byggeforbud og 

arealdisponering kostnadene kommunen har med disse sakene vesentlig bedre enn 

tidligere. 

Øvrige saker: 

Det er gjort tilsvarende vurderinger for andre sakstyper for å forbedre samsvaret 

mellom prising av tjenesten og kommunens ressursbruk for å produsere den. 

 

3. Selvkost for den enkelte sak: 

Justering av gebyrer på enkeltsaksnivå kan være utfordrende. Det må aksepteres en 

gjennomsnittsvurdering. Det er gjort enkeltvedtak om endret gebyrfastsetting i tilfeller 

hvor regulativet gir urimelig høye gebyrer, eksempelvis ved feltutbygging av flere like 

enheter. Slike vurderinger kan skje på kommunens eget initiativ eller ved at dette 

konkret vurderes ved henvendelser fra utbyggere. 

Etter justeringer av gebyrregulativet som nevnt foran er erfaringen at behovet for 

enkeltvedtak av gebyrer i enkeltsaker for å oppfylle forutsetningene for selvkost er 

redusert. 

 

Selvkostfondets utvikling: 

I årene fra 2011 til 2016 har det vært 5 år (2011, 2013, 2014, 2017 og 2018) hvor det 

har vært negativt driftsresultat . Det ble for disse årene hentet totalt kr. 2,4 mill. kr. fra 

selvkostfondet for å balansere driften. For årene 2012, 2015 og 2016 var det positivt 

driftsresultat. Det ble i disse årene tilført selvkostfondet kr. 2,6 mill. Pr. 31.12.2018 er 

det kr. 169.273,- innestående på selvkostfondet for byggesak 

Dette viser svingninger i drift fra år til år, men som et gjennomsnitt i disse årene viser 

tallene et selvkostområde i bra balanse. 

 

Selvkostområdene plan og oppmåling: 

Her har utfordringene vært noe større enn for byggesak. En har hatt underskudd fra 

mange år tilbake som ikke er inndekket. Rådmannen har derfor fremmet sak til 

kommunestyret om at fremførbart underskudd for disse selvkostfondene nedskrives 

og settes til null pr. 31.12.2018. 

Det har særlig i perioden 2012 - 2015 vært arbeidet med riktig fordeling av kostnader 

på disse selvkostområdene. Fra 2015 og fram til i dag har disse områdene gått 

tilnærmet i balanse. Vedtar kommunestyret foreslått nedskriving bør framtidig drift for 

disse selvkostområdene kunne skje etter forutsetningene for selvkost. 

25.04.2019/PA 
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Saksutskrift 
 

 

Arkivsak-dok.  19/03810-3 

Arkivkode  231  

Saksbehandler  Benedikte Muruvik Vonen 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 18.03.2019 9/19 

 

 

Selvkost for byggesaker Kragerø 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Forslag til vedtak legges frem i møtet. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

I fagbladet Kommunerevisoren nr. 2-2019 står det en artikkel som omhandler selvkost for 

byggesaker. Ut fra det som fremkommer her har leder bedt om å få en sak i kontrollutvalget om 

temaet. 

 

Saksopplysninger: 

Av plan- og bygningsloven fremkommer det at kommunen har anledning til å be om brukerbetaling 

for å dekke kostnader for saksbehandling og godkjenning av tjenester innen byggesak. Det skal 

imidlertid kun betales for selvkost, dvs. at gebyret ikke skal overstige kommunens faktiske utgifter. 

Dette omtales som selvkostprinsippet og defineres ofte slik (ref. vedlagt artikkel): 
- Selvkost er den totale kostnadsøkningen en kommune påføres ved å produsere en bestemt vare eller 

tjeneste. 

- Selvkost er den høyeste pris en kommune kan beregne seg for en tjeneste, og innebærer i 

alminnelighet at kommunen ikke kan tjene penger på gebyrlagte tjenester. 

- Det vil si at gebyrnivået maksimalt kan settes lik selvkost. 

- Brukere av tjenesten kan ikke belastes med kostnader som ikke kan relateres til den respektive 

selvkosttjenesten. 

- Kommunens anledning til å kreve brukerbetaling etter selvkostprinsippet er hjemlet i lov og forskrift 

for den enkelte selvkosttjeneste. 

 

Loven pålegger ikke kommunene at brukerbetaling skal gi full kostnadsdekning for 

byggesaksbehandlingen. Artikkelforfatteren viser til at dekningsgraden varierer sterkt mellom 

kommuner. For å få et innblikk i hvordan dekningsgraden er og regelverket tolkes i Kragerø 

kommune, er i første omgang Telemark kommunerevisjon IKS ved oppdragsrevisor Marianne Rogn 
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forespurt om å orientere i denne saken. På grunn av at regnskapsrevisor er midt i revisjonen av 

årsoppgjøret for 2018, vil det i denne omgang være snakk om en enkel orientering fra revisors side. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Det kan være aktuelt å be om en orientering fra rådmannen i tillegg innen dette temaet, men det lot 

seg dessverre ikke gjøre til dette møtet. Kontrollutvalget kan derfor vurdere behovet for dette ved 

behandlingen av saken. Det kan også være aktuelt å be revisjonen om ytterligere orienteringer i 

etterkant. Sekretariatet vil derfor legge frem forslag til vedtak i møtet basert på orienteringen fra 

revisor og utvalgets behandling av saken. 

 
Vedlegg:  

Kommunerevisoren 2-2019 Hva er selvkost for byggesaker 

 

Kragerø kontrollutvalg har behandlet saken i møte 18.03.2019 sak 9/19 

 

Møtebehandling 

Oppdragsrevisor Marianne Rogn redegjorde for selvkost i Kragerø kommune sett fra revisors side 

og ut fra artikkel i Kommunerevisoren, og svarte på spørsmål.  

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering og ber om at rådmannen kommer og orienterer om 

dette fra kommunen sin side i neste møte. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering og ber om at rådmannen kommer og orienterer om 

dette fra kommunen sin side i neste møte. 

 
 

 

RETT UTSKRIFT 

DATO 20.mars.2019 
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Arkivsak-dok. 18/12803-8 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Kragerø kontrollutvalg 06.05.2019 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging av sak om kommunal registrering av psykisk 

utviklingshemmede og grunnlag for kompensasjon fra staten 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 10.12.2018 sak 41/18 Kommunal registrering av psykisk 

utviklingshemmede og grunnlag for kompensasjon fra staten – Kragerø. Kommunalsjef helse- og 

omsorgstjenester Alv Dag Brandal redegjorde for kommunens registrering av psykisk utviklingshemmede 

og svarte på spørsmål. Rådmannen var da i gang med en kvalitetssikring av oversikten. 

 

Brandal viste til at rådmannen har brukt konsulentselskapet Sødermann AS til å informere om ordningen i 

organisasjonen, og ikke til å «lete etter» nye personer som kunne ha aktuell diagnose. Kontrollutvalget ble 

opplyst om at gjeldende avtale med Sødermann AS ville utgå automatisk ved neste rapportering av 

psykisk utviklingshemmede skulle skje i april 2019. Følgende vedtak ble fattet: 

Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget ber om en ny orientering i forbindelse med kommunens 

rapportering våren 2019. 

 

Saksopplysninger: 
Kommunalsjef Alv Dag Brandal lovet å komme tilbake til kontrollutvalget med resultatet av kommunens 

kontroll/gjennomgang av dokumentasjonen som ligger til grunn for rapportering av antall personer med 

aktuell diagnose, og han vil redegjøre i saken i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget har gjennom disse sakene gjort det som er naturlig for å undersøke om det kunne være 

feilrapporteringer av psykisk utviklingshemmede i Kragerø kommune. Saken var en oppfølging av den 

såkalte «Tolga-saken» i 2018. 
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Arkivsak-dok. 19/09418-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Kragerø kontrollutvalg 06.05.2019 

 

 

 

   

 

 

Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan 

for forvaltningsrevisjon 2020-2023 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kragerø kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og 

virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-3 fra Telemark kommunerevisjon 

IKS. Analysen forventes levert i løpet av våren 2020. Det forventes at både avtroppende og nytt 

kontrollutvalg blir sterkt involvert i analyseprosessen. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Ny kommunelov, som trer i kraft ved konstituering av nytt kommunestyre i Kragerø i oktober 2019, sier 

følgende om forvaltningsrevisjon (§ 23-3): 

 

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak. 

 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at 

kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal 

gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av 

kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og virksomheten i kommunens eller fylkeskommunens 

selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 

forvaltningsrevisjon. 

 

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan delegere til 

kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 

 

Saksopplysninger: 
Vi nærmer oss slutten av inneværende valgperiode, og det er på tide å tenke fremover mot ny valgperiode. 

For å sikre at kompetansen til det avtroppende kontrollutvalget blir tatt vare på i overgangen til ny periode 

og nytt utvalg, er det naturlig at revisjonen allerede nå får bestillingen av ny analyse av kommunens 

virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper. Det vil i tråd med fastsatt møte- og arbeidsplan for 

Kragerø kontrollutvalg 2019 bli satt opp en egen sak i møtet i september 2019 der kontrollutvalget kan gi 

sine vurderinger av hvilke områder som kan være relevant å undersøke nærmere for vurdere om det kan 

være behov for forvaltningsrevisjon. 
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Det er imidlertid viktig å merke seg at det er det nye kontrollutvalget valgt på konstituerende møte i 

kommunestyret i oktober 2019 som skal legge frem Plan for forvaltningsrevisjon for det nye 

kommunestyret. Det er derfor ikke meningen at risiko- og vesentlighetsvurderingen skal ferdigstilles før 

også det nye kontrollutvalget har vært sterkt involvert i analyseprosessen. Det skal skje gjennom vinteren 

2019-våren 2020. En grundig analyseprosess er nødvendig for å gjøre de beste prioriteringene av hvilke 

områder kontrollutvalget mener det er viktigst å gjennomføre forvaltningsrevisjoner på. 

 

Det er nytt i ny kommunelov at det skal lages en felles plan for forvaltningsrevisjoner som gjelder både 

egen virksomhet og kommunens selskaper. Dette er gjort for at kontrollen av kommunale tjenester skal 

behandles likt uansett om kommunen løser oppgavene innen egen organisasjon eller gjennom et selskap. 

Det er også nytt at kravet om risiko- og vesentlighetsanalyse fremgår av lovteksten og ikke som før i 

forskrift om kontrollutvalg. Risiko- og vesentlighetsanalysen er det som i tidligere forskrift ble kalt 

overordnet analyse. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Saken er ment som et startpunkt for arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderingen. 

Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres av revisjonen, men loven sier ikke noe om hvem som skal 

gjennomføre analysen. Denne bestillingen vil dermed være avklarende i forhold til revisjonen i forhold til 

dette. 
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Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan 

for eierskapskontroll 20120-2023 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kragerø kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens eierskap i tråd med ny 

kommunelov § 23-4 fra Telemark kommunerevisjon IKS. Analyse forventes levert i løpet av våren 2020. 

Det forventes at både avtroppende og nytt kontrollutvalg blir involvert i analyseprosessen. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Ny kommunelov, som trer i kraft ved konstituering av nytt kommunestyre i Kragerø i oktober 2019, sier 

følgende om eierskapskontroll (§ 23-4) 

 

Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens 

eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og 

anerkjente prinsipper for eierstyring. 

 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at 

kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som skal 

gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens og 

fylkeskommunens eierskap. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er 

størst behov for eierskapskontroll. 

 

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan delegere til 

kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 

 

Saksopplysninger: 
Vi nærmer oss slutten av inneværende valgperiode, og det er på tide å tenke fremover mot ny valgperiode. 

For å sikre at kompetansen til det avtroppende kontrollutvalget blir tatt vare på i overgangen til ny periode 

og nytt utvalg, er det naturlig at revisjonen allerede nå får bestillingen av ny analyse av kommunens 

eierskap. Det vil i tråd med fastsatt møte- og arbeidsplan for Kragerø kontrollutvalg 2019 bli satt opp en 

egen sak i møtet i september 2019 der kontrollutvalget kan gi sine vurderinger av hvilke selskaper som 

kan være relevant å undersøke nærmere for vurdere om det kan være behov for eierskapskontroll. 

 

Det er imidlertid viktig å merke seg at det er det nye kontrollutvalget valgt på konstituerende møte i 

kommunestyret i oktober 2019 som skal legge frem Plan for eierskapskontroll for det nye kommunestyret. 
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Det er derfor ikke meningen at risiko- og vesentlighetsvurderingen skal ferdigstilles før også det nye 

kontrollutvalget har vært involvert i analyseprosessen. Det skal skje gjennom vinteren 2019-våren 2020. 

En grundig analyseprosess er nødvendig for å gjøre de beste prioriteringene av hvilke selskaper 

kontrollutvalget mener det er viktigst å gjennomføre eierskapskontroller i. 

 

Det er nytt i ny kommunelov at det skal lages en egen plan for eierskapskontroller løsrevet fra behovet for 

forvaltningsrevisjon i selskap. Det er også nytt at kravet om risiko- og vesentlighetsanalyse fremgår av 

lovteksten og ikke som før i forskrift om kontrollutvalg. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Saken er ment som et startpunkt for arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens 

eierskap. Loven fastsetter at det er revisjonen som skal gjennomføre eierskapskontroller, men den sier 

ikke noe om hvem som skal gjennomføre den bakenforliggende risiko- og vesentlighetsvurderingen. 

Dette bestillingen vil dermed være avklarende i forhold til revisjonen i forhold til dette. 
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Orientering om etablering av Vestfold og Telemark revisjon IKS 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kragerø kontrollutvalg tar informasjonen om etablering av Vestfold og Telemark revisjon IKS til 

orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Orientering fra Telemark kommunerevisjon IKS om etablering av Vestfold og Telemark revisjon IKS, til 

kontrollutvalg i ikke sammenslåingskommuner. 

 

Saksopplysninger: 
Vestfold kommunerevisjon (§27 samarbeid) har ansvar for revisjonen av Vestfold fylkeskommune, 

Horten, Tønsberg, Sandefjord, Holmestrand, Re og Færder kommuner. Telemark kommunerevisjon IKS 

har ansvar for revisjonen av Telemark fylkeskommune og alle kommunene i fylket samt Larvik 

kommune. 

 

Kommune- og regionreformen påvirker kommunerevisjonsselskapene ved at det blir færre oppdrag for 

det enkelte revisjonsselskap. Videre har kommunerevisjonsselskapene i de senere årene vært gjennom 

betydelig rasjonalisering og effektivisering. Disse to forholdene medfører et behov for å samle ressursene 

for fortsatt å kunne levere gode revisjonstjenester til eierne og opprettholde sterke og gode fagmiljøer. 

Det ble derfor i 2018 gjennomført en utredning for mulig sammenslåing av kommunerevisjonsselskapene 

i Vestfold og Telemark. Utredningen ble avlagt 22. august 2018. I løpet av utredningsfasen ble 

det avholdt flere møter i et arbeidsutvalg sammensatt av styremedlemmer fra begge selskapene samt de 

daglige lederne. Prosessen har vært redegjort for i representantskapsmøter gjennom 2018 i Telemark 

kommunerevisjon IKS og i styremøter i Vestfold kommunerevisjon. Det har også vært orientert om 

utredningen i kontrollutvalgsmøter og i Temarks høstkonferanse 2018. Utredningen ble presentert i 

eiermøter i Vestfold 23.11.2018 og i Telemark 19.11.2018. Forslaget til sammenslåing ble positivt mottatt 

av eierrepresentantene i begge fylkene. 

 

Hovedkonklusjonene i utredningen er: 

- Det etableres et nytt IKS med selskapsnavn Vestfold og Telemark revisjon IKS. 

- Eierfordelingen baseres på en modell hvor 1/3 av andelene fordeles likt på deltakerne og 2/3 

vektes etter folketall og fylkeskommunens eierandel settes til det dobbelte av den største 

kommunen. 
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- Deltakerne skal ikke ha innskuddsplikt i det nye selskapet. Selskapet sikres egenkapital ved at 

egenkapitalen i Vestfold kommunerevisjon og Telemark kommunerevisjon IKS pr. 31.12.2019 

overføres det nye selskapet som annen innskutt egenkapital. 

- Dagens kontorstruktur med kontorer i Skien, Horten og Bø opprettholdes. 

- Ansatte overføres til nytt selskap etter reglene om virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven. 

- Dagens enheter avvikles. 

 

Det er ønskelig at det nye selskapet er operativt fra 1.1.2020. For at det skal være mulig, må selskapet 

etableres og registreres i 2019. Selskapsavtaler/endring i selskapsavtaler for IKS må vedtas av 

kommunestyret/fylkestinget selv. Dette gir noen utfordringer på grunn av fylkes- og 

kommunesammenslåinger. For det første er ikke kommunestyre/fylkesting i de nye kommunene/ 

fylkeskommunen konstituert før mot slutten av 2019. For det andre må selskapsavtalen endres per 

1.1.2020 mht. angivelse av deltakere og ansvarsdel som følge av kommunesammenslåinger.  

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i et brev til Aust-Agder fylkeskommune 29. januar 2019 

åpnet for at det skal være mulig å vedta endring i selskapsavtalen før grenseendringer faktisk trer i kraft.  

Deltakerkommunene i et IKS kan derfor velge om endringer i selskapsavtalen skal vedtas før eller etter 

iverksettelsen av en grenseendring eller sammenslåing. Dersom selskapsavtalen endres før 

grenseendringen eller sammenslåingen gjennomføres, vil for eksempel endringen i selskapsavtalen kunne 

tre i kraft samme dato som grenseendringen eller sammenslåingen iverksettes. Men dette må altså vedtas 

av kommunestyrene selv – enten av det «gamle» eller det «nye» – og ikke av fellesnemda.  

 

Med utgangspunkt i departementets forståelse og av forenklingshensyn legges det derfor fram to 

selskapsavtaler til vedtak samtidig, en som gjelder fra stiftelse og fram til 31. desember 2019 og en som 

trer i kraft samtidig med at sammenslåingen iverksettes 1. januar 2020: 

- En selskapsavtale som gjelder fra stiftelse og frem til 31. desember 2019. Den viser eierskapet 

basert på kommune- og fylkesstruktur og med kommunenummer som gjelder i 2019. 

(Eierandelene er fordelt mellom de sammenslående enhetene basert på folketall slik at den 

sammenslåtte kommunen/fylkets eierandel tilsvarer eierandelen i den endelige avtale gjeldende 

fra 1. januar 2020.) 

- En selskapsavtale som skal gjelde fra og med 1. januar 2020. Den viser eierskapet basert på 

kommune- og fylkesstruktur og med kommunenummer som gjelder fra og med 2020.  

 

Fylkene og kommunene i Vestfold og Telemark inviteres til å fatte følgende vedtak:  

1. Fylkeskommunen/kommunen tegner seg som deltaker i Vestfold og Telemark revisjon IKS med 

en eierandel som fremgår av § 4 i utkast til selskapsavtale gjeldende fram til 31.12.2019.  

2. Fylkestinget/kommunestyret vedtar selskapsavtale som gjelder fra stiftelse og frem til 31. 

desember 2019. 

3. Fylkestinget/kommunestyret vedtar selskapsavtale som gjelder fra og med 1. januar 2020. 

4. Fylkestinget/kommunestyret velger representant med varamedlemmer til selskapets 

representantskap. Disse representantenes valgperiode vil vare frem til de nye fylkestinget/ 

kommunestyret er konstituert og har gjort nye valg av representanter høsten 2019.  

 

Kontrollutvalget skal kun ta stilling til informasjonen om etablering av Vestfold og Telemark Revisjon 

IKS under henvisning til revisjonsforskriftens § 18 første ledd: 

- Ved sammenslutning av revisjonsselskaper fortsetter det sammensluttede selskap de 

revisjonsoppdrag som selskapene før sammenslutningen hadde for revisjonspliktige etter denne 

forskrift. 

Det kreves ikke nye vedtak om valg av revisor ved overføringen av revisjonsoppdragene til Vestfold og 

Telemark revisjon IKS. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet tar utgangspunkt i at kontrollutvalget kun kan ta informasjonen til orientering og ikke 

trenger realitetsbehandle danningen av det nye revisjonsselskapet. 
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Orienteringer fra revisor 6.5.2019 

 

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 6.5.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
 

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

a. 04.04.2019: 

i. RS 7/19 Statusrapport 2019 Økonomi 

ii. RS 8/19 Vedtak – Lovlighetskontroll – leiekontrakt – 

kommuneadministrasjonens lokaler 

iii. PS 29/19 Årsmelding 2018 Kragerø kontrollutvalg 

iv. PS 30/19 Forvaltningsrevisjon Boplikt i Kragerø kommune – Oppfølging av 

revisjonsrapportens anbefalinger 

2. Årsrapport og årsregnskap 2018 Skatteoppkreveren i Kragerø 

3. Henvendelse fra Kragerø Næringsforening vedr. Kragerø kommunes rammeavtaler for innkjøp 

4. KS Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll 

5. Vårkonferanse Temark 26.4.2019 i Arendal 

6. Markering av avslutning av arbeidet for dagens kontrollutvalg – hvor og når 

7. Neste møte 

 

 

 

Vedlegg:  

Årsrapport 2018 Skatteoppkreveren i Kragerø 

Årsregnskap 2018 Skatteoppkreveren i Kragerø 

Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Kragerø 

Gjennomgang av rammeavtaler i Kragerø kommune 

Rammeavtaler i Kragerø kommune 

Konkurransegrunnlag – Rammeavtale for innleie av maskiner, lastebiler og personell 2014-2017 

Konkurransegrunnlag – Rammeavtale for innleie av maskiner, lastebiler og personell 2018— 

Kst 2018-11-08 Kragerø – en næringsvennlig kommune – med vedlegg 

KS Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll 
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Vår dato Din/Deres dato Saksbehandler   
15.02.2019  

    
Anne Grete Simonsen 

  800 80 000 Din/Deres referanse Telefon 

  91696357 

 
 Skatteetaten.no 

  
Org.nr Vår referanse Postadresse   
974761076 2019/5252402 Postboks 9200 Grønland 

    0134 OSLO 

Kommunestyret i Kragerø kommune 
Postboks 128 
3791 Kragerø  
 
 
 

 

 

Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren for Kragerø 
kommune 

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere" 
av 8. april 2014. 
 
Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at 
skattekontoret:  

 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål 
 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater  
 utfører kontroll av skatteoppkreveren 

 
Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og 
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for skattekontorets kontroll av 
skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 16. mai 2018. 
 
Formålet med kontrollen er å avklare: 

 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål  
 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar 

med gjeldende regelverk  
 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende 

regelverk 
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk 

 

2. Om skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverkontoret omfatter kommunene Kragerø og Drangedal. 
 
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter: 

Antall årsverk 2018 Antall årsverk 2017 Antall årsverk 2016 
4,3 3,1 3,1 

 
Antall årsverk i 2017 og 2016 er for Skatteoppkreveren i Kragerø kommune før sammenslåing med 
Skatteoppkreveren i Drangedal kommune. 
 
Antall årsverk i 2018 inkluderer 0,9 årsverk disponert av Arbeidsgiverkontrollen i Grenland for Kragerø og 
Drangedal kommuner. 
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3. Måloppnåelse 
Skatte- og avgiftsinngang 
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2019. 
Skattekontoret har mottatt det innen fastsatt frist.  
 
Årsregnskapet for Kragerø kommune viser per 31. desember 2018 en endelig skatte- og avgiftsinngang1 til 
fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) og videresending plassering 
mellom kommuner på kr 1 077 351 407 og utestående restanser2 på kr 65 765 064, herav berostilte krav 
på kr 54 000.  
 
Innkrevingsresultater 
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2018 for Kragerø kommune.  
 

 Resultatkrav 
2018 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav 
2018 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav 
2017 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav for 

regionen 2018 
(i %) 

Restskatt personlige skattytere 2016 95,00 95,70 95,80 96,38 

Forskuddstrekk 2017  99,90 99,73 99,97 99,94 

Forskuddsskatt personlige skattytere 2017 99,20 99,25 99,49 99,22 

Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2017 99,90 99,85 100,00 99,95 

Restskatt upersonlige skattytere 2016 98,50 99,47 99,53 98,84 

Arbeidsgiveravgift 2017 99,50 99,62 99,82 99,84 
 
 
Resultater for arbeidsgiverkontrollen 
Skatteoppkreveren for Kragerø kommune er tilsluttet Arbeidsgiverkontrollen i Grenland. 
 
Resultater for den interkommunale kontrollordningen per 31. desember 2018 viser følgende i henhold til 
skatteoppkreverens resultatrapportering: 
 

Antall 
arbeidsgivere i  
kontrollordningen 

Minstekrav 
antall kontroller 
(5 % av 
arbeidsgiverne) 

Antall utførte 
kontroller i 
2018 

Utført kontroll 
2018 (i %) 

Utført kontroll  
2017 (i %) 

Utført kontroll 
2018 region (i 
%) 

4472 224 226 5,1 3,6 4,8 
 
Arbeidsgiverkontrollen i Grenland har også deltatt i ulike kontrollsamarbeid og aksjoner sammen med 
Skatteetaten, blant annet mot arbeidslivskriminalitet (Akrim). Arbeidsgiverkontrollen er svært viktig for 
arbeidet mot Akrim og svart økonomi. Tverretatlige samarbeid gir gode effekter i arbeidet mot Akrim, og 
dette har vært en arbeidsform som har vært prioritert også i 2018. Dette er et område som i dag ikke har 
direkte styringsparameter, men et stort engasjement og prioritering fra skatteoppkrever har vært og er viktig 
for de gode resultatene som satsingen gir. 
 

 
 
1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene 
2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav 
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4. Skattekontorets kontroll av skatteoppkreveren 
Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne i regionen utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for 
kontroll av områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver 
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.  
 
Skattekontoret har for 2018 utført kontorkontroller av skatteoppkreveren for området skatteregnskap. 
 
Skattekontoret har i 2018 også gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreveren for områdene 
skatteregnskap og innkreving avholdt 1. og 2. oktober 2018. Rapport er sendt skatteoppkreveren  
31. oktober 2018. Skatteoppkrever har gitt tilbakemelding på rapporten 15. november 2018.  
 
Skatteoppkrevers overordnede internkontroll 
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede 
interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.  
 
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap 
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at regnskapsføringen, 
rapporteringen og avleggelsen av årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk 
og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret. 
 
Skatte- og avgiftsinnkreving  
Gjennom kontrollene som skattekontoret har gjennomført, har vi gitt følgende pålegg: 
 

 Skatteoppkrever har fått pålegg om å avskrive alle krav det ikke lenger er rettslig adgang til å gjøre 
gjeldende. 

 
Skatteoppkrever opplyser i sin tilbakemelding at krav som er nevnt i rapporten er blitt avskrevet. 
 

 Skatteoppkrever har fått pålegg om å følge tvangsfullbyrdelseslovens bestemmelser om 
verdsetting av formuesgoder ved utleggspant. 

 
Skatteoppkrever opplyser i sin tilbakemelding at de tar pålegget til etterretning og vil foreta en 
verdivurdering av formuesgoder fremover. 
 
Ut over gitte pålegg anser vi at utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene i det alt 
vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk. 
 

5. Skattekontorets oppfølging av skatteoppkreveren 
Skattekontoret har vært i dialog med skatteoppkrever om resultatkrav og det er avholdt dialogmøte  
2. februar 2018 i Skien, hvor det ble gitt mulighet for innspill.  
 
Det er gjennomført styringssamtale med skatteoppkrever i Kragerø 9. august og Drangedal 7.augsut 2018. 
Temaene i samtalen har vært resultatkravoppnåelse, faglig tilbakemeldinger på arbeidet med internkontroll, 
arbeidsgiverkontroll, innkreving og skatteregnskap, prioriterte områder i styringsbrevet, samlinger og kurs, 
samt informasjon fra skatteoppkrever om ressurssituasjon, kompetanse og endringer på kontoret. 
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Med hilsen 

Ingvill Helstad 
avdelingsdirektør 
Innkreving, oppfølging skatteoppkrevere 
Skatteetaten 
 Elisabeth Gylder Vingereid 
  
 

 
 
 
For ettertiden kan spørsmål til Skatteetaten om oppfølging av skatteoppkreverne rettes til:  

 oppfolging-skatteoppkrever@skatteetaten.no for skatteregnskaps- og innkrevingsområdet 
 SKOstyringAGK@skatteetaten.no for arbeidsgiverkontrollområdet 

 
 
 
Kopi til: 
Skatteoppkreveren for Kragerø kommune    
Kontrollutvalget for Kragerø kommune    
Rådmann/administrasjonssjef for Kragerø kommune    
Riksrevisjonen    
    

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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Fra: Janna Pihl - Kragerø Næringsforening (KNF) <janna@kragero-nf.no> 
Sendt: 29. april 2019 14:10 
Til: Benedikte Vonen 
Kopi: iver.juel@kragero.kommune.no; Iver Albert Juel 
Emne: Gjennomgang av rammeavtaler Kragerø kommune 
Vedlegg: Brev til kontrollutvalget.pdf; Vedlegg 1.pdf; Vedlegg 2.pdf; 18_00951-

64Melding om vedtak -  Kragerø - En næringsvennlig kommune med 
vedlegg.pdf 

 
Til Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS v/ Benedikte Vonen 
 
På vegne av en medlemsbedrift ønsker vi en gjennomgang av Kragerø kommunes rammeavtaler og 
praktisering av disse.  
Vedlagt finner dere brev fra bedriften med en rekke spørsmål og forhold de mener ikke stemmer 
med konkurransegrunnlag og inngåtte rammeavtaler. Det er også lagt ved eksempler på det de 
mener er avvik.  
 
Bedriften stiller seg til disposisjon for spørsmål og møte hvis kontrollutvalget ønsker det.  
 
Hensikten med forespørsel om gjennomgang er at vi ønsker forutsigbarhet og rettferdighet.  
Loven om offentlige anskaffelser skal sikre best mulig utnyttelse av offentlige ressurser, da er det 
viktig at flest mulig bedrifter er med å konkurrerer om de anbudene som blir lagt ut. Hvis 
næringslivet opplever avvik fra inngåtte avtal uten at relevant dokumentasjon foreligger på årsaken 
til avvik, vil bedriftene miste tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.  
Det er viktig at både næringslivet og kommunens innkjøper innehar kompetanse på avtalene og 
innholdet i disse. Ved å lese vedlagt brev og eksempler på avvik kan det virke som om det i noen 
tilfeller inngåtte avtaler ikke blir fulgt. Hvis dette stemmer ønsker vi en forklaring på årsaken til dette.  
 
Vi viser også til nylig vedtak 18_00951-64 Kragerø – En næringsvennlig kommune  
På side 20 i vedlegget kan man lese om Kommunens roller som leverandørutvikler.  
Dette vedtaket bekrefter at kommunestyret ønsker å være en god leverandørutvikler, dette 
understrekes videre ved at man nylig har vedtatt Retningslinjer og veileder for kommunale innkjøp i 
Kragerø. 
 
Vi håper at en gjennomgang av rutiner, rammeavtaler og praktisering av disse ytterligere vil heve 
kompetansen på den viktige rollen kommunen har som innkjøper.  
 
 

 
Med vennlig hilsen 

Janna Pihl  

Kragerø Næringsforening 

Daglig leder 

Tlf. +47 957 28 934 | janna@kragero-nf.no 
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Kragerø kommune 
Serviceavdelingen 

 

Postadresse Besøksadresse   
Kragerø kommune 
Pb. 128 
3791 KRAGERØ 

Rådhusgata 5 
3770 KRAGERØ 
  

Telefon: +47 35986200 
 
Epost: post@kragero.kommune.no 

Bankgiro: 2655 01 43800 
Org.nr.: 963 946 902 

 

 
 

Kragerø Næringsforening 
P. A. Heuchsgate 24 
3770 KRAGERØ 
 
 
   

 

  

  
    
 
 
Deres ref. Vår ref.  Dato 

   18/00951-64  09.11.2018 

 

 
 
Melding om vedtak -  Kragerø - En næringsvennlig kommune  
 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 08.11.2018 sak 83/18 
 
Følgende vedtak ble fattet: 
 
Kommunestyrets vedtak  
 

1. Kommunestyret vedtar planutkastet: «Kragerø – En næringsvennlig kommune».   
Dokumentets handlingsplan, jf. kap. 9, representerer forpliktende satsingsområder i det 
kommunale næringsarbeidet i perioden 2019-2020. 

 
2. Ansvaret for gjennomføringen av handlingsplanen tilligger rådmannen. 

Regelmessige statusevalueringer skal bidra til å sikre at vedtatte aktiviteter blir gjennomført 
og gir ønsket effekt.  
Statusgjennomgangene innebærer også muligheter for rådmannen til fordele ansvar for nye 
aktuelle aktiviteter. 

 
3. Informasjon om framdriften i arbeidet, herunder status når det gjelder forbedringstiltakene, 

fremmes som egen sak til behandling i formannskapet en gang per år. Utkast til 
evalueringssak drøftes med næringslivet i kommunen, representert ved Kragerø 
Næringsforening, før saken fremmes til behandling.  

 
4. Det skal være status oppdateringer til FSK som næringsutvalg minst hver annen måned, for å 

kunne ha oversikt over arbeidet og sette trykk der det til enhver tid er behov. Satsningsområdene 
er viktig for å kunne være en attraktiv kommune å drive samt etablere næring.   

 
 

Satsingsområdet Kragerø - En næringsvennlig kommune er initiert av styret for 
Omstillingsprogrammet. Satsingsområdet inngår som et av flere elementer i pågående 
omstillingsarbeid. Styret for omstillingsprogrammet holdes derfor fortløpende orientert om 
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den videre utviklingen innenfor satsingsområdet.  
 
 
Vedlegg:  Saksutskrift 
 Kragerø – en næringsvennlig kommune, Plan 
 
 
 
For alle sakens dokumenter, henvises det til Kragerø kommunes hjemmeside: 
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/kragero/Meetings/Details/1031202?agendaItemId=217656 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Jorunn Tisjø 
Konsulent 
35986231  
 
Brevet er godkjent elektronisk.  
 
 

 
 
 
Antall vedlegg: 2  
 

Mottakere: Visit i Telemark, Caroline Laurhammer 
Telemark fylkeskommune, Audun Mogen 
Rådmannsnivå, Geir Helge Lia, Pb. 128, 3791 KRAGERØ 
Vekst i Grenland, Uniongata 18, 3732 SKIEN 
Kragerø Næringsforening, P. A. Heuchsgate 24, 3770 KRAGERØ 
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Kragerø kommune 
 

 

  side 1 av 8 

Saksutskrift 

Arkivsak-dok.  18/00951-58 
 
Saksbehandler Bjørn Hagen 
 
 
 
 

Kragerø - En næringsvennlig kommune-saksfremlegg 

 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Omstillingsstyret 18.10.2018 20/18 

2 Formannskapet 30.10.2018 59/18 

3 Kommunestyret 08.11.2018 83/18 

 
 
Omstillingsstyret har behandlet saken i møte 18.10.2018 sak 20/18 
 
Møtebehandling 
Delprosjektleder Bjørn Hagen holdt en kort redegjøring for prosessen rundt utarbeidelse av 
fremlagt planutkast. Hagen presiserte samtidig at dokumentet vil være gjenstand for politisk 
behandling og at styret måtte være forberedt på enderinger innholdsmessig. Det ble videre 
spurt fra styret om hva som var nytt i fremlagt planutkast og hvordan handlingsplanen skulle 
følges opp. Hagen kommenterte at mange elementer i planutkastet er godt kjent, det som nå 
er nytt er at det er satt i system og dokumentert. Vedr. oppfølging av handlingsplanen vil det 
bli fremmet en egen sak i formannskapet (årlig) som gir en tilbakemelding på status og 
resultater.  
 
 
Votering 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
 
Omstillingsstyrets vedtak/innstilling  
 

1. Kommunestyret vedtar planutkastet: «Kragerø – En næringsvennlig kommune».   
Dokumentets handlingsplan, jf. kap. 9, representerer forpliktende 
satsingsområder i det kommunale næringsarbeidet i perioden 2019-2020. 

 
2. Ansvaret for gjennomføringen av handlingsplanen tilligger rådmannen. 

Regelmessige statusevalueringer skal bidra til å sikre at vedtatte aktiviteter blir 
gjennomført og gir ønsket effekt.  
Statusgjennomgangene innebærer også muligheter for rådmannen til fordele 
ansvar for nye aktuelle aktiviteter. 

 
3. Informasjon om framdriften i arbeidet, herunder status når det gjelder 

forbedringstiltakene, fremmes som egen sak til behandling i formannskapet en 
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gang per år. Utkast til evalueringssak drøftes med næringslivet i kommunen, 
representert ved Kragerø Næringsforening, før saken fremmes til behandling.  

 
Satsingsområdet Kragerø - En næringsvennlig kommune er initiert av styret for 
Omstillingsprogrammet. Satsingsområdet inngår som et av flere elementer i 
pågående omstillingsarbeid. Styret for omstillingsprogrammet holdes derfor 
fortløpende orientert om den videre utviklingen innenfor satsingsområdet.  

 
 
 

 
Formannskapet har behandlet saken i møte 30.10.2018 sak 59/18 
 
Møtebehandling 
Grunde Knudsen (U) 
Ønsker at Formannskapet skal ha tettere oppfølging, og mer fokus på arbeidet som ligger 
foran oss- som kommunens næringsutvalg – være synlige og tilgjengelige!  
 
Henriette Fluer Vikre (Frp) 
Varsler at Frp kan komme med endringsforslag til kommunestyrets behandling av saken 
 
Reidar Skoglund (H) 
Halvering av antall formannskapsmøter og dobling av møtegodtgjøring – ber om 
halvdagsmøter i Formannskapet hvor man har tid til å være nærings- og økonomiutvalg 
 
Ordfører påpekte at formannskapet selv har vedtatt både møteplan, delegasjonsreglement 
og møtegodtgjørelse. 
 
 
Votering 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 
 
Formannskapets vedtak/innstilling  
 

1. Kommunestyret vedtar planutkastet: «Kragerø – En næringsvennlig 
kommune».   

Dokumentets handlingsplan, jf. kap. 9, representerer forpliktende 
satsingsområder i det kommunale næringsarbeidet i perioden 2019-2020. 

 
2. Ansvaret for gjennomføringen av handlingsplanen tilligger rådmannen. 

Regelmessige statusevalueringer skal bidra til å sikre at vedtatte aktiviteter blir 
gjennomført og gir ønsket effekt.  
Statusgjennomgangene innebærer også muligheter for rådmannen til fordele 
ansvar for nye aktuelle aktiviteter. 

 
3. Informasjon om framdriften i arbeidet, herunder status når det gjelder 

forbedringstiltakene, fremmes som egen sak til behandling i formannskapet en 
gang per år. Utkast til evalueringssak drøftes med næringslivet i kommunen, 
representert ved Kragerø Næringsforening, før saken fremmes til behandling.  
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Satsingsområdet Kragerø - En næringsvennlig kommune er initiert av styret for 
Omstillingsprogrammet. Satsingsområdet inngår som et av flere elementer i 
pågående omstillingsarbeid. Styret for omstillingsprogrammet holdes derfor 
fortløpende orientert om den videre utviklingen innenfor satsingsområdet.  

 
 
 

 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 08.11.2018 sak 83/18 
 
Møtebehandling 
Grunde Knudsen fremmet følgende forslag til vedtak: 

1. Rådmannens innstilling  

 
2. Ansvaret ligger fortsatt i en prosjekt organisering. Dette for å ha stort trykk og fokus 

på viktige oppgaver knyttet til styrking av punktene i handlingsplanen.  

 
3. Det skal være status oppdateringer til FSK som næringsutvalg minst hver annen 

måned, for å kunne ha oversikt over arbeidet og sette trykk der det til enhver tid er 

behov. Satsningsområdene er viktig for å kunne være en attraktiv kommune å drive 

samt etablere næring.   

 
Henriette Fluer Vikre fremmet følgende tillegg på rådmannens innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar planutkastet: «Kragerø – En næringsvennlig kommune». 
Dokumentets handlingsplan, jf. kap. 9, representerer forpliktende satsingsområder i det 
kommunale næringsarbeidet i perioden 2019-2020. 
 
3. Informasjon om framdriften i arbeidet, herunder status når det gjelder 
forbedringstiltakene, fremmes som egen sak til behandling i formannskapet en gang 
per år. Utkast til evalueringssak drøftes med næringslivet i kommunen, representert 
ved Kragerø Næringsforening, før saken fremmes til behandling. 
Satsingsområdet Kragerø - En næringsvennlig kommune er initiert av styret for 
Omstillingsprogrammet. Satsingsområdet inngår som et av flere elementer i pågående 
omstillingsarbeid. Styret for omstillingsprogrammet holdes derfor fortløpende orientert 
om den videre utviklingen innenfor satsingsområde 
 
4.Det skal være status oppdateringer til FSK som næringsutvalg minst hver annen måned, 
for å kunne ha oversikt over arbeidet og sette trykk der det til enhver tid er behov. 
Satsningsområdene er viktig for å kunne være en attraktiv kommune å drive samt etablere 
næring.   
  
 
Pkt 2 i rådmannens innstilling 2. Ansvaret for gjennomføringen av handlingsplanen tilligger 
rådmannen. 
Regelmessige statusevalueringer skal bidra til å sikre at vedtatte aktiviteter blir 
gjennomført og gir ønsket effekt. 
Statusgjennomgangene innebærer også muligheter for rådmannen til fordele ansvar for nye 
aktuelle aktiviteter. 
settes opp mot forslag Ansvaret ligger fortsatt i en prosjekt organisering. Dette for å ha stort 
trykk og fokus på viktige oppgaver knyttet til styrking av punktene i handlingsplanen. 
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Votering 
Rådmannens punkt 1 enstemmig vedtatt 
 
Rådmannens punkt 3 enstemmig vedtatt 
 
Fluer Vikres forslag til nytt punkt 4 vedtatt med 18 stemmer 
 
 
Rådmannens punkt 2 ble satt opp mot Fluer Vikres forsalg til punkt 2, Rådmannens punkt 2 
vedtatt med 29 stemmer mot 6 avgitt for Fluer Vikres forslag til punkt 2 
 
Kommunestyrets vedtak  
 

1. Kommunestyret vedtar planutkastet: «Kragerø – En næringsvennlig 
kommune».   

Dokumentets handlingsplan, jf. kap. 9, representerer forpliktende 
satsingsområder i det kommunale næringsarbeidet i perioden 2019-2020. 

 
2. Ansvaret for gjennomføringen av handlingsplanen tilligger rådmannen. 

Regelmessige statusevalueringer skal bidra til å sikre at vedtatte aktiviteter blir 
gjennomført og gir ønsket effekt.  
Statusgjennomgangene innebærer også muligheter for rådmannen til fordele 
ansvar for nye aktuelle aktiviteter. 

 
3. Informasjon om framdriften i arbeidet, herunder status når det gjelder 

forbedringstiltakene, fremmes som egen sak til behandling i formannskapet en 
gang per år. Utkast til evalueringssak drøftes med næringslivet i kommunen, 
representert ved Kragerø Næringsforening, før saken fremmes til behandling.  

 
4. Det skal være status oppdateringer til FSK som næringsutvalg minst hver annen 

måned, for å kunne ha oversikt over arbeidet og sette trykk der det til enhver tid er 
behov. Satsningsområdene er viktig for å kunne være en attraktiv kommune å drive 
samt etablere næring.   

 
 

Satsingsområdet Kragerø - En næringsvennlig kommune er initiert av styret for 
Omstillingsprogrammet. Satsingsområdet inngår som et av flere elementer i 
pågående omstillingsarbeid. Styret for omstillingsprogrammet holdes derfor 
fortløpende orientert om den videre utviklingen innenfor satsingsområdet.  
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Rådmannens innstilling: 
 

1. Kommunestyret vedtar planutkastet: «Kragerø – En næringsvennlig kommune».   
Dokumentets handlingsplan, jf. kap. 9, representerer forpliktende 
satsingsområder i det kommunale næringsarbeidet i perioden 2019-2020. 

 
2. Ansvaret for gjennomføringen av handlingsplanen tilligger rådmannen. 

Regelmessige statusevalueringer skal bidra til å sikre at vedtatte aktiviteter blir 
gjennomført og gir ønsket effekt.  
Statusgjennomgangene innebærer også muligheter for rådmannen til fordele 
ansvar for nye aktuelle aktiviteter. 

 
3. Informasjon om framdriften i arbeidet, herunder status når det gjelder 

forbedringstiltakene, fremmes som egen sak til behandling i formannskapet en 
gang per år. Utkast til evalueringssak drøftes med næringslivet i kommunen, 
representert ved Kragerø Næringsforening, før saken fremmes til behandling.  

 
Satsingsområdet Kragerø - En næringsvennlig kommune er initiert av styret for 
Omstillingsprogrammet. Satsingsområdet inngår som et av flere elementer i 
pågående omstillingsarbeid. Styret for omstillingsprogrammet holdes derfor 
fortløpende orientert om den videre utviklingen innenfor satsingsområdet.  

 
 

 
Særutskrift av saken med kommunestyrets vedtak ekspederes til: 

 Styret for Omstillingsprogrammet ved fungerende programleder Geir Lia: 
geir.h.lia@kragero.kommune.no  

 Kragerø Næringsforening ved daglig leder Janna Pihl: janna@kragero-nf.no  

 Vekst i Grenland IKS ved daglig leder Hanne Gro Haugland: gro@vig.no  

 Visit Telemark ved reiselivsdirektør Caroline Laurhammer: 
caroline@visittelemark.no  

 Telemark fylkeskommune team næring og innovasjon ved teamleder Audun 
Mogen: audun.mogen@t-fk.no  

 
 
Vedlegg:  

 Plandokumentet: «Kragerø – En næringsvennlig kommune». 
 

 
 
Bakgrunn for saken: 
Store strukturelle endringer i næringslivet kombinert med befolkningsutfordringer 
medførte at Kragerø kommune, etter søknad til Telemark fylkeskommune, ble 
innvilget omstillings- status i 2017. Hovedmålet er å sikre, skape og utvikle 100 
arbeidsplasser i Kragerø i løpet av 6 år. Dette for å erstatte tapte arbeidsplasser i 
kommunen.  
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Kommunestyret har vedtatt en egen omstillingsplan for perioden 2017 - 2022.  
og oppnevnt et eget styre med et særlig ansvar for gjennomføringen av 
omstillingsprogrammet. Det er tidligere besluttet at programmet skal vie følgende 
satsingsområder særlig oppmerksomhet: 
 
o Reiseliv 

o Industri og håndverk 

o Bostedskommunen 

o Næringslivskommunen 

Planen som nå fremmes til behandling er avgrenset til å omfatte satsingsområdet  

«Næringslivskommunen».  Styret for omstillingsprogrammet har tidligere, gjennom en 

egen forprosjektplan gitt følgende føringer for hva det her skal arbeides med: 

 

1. Utvikling en tydelig næringspolitikk med fokus på: 

o Innholdet i næringstjenestene 

o Møteplasser mellom næringsliv og kommune 

o Næringsvennlig arealplanlegging 

o Kommunens roller som leverandørutvikler 

 

2. Utvikling av kommunens service- og veilederrolle der det blant annet fokuseres 

på: 

o En proaktiv og mulighetsorientert organisasjonskultur i møte mellom næringsliv, 

næringsapparat og kommune. 

 

Planutkastet fremmes til behandling i kommunestyret etter forutgående drøftinger i 

omstillingsstyret og formannskapet. Slik behandling anses nødvending for å sikre at 

innholdet i dokumentet er i samsvar med omstillingsstyrets «bestilling». 

Formannskapets rolle som kommunens næringsutvalg tilsier behandling i dette 

organet før sluttbehandling finner sted i kommunestyret.  

 
Referanser i saken: 
Mer utfyllende informasjon om bakgrunnen for og innholdet i pågående 
omstillingsarbeid er å finne ved å følge lenken: Omstillingsprogrammet i Kragerø 
kommune  
 
 
Saksfremstilling: 
Vedlagte plandokument inneholder alle relevante saksopplysninger. En har funnet 
det unødvendig å gjenta disse opplysningene i saksframlegget.  
 
Planen redegjør imidlertid ikke for involveringen av næringslivet i prosessen som har 
ført fram til dokumentet som nå foreligger. Kommunestyret gjøres derfor særskilt 
oppmerksom på at planen, med beskrivelse av forbedringsområder og tiltak, er et 
resultat av brede involveringsprosesser gjennomført forsommeren 2018.  
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På nevnte tidspunkt ble det avholdt arbeidsmøter ledet av representanter for 
konsulentfirmaet PricewaterhouseCoopers (PwC). Næringsforeningen, andre lokale 
næringslivsrepresentanter, Vekst i Grenland, Telemark fylkeskommune, Skagerrak 
Sparebank, leder av omstillingsprogrammet og ulike kommunale fagpersoner bidro i 
drøftingene som her fant sted.  
 
Utkast til plan er forelagt Kragerø Næringsforening og Vekst i Grenland til 
gjennomlesning og uttalelse. Denne kvalitetssikringen medførte noen 
tilbakemeldinger som langt på vei er hensyntatt i det endelige dokumentet.  
 
Planutkastet inneholder konkrete tiltaksforslag når det gjelder:  

 Innholdet i næringstjenestene. 

 Møteplasser mellom næringsliv og kommune. 
 
Tiltakene på ovennevnte områder kan iverksettes uten ytterligere forberedelser 
dersom kommunestyret sin tilslutning til forslagene.  
 
Rådmannen har initiert forbedringsarbeid også på øvrige satsingsområder: 

 Næringsvennlig arealplanlegging 

 Kommunens roller som leverandørutvikler 

 Utvikling av kommunens service- og veilederrolle 
 

Realisering av tiltak på disse områdene fordrer ytterligere forberedende arbeid i regi 
av administrasjonen. Her nevnes: 
 
1. I tidsintervallet dags dato - sommeren 2019 planlegges det arbeidet med 

satsingsområdet «Næringsvennlig arealplanlegging».  I august 2019 vil 
næringsforeningen, hovedutvalg for plan bygg og miljø, hovedutvalg for samfunn 
og formannskapet bli informert om resultatene av arbeidet som er gjennomført. 

 
2. Knyttet til satsingsområdet «Kommunens rolle som leverandørutvikler» opplyses 

det følgende: Felles opplæring, for formannskapets medlemmer og administrativ 
ledelse,  i Lov om offentlige anskaffelser ble gjennomført den 25.september 2018. 
I perioden nov. 2018 primo 2019 planlegges det utarbeidet et lokalt 
innkjøpsreglement som regulerer anskaffelser som ikke er omfattet av 
rammeavtaler i regi av GKI og anskaffelser under terskelverdien for kunngjøring i 
DOFFIN-databasen.  
Reglementet skal, innenfor rammene av gjeldende lovverk, legge til rette for 
lokale tilbydere.  

 
3. Rutiner og prosedyrer for samhandlingen mellom kommunen og næringslivet, jf. 

satsingsområdet «Utvikling av kommunens service- og veilederrolle», planlegges 
utarbeidet og skriftliggjort i løpet av januar mnd. 2019.  
Hovedutvalg for plan bygg og miljø, hovedutvalg for samfunn, Kragerø 
Næringsforening og formannskapet informeres på nevnte tidspunkt om 
endringene som er gjort. 
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Rådmannens vurdering: 
Det er rådmannens vurdering at innholdet i planutkast er i henhold til de føringer som 
omstillingsstyret ga for satsingsområdet: Kragerø – En næringsvennlig kommune. 
Kommunestyret anbefales å gi sin tilslutning til planen. 
  
Arbeidet med satsingsområdet Næringslivskommunen har så langt vært organisert 
som prosjekt etter PLP-metoden (prosjektlederprosessen).  
Prosjektarbeidet har vært drevet fram av en egen prosjektorganisasjon. Planutkastet 
som nå foreligger er å anse som forprosjektets sluttprodukt. 
 
Prosjektorganiseringen har representert en hensiktsmessig arbeidsform i forstudie- 
og forprosjektfasen.  
 
Det er rådmannens vurdering at den videre realiseringen av foreslåtte 
forbedringstiltak - hovedprosjektet - med fordel kan gjennomføres «i linjen» uten at 
arbeidet prosjektorganisers. Det legges her vekt på at rutineendringer og arbeid med 
serviceholdninger ligger innenfor Rådmannens delegerte ansvarsområde.  
Fravær av prosjektorganisering vil ikke påvirke framdriften i forbedringsarbeidet. 
Gjennom regelmessige rapporteringer til formannskapet, styret for 
omstillingsprogrammet og styret for Kragerø Næringsforening vil en opprettholde 
«trykk» i arbeidet. 

 
 
 RETT UTSKRIFT 
DATO 9.november.2018 
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Kragerø - En næringsvennlig kommune 

   «Ja hvis vi kan, nei hvis vi må» 
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1. Mål for næringsarbeidet. 
Næringslivsutvikling er nødvendig for å realisere kommunens visjon: «Trivsel og vekst».  
Kommunen er ansvarlig for å sikre at nye og eksisterende bedrifter får gode utviklingsbetingelser i 
Kragerø. Hovedmålsettingen for kommunens næringsarbeid sammenfattes slik:  
Kommunens næringsarbeid skal styrke næringsgrunnlaget i Kragerø  gjennom å  bidra til å opprettholde 
eksisterende og etablere nye lønnsomme arbeidsplasser. Kommune har ambisjoner om økt antall 
arbeidsplasser, på et nivå som minst svarer til landsgjennomsnittet. 
Målsettingen er ytterligere spisset/konkretisert i Omstillingsprogrammet hvor det heter:  
«Hovedmålet er å bidra til å skape 100 nye/sikre eksisterende arbeidsplasser i Kragerø i løpet av 6 år.»  

Telemark fylkeskommune har etter søknad innvilget Kragerø status som omstillingskommune.  
Dette innebærer en særskilt satsing på å skape flere arbeidsplasser. I løpet av 6 år er målet å sikre, skape 
og utvikle 100 arbeidsplasser. Mer utfyllende informasjon om dette er å finne under omtalen av 
Omstillingsprosjektet og i omstillingsprogrammets dokumenter. 

 

2. Referanser til andre planer/dokumenter. 
Premisser og målsettinger for Kragerø kommunes næringsarbeid i er nedfelt i følgende planer/ 
dokumenter: 
 
Gjeldende kommuneplan for Kragerø kommune 

Strategisk næringsplan for Vekst i Grenland 

Øvrige styrende dokumenter for Vekst i Grenland    

Strategisk utviklingsanalyse for Kragerø kommune    

Omstillingsprogrammets dokumenter 

Innovasjon Norge - Næringsvennlig kommune 

 

3. Bakgrunnen for arbeidet. 
Kragerø har opplevd store endringer i næringslivet som følge av bortfall av viktige arbeidsplasser. I følge 
SSB har det i perioden 2008 til 2015 vært en vesentlig nedgang i sysselsettingen i Kragerø, fra 4761 til 
4076 personer. Med bakgrunn i forholdene beskrevet ovenfor, er det behov for et målrettet arbeid med å 
tilrettelegge for næringsutvikling i kommunen. Utfordringene omtalt ovenfor er bakgrunn for kommunens 
omstillingsstatus. Kommunen mottar statlige omstillingsmidler i en periode på tre år med virkning fra og 
med 1.1.2017. Det er forventninger om at omstillingsperioden vil bli utvidet med ytterligere 3 år. 
 
Omstillingsarbeidet som gjennomføres i Kragerø skal ikke preges av problemfokus. Ønsket utvikling, 
både når det gjelder arbeidsplasser og befolkning, oppnås best ved å fokusere på de positive muligheter 
og fortrinn kommunen har.  

Strategisk utviklingsanalyse for Kragerø kommune, jf. rapport datert 22. februar 2017, beskriver 
kommunen: 
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o I et regionalt perspektiv 
o Komparative fortrinn for næringsutvikling i Kragerø, 
o Utviklingsmuligheter knyttet til eksisterende næringsliv  
o Kommunens rolle som tilrettelegger for næringslivsvekst.       

Utviklingsanalysen trekker frem følgende anbefalte satsingsområder: 

o Reiseliv 
o Industri og håndverk 
o Bostedskommunen 
o Næringslivskommunen 

Foreliggende dokument er avgrenset til å omhandle satsingsområdet Næringslivskommunen. Området er 
nærmere beskrevet i  forprosjektplan - Næringsvennlig kommune. Det er her forutsatt at foreliggende 
dokument skal beskrive følgende forhold: 

1. Utvikling av en tydelig næringspolitikk med fokus på: 
o Innholdet i næringstjenestene 
o Møteplasser mellom næringsliv og kommune 
o Næringsvennlig arealplanlegging 
o Kommunens roller som leverandørutvikler 

 
2. Utvikling av kommunens service- og veilederrolle der det blant annet fokuseres på 
o En proaktiv og mulighetsorientert organisasjonskultur i møte mellom næringsliv, næringsapparat og 

kommune (“Ja hvis vi kan, og nei hvis vi må”). 
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4. Utvikling av en tydelig næringspolitikk. 
 

 4.1 Innholdet i de kommunale næringstjenestene. 
Det er behov for en samlet oversikt over kommunens næringsarbeid som gjøres tilgjengelig på 
kommunens nettside. Den seinere tids organisatoriske endringer i næringsapparatet underbygger dette 
behovet.  Nedenstående beskrivelse representerer et forsøk på å ivareta informasjonsbehovet. 
 
4.2 Ansvaret for næringsarbeidet. 
Formannskapet ivaretar funksjonen som næringsutvalg og har det politiske ansvaret for dette prioriterte 
arbeidsområdet. Formannskapet/næringsutvalget er av kommunestyret delegert myndighet til å behandle 
enkeltsøknader om økonomiske tilskudd fra næringsfondet.  
Det daglige operative ansvaret for næringsarbeidet er delegert til Rådmannen.   

 

4.3 Det kommunale næringsapparatet. 
Kommunens næringsapparat består av følgende elementer: 
 
Kommunens næringsrådgiver: Næringsrådgiveren har den daglige kontakten med de næringsdrivende og 
næringsorganisasjonene. Næringssaker som skal fremmes til politisk og administrativ behandling 
saksbehandles av næringsrådgiveren på vegne av Rådmannen.  
Kontakten med Vekst i Grenland (ViG) går også gjennom næringsrådgiveren. Gjennom samarbeidet med 
ViG kan kommunen tilby lokal etablererveiledning, og veiledning på et høyere nivå via industri- 
inkubatoren Proventia. 
 
Vekst i Grenland IKS (ViG): Selskapet er etablert og eies av Kragerø og de øvrige grenlandskommunene. 
ViG er vårt felles næringsutviklingsapparat på regionalt nivå. 
Selskapet arbeider med saker av felles interesse for eierkommunene opp mot nasjonale og regionale 
myndigheter, virkemiddelaktører, interesseorganisasjoner og ideelle organisasjoner.  
VIG arbeider for å gjøre regionen mer synlig og attraktiv.  
Næringsoppgaver som gjelder den enkelte kommune håndteres fortrinnsvis lokalt, men kan «løftes inn» 
på ViG-arenaen når dette er av felles interesse for regionen. 
ViG ved etablerertjenesten er regelmessig tilstede i Kragerø. Selskapet har løpende dialog med 
Næringsforeningen, og deltar på møter i formannskapet og kommunestyret når regionale næringssaker 
står på dagsorden. Kommunens næringsrådgiver deltar på regelmessige møter i regi av ViG og ivaretar 
her kommunens interesser. 
 

4.3 Omstillingsorganisasjonens oppgaver.  
Kragerø kommune er, av Telemark fylkeskommune, innvilget omstillingsstatus. Dette innebærer en 
særskilt satsing på å skape flere arbeidsplasser. Omstillingsarbeidet ledes av et eget styre, valgt av 
kommunestyret, med ordfører som styreleder.  
Leder for omstillingsprogrammet, programleder, har det daglige ansvar for å iverksette de 
aktivitetene/tiltakene som styret vedtar.  Programleder samarbeider tett med kommunens 
næringsrådgiver og Kragerø Næringsforening. 
 
Behovet for målrettet og systematisk arbeid for å tilrettelegge for næringsutvikling i kommunen er søkt 
ivaretatt gjennom en egen omstillingsplan som begrunner og prioriterer hvordan omstillingsmidlene som 
er stilt til rådighet skal brukes. Omstillingsmidlene skal benyttes til næringsprosjekter med 
vekstambisjoner, og skal fortrinnsvis anvendes til planlegging og undersøkelser, ikke til ordinær drift. 
Dette er de fire vedtatte satsingsområdene: 
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1. Reiseliv og opplevelsesnæring 
2. Innovasjon og utvikling i eksisterende næringsliv – industri, bygg og anlegg 
3. Bostedskommunen 
4. Næringsattraktivitet 

 
 

4.4 Kragerø Næringsforening (KNF). 
KNF er en felles interesseorganisasjon for alle næringsdrivende i hele Kragerø kommune.  
Kommunen bidrar økonomisk til driften av foreningen, og har forpliktet seg til at foreningen skal være en 
prioritert samarbeidspartner i næringsarbeidet. KNF ønsker å gjennomføre tiltak som styrker utviklingen 
av næringslivet i hele Kragerø gjennom å:  
 
 Synliggjøre, markedsføre og formidle informasjon om medlemmenes produkter og tjenester gjennom 

felles nettsider, ulike arrangementer og andre tiltak  
 Samarbeide med det offentlige om å utvikle overordnet næringspolitikk og skape en offensiv strategi 

for å utvikle næringslivet i Kragerø slik at Kragerø blir en av landets mest moderne og attraktive 
kommuner å drive næring i, besøke, leve og bo i.  

 Initiere og drive konkrete prosjekter og tiltak innenfor foreningens formål  
 Arbeide for at både helårsbefolkningen og turister bruker lokale tilbud og tjenester   
 Være næringslivets kontakt-, hørings- og samarbeidsorgan mot kommunens politiske og 

administrative organer og arbeide for rammebetingelser til beste for alle deler av næringslivet i 
kommunen.  

  
 

4.5 Ulike virkemidler. 
Gründer - etablerertjenester:  
Kommunen tilbyr førstelinje etablerertjeneste lokalt i Kragerø gjennom ViG. Tilbudet gis i form av 
individuell veiledning eller felles kurs. Behov for tilbud utover det lokale førstelinjetilbudet formidles, i 
samarbeid med ViG, mot industrikubatoren Proventia.  
Kragerø kommune følger opp og videreutvikler lokale startopp- /næringshageinitiativ (Kragerø Cowork). 
Videre følger en opp lokale tiltak og aktiviteter i regi av Ungt Entreprenørskap Telemark. 
 
Økonomiske virkemidler: 
 
Kommunalt næringsfond: Midlene skal benyttes til å styrke nyetablering, innovasjon og næringsutvikling 
i kommunen. For å kvalifisere til støtte fra næringsfondet skal søker sannsynliggjøre at planlagt tiltak vil 
føre til nye arbeidsplasser eller økning i antall eksiterende arbeidsplasser.  
 
Investmar AS: Privat næringsfond eid av Skagerrak Sparebank hvor formålet er å stimulere til økt 
lønnsomhet og etablering av varige arbeidsplasser gjennom nyskapning, knoppskyting, 
kompetanseheving og andre utviklingstiltak. Alle type næringer i regionen Vestmar kan søke, men 
kompetansebaserte bedrifter/miljøer og arbeidsplasser er prioritert sammen med destinasjonsutvikling. 
For ytterligger informasjon og søknadsveidledning er kommunens næringsrådgiver fondets 
kontaktperson: Geir Lia Mob. 993 66 166 e-post: geir.h.lia@kragero.kommune.no  
 
Regionale og nasjonale offentlige virkemidler: Virksomheter i Kragerø er også kvalifisert til å søke 
regionale og nasjonale offentlige virkemidler. For ytterligere informasjon og avklaring er det 
hensiktsmessig å ta kontakt med kommunens næringsrådgiver eller VIG.  
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4.6 Andre samarbeidspartnere. 
Næringsrådgiveren formidler kontakt med disse. 
 
Telemark Fylkeskommune: Fylkeskommunen har som oppgave å lede og koordinere utviklingen av ny 
næringsvirksomhet i fylket, samt legge til rette for besøk og bosetting. 
 
 Samarbeid med kommuner og næringsliv 
 Rådgivningsapparat med etablererkontor, næringshager og inkubatorer 
 Strategiske, regionale planer for nyskaping og næringsutvikling, og for reiseliv og opplevelser 
 Støtte til næringsutvikling, direkte (Telemark Utviklingsfond og regionale utviklingsmidler) eller 

gjennom Innovasjon Norge 
 Satsing på entreprenørskap, etablererkontorer og elevbedrifter for ungdom 
 Satsing på utdanning og kompetanseheving 
 
Innovasjon Norge: Bistår etablerere, og personer som allerede driver virksomhet i Telemark, med 
finansiering, rådgivning og en rekke tjenester som gjør det mulig å bygge en bedre bedrift, eller satse i 
nye markeder med varer og tjenester.   
 
Proventia: Er en industriinkubator innen SIVA-systemet og skal hjelpe gründere og idehavere med å 
kommersialisere nye unike forretningsideer. Inkubatoren gir idehaver tilgang på støttetjenester, kontorer, 
kompetanse, nettverk, investorer og fysisk infrastruktur. Proventia holder til på Herøya Industripark og i 
Notodden Næringspark. 
  
Visit Telemark: Visit Telemark er den naturlige samarbeidspartneren for reiselivsaktørene og 
destinasjonene i Telemark. Gjennom felles markedsførings- og salgstiltak i det norske og prioriterte 
utenlandske markeder presenteres Telemark som et spennende og attraktivt feriested. 
Kragerø kommune ble fullverdig medlem i Visit Telemark i 2018.  
 
Kragerø Cowork: Et arbeidsfellesskap for små bedrifter, gründere, pendlere og turister.  
Målsetningen er å leie ut kontorplasser i attraktive og spennende lokaler for sammen å skape et innovativt 
og drivende gründermiljø i Kragerø. Kragerø Cowork er knyttet til Telemark Næringshage og 
industriinkubatoren Proventia. Kragerø Cowork ønsker å bygge en lokal møteplass og arena for 
næringsutvikling og verdiskaping. Det samarbeides tett med lokalt næringsliv og kommunen.  
 
Ungt Entreprenørskap Telemark (UET): Arbeidet består i å fremme entreprenørskapskultur i grunnskole, 
videregående skole og høyere utdanning i Telemark. UET er en selvstendig, ideell forening som er en del 
av et nasjonalt og internasjonalt nettverk. Målet er å bygge entreprenørskapskompetanse hos barn og unge 
i Telemark i samarbeid med utdanningssystemet og næringslivet. UET har samarbeidsavtale med Kragerø 
kommune.  
 
Opplæringskontoret for bygg og mekaniske fag: Kontoret er ansvarlig for lærlingeordingen på vegne av 
en rekke bedrifter i Kragerø (ca. 40 stk). Virksomheten er viktig for å få sikre ungdom tilgang på 
lærlingeplasser og lokale virksomheter tilgang til lokal arbeidskraft.  
 
Kragerø ressurs- og kompetansesenter: Virksomheten, som er en nyetablert enhet ved Kragerø 
videregående skole, har som formål å drive med kurs, sertifiseringer og fagbrevutdanning for skolens 
elever, næringslivet og offentlig sektor.   Behovet for tettere kontakt mellom videregående skole og lokalt 
næringsliv var drivende kraft bak etableringen.  
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Kragerø videregående skole: Eneste lokale videregående skole med utdanningstilbud innen 
studiespesialisering, teknologifag, bygg- og anleggsfag, helse- og oppvekstfag, idrettsfag, tilpasset 
opplæring og innovasjonsfag (nytt tilbud fra og med skoleåret 2018/19). 
 
Kragerø Læringssenter: Kragerø Læringssenter er en kommunal utdanningsinstitusjon med undervisning 
for voksne på alle nivåer, herunder: Grunnskole, studiekompetanse, høyskolestudier og 
norskundervisning for fremmedspråklige.  
  
 

4.7 Kontaktinformasjon. 
Kragerø kommune Ordfører Jone Blikra 

E-post: jone.blikra@kragero.kommune.no 
Mobiltelefon 924 62 989 
 

Kragerø kommune Rådmann Inger Lysa 
E-post: inger.lysa@kragero.kommune.no 
Mobiltelefon 913 77 571 
 

Kragerø kommune Næringsrådgiver Geir Lia 
E-post: geir.h.lia@kragero.kommune.no 
Mobiltelefon 993 66 166 
 

Kragerø næringsforening (KNF) Styreleder Jan Petter Abrahamsen 
E-post: jan-petter.abrahamsen@no.abb.com 
Mobiltelefon 917 40 788 
 

Kragerø næringsforening (KNF) Daglig leder Janna Pihl  
E-post: janna@kragero-nf.no 
 

ViG 
Telemark fylkeskommune 
Innovasjon Norge 
Kragerø Cowork 
            + 
Kommunens øvrige samarbeidspartnere 

Næringsrådgiver Geir Lia  
geir.h.lia@kragero.kommune.no 
Mobiltelefon 993 66 166 
formidler gjerne kontakt med disse. 
 

 

5. Næringsvennlig arealplanlegging. 
Gjennomførte prosesser, med deltakelse fra næringslivet og kommunale virksomheter har avdekket et 
potensial for en mer næringsvennlig arealplanlegging gjennom å fokusere på følgende satsingsområder: 

Satsingsområder 
 

Konkretisering  av satsingsområdene 

 
Tilgjengelige næringsarealer 

 
Rådmannen ved kommunalsjef samfunn skal til enhver tid ha en 
oppdatert oversikt over beholdningen av arealreserver, herunder: 

 Oversikt over regulerte og tilrettelagte arealreserver  
 Oversikt over beholdningen av langsiktige arealer (er å 

finne kommuneplanens arealdel). 
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Satsingsområder 
 

Konkretisering  av satsingsområdene 

 Oversikt over ledige kontorlokaler – offentlige og private. 
Oversikten utarbeides og ajourholdes i samarbeid med 
Næringsforeningen. 
 

Rådmannen ved kommunalsjef samfunn utarbeider 
 Strategi for tilrettelegging av nye næringsarealer 
 En egen arealstrategi for reiselivet 
 Arealguide basert på ovenstående 

 
Informasjon Rådmannen ved kommunalsjef samfunn har et særlig ansvar for å 

promotere Arealguiden og bidra til å holde denne oppdatert. 
Guiden skal være tilgjengelig på eller via kommunens nettsider for 
næring, sammen med kontaktinformasjon til: Næringsrådgiver, 
bygningssjef, ansvarlig planlegger. 
 
Internett og sosiale medier skal aktivt brukes som 
informasjonskanal. 
 
Informasjon om søknadsprosess, arealplaner til høring mm skal 
kommuniseres i Kragerø næringsforenings møter og felles 
møteplasser i tillegg til elektronisk distribusjon. 
 
 

Rutiner Rådmannen ved kommunalsjef samfunn er ansvarlig for at 
følgende rutiner utarbeides og at disse etterleves.  
Rutinene gjøres tilgjengelig på kommunens nettside under fanen 
næring: 
 

- Skjematisk oversikt over saksgang, krav og ressurser ved 
reguleringsplan. 

- Beskrivelse av rutiner for interne samordningsmøter 
mellom bygg- areal, næringsrådgiver og VIG. 

- Rutinebeskrivelse for etablering i tilgjengelige/regulerte 
arealer. 

- Rutiner for etablering på «nye» arealer. 
- Rutiner for tidlig avklaring av KU-krav og 

utbyggingsavtale. 
- Rutiner for tett oppfølging i planfasen. 
- Rutiner for felles, nettbasert dokumentarkiv. 
- Rutiner også for effektiv byggesaksbehandling/parallell 

saksbehandling. 
- Rutine for forenklet saksgang ved behov for tilpasning i 

allerede tilrettelagte/regulerte arealer. 
- Rutine for parallell saksgang f.eks. reguleringsplan og 

byggesøknad. 
 

             Inkludert: 
- Avklaringsmøter i tidlig fase. 
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Satsingsområder 
 

Konkretisering  av satsingsområdene 

- Avklare m/reg. myndigheter i tidlig fase (nye arealer). 
- Krav til plankonsulent. 

 
Ressurser Stor arbeidsmengde skal ikke forsinke planprosessen. 

Det skal aktivt jobbes med å få tiltakshavere til å søke også på høst 
og vinter (insitamenter er prioritet, raskere saksgang, tilgang på 
veiledning i prosessen). 

 

6. Kragerø kommune som leverandørutvikler. 
Kommunale innkjøp/anskaffelser gjennomføres i samsvar med regler gitt i Lov om offentlige anskaffelser 
med tilhørende forskrifter. Kragerø kommunes etiske retningslinjer gir også føringer på området.  
Formålet med lov- og regelverket er å sikre best mulig utnyttelse av offentlige ressurser, og bidra til at 
kommunen opptrer med integritet slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en 
samfunnstjenlig måte. 
 
Leverandørene i markedet likebehandlers. Det skal ikke forekomme ulovlig diskriminering, heller ikke på 
bakgrunn av lokal tilhørighet.  Kommunen gjennomfører konkurranser/ anskaffelser basert på objektive 
tildelingskriterier som er relevante for den konkrete tjenesten/varen som skal anskaffes. 
 
Kragerø kommune ønsker at lokale næringsvirksomheter skal kunne konkurrere om og forhåpentligvis 
oppnå kommunale leveranser. Innenfor rammene av gjeldende lovverk, det eksisterer et handlingsrom, 
ønsker kommunen å tilrettelegge konkurranser slik at også lokale/mindre aktører har reelle muligheter til 
å delta og oppnå leveranser. 
 
Lokal tilrettelegging finner sted på ulike måter og stadier av konkurransen, avhengig av type anskaffelse 
og verdien av denne. Allerede i planleggingen av den enkelte konkurranse vil kommunen foreta en 
vurdering av mulighetene for lokal deltakelse, og hvilke tilretteleggingstiltak dette evt. fordrer. 
Aktuelle tilretteleggingstiltak er: 
 
 
Virkemiddel  Aktuelle lokale tilpasninger 

 
Forhåndsavklaring 

              og 
      Informasjon 

Kragerø kommune kan gå i dialog med markedet/leverandører i forkant av en 
anskaffelser. Dette for å få innspill og kunnskap om det som skal anskaffes. 
Anskaffelsesforskriften har av pedagogiske hensyn, åpnet for dette: 
  
«1) Oppdragsgiveren kan gjennomføre markedsundersøkelser for å forberede 
anskaffelsen og gi informasjon til leverandørene om sine planer og behov. 
(2) Oppdragsgiveren kan søke eller motta råd fra uavhengige eksperter, 
myndigheter, leverandører eller andre markedsaktører. Rådene kan brukes i 
planleggingen og gjennomføringen av anskaffelsen. Forutsetningen er at 
rådene ikke har konkurransevridende effekt eller fører til brudd på 
likebehandlingsprinsippet». 
 
Når dialog som nevnt ovenfor finner sted vil en fortsatt måte passe på 
likebehandlingsprinsippet og ikke ulovlig favorisere lokale leverandører. 
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Virkemiddel  Aktuelle lokale tilpasninger 
 
 
Kommunen kan på et tidlig tidspunkt informere om sitt kommende behov for 
anskaffelser. Dette for å gi alle leverandører, også lokale, bedre grunnlag for å 
forberede deltakelse i anbudskonkurransen. Gjennomføring av konkurranser i 
god tid før levering skal påbegynnes gir mindre leverandører bedre 
forutberegnelighet. 
 
Forutgående uforpliktende informasjon kan gis på en av følgende måter:  
 Ved veiledende kunngjøring på Doffin. Liste over planlagte anskaffelser 

med en kort beskrivelse av hver av dem. 
 Ved oppretting av kjøpeprofil/infoside på kommunens nettside som 

inneholder opplysninger om alle anskaffelser, inkludert opplysninger om 
pågående konkurranser, planlagte anskaffelser, inngåtte kontrakter og 
avlyste konkurranser. 

 
 

Bruk av del- 
kontrakter 

Anskaffelsesforskriften muliggjør bedret tilgang til det offentlige markedet for 
små og mellomstore leverandører ved at oppdragsgiver evt. deler opp en 
anskaffelse i flere delkontrakter, jf.  forskriftenes § 19-4.   
 
Formålet er å gi økt konkurranse om oppdraget ved at delkontraktene er bedre 
tilpasset disse bedriftenes kapasitet eller geografiske plassering. Dette 
innebærer eksempelvis at et større anleggsprosjekt, som i utgangspunktet kun 
store entreprenører har kapasitet til å utføre, kan deles opp i delkontrakter slik 
at også mindre lokale entreprenører  har en reell mulighet til å og konkurrere 
om en eller flere av disse. 
Også anskaffelse av andre ytelser, for eksempel juridiske tjenester eller andre 
rådgivingstjenester, kan innrettes slik at lokale/mindre aktører vil kunne være 
konkurransedyktige. Å dele opp en rammeavtale i mindre kategorier er et 
virkemiddel som kan gjøre konkurransen mer tilgjengelig for lokale aktører. 
 

Kvalifikasjonskrav Allerede i kvalifikasjonsfasen kan oppdragsgiver tilrettelegge for lokal 
deltakelse. Utover det obligatoriske kravet til skatteattest, har oppdragsgiver en 
viss frihet til å velge hvilke minimumskrav som skal gjelde for deltakelse i den 
enkelte konkurranse, jf. forskriftens § 16-1.  
 
Kvalifikasjonskravene som stilles må stå i forhold til tjenesten/varen som skal 
anskaffes. Kragerø kommune vil legge vekt på ikke stille for høye 
kvalifikasjonskrav. Samtidig vil Kragerø kommune legge vekt på at den lokale 
deltakelsen ikke begrenses ved at det stilles høyere kvalifikasjonskrav enn det 
som er nødvendig, 
 

Utøvelse av skjønn Kommunen har anledning til å utøve et visst skjønn når det gjelder å definere 
konkurranse/ tildelingskriterier. Utgangspunktet er at kriteriene skal være 
objektive og ha tilknytning til leveransen. Oppdragsgiver kan eksempelvis 
utarbeide kriterier som gjør at lokale aktører kan ha visse konkurransefortrinn i 
kraft av sin geografiske tilhørighet. Dette betinget av at geografisk tilhørighet 
er relevant for den aktuelle kontrakten. Slik tilhørighet kan være av betydning 
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Virkemiddel  Aktuelle lokale tilpasninger 
 
ved for eksempel utførelse av tjenester hvor kunnskap om lokale forhold er en 
fordel ved gjennomføringen av prosjektet. Kommunen må være oppmerksom 
på at leverandører fra andre deler av landet også kan inneha relevant kunnskap 
på området, og en må her være varsom ved formuleringen av kriteriet. 
 

Valg av prismodell Kommunens behov for god ressursstyring og kostnadskontroll tilsier at alle 
prisevalueringer også skal omfatte evt. reisetid, reisekostnader, kost og losji, 
mv. Prismodellen forventes å medføre en konkurransefordel for evt. lokale 
aktører i og med at disse normalt ikke har behov for å innkalkulere denne 
typen kostnader. 
 

Responstid Kragerø kommune vil i anbudskonkurranser, der dette er relevant, ha fokus på 
krav til responstid, krav på oppmøte i oppdragsgivers lokaler og krav til 
deltakelse på lokale møter. 
  
Ved utførelse av samfunnskritiske tjenester og rådgivingstjenester vil dette 
være relevant. For disse tjenestene har kommunene ofte et reelt behov for at 
leverandøren kan stille på kort varsel, og evaluering av responstid er derfor et 
relevant evalueringskriterium. Betydningen av responstiden vil influere på 
hvor høyt denne skal vektes. 
 

Forholdet til GKI Kommunens representanter i GKIs organer, rådmannen i styret, kommunalsjef 
stab og støtte i samarbeidsrådet og ulike kommunale fagpersoner i 
kompetansegruppene, bidrar til at anskaffelser i regi av GKI tar hensyn til 
ønsket om tilrettelegging for lokale tilbydere. 
Anbudskonkurransene finner sted i henhold til GKIs eget 
anskaffelsesreglement, jf. reglement under utarbeidelse som kommunestyret ga 
innspill til i møte avholdt 14. 6.2018.  
 

 

7. Kommunens møteplasser med næringslivet. 
Kragerø kommune forplikter seg til regelmessig dialog med næringslivet på følgende måter: 

Bedriftsbesøk: Politisk og administrativ ledelse gjennomfører regelmessige bedriftsbesøk.  
I tillegg til ordfører, rådmann og næringsrådgiver deltar kommunalsjef samfunn og NAV-leder på 
bedriftsbesøkene.   

Utkast til plan for bedriftsbesøk utarbeides av rådmannen ved næringsrådgiver medio august hvert år. 
Planen presenteres for formannskapet som derved gis muligheter til å komme med innspill/forslag. 
 
Bedriftsbesøkene benyttes blant annet til å skaffe seg kunnskap om de av næringslivsaktørenes behov 
som kommunen helt eller delvis kan imøtekomme. 
 
Temamøter: Det er tilkjennegitt behov for å avholde temamøter hvor næringsspørsmål drøftes uten at det 
«der og da» skal fattes konkrete vedtak. Temamøteformen forventes å kunne bidra til  konstruktiv 
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ideutveksling.

Faste møter: Nedenstående årshjul beskriver de faste møteplassene mellom formannskapet og sentrale
næringsaktører. Tidsangivelsen er tentativ. Rådmannen er ansvarlig for at møtene finner sted.

Benyttede forkortelser:

FSK Formannskapet
KNF Kragerø Næringsforening
ViG Vekst i Grenland
TFK Telemark fylkeskommune

Møtene mellom FSK og KNF i 2. og 4. kvartalfokuserer på næringsutvikling generelt, herunder aktuelle
temaer til drøfting uten at konkret vedtak skal fattes.

Møtenepå ettersommeren/tidlig høst fokuserer på kommunens forestående rullering av økonomiplanen
og arbeidetmed påfølgende års budsjett.

Innplassertfellesmøtemellom FSK, KNF ,VIGog Visit Telemarki 1. kvartal fokuserer på regionale
næringsspørsmål av særlig betydning/interesse for Kragerø kommune.
Det fokuseres videre på Kragerø kommunes reiselivssatsing. Møtearenaen benyttes til å drøfte
samhandlingen mellomkommunen, ViGog Visit Telemarkpå kommunens satsingsområder (Jf.
Omstillingsprogrammet).

Kragerø kommune tilrettelegger for at fylkeskommunens hovedutvalg for næring regelmessig legger
møter til Kragerø. En benytter denne anledningen til å drøfte aktuelle næringspolitiske spørsmål med
hovedutvalget, jf. infrastruktur (vei, bane, ferge) og forhold knyttet til Omstillingsprogrammet.

Møte FSK- KNF - ViG - Visit TelemarkMøte FSK-KNF

Møter ved starten på
økonomiplanarbeidet:

Kommuneadm. - KNF
FSK-KNF

Møte FSK-KNF

JanDes

Møte FSK-TFK
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8. Kommunens saksbehandling og service i næringssaker. 
Gjennomførte prosesser, med deltakelse fra næringslivet og kommunens aktuelle fagetater har avdekket et 
forbedringspotensial når det gjelder saksbehandling og service i næringssaker.  
Forholdet er ikke et utrykk for at kommunes nåværende tilbud er dårlig, jf. god score på en rekke 
statistikkparametere. Men, «Man må ikke være syk for å bli bedre».  
 
Kragerø kommune vil jobbe kontinuerlig for å styrke kvaliteten og effektiviteten i saker for næringslivet. 
«Ja hvis vi kan, nei hvis vi må» skal være holdningen som preger det kommunale apparatet. 
 
En del av de identifiserte rutineforbedringsområdene fordrer også aktiv medvirkning  fra næringslivet 
selv. Nedenfor redegjøres det for hvilke forbedringsområder som er identifisert av næringslivet og 
kommunen i fellesskap (jf. avholdte workshops): 

 

 Forbedringsområdene Forbedringer 
foreslått av  

Fordrer handlinger fra 

1 Legge til rette for kompetanseutvikling 
internt i kommunen gjennom bruk av 
fagmøter og samhandling på tvers av 
virksomhetene 

Kommunen Kommunen 

2 Behov for saksbehandlere i kommunen 
med kompetent erfaring fra bransjen  

Kommunen Kommunen 

3 Redusert  responstid ved henvendelser 
til kommunen 

Kommunen Kommunen 

4 Forståelig språkbruk Kommunen Kommunen 
5 Forenkle digitale løsninger  Kommunen Kommunen 
6 Servicekultur Kommunen Kommunen 
7 Øke kvaliteten på veiledningen fra 

kommunen (fokus på å veilede, ikke 
rådgi) 

Kommunen/ 
næringslivet 

Kommunen 

8 Økt kvalitet på kommunens 
saksbehandling, spesielt fokus på 
konkrete begrunnelser 
 

Næringslivet  Kommunen 

9 Økt bevissthet på å bygge tillit (samsvar 
mellom ord og handling) 

Næringslivet Kommunen 

10 Framsnakking/positiv kommunikasjon  Kommunen Kommunen/ 
næringslivet. 

10 Definere klare mål  for samarbeidet 
mellom kommunen og næringslivet 

Kommunen Kommunen/ 
næringslivet. 

11 Skape rom for dialog med felles 
møteplasser 

Kommunen  Kommunen/ 
næringslivet. 

12 Skolering av bransjen Kommunen Næringslivet 
13 Næringslivsengasjement utover egen 

bedrift/bransje 
Næringslivet  Næringslivet 

14 Gradere viktigheten av ulike 
tiltak/prosjekter (hva er det som virkelig 
haster) og være åpen om dette i 

Næringslivet Næringslivet 
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 Forbedringsområdene Forbedringer 
foreslått av  

Fordrer handlinger fra 

kommunikasjonen 
15 Øke kvaliteten og den bakenforliggende 

kompetansen ift. søknad og 
dokumentasjon 

Næringslivet Næringslivet 

16 Styrke samarbeidsånden  Næringslivet Næringslivet/kommunen 
17 Økt kunnskap om kommunens rolle  Næringslivet Næringslivet 
18 Ressurs/kapasitetstyring: 

 
Gjennom informasjon til entreprenører, 
innbyggere og hytteeiere tilstrebes en 
bedret fordeling av byggesøknader mv. 
Ved å iverksette «Søk nå» aktiviteter 
forsøker en å unngå 
sesongopphopninger. 
 

Kommunen Kommunen 

 

Forbedringsområdene listet opp ovenfor er fulgt opp i nedenstående handlingsplan, jf. kap. 9. 

Aktiviteter som fordrer handlinger fra Næringslivet vil bli drøftet med Kragerø Næringsforening (KNF). 

 

9. Handlingsplan – Kragerø en næringsvennlig kommune. 
«Utvikle en tydelig næringspolitikk der det blant annet settes fokus på»: 

Satsings- 
områdene 
 

Hva skal gjøres 
 

Ansvar for handling Gjennomføres 

Innholdet i 
næringstjenestene 

1. Kommunestyret gir 
sin tilslutning til 
foreliggende 
beskrivelse av 
kommunens 
næringspolitikk.  

 
2. Beskrivelsen gjøres 

tilgjengelig på 
kommunens 
hjemmesider og 
oppdateres 
fortløpende. 

 

Kommunestyret 
 
 
 
 
 
 
Rådmannen ved 
næringsrådgiver og 
informasjonsrådgiver 

November 2018 
 
 
 
 
 
 
November 2018 

Møteplasser  
mellom næringsliv 
og kommune 

1. Formannskapet gir sin 
tilslutning til 
utarbeidet plan for 
dialog mellom 
næringslivet og 
kommunen. 

 

Formannskapet  
 
 
 
 
 
 

Oktober/november 2018 
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Satsings- 
områdene 
 

Hva skal gjøres 
 

Ansvar for handling Gjennomføres 

2. Ordfører og rådmann 
delegeres ansvar for å 
gjennomføre møter 
som beskrevet i 
årshjulet. 
 

Ordfører og rådmann 
 

Oktober/november 2018 
og fortløpende 

Næringsvennlig 
arealplanlegging. 

Hovedutvalg for plan, 
bygg og miljø samt 
kommunestyret gir sin 
tilslutning til følgende 
prioriterte satsings- 
områder:  

 
1. Fokus på tilgjengelige 

Næringsarealer 
2. Informasjon 
3. Rutineforbedringer 
4. Ressursoptimalisering 
 
Innholdet i de enkelte 
forbedringspunktene er 
beskrevet i kap 5. 

 

Rådmannen ved 
kommunalsjef samfunn 
 
 
 
 
 
Arbeidet finner sted i 
regi av en egen adm. 
arbeidsgruppe 
bestående av personer 
med: 
 
 Plankompetanse 
 Næringskompetanse 
 Informasjons-

kompetanse 
 
Rutineforbedrings-
arbeidet ses i 
sammenheng med 
satsingsområdet: 
«Kommunens service og 
veilederrolle». 
 

Hovedutvalgsmøtet i 
september 2018 
 
Kommunestyremøtet i 
november 2018 
 
 
August 2019: 
Formannskapet, 
hovedutvalgene for plan 
bygg og miljø, 
hovedutvalg for 
samfunn og Kragerø. 
Næringsforening 
informeres om 
endringene som er gjort 

Kommunens roller 
som leverandør- 
utvikler. 

1. Politisk og 
administrativ 
ledelse sikrer seg 
felles kunnskap om 
reglene i Lov om 
offentlige 
anskaffelser. 
Det legges særlig vekt 
på å få identifisert 
kommunens 
muligheter for å 
tilrettelegge for lokale 
næringslivsaktører.  
Næringsforeningen 
inviteres til å delta. 

 

Formannskapet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opplæringsøkten  
Fant sted i tilknytning til 
formannskapets møte 
den 25. september 2018. 
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Satsings- 
områdene 
 

Hva skal gjøres 
 

Ansvar for handling Gjennomføres 

2. Det utarbeides  et 
lokalt innkjøps- 
reglement som 
regulerer anskaffelser 
som ikke er omfattet 
av rammeavtaler i 
regi av GKI, 
anskaffelser under 
terskelverdien for 
kunngjøring i Doffin-
databasen.  
Reglementet skal 
innenfor rammene av 
gjeldende lovverk 
tilrettelegge for lokale 
tilbydere.  
Jf. handlingsrommet 
omtalt tidligere i 
dokumentet. 

 
 
 

 

Rådmannen ved 
kommunalsjef 
stab- og støtte. 
utarbeider 
reglementsutkast.  
 

Reglementet fremmes til 
behandling i 
formannskapet og 
kommunestyret primo 
2019. 
 
Behandlingstidspunktet 
er betinget av at endelig 
reglement for GKI er 
vedtatt. 
 

 

«Utvikling av kommunens service- og veilederrolle der det blant annet settes fokus på»: 
«Utvikling av en proaktiv og mulighetsorientert organisasjonskultur i møte mellom næringsliv, 
næringsapparat og kommune - Ja hvis vi kan, og nei hvis vi må” 

Satsings- 
områdene 
 

Hva skal gjøres 
 

Ansvar for handling Gjennomføres 

Arbeid med rutine- 
forbedringer og 
serviceholdning 
med utgangspunkt 
på identifiserte 
forbedringsområder 
 
 
 

1. Hovedutvalgene for 
samfunn og plan bygg 
og miljø informeres, i 
september 2018, om 
innholdet i og 
rammene for 
forbedringsarbeidet. 
 

 
 
 
 
2. Arbeidet med å 

forbedre prosedyrer, 
rutiner og 
kommunens veileder/ 

Rådmannen ved 
kommunalsjef samfunn. 
Realisering av 
rutineendringer og 
arbeid med service-
holdninger ligger 
innenfor Rådmannens 
delegerte ansvars- 
område.  
 
 

Januar 2019:  
Rutiner/prosedyrer for 
samhandling med 
næringslivet er 
utarbeidet og 
skriftliggjort. 
 
 
 
 
 
 
Januar 2019: 
Formannskapet, 
hovedutvalg for plan 
bygg og miljø, 
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Satsings- 
områdene 
 

Hva skal gjøres 
 

Ansvar for handling Gjennomføres 

servicerolle, starter 
opp i september 2018 
ledet av kommunal -
sjef samfunn.  
Samtlige ansatte i de 
aktuelle 
virksomhetene og i 
staben involveres.  

 
 

hovedutvalg for 
samfunn og Kragerø 
Næringsforening 
informeres om 
endringene som er gjort. 
 

Nærings- og 
serviceperspektiv i 
all kommunal 
saksbehandling. 

Næringshensyn vurderes i 
alle saker hvor dette er 
relevant. 
 
 
Forholdet kommer til 
uttrykk ved at Nærings-
konsekvenser inngår som 
fast vurderingstema i 
kommunal saks- 
behandling på linje med 
økonomi- og 
miljøkonsekvenser. 

 
 

Rådmannen November 2018 

 

 

10. Ansvar for oppfølgning av handlingsplanen. 
Oppfølgingsansvaret for foreliggende plan tilligger rådmannen. Minimum 2 ganger i året gjennomgås 
planen for å undersøke om vedtatte/besluttede aktiviteter er gjennomført. Formannskapet orientertes årlig 
om utfallet av statusgjennomgangene. Oppfølgningsaktivitetene innebærer også muligheter for 
rådmannen til fordele ansvar for nye aktuelle aktiviteter.  
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