
Meeting Book: Kragerø kontrollutvalg (28.05.2019) 

Kragerø kontrollutvalg 

Date: 2019-05-28T16:00:00 

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. 

 

Medlem Nina Haugland har meldt forfall til møtet, og Helen Bøe kalles med dette inn som vara. 

 

I tillegg møter følgende: 

Kommunalsjef samfunn Beathe With (eller den hun sender i sitt sted), sak 28/19 kl. 16:00 
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Arkivsak-dok. 19/00045-22 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Kragerø kontrollutvalg 28.05.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 28.5.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Innkalling til møte 28.5.2019 godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 19/00045-23 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Kragerø kontrollutvalg 28.05.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll 6.5.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 6.5.2019 godkjennes. 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll Kragerø kontrollutvalg 06.05.2019 
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Møteprotokoll  
 

Kragerø kontrollutvalg 

 
Dato: 06.05.2019 kl. 14:00 – 16:35 
Sted: Rådhuset, Glasshuset 2. etasje 
Arkivsak: 19/00045 
  
Til stede:  Iver Juel (leder), Unn Kristin Nygaard (nestleder), Bjørn Vidar Bråthen 

(medlem, fra kl. 14:05), Arne Kristiansen (medlem), Nina Haugland (medlem) 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
- 

  
Forfall:  - 
  
Andre: Styreleder Kragerø Fjordbåtselskap IKS Lars Stärk, sak 15/19 

Rådmann Inger Lysa, sak 15-18/19 

Havnefogd Svein Arne Walle, sak 16/19 

Kommunalsjef stab og støtte Åge Aashamar, sak 17-18/19 

Regnskapsleder Turid Andersen, sak 17-18/19 

Bygningssjef Per Arstein, sak 19-20/19 

Kommunalsjef samfunn Beathe With, sak 19-20/19 

Kommunalsjef helse- og omsorgstjenester Alv Dag Brandal, sak 21/19 

Oppdragsrevisor Marianne Rogn 
  
Protokollfører: Benedikte Muruvik Vonen (Temark) 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

3/19 19/00045-16 Godkjenning av innkalling 6.5.2019 3 

Møteprotokoll 

3/19 19/00045-15 Godkjenning av protokoll 18.3.2019 4 
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Saker til behandling 

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

Kragerø 
5 

16/19 19/08826-3 Årsregnskap 2018 Kragerø Havnevesen KF 6 

17/19 19/04320-8 Årsregnskap og årsberetning 2018 Kragerø kommune 8 

18/19 19/09351-1 Orientering om økonomisk situasjon pr. 1. tertial 2019 Kragerø 11 

19/19 17/02588-39 
Oppfølging av vedtak forvaltningsrevisjon Boplikt i Kragerø 

kommune 
12 

20/19 19/03810-9 Selvkost for byggesaker i Kragerø 13 

21/19 18/12803-8 
Oppfølging av sak om kommunal registrering av psykisk 

utviklingshemmede og grunnlag for kompensasjon fra staten 
14 

22/19 19/09418-1 
Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan 

for forvaltningsrevisjon 2020-2023 
15 

23/19 19/09418-2 
Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan 

for eierskapskontroll 2020-2023 
16 

24/19 19/09438-1 Orientering om etablering av Vestfold og Telemark revisjon IKS 17 

25/19 19/02850-5 Orienteringer fra revisor 6.5.2019 18 

26/19 19/02867-5 Referatsaker 6.5.2019 19 

27/19 19/02857-5 Eventuelt 6.5.2019 21 

    

 

Før behandling av de andre sakene, behandlet kontrollutvalget følgende referatsaker (sak 

26/19): 
3. Henvendelse fra Kragerø Næringsforening vedr. Kragerø kommunes rammeavtaler for 

innkjøp 

4. KS anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll 

8. (Ny) Henvendelse fra varaordfører vedr. reiseregninger for folkevalgte i Kragerø kommune 

 

Resten av sakene ble behandlet i tråd med innkallingen. 

 
Kragerø, 06.05.2019 

 

 

Iver A. Juel       Benedikte Muruvik Vonen 

Kontrollutvalgsleder      Rådgiver 
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Møteinnkalling 

3/19 Godkjenning av innkalling 6.5.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 06.05.2019 3/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Innkalling til møte 6.5.2019 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Innkalling til møte 6.5.2019 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

3/19 Godkjenning av protokoll 18.3.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 06.05.2019 3/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møte 18.3.2019 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Protokoll fra møte 18.3.2019 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

15/19 Oppfølging av selskapskontroll Kragerø Fjordbåtselskap IKS - 

Kragerø 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 06.05.2019 15/19 

 

 

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. 

 

 

Møtebehandling 

Styreleder Kragerø Fjordbåtselskap IKS Lars Stärk redegjorde kort for selskapets oppfølging 

av anbefalinger og vedtak vedr. selskapskontrollen i selskapet, og svarte på spørsmål. Han 

viste til at det neppe er aktuelt for selskapet å melde seg inn i GKI. Rådmann Inger Lysa var 

til stede under behandlingen. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

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. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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16/19 Årsregnskap 2018 Kragerø Havnevesen KF 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 06.05.2019 16/19 

 

 

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. 

 

 

Møtebehandling 

Havnefogd Svein Arne Walle orienterte kort om dokumentasjonen som var sendt ut i saken og 

svarte på spørsmål. Rådmann Inger Lysa var til stede under behandlingen. 

 

Oppdragsrevisor Marianne Rogn hadde ingen bemerkninger til revisjonen av Kragerø 

Havnevesen KF utover tilsendt dokumentasjon. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

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): 
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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. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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17/19 Årsregnskap og årsberetning 2018 Kragerø kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 06.05.2019 17/19 

 

 

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. 

- 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. 
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- 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. 

 

 

Møtebehandling 

Kommunalsjef stab og støtte Åge Aashamar presenterte Kragerø kommunes årsregnskap 2018 

og svarte på spørsmål. Regnskapsleder Turid Andersen ga utfyllende kommentarer og svarte 

på spørsmål. Rådmann Inger Lysa kommenterte den økonomiske situasjonen for 2018 og 

svarte på spørsmål. Hun varslet også at budsjettsituasjonen ser vanskelig ut fremover. 

 

Oppdragsrevisor Marianne Rogn hadde ingen bemerkninger til revisjonen av Kragerø 

kommune, utover det som kommer frem av revisjonsberetning og oppsummeringsbrev til 

kontrollutvalget. 

 

Tilleggsforslag fremsatt i møtet: 

Tillegg til slutten av avsnitt nr. 6 i forslaget til vedtak: 

Kontrollutvalget mener at disse kommentarene fra revisor er av en slik karakter at kommunen 

bør treffe konkrete tiltak for å rette på disse forhold i årene fremover. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak med tilleggsforslag fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

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. 
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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. 

- 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 mener at disse kommentarene fra revisor er av en slik karakter at kommunen 

bør treffe konkrete tiltak for å rette på disse forhold i årene fremover. 

 

Kontrollutvalget anbefaler på bakgrunn av revisors beretning at det fremlagte årsregnskapet 

for Kragerø kommune fastsettes som Kragerø kommunes årsregnskap for 2018. 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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18/19 Orientering om økonomisk situasjon pr. 1. tertial 2019 Kragerø 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 06.05.2019 18/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Rådmann Inger Lysa orienterte om kommunens økonomiske situasjon pr. 1. tertial 2019 og 

svarte på spørsmål. Hun gjorde oppmerksom på at 1. tertial ennå ikke er endelig avsluttet og 

tertialrapport vil først bli behandlet i kommunestyret senere. Pr. nå synes kommunen å ligge 

omtrent på periodisert budsjett pr. 1. tertial, også innen helse og omsorg. Kommunalsjef stab 

og støtte Åge Aashamar og regnskapsleder Turid Andersen var til stede under behandlingen. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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19/19 Oppfølging av vedtak forvaltningsrevisjon Boplikt i Kragerø 

kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 06.05.2019 19/19 

 

 

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. 

 

 

Møtebehandling 

Bygningssjef Per Arstein redegjorde kort for oppfølgingen av vedtak og anbefalinger i 

forvaltningsrevisjonen Boplikt i Kragerø kommune og svarte på spørsmål. Kommunalsjef 

samfunn Beathe With var til stede under behandlingen. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

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. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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20/19 Selvkost for byggesaker i Kragerø 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 06.05.2019 20/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Bygningssjef Per Arstein redegjorde for selvkost i byggesaker i Kragerø kommune og svarte 

på spørsmål. Det forelå også skriftlig redegjørelse. Han redegjorde kort for sak som legges 

frem til politisk behandling om selvkostfond. 

 

Oppdragsrevisor Marianne Rogn bekreftet praksisen Arstein redegjorde for og ga utfyllende 

kommentarer.  

 

Kommunalsjef samfunn Beathe With var til stede under behandlingen.  

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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21/19 Oppfølging av sak om kommunal registrering av psykisk 

utviklingshemmede og grunnlag for kompensasjon fra staten 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 06.05.2019 21/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Kommunalsjef helse- og omsorgstjenester Alv Dag Brandal orienterte i saken og svarte på 

spørsmål. Etter gjennomgang er 12 av 50 personer tatt ut av kommunens rapportering, og han 

redegjorde for bakgrunnen for endringene. Kragerø kommune var en av kommunene som ble 

plukket ut til nasjonal stikkprøvekontroll i etterkant av den såkalte Tolga-saken. Han 

videreutvikler rutinene for å sikre endring i listene ved endring i levering av tjenester til 

enkeltpersoner. Konsulentfirmaet Sødermann var ikke involvert i gjennomgangen som er gjort 

for å sikre riktig rapportering. Avtale med Sødermann utløp for øvrig ved utgangen av april. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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22/19 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan 

for forvaltningsrevisjon 2020-2023 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 06.05.2019 22/19 

 

 

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. 

 

 

Møtebehandling 

Sekretariatet orienterte kort og svarte på spørsmål. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

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. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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23/19 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan 

for eierskapskontroll 2020-2023 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 06.05.2019 23/19 

 

 

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. 

 

 

Møtebehandling 

Sekretariatet orienterte kort i saken og svarte på spørsmål. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

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. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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24/19 Orientering om etablering av Vestfold og Telemark revisjon IKS 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 06.05.2019 24/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kragerø kontrollutvalg tar informasjonen om etablering av Vestfold og Telemark revisjon 

IKS til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Leder innledet kort. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kragerø kontrollutvalg tar informasjonen om etablering av Vestfold og Telemark revisjon 

IKS til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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25/19 Orienteringer fra revisor 6.5.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 06.05.2019 25/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Oppdragsrevisor Marianne Rogn hadde ikke andre saker å orientere om, utover de øvrige 

sakene hun var involvert i i dagens møte. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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26/19 Referatsaker 6.5.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 06.05.2019 26/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

 
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. Rådmannen orienterte om at det er avtalt et møte mellom Kragerø kommune, 

Kragerø Næringsforening og GS Maskin. Kontrollutvalget ber om en gjennomgang av praksis 

for hvordan de saker vedr. rammeavtaler som tas opp av Kragerø Næringsforening i 

henvendelsen håndteres. Kontrollutvalget ber også om en orientering om resultatet av avtalt 

møte mellom partene. 

 

 

4. KS Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll. Kontrollutvalget ønsker en 

samtale med forvaltningsrevisor om disse anbefalingene vedr. selskapskontrollen i Kragerø 

Energi som er i gang, i det ekstraordinære møtet som blir avtalt i kontrollutvalget våren 2019. 

 

5. Vårkonferanse Temark 26.4.2019 i Arendal 

 

6. Markering av avslutning av arbeidet for dagens kontrollutvalg – hvor og når. Siste ordinære 

møte avholdes hos leder på Nakksjø 2.9.2019. Leder inviterer medlemmene og 

sekretær/revisor på avsluttende middag. 

 

7. Neste møte blir et ekstraordinært møte tirsdag 28.5. kl. 16:00. Neste ordinære møte 2.9.2019 

på Nakksjø. 

 

8. Henvendelse fra varaordfører vedr. reiseregninger for folkevalgte i Kragerø kommune. 

Elektroniske reiseregninger for både folkevalgte og ansatte. Ansatte i politisk sekretariat 

attesterer på folkevalgtes reiseregning, leder i pol. sekr. eller kommunalsjef stab og støtte 

anviser. Den som attesterer påser at dokumentasjon foreligger. Revisor foretatt 

stikkprøvekontroll uavhengig av om regningen gjelder ansatte eller folkevalgte. Ingen avvik 

funnet siste 6-7 år. Rådmann Inger Lysa orienterte kort om praksis for kredittkort/reising etter 

regning for dekking av reiser. Kontrollutvalget ber om en gjennomgang av gjeldende rutiner i 
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ekstraordinært møte før sommeren 2019. Kontrollutvalget ber om at flere stikkprøver 

gjennomføres i forkant av møtet, primært vedr. reiseregninger for folkevalgte. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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27/19 Eventuelt 6.5.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 06.05.2019 27/19 

 

 

  

 

Møtebehandling 

Ingen saker. 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 19/09413-5 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Kragerø kontrollutvalg 28.05.2019 

 

 

 

   

 

 

Rammeavtaler i Kragerø kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Forslag til vedtak legges frem i møtet. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget mottok til sitt møte 6.5.2019 en henvendelse fra Kragerø Næringsforening på vegne av 

en av deres medlemsbedrifter (GS Maskin AS). I henvendelsen ble det stilt en del spørsmål ved 

konkurransegrunnlag og inngåtte rammeavtaler for innleie av maskiner, lastebiler og personell. Kragerø 

Næringsforening sa at de på vegne av sitt medlem ønsket en gjennomgang av Kragerø kommunes 

rammeavtaler og praktisering av disse. 

 

Rådmann Inger Lysa informerte om at det var avtalt et møte mellom Kragerø kommune, Kragerø 

Næringsforening og GS Maskin. 

 

Kontrollutvalget ba om en gjennomgang av praksis for hvordan saker tilsvarende de som Kragerø 

Næringsforening viste til, håndteres. Kontrollutvalget ba også om en orientering om resultatet av det 

avtalte møtet mellom partene. 

 

Saksopplysninger: 
I sin henvendelse viser Kragerø Næringsforening til at de ønsker forutsigbarhet og rettferdighet. De 

mener at bedrifter vil miste tilliten til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte dersom 

næringslivet opplever avvik fra inngåtte avtaler uten at det foreligger relevant dokumentasjon på årsaken 

til avvik. De har vedlagt en henvendelse fra GS Maskin AS, som er stilet til kontrollutvalget. 

 

I brevet fra GS Maskin vises det til at selskapet har deltatt i konkurranse om rammeavtale for innleie av 

maskiner, lastebiler og personell for perioden 2014-2017, og tilsvarende rammeavtale gjeldende fra 2018. 

I begge periodene har de kommet ut med en rammeavtale med rangering nr. 1 ut fra beste pris på en del 

av det de har lagt inn anbud på. I ettertid mener de at andre har fått oppdragene uten at de har blitt 

forespurt først, slik konkurransegrunnlaget sier. I tillegg mener de at en del fakturaer fra andre 

leverandører inneholder tilleggsposter som ifølge konkurransegrunnlaget skulle ha ligget inne i prisen 

(skilter, sperremateriell, flytting av maskin fra arbeidsstedet). 

 

Rådmannen har gitt tilbakemelding om at administrasjonen ikke har kapasitet til å gi en full gjennomgang 

av denne typen saker til dette møtet i konrtollutvalget. Møtet mellom Kragerø kommune, Kragerø 

Næringsforening og GS Maskin er avtalt til 28.5.2019, i forkant av kontrollutvalgets møte. Dersom dette 
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blir gjennomført etter planen, vil rådmannen gi kontrollutvalget en kort orientering om resultatet av 

møtet, slik at kontrollutvalget kan vurdere om det er aktuelt med videre steg, og hvordan dette i så fall 

skal skje. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet vil legge frem forslag til vedtak i møtet, ut fra informasjon som fremkommer og utvalgets 

behandling av saken. 

 

Vedlegg:  

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 
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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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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 
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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 



28/19 Rammeavtaler i Kragerø kommune - 19/09413-5 Rammeavtaler i Kragerø kommune : Kst 2018-11-08 Kragerø - En næringsvennlig kommune - med vedlegg

12 
 

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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Arkivsak-dok. 19/09668-4 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Kragerø kontrollutvalg 28.05.2019 

 

 

 

   

 

 

Rutiner for reiseregninger mm. for folkevalgte i Kragerø kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Forslag til vedtak legges frem i møtet. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget mottok til sitt møte 6.5.2019 en henvendelse fra varaordfører Charlotte Therkelsen 

Sætersdal vedr. Kragerø kommunes rutiner for reiseregninger/representasjon og godtgjørelser i 

forbindelse med tjenestereiser. Bakgrunnen for henvendelsen var negative oppslag i media om dette 

temaet. Sætersdal viste i henvendelsen til at slike oppslag bidrar til å svekke tilliten mellom folkevalgte 

og velgere, og at slike oppslag kan være et tegn på at verken rutiner eller kontrollmekanismer rundt dette 

temaet fungerer optimalt. I pressen har det vært mest fokus på stortingsrepresentanter. 

 

Kontrollutvalget ble i møtet 6.5.2019 under sak 26/19 Referatsaker orientert fra rådmannen om at 

kommunen praktiserer elektroniske reiseregninger for både folkevalgte og ansatte. Videre fikk de opplyst 

at ansatte i politisk sekretariat attesterer på folkevalgtes reiseregninger og at leder i politisk sekretariat 

eller kommunalsjef stab og støtte anviser regningene. Den som attesterer påser at dokumentasjon 

foreligger. 

 

Revisor har gjennomført noen stikkprøvekontroller, uavhengig av om reiseregninger gjelder ansatte eller 

folkevalgte. Revisor opplyste om at det ikke er funnet avvik på slike stikkprøvekontroller de siste 6-7 år. 

 

Rådmannen orienterte så kort om praksis for kredittkort/dekking av reiseutgifter etter regning. Hun 

uttrykte at hun i liten utstrekning benytter sitt firmakort til reiser. 

 

Kontrollutvalget ba om en gjennomgang av gjeldende rutiner i ekstraordinært møte 28.5.2019. I tillegg ba 

de om at revisor gjennomførte flere stikkprøver i forkant av møtet, fortrinnsvis vedr. reiseregninger for 

folkevalgte. 

 

Saksopplysninger: 
Av Reglement for de folkevalgtes lønn- og arbeidsvilkår, fremgår det at folkevalgte som har kommunalt 

tillitsverv, har krav på skyss-, kost- og overnattingsgodtgjøring etter satser i det til enhver tid gjeldende 

kommunale reiseregulativet (punkt 7.1). Videre fremgår det at rådmannen ved politisk sekretariat har 

ansvaret for utbetalingene. 
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Av kommunens etiske retningslinjer fremgår det hva som forventes av den enkelte folkevalgte i forhold 

til å vurdere hva som er riktig å gjøre i kommunens tjeneste, og at de respektive partiene har ansvar for at 

den enkelte politiker føler retningslinjene. 

 

Telemark kommunerevisjon har gjennomført en undersøkelse etter kontrollutvalgets bestilling i sist møte. 

I sitt revisjonsnotat forklarer de hvilke rutiner og dokumentasjonskrav som er knyttet til reiseregninger for 

folkevalgte og ansatte i Kragerø kommune. De viser også omfanget av reiser for ledende folkevalgte og 

toppledere i kommunen hittil i 2019, og hvor mange av reisene som er levert med elektronisk reiseregning 

og reiseregning på papir. Revisjonen har gjennomført en kontroll av 8 elektroniske og 3 manuelle 

reiseregninger. 

 

Revisjonen har gjort følgende funn: 

- mangelfull beskrivelse av reiserute i mange tilfeller 

- mangelfull beskrivelse av formål med reisen i noen tilfeller 

- manglende tidspunkt for avreise og ankomst i noen få tilfeller 

- ikke alle måltidsfradrag har kommet med 

- svak dokumentasjon på utlegg (hotell) i ett enkelt tilfelle 

 

Det er ikke gjennomført kontroller av dokumentasjon knyttet til bruk av firmakort på reiser. Kommunen 

har i dag 17 firmakort. Både ordfører og rådmann disponerer firmakort. De som benytter firmakort må 

vedlegge dokumentasjon for kjøp i forbindelse med at regnskapsavdelingen bokfører kortbruken. 

 

Oppdragsrevisor Marianne Rogn vil orientere i saken i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Forslag til vedtak vil bli lagt frem i møtet ut fra de orienteringer som blir gitt og kontrollutvalgets 

behandling av disse. 

 

Vedlegg:  

Revisjonsnotat til Kragerø kontrollutvalg 

Reglement for folkevalgtes lønn- og arbeidsvilkår 

Etiske retningslinjer Kragerø kommune 
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KRAGERØ KOMMUNE 
 
REGLEMENT FOR DE FOLKEVALGTES LØNNS- OG 
ARBEIDSVILKÅR 
 
INNLEDNING 
1.1. Formålet 

Dette reglementet har som formål å legge arbeidsforholdene til rette for de 

folkevalgte i Kragerø kommune, samt å forenkle arbeidet for administrasjonen. 

 

1.2 Hvem reglementet gjelder for 

Reglementet omfatter alle medlemmer og varamedlemmer i kommunestyre, 

formannskap, hovedutvalgene og politiske valgte medlemmer i alle organ som 

er oppnevnt av kommunestyret eller av organ med delegert fullmakt fra dette. 

 

1.3 Møtetidspunkt  

Det utarbeides en årlig møteplan som legges fram for kommunestyret ved 

utgangen av hvert kalenderår. Hovedregelen er: 

Kommunestyrets møte starter kl. 18 .00, og fast møtedag er torsdager.  
Formannskapets møte starter kl. 16.00, og fast møtedag er tirsdager. 

Hovedutvalgene, underutvalg, råd og nemnder bestemmer selv sine 

møtetidspunkt. 

I juli måned er det ikke lagt faste politiske møter. 

 

ORDFØRER OG VARAORDFØRER 
Ordfører 

Ordførervervet innehas på hel tid, og vervet godtgjøres med en fast godtgjøring 

uten feriepengeavregning tilsvarende 90% av en Stortingsrepresentants lønn. 

Godtgjøringen utbetales med 1/12 per måned. 

Godtgjøringen inkluderer alle ordførerens kommunale møter og 

representasjonsoppgaver. 

Ordføreren opparbeider pensjonspoeng i tråd med tillegget til KLP's vedtekter 

ang. "særskilte bestemmelser for kommunale/fylkeskommunale tillitsmenn". 

Ordføreren blir forsikret på lik linje med kommunalt ansatte, men dersom 

ordføreren har bedre forsikring i det arbeidsforholdet han/hun kommer fra, 

kan hovedutvalg for administrasjon i rimelig utstrekning vedta at kommunen 

opprettholder denne. 
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2.2 Varaordfører 

Varaordfører frikjøpes i den stillingsprosent kommunestyret finner tjenlig og 

godtgjøres med tilsvarende prosent av ordførers godtgjøring. 

Varaordføreren skal være tilgjengelig i ordførerens ferie og lengre fravær for å 

ivareta stedfortrederfunksjonen. I tillegg skal varaordføreren bistå ordføreren 

ved behov. 

Frikjøpsprosent og godtgjøring skal dekke varaordførers avtalte oppgaver og 

stedfortrederfunksjon. 

 

3. KOMMUNESTYRE 
3.1 Møtegodtgjøring 

Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer som møter for disse, mottar 

en godtgjøring pr møte på 0,10% av ordførers  årlige godtgjøring. 

 

4. FORMANNSKAP OG HOVEDUTVALG 
4.1 Fast godtgjøring 

Formannskapets medlemmer mottar en årlig godtgjøring på 10% av ordførers 

årlige godtgjøring. Ved eventuelt fravær på mer enn 1/3 av møtene, fører dette 

til en reduksjon på 25 %. 

 

4.2 Møtegodtgjøring 

Varamedlemmer i formannskapet mottar godtgjøring pr. møte tilsvarende 

0,15% av ordførers årlige godtgjøring. 

Medlemmer i hovedutvalgene mottar en godtgjøring på 0,10% pr møte av 

ordførers årlige godtgjøring. 

 

5. GENERELL MØTEGODTGJØRING 
Møtegodtgjøring utbetales med kr. 0,10% av ordførers årlige godtgjøring pr. 

møte til medlemmer samt innkalte varamedlemmer av alle komiteer, styrer, 

råd og utvalg og til kommunale representanter i eksterne utvalg når 

møtegodtgjøring ikke utbetales av andre. Det betales ikke møtegodtgjøring i 

forbindelse med kurs/konferanser unntatt når den folkevalgte er pålagt disse 

av kommunen. 

Opposisjonsleder gis en godtgjøring på 0,15% pr møte i Grenlandsrådet. 

Når det er flere møter etter hverandre, utbetales det godtgjøring for hvert 

enkelt møte dersom det minst er en times opphold mellom møtene. 

 

6. LEDERGODTGJØRING 
Det utbetales ledergodtgjøring med følgende satser: 

•ledere av hovedutvalgene 7,5% av ordførers årlige godtgjøring. 
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•ﾐestledere av hovedutvalgene 2,5% av ordførers årlige godtgjøring. 

•leder av kontrollutvalg (revisjonen) 1% av ordførers årlige godtgjøring 

•leder av Kirkelig fellesråd 0.10% pr møte av ordførers årlige godtgjøring  

•leder for Eldrerådet 2% årlig av ordførers godtgjøring 

•leder av Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelse 2% årlig av ordførers 

godtgjøring 

•leder av Ankeutvalget 2% årlig av ordførers godtgjøring 

•leder for Valgnemnda 1% årlig av ordførers godtgjøring 

•leder for Viltnemnda 1% årlig av ordførers godtgjøring 

 

Ledergodtgjøringen utbetales bare når utvalget har hatt minimum fem møter i 

utbetalingsperioden (ett år). 

Det utbetales ikke møtegodtgjøring i tillegg til ledergodtgjøringen. 

 
 

Møtegodtgjørelser utbetales så langt det er mulig hver måned. 

 

I tilknytning til de faste møtegodtgjøringssatsene presiseres følgende: 

 Ordfører og varaordførers godtgjøring er å anse som økonomisk kompensasjon for alle kommunale møte- 

og representasjonsoppgaver. 

 Det utbetales ikke særskilt møtegodtgjøring for formannskapsrepresentanter når disse deltar i 

formannskapsmøter. 

 Det utbetales ikke særskilt møtegodtgjøring for formannskapsrepresentanter når disse deltar i 

kommunestyremøter. 

 Det utbetales ikke særskilt møtegodtgjøring for ledere av hovedutvalg når disse deltar i «egne» utvalgs-

/rådsmøter. 

 Ved eventuelt fravær på mer enn 1/3 av møtene, fører dette til en reduksjon på 25 % i den faste 

godtgjøringen. 

 Alle folkevalgtes satser justeres i tråd med justering av ordførers godtgjøring og fra samme dato.  

 Ledergodtgjøring utbetales bare når utvalget har hatt minimum fem møter 

 i løpet av året. 

 Det skal utbetales godtgjøring til ledere av, og medlemmer i, henholdsvis ankeutvalget og 

administrasjonsutvalget uavhengig av om møtene avholdes i tilknytning til møter i andre politiske fora. 

 Når formannskapet ivaretar funksjonen som valgstyre og økonomiutvalget, og møter avholdes i 

forlengelsen av FSK, utbetales det ikke særskilt møtegodtgjøring. Deltakelse i økonomiutvalget fra partier 

som ikke er representert i FSK får godtgjøring med 0,10 % per møte.  

 

 

7. GENERELLE BESTEMMELSER 
7.1 Kommunalt reiseregulativ 
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Folkevalgte som har kommunalt tillitsverv, har krav på skyss-, kost- og 

overnattingsgodtgjøring etter satser i det til enhver tid gjeldende kommunale 

reiseregulativet. 

 

7.2 Forsikring 

De folkevalgte er dekket av ulykkes- og gruppelivsforsikring på lik linje med 

ansatte i Kragerø kommune. 

 

7.3 Ettergodtgjøring (NB: lønnsvilkår ikke gjort gjeldende) 

Folkevalgte i verv på 30% eller mer gis følgende ettergodtgjøring ved 

valgperiodens utløp: 

• I 1 ,5 mnd. dersom vedkommende inntrer i ny stilling etter valgperioden 

• I 3 ﾏﾐdr. dersoﾏ vedkoﾏﾏeﾐde ikke iﾐﾐtrer i ﾐy stilliﾐg etter valgperiodeﾐ. 
Gjeninntredelse i tidligere stilling kommer inn under formuleringen "inntreden i 

ny stilling". 

 

7.4 Annen godtgjøring 

Medlemmer av kommunestyre, formannskap og hovedutvalg disponerer Ipad 

betalt av Kragerø kommune. 

For ordfører, varaordfører og opposisjonsleder dekkes mobiltelefon med 

tilhørende abonnement. For hovedutvalgsledere dekkes 50% av dokumenterte 

utgifter til bruk av mobiltelefon. 

Godtgjøringen utbetales to ganger per år etter innlevering av betalt 

originalfaktura. 

 

7.5 Tap av inntekt og påførte utgifter 

I forbindelse med folkevalgtes oppdrag for kommunen ytes følgende: 

a) legitimert 

Erstatning for tap av inntekt/påførte utgifter med dokumentasjon foreslås 

dekket i sin 

helhet- oppad til kr. 3.000,- per møtedag. 

Dokumentasjon: 

For lønnsmottakere dokumenteres tapt arbeidsgodtgjøring ved oppgave fra 

arbeidsgiver. 

Dokumentasjonen skal omfatte trekk i lønn) tapte feriepenger og eventuelt 

tapt pensjonsgrunnlag. 

For selvstendig næringsdrivende dekkes tapt arbeidsgodtgjøring på grunnlag av 

melding om inntektstap bekreftet av revisor eller regnskapsfører. 

For trygdede dekkes tapt arbeidsfortjeneste (trygd) ved dokumentasjon fra 

NAV. 
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Dokumentasjon av tap av ekstraordinær inntekt må sannsynliggjøre at den 

samme inntekt ikke uten vesentlig ulempe ville kunne inntjenes på et annet 

tidspunkt. 

 

b) ulegitimert 

Erstatning for tap av inntekt uten dokumentasjon tilstås en godtgjøring med kr. 

1000,00 per møtedag. 

 

7.6 Barnepass 

Folkevalgte som har behov for barnepass til barn under 12 år, får en 

godtgjøring på kr.100,00 per time. Kravet må framsettes skriftlig og 

dokumenteres. 

 

7. 7 Utbetalinger 

Ansvaret for utbetalingene i henhold til dette reglement legges til rådmannen 

ved politisk sekretariat.. 

Utgiftene til formålet skal belastes politisk virksomhet. Utbetalinger finner sted 

på bakgrunn av attesterte oversikter fra de respektive 

sektorer/utvalgssekretærer som viser hvilke politikere som er berettiget til 

godtgjøring, og antall møter hver enkelt har deltatt på i avregningsperioden. 

 

8. REGULERING 
Regulering av satsene skjer administrativt hver 01.05. med utgangspunkt i 

ordførerens til enhver tid gjeldende godtgjøring. 

9. REVIDERING 
Reglementet skal vurderes hvert fjerde år- året før hvert kommunestyrevalg og 

legges fram for kommunestyret til avgjørelse. 
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Retningslinjene gjelder for kommunens folkevalgte og ansatte. Kommunestyret 
anmoder kommunalt eide selskaper om å innføre tilsvarende retningslinjer.  

1) Formål  

Kragerø kommune legger stor vekt på et levende lokaldemokrati. At innbyggerne og 
øvrige samarbeidspartnere har tillit til kommunens folkevalgte og ansatte er en 
forutsetning for denne viktige målsettingen.  

Målet med retningslinjene er at ansattes og politikeres fremferd skal være preget av 
åpenhet, respekt, redelighet, likebehandling, lojalitet og kompetanse.  

Det understrekes at den enkelte ansatte og politiker plikter å gjøre seg kjent med 
kommunens etiske retningslinjer.  

Etikk handler om vårt forhold til våre medmennesker og til våre samarbeidspartnere. 
Gjennom egne retningslinjer ønsker kommunestyret å legge til rette for etisk 
refleksjon i alle politiske fora og blant kommunens ansatte. Retningslinjene skal gi et 
klart bilde av Kragerø kommunes sentrale verdier og de forventninger vi har til oss 
selv og til våre samarbeidspartnere.  

Kommunens etiske retningslinjer er et viktig supplement til annet lov- og regelverk. 
Både folkevalgte og ansatte plikter å overholde lover, forskrifter og reglementer. De 
skal bekjempe og ta aktiv avstand fra enhver uetisk forvaltningspraksis.  

2) Åpenhet  

Offentlighet og åpen diskusjon er en forutsetning for et velfungerende demokrati. 
Politiske og administrative beslutningsprosesser i Kragerø skal være preget av 
åpenhet, meroffentlighet og innsyn så langt personvernhensyn gjør det mulig. 
Personer med partsinteresser og allmennheten skal gis gode muligheter for å gjøre 
seg kjent med kommunens virksomhet, og få innsikt i hvordan kommunen skjøtter 
sine oppgaver.  

Kragerø kommunes hjemmeside skal sikre innbyggerne og andre interesserte innsyn 
i politiske og administrative prosesser, og i regelverket som regulerer disse.  

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisste den innvirkning de har på 
innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Som et ledd i det tillitsbyggende 
arbeidet er det viktig at folkevalgte og ansatte i ledende stillinger registrerer sine verv 
og økonomiske interesser i styrevervregisteret. Det vil bidra til økt trygghet for 
upartiske/uhildede beslutninger. Det anmodes om at politikere og ansatte selv 
offentliggjør eventuelle medlemskap i losjer/brorskap eller lignende, og tar dette med 
seg i sin vurdering av egen habilitet.  

Sosiale medier preges av uformell kommunikasjon, linjene mellom politiske 
prosesser, arbeidsliv og privatliv viskes ut, spredningen av informasjon går raskt og 
lukkede områder for informasjonsdeling er kanskje ikke så sikret for innsyn som man 
tror. Det er viktig med en profesjonell kommunikasjon i arbeidet vi utfører.  
Dette innebærer at kommunikasjonen:  
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      · Er redelig, ærlig og åpen  
      · Ivaretar taushetsplikt  
      · Benytter sikre medier ved håndtering av fortrolig informasjon  

Spesielt stilles det krav til bevissthet rundt politikeres og ansattes kommunikasjon i 
arbeidet med mer sårbare grupper, som barn og andre mottakere av kommunale 
tjenester. 

Ansatte i Kragerø kan gi faktaopplysninger om eget arbeidsområde. Som alle andre 
borgere kan kommunens medarbeidere delta i samfunnsdebatten og uttale seg på 
egne vegne. Det blir også sett på som positivt at ansatte varsler om kritikkverdige 
forhold, jf. retningslinjer for varsling.  

3) Tillit  

a. Habilitet  

Kommuneloven og forvaltningsloven gir bestemmelser om habilitet som gjelder for 
alle folkevalgte og ansatte. Alle som behandler saker har et ansvar for å gjøre seg 
kjent med disse lovene og følge fastsatte bestemmelser. Dersom en er i tvil, tas det 
opp i politiske organer eller med overordnede.  

Hvis en folkevalgt selv mener han/hun er inhabil, bør dette respekteres.  

Folkevalgte og ansatte skal unngå situasjoner som kan medføre konflikt mellom 
kommunens interesser og egne interesser, og situasjoner som kan svekke tilliten til 
deres upartiskhet.  

Det er ikke ønskelig at kommunens enhetsledere deltar aktivt i partipolitisk 
virksomhet innen kommunen. Fagledere i kommunal virksomhet bør ikke ha politiske 
verv innen eget fagområde.  

b. Bistillinger, forretningsdrift og styreverv.  

Det er ikke tillatt for kommunens ansatte eller folkevalgte å utnytte sin stilling til egen 
vinning.  

Arbeidstakere i kommunen kan ikke ha annet lønnet arbeid eller etablert 
ervervsvirksomhet uten at dette klargjøres med rådmannen.  

Kommunale arbeidstakere som har tillatelse fra rådmannen til å drive 
ervervsvirksomhet, kan ikke ta oppdrag for kommunen.  

c. Gaver og andre fordeler  

Folkevalgte og ansatte skal ikke ta imot gaver eller fordeler som er egnet til å så tvil 
om deres habilitet, og/eller benytte stillingen til å skaffe seg selv eller andre fordeler.  

Som gaver regnes ikke en oppmerksomhet som for eksempel blomster og konfekt 
avgrenset til en verdi av kr 300,-.  
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Gaver utover ovennevnte, kan kun mottas på vegne av kommunen og skal 
registreres.  

Registreringsoversikten skal være tilgjengelig på kommuners hjemmeside.  

Er det tvil, skal det avklares med nærmeste overordnet.  

Folkevalgte eller ansatte skal ikke benytte kommunen eller kommunens navn for å 
oppnå spesielle betingelser i forbindelse med innkjøp hos kommunens kunder eller 
leverandører. Rabatter ved private kjøp kan bare mottas når dette er innført som en 
generell ordning for ansatte.  

Folkevalgte og ansatte i kommunen skal takke nei til invitasjoner til arrangementer 
som ikke er av faglig art. Reise- og oppholdsutgifter i faglige sammenhenger skal 
dekkes av kommunen med mindre annet er avtalt med ordføreren eller rådmannen. 
Kurs som tilbys ansatte av kommunens leverandører/kunder skal avklares med 
enhetsleder og håndteres i henhold til gjeldene fullmaktsmatrise. Alkohol dekkes 
normalt ikke av kommunen på kurs, konferanser eller lignende.  

Kommunen har reglementer for anskaffelser, ansettelser, miljø og fortrolig 
informasjon/taushetsplikt.  

4) Menneskeverd Kragerø kommune legger vekt på at det skal være gode 

mellommenneskelig forhold for ansatte, tillitsvalgte, politikere og i relasjon til kommunens 

innbyggere. Gode mellommenneskelige forhold preges av god kommunikasjon, åpenhet, 

respekt og toleranse. Politikere og ledere i kommunen må særlig være seg bevisst sin rolle 

som arbeidsgiver og sitt ansvar overfor tillitsvalgte. Alle ansatte må kunne oppleve at de har 

en arbeidsplass hvor man tar kravene til helse, miljø og sikkerhet på alvor i tråd med 

arbeidsmiljølovens bestemmelser. De tillitsvalgte må kunne oppleve at de blir lyttet til og tatt 

med i beslutningsprosessen i tråd med avtaleverkets bestemmelser. Det forutsettes at 

politikerne kommuniserer med respekt for  

hverandre på tvers av partigrenser. Innbyggerne skal alltid møtes på en måte som 
styrker tilliten til den kommunale forvaltningen. I Kragerø kommune skal vi legge vekt 
på likebehandling uavhengig av kjønn, religion, legning, etnisk tilhørighet eller 
funksjonsnivå.  

Kommunale kontrakter skal forebygge sosial dumping og utførelse av svart arbeid. 
Kommunale innkjøp skal fokusere på rettferdig handel, og leverandøren skal følge 
internasjonale normer for menneskerettigheter. Herunder barne- og arbeidstaker-
rettigheter.  

Enhver form for mobbing er uakseptabel.  

Som representanter for Kragerø kommune skal ansatte og politikere ikke opptre 
beruset.  

Kommunen har utarbeidet retningslinjer for kommunikasjonen i politiske utvalg, 
likestillingsplan, tilsettingsreglement, ledelsesprinsipper og varslingsplakat som er 
vedlagt de etiske retningslinjene.  
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5) Privat bruk av kommunens utstyr Bruk av kommunens maskiner, biler og annet 

utstyr kan bare skje i samsvar med fastsatte retningslinjer, godkjent av rådmannen.  

6) Retningslinjer/reglementer  

Utover gjeldende lovverk er det utarbeidet en rekke lokale reglementer og 
retningslinjer som skal sikre at alle forstår og etterfølger de etiske retningslinjene. 
Disse ligger på Kragerø Kommunes hjemmesider.  

7) Opplæring/holdningsskapende arbeid  

Kommunens folkevalgte og ansatte har et felles ansvar for at Kragerø kommunes 
etiske retningslinjer er godt kjent og følges. Retningslinjene skal revideres ved 
inngangen til hver ny valgperiode. For å lykkes med dette er det avgjørende at vi får 
til åpenhet og diskusjon rundt temaet slik at det etableres en felles forståelse og 
plattform for kontinuerlig holdningsskapende arbeid.  

Arbeidet med å fremme gode etiske holdninger er først og fremst et lederansvar. 
Kommunens politiske og administrative ledelse, ved ordføreren og rådmannen, har et 
særlig ansvar for å sikre et vedvarende fokus på etikk og etiske utfordringer.  

Plan for implementering/holdningsskapende arbeid:  

- Kragerø kommunes etiske retningslinjer legges ut på kommunens hjemmeside  

- Etterlevelse av Kragerø kommunes etiske retningslinjer er et fast tema i alle 
politiske utvalg og i kommunestyret. Det gjennomføres en årlig evaluering av 
retningslinjene.  

- Det oppfordres til at Kragerø kommunes etiske retningslinjer er et fast tema i de 
forskjellige partiers gruppemøter.  

- Kragerø kommunes etiske retningslinjer er et fast tema på avdelings-
/personalmøter samt i medarbeidersamtaler.  

- Problemstillinger av generell karakter som blir brakt opp for diskusjon/avklaring 
legges ut på kommunens hjemmeside som et viktig ledd i det holdningsskapende 
arbeidet. Taushetsplikt og hensyntagen til personvern må ivaretas.  

8) Når vi er i tvil?  

Etiske utfordringer elimineres ikke fullt ut ved detaljerte lokale regler.  

I Kragerø kommune sikres derfor en høy etisk standard ved en kombinasjon av regler 
og vilje til etisk refleksjon blant folkevalgte og ansatte. Navigasjonshjulet fra 
Humanistisk Akademi reiser sentrale spørsmål som vi er forpliktet til å ha et aktivt 
forhold til.  

Navigasjonshjulet  
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 Er det lovlig ? - Jus  

 Er det i samsvar med verdiene våre ? - Identitet  

 Er det riktig ? - Moral  

 Beholder vi vår troverdighet ? - Omdømme  

 Lønner det seg ? - Økonomi  

 Lar det seg begrunne ? - Etikk  

Det legges vekt på åpenhet når vi står overfor mulige etiske problemstillinger.  

I Kragerø er det naturlig å involvere kollegaer i slike forhold.. Problemstillinger som 
ikke finner sin avklaring på denne måten skal drøftes med nærmeste politiske eller 
administrative overordnede.  

9) Ved brudd på retningslinjene  

Evt. brudd på de etiske retningslinjene forøvet av kommunalt ansatte følges opp av 
Rådmannen i henhold til gjeldende lov og avtaleverk.  

De respektive politiske partiene har ansvar for at den enkelte politiker følger 
retningslinjene.  

Henvisning til aktuelle lover og lokale reglementer  



29/19 Rutiner for reiseregninger mm. for folkevalgte i Kragerø kommune - 19/09668-4 Rutiner for reiseregninger mm. for folkevalgte i Kragerø kommune : Etiske retningslinjer Kragerø kommune

- Kommuneloven  

- Forvaltningsloven  

- Offentlighetsloven  

- Personopplysningsloven  

- Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven  

- Hovedavtalen / Hovedtariffavtalen  

- Administrativt delegasjonsreglement med underliggende dokumenter i form av 
lederavtaledokument og stillingsbeskrivelse  

- Oversikt over gjeldende innkjøps-, attestasjons- og anvisningsmyndighet  

- Anskaffelsesreglement for Grenlandskommunene  

- Arbeidsreglement for Kragerø kommune  

- AKAN-reglement for Kragerø kommune  

- Tilsettingsreglement for Kragerø kommune  

- Retningslinjer for varsling – Kragerø kommune  

- Retningslinjer for bilbruk  

- Retningslinjer for mobiltelefonbruk  

- Styrevervregisteret for Kragerø kommune http://www.styrevervregisteret.no/  
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Arkivsak-dok. 18/13348-6 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Kragerø kontrollutvalg 28.05.2019 

 

 

 

   

 

 

Selskapskontroll Kragerø Energi AS - KS' anbefalinger om 

eierstyring, selskapsledelse og kontroll 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. Kontrollutvalget anmoder Telemark kommunerevisjon IKS om å ta med seg 

innspill fra møtet i det videre arbeidet med selskapskontrollen med forvaltningsrevisjon i Kragerø Energi 

AS. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kragerø kontrollutvalg bestilte i sitt møte 4.2.2019 sak 2/19 eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon i 

Kragerø Energi AS i tråd med fremlagt prosjektplan (vedlagt). I kontrollutvalgets møte 6.5.2019 under 

sak 26/19 Referatsaker ba kontrollutvalget om en samtale med forvaltningsrevisor om KS’ anbefalinger 

om eierstyring, selskapsledelse og kontroll (vedlagt). 

 

Saksopplysninger: 
I behandlingen av temaet under referatsakene 6.5.2019 kom det frem at det særlig var anbefalingene 

omkring valg av styremedlemmer i datterselskaper av heleide aksjeselskaper som var interessante for 

kontrollutvalget å diskutere med forvaltningsrevisor. Anbefaling 13 fra KS lyder slik: 

 

STYRESAMMENSETNING I KONSERNMODELL 

Styremedlemmer i morselskap bør ikke sitte i styret til datterselskap. Konserndirektøren kan være 

representert i datterselskapenes styrer. 

Styret i morselskap bør ikke sitte i styret til datterselskap fordi styret i morselskap utgjør 

generalforsamlingen i datterselskap. Bestemmelsen er viktig for å unngå rolleblanding i konsernforhold. 

Særlig må man være oppmerksom på problemstillinger knyttet til anbud og inhabilitet dersom ett av 

selskapene inngir anbud til et annet selskap i samme konsern. 

 

I Kragerø Energi Gruppen er det gjennomgående styrerepresentasjon, slik at styreleder i morselskapet 

også er styreleder i datterselskapene, og mange av de øvrige styremedlemmene i morselskapet er enten 

styremedlemmer eller varamedlemmer til styret i datterselskapene. En oversikt gjeldende frem til 

generalforsamlingen i Kragerø Energi Holding AS for 2018 er lagt ved saken. 

 

I sin prosjektplan for selskapskontrollen i Kragerø Energi AS har Telemark kommunerevisjon IKS 

beskrevet hvilke kilder de ser for seg for revisjonskriterier. Her trekker revisjonen frem at de bl.a. vil 

utlede revisjonskriterier fra KS’ anbefalinger om eierskap. Videre vil de bl.a. hente kriterier fra Kragerø 
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kommunes eierstyringsprinsipper vedtatt av kommunestyret 8.11.2018. Av disse fremgår følgende av 

punkt 7: 

Det skal tilstrebes å benytte valgkomité som grunnlag for styreutnevnelser i selskapene. Styrets 

sammensetning skal kjennetegnes av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra selskapets behov, egenart 

og formål. Styrets arbeid skal evalueres jevnlig. 

 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kirsti Torbjørnson vil stille i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Det er Telemark kommunerevisjon IKS som har kompetanse til å gjennomføre selskapskontroll med 

forvaltningsrevisjon i Kragerø Energi AS. Det kan imidlertid være nyttig for både kontrollutvalget og 

revisjonen å drøfte forventninger knyttet til denne før selskapskontrollen ferdigstilles. Sekretariatet viser 

for øvrig også til gjennomført generell selskapskontroll Føringer for eierskap og opplæring av 

eierrepresentanter fra 2017 med oppfølging i kontrollutvalgets møte 29.10.2018 sak 34/18. Her ble det 

vedtatt å følge opp vedtak/tiltak i løpet av våren 2020. 

 

Vedlegg:  

Prosjektplan Kragerø Energi AS 

Kragerø Energi Gruppen – Styresammensetning 2017 

KS Anbefalinger om eierstyring selskapsledelse og kontroll 
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Utarbeidet dato/sign. 

21. januar 2019/ 

Kirsti Torbjørnson 

Kommune: 
 
 
Kragerø kommune 

Prosjekt: 

415008 Kragerø Energi AS – Kragerø kommune 

 

Prosjektplan - eierskapskontroll 

1. Bakgrunn 

 

Kontrollutvalget i Kragerø har bedt om prosjektplan for selskapskontroll av Kragerø Energi AS, jf. 

kontrollutvalgets vedtak i sak 42/18. I møtet ble det bedt om at vi særlig skulle se på 

utbytteproblematikk.  

 

Kragerø Energi AS er et holdingselskap med fire datterselskap. Datterselskapene driver både 

monopolvirksomhet og økonomisk aktivitet i konkurranse med andre. Kragerø Energi 

Holding AS var omfattet av en overordnet eierskapskontroll i Kragerø kommune i 2017, 

rettet mot eierstyringen i holdingselskapet. Denne selskapskontrollen bør derfor innrettes 

også mot datterselskapene, der det er naturlig.  

 

2. Problemstilling  

Kommunestyret i Kragerø har vedtatt generelle eierstyringsprinsipper i februar 2016, og 

vedtok eierstrategi for Kragerø Energi Holding AS i februar 2017.  

Vi foreslår følgende hovedproblemstilling: 

I hvilken grad styres konsernet Kragerø Holding AS i samsvar med Kragerø kommunes vedtak og 

forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring? 

Vi foreslår å undersøke: 

- Utforming av vedtekter for datterselskapene, innkalling og gjennomføring av 

generalforsamlinger i datterselskapene, valg av styre i datterselskapene m.m sett i forhold til 

relevant regelverk, eierstyringsprinsipper og anbefalinger om god eierstyring. 

- Om konsernet ivaretar samfunnsansvar i samsvar med kommunens vedtak og forutsetninger 

(etiske retningslinjer, rutiner for varsling, grønt skifte m.m.).  

- Om eierstyring og utbytte håndteres i samsvar med aksjelov og kommunens eierstrategi for 

selskapet. 

- Om avvikene etter NVE-tilsyn med nettvirksomheten i 2016 er lukket. 

 

3. Kilde for revisjonskriterier 

Kriteriene for denne selskapskontrollen vil vi først og fremst hente fra gjeldende lovverk og 

fra Kragerø kommunes eierstyringsprinsipper og vedtatt eierstrategi for Kragerø Energi 
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Holding AS. Vi vil også utlede kriterier fra KS’s anbefalinger om eierskap (KS) og eventuelt fra 

NUES1. Aktuelle kriterier kan være: 

 Kommunen bør avklare om kommunens selskap skal kunne danne konsern  

 Kommunen bør ha føringer for styrevalg i konsern, evt. følge KS-anbefalinger for styrevalg i 

konsern.  

 Generalforsamlingen i morselskapet bør sikre at kommunestyrets vedtak og forutsetninger 

blir ivaretatt i konsernet.  

 Konsernet bør ha tiltak som sikrer ivaretakelse av samfunnsansvar, etikk og varsling i 

datterselskapene, i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger.  

 Kommunen bør ha tiltak som sikrer kommunen tilstrekkelig informasjon om 

datterselskapene.  

 Beslutninger om utbytte fra konsernet bør håndteres i samsvar med aksjeloven og 

eierstrategiens føringer for utbyttenivå og hensynet til konsernets handlingsrom.  

4. Avgrensning 

Monopolvirksomheten er underlagt tilsyn fra NVE, og det var sist tilsyn med Kragerø Energi AS i 2016. 

Det ble gitt flere avvik i tilsynsrapporten.  Vi foreslår at vi ikke undersøker nettvirksomheten og skillet 

mellom nettvirksomheten (monopolvirksomheten) og konkurranseutsatt virksomhet, ut over om 

avvikene fra 2016 er lukket. 

5. Metode 

Kragerø kommune eier direkte eller indirekte alle aksjene. Det er dermed innsynsrett etter 

kommuneloven § 80 i alle selskapene i konsernet.  

Kontrollen vil bli gjennomført i samsvar med standard for forvaltningsrevisjon RSK 001 og Veileder i 

selskapskontroll (Norges kommunerevisorforbund).  

Vi vil kartlegge fakta ved hjelp av intervjuer, dokumentgjennomgang og eventuell regnskapsanalyse. 

Det er aktuelt å intervjue styreleder og daglig leder i konsernet, og det kan være aktuelt å intervjue 

tilsvarende funksjoner i ett eller flere av datterselskapene. Når det gjelder tiltak for samfunnsansvar, 

etikk og varsling, vil vi undersøke om selskapene har etablert rutiner/tiltak. Vi vil ikke gjennomføre 

spørreundersøkelser eller liknende kartlegginger blant ansatte i selskapet. Når det gjelder lukking av 

avvik i tilsynsrapport, vil vi se på hva som er rapportert tilbake til NVE, og eventuelt gjøre helt enkle 

undersøkelser i tilknytning til det. Dersom det skal gjøres dypere undersøkelser av disse punktene, 

forutsetter det økt tidsbruk. 

6. Milepæler 

Oppstart Mai 2019 

Høring September 2019 

Leveranse til Temark IKS September/oktober 2019 

Kontrollutvalgsmøte Møteplan ikke fastsatt  

 

                                                           
1 Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse, revidert anbefaling per oktober 2018 
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Kragerø Energi Holding AS KHAS 997 830 601 

Styremedlemmer funksjon vara (i rekkefølge)

Marie Røegh Edwardsen Styreleder Erik Kristoffer Næsland

Gunn Nicolaysen Gundersen Nestleder Gjertrud Sannes Grimsrud

Geir Westhrin Styremedlem Johan Tønnes Løchstøer

Ellef Ellegård Styremedlem Eva Mathisen Hansen

Charlotte Therkelsen Sætersdal Styremedlem Kjell Ove Heistad

Lena Marie Naper-Helgestad Styremedlem Ole Gundersen 

Per Erik Schulze Styremedlem Sølvi Wreen Wirød

Inger Lise Steinbru Styremedlem Anita Fjeldberg Thoresen

Jan Harry Larsen Styremedlem Henning Øygarden

Kragerø Energi AS KEAS 979 399 901

Styremedlemmer funksjon vara (i rekkefølge)

Marie Røegh Edwardsen Styreleder Gunn Nicolaysen Gundersen 

Lena Marie Naper-Helgestad Styremedlem Geir Westhrin

Ellef Ellegård Styremedlem Gjertrud Sannes Grimsrud

Erik Kristoffer Næsland Styremedlem Johan Tønnes Løchstøer

Paul Tore Lundstuen Styremedlem Henning Øygarden

Kragerø Energi Installasjon AS KIAS
999 239 463

Styremedlemmer funksjon vara (i rekkefølge)

Marie Røegh Edwardsen Styreleder Ellef Ellegård

Gunn Nicolaysen Gundersen Styremedlem Erik Kristoffer Næsland

Geir Westhrin Styremedlem Gjertrud Sannes Grimsrud

Lena Marie Naper-Helgestad Styremedlem Ole Gundersen

Brede Endre Nygaard Styremedlem Ole Jørgen Vøllestad

Kragerø Bredbånd AS KBAS 988 549 908

Styremedlemmer funksjon vara (i rekkefølge)

Marie Røegh Edwardsen Styreleder Ole Gundersen

Gunn Nicolaysen Gundersen Styremedlem Gjertrud Sannes Grimsrud

Thorleif Fluer Vikre Styremedlem Geir Westhrin

Geir Elsebutangen 2018 januar 29 Styresammensetning 2017.xlsx

Gjeldende fram til generalforsamling i KHAS 2018

Styresammensetning Kragerø Energi Gruppen
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KOMMUNER HAR STOR FRIHET til å organi-

sere tjenestene slik de finner det hensiktsmessig 

enten som del av kommunen som juridisk person 

eller gjennom etablering av selvstendige rettssub-

jekter. Når en kommune organiserer tjeneste- 

produksjonen innenfor kommunen som organi-

sasjon, gjelder de styringssystemer som følger av 

kommuneloven1. Kommunestyret har i utgangs-

punktet all beslutningsmyndighet, og kommunen 

har en hierarkisk organisasjonsstruktur. 

Norske kommuner kan velge å legge deler av 

virksomheten i egne selskaper. Når deler av virk-

somheten legges over i egne rettssubjekter som 

for eksempel aksjeselskaper eller interkommu-

nale selskaper, må styringssystemene følge den 

aktuelle lovgivningen. Kommunestyrets styring 

av selskapet må utføres i selskapets eierorgan. 

Kommunestyret har likevel det overordnede an-

svaret for hele kommunens virksomhet, også den 

som drives av de kommunaleide selskapene.

At virksomheter eller tjenester skilles ut og 

legges i selskaper innebærer at betingelsene for 

folkevalgt styring og kontroll endres. Slik disse 

selskapene er organisert, skal selskapets  

Innledning

1 Kommunale foretak (KF) er en del av styringssystemet i kommunen, og er ikke et eget selskap. Anbefalingene er primært 
tilpasset selskaper. Anvendt på kommunale foretak (KF) må noen av anbefalingene leses med dette forbehold.   

ledende organer ha betydelig grad av frihet til å 

drive virksomheten. Lovfestede bestemmelser 

og vanlige normer for god selskapsstyring setter 

grenser for hvor mye kommunene som eier 

disse selskapene kan og bør involvere seg  

i selskapenes virksomhet. 

Anbefalingene for godt eierskap, god selskaps- 

ledelse og god kontroll av kommunale og 

fylkeskommunale selskaper og foretak begren-

ser seg til interkommunale selskaper (IKS) og 

aksjeselskaper (AS) og foretak etter kommune-

lovens kapittel 11. Kommuner har også anled-

ning til å etablere stiftelser og samvirkeforetak, 

men disse organisasjonsformene har mindre 

omfang, og omtales bare kort. Samarbeid etter 

§ 27 i kommuneloven har historisk vært en mye 

brukt hjemmel for interkommunalt samarbeid. 

I dag benyttes organisering i henhold til § 27 

i liten grad innenfor oppgaver av forretnings-

messig karakter, og denne samarbeidsformen 

omtales derfor ikke nærmere her.

I teksten brukes kommuner om både fylkes-

kommuner og kommuner

Med vennlig hilsen

LASSE HANSEN

Administrerende direktør
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INTERKOMMUNALE  
SELSKAPER (IKS)
Et interkommunalt selskap etter lov om inter- 

kommunale selskaper kan bare opprettes av 

kommuner, fylkeskommuner eller andre inter-

kommunale selskaper. Deltakerne har sam-

let sett et ubegrenset ansvar for selskapets 

forpliktelser2. Selskapets eierorgan og øverste 

myndighet er representantskapet. Deltakerne 

skal opprette en skriftlig selskapsavtale.

Forvaltningen av selskapet ligger hos styret og 

daglig leder. Deltakerkommunene utøver eier- 

styring gjennom sine valgte medlemmer i repre-

sentantskapet. Hver enkelt deltaker skal ha minst 

en representant i representantskapet. Kommune-

styret har instruksjonsrett overfor sine medlemmer 

i representantskapet. Representantskapet velger 

også styret. Styret skal ha minst tre medlemmer, 

og omfattes av kravet om balansert kjønns- 

representasjon, det vil si minimum 40 % av hvert 

kjønn. Daglig leder eller medlemmer av represen-

tantskapet kan ikke være medlem av styret. 

Representantskapet som eierorgan utøver  

kontroll over styret på flere måter: 

• bestemmer sammensetningen av styret

• kan instruere styret og omgjøre beslutninger

• kan gjennom selskapsavtalen fastslå at  

nærmere angitte saker må godkjennes i 

representantskapet 

AKSJESELSKAP
Et aksjeselskap kan eies av en kommune eller 

fylkeskommune alene, sammen med andre  

kommuner og fylkeskommuner eller sammen 

med private rettssubjekter. I et AS har eierne  

begrenset økonomisk risiko for selskapets 

økonomiske forpliktelser. Selskapets øverste 

eierorgan er generalforsamlingen. 

Gjennom generalforsamlingen, utøver eierne 

den øverste myndigheten i selskapet. Her kan 

eierne gjennom vedtekter, instrukser og andre 

generalforsamlingsvedtak fastsette rammer 

og gi nærmere regler for styret og daglig leder. 

Det er generalforsamlingen som velger styret. 

Selskapet ledes av styret og daglig leder. Styret 

har det overordnede ansvaret for at selskapet 

drives i samsvar med eiernes formål og innenfor 

rammen av lovverket. Styret har også en viktig 

funksjon for å sikre strategisk planlegging for 

selskapet. Daglig leder skal forholde seg til de 

pålegg og retningslinjer som styret har gitt. 

Selskapsformer og  
alternative organisasjonsformer

Det er i hovedsak to muligheter som benyttes av kommunene  
ved utskilling av virksomhet: Interkommunale selskaper (IKS) og  
aksjeselskap (AS).  

2 KMD sendte i november 2014 forslag til endringer i lov om interkommunale selskap ut på høring. Høringsnotatet inneholder forslag om at 
IKS-lovens ansvarsregler erstattes av nye regler om begrenset deltakeransvar. Forslaget er pr november 2014 fortsatt under behandling.
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IKS AS

STIFTELSER
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Kommunene har også anledning til å velge 

noen andre  organisasjonsformer.

KOMMUNALT FORETAK 
Når kommunen ønsker å gi en virksomhet en 

noe mer selvstendig stilling enn det som gjelder 

i den tradisjonelle etatsmodellen, kan det etable-

res et kommunalt foretak etter kommune- 

lovens kapittel 11. Foretaket er ikke en egen 

juridisk person, men del av kommunen som 

rettssubjekt. Kommunen er part i alle avtaler og 

hefter for foretakets forpliktelser. I motsetning 

til utskilling ved bruk av aksjeloven og lov om 

interkommunale selskaper, vil de ansatte fortsatt 

ha kommunen som arbeidsgiver. Foretaket ledes 

av et styre, som er utpekt direkte av kommune-

styret. Daglig leder står i linje under styret, som 

igjen er underlagt kommunestyret. Foretakene 

er på denne måten direkte underlagt kommune-

styrets budsjettmyndighet. Rådmannen har ikke 

instruksjons- eller omgjøringsmyndighet overfor 

foretakets daglige leder3. 

SAMVIRKEFORETAK
Kommuner kan også delta i samvirkeforetak.  

Et samvirkeforetak er ikke et selskap.  

Samvirkeforetak har medlemmer, men ikke 

eiere, og styres av de som handler med fore-

taket og som dermed har direkte nytte av den 

virksomhet som drives. Samvirkeforetak har ikke 

fritt omsettelige eierandeler og kan følgelig ikke 

kjøpes opp. På årsmøtet – samvirkets øverste 

organ – fattes beslutninger som hovedregel ut 

fra prinsippet om ett medlem, én stemme. Det er 

lov om samvirkeforetak (samvirkelova) av  

29. juni 2007 nr. 81 som regulerer denne  

organisasjonsformen.

STIFTELSER
Kommuner og fylkeskommuner kan også 

opprette stiftelser. En stiftelse er et selvstendig 

rettssubjekt. Som stifter av en stiftelse kan 

kommunen verken utøve styring over stiftelsens 

virksomhet eller gjøre krav på andel i stiftelsens 

overskudd (ta utbytte). Stifterne kan ikke løse 

opp stiftelsen. Stiftelse er bare en hensikts-

messig organisasjonsform der det er ønske om 

å gjøre virksomheten helt uavhengig av kom-

munen. Det er lov om stiftelser (stiftelsesloven) 

av 15. juni 2001 nr. 59 som regulerer denne 

organisasjonsformen.

SELSKAPSFORMER OG ALTERNATIVE ORGANISASJONSFORMER

KOMMUNE FORETAK § 27 STYRE IKS SAMVIRKE AS STIFTELSE

ALTERNATIVE ORGANISASJONSMODELLER

Økende grad av selvstendighet

3 Det er et unntak fra hovedregelen om at administrasjonssjefen ikke har instruksjonsmyndighet overfor daglig leder. Etter kommuneloven § 72 nr 1 
kan administrasjonssjefen instruere daglig leder om at iverksettelsen av en sak skal utsettes til kommunestyret har behandlet saken.
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God folkevalgt styring defineres gjerne gjennom 

fire standarder4:

• PÅLITELIG STYRE preges av likebehand-

ling, politisk redelighet og respekt for spille-

regler. Denne standarden berører kommune-

politikkens allmenne omdømme. Det handler 

om innbyggernes tillit til at de behandles likt i 

de kommunale beslutningsprosessene. 

• ANSVARLIG STYRE fremmer oversiktlig 

politikk og informerte innbyggere som grunn-

lag for deres kontroll med de folkevalgte. Et 

ansvarlig styre skal sørge for at innbyggerne 

har tilstrekkelig informasjon til å følge med i 

politikken og stille de styrende til ansvar. 

• BORGERNÆRT STYRE stimulerer inn-

byggernes interesse for og engasjement i 

lokalpolitikken gjennom høringskanaler og 

muligheter for debatt og deltakelse. Ved 

borgernært styre er det etablert kanaler for 

innbyggermedvirkning i beslutningsprosessene, 

også i prosesser der det ikke er lovpålagt. 

• EFFEKTIVT STYRE: Folkevalgte har god 

styring, og leverer resultater. Et effektivt styre 

kjennetegnes bl.a. ved ryddige forhold i den 

God folkevalgt styring

Selv om deler av virksomheten er lagt ut i et selskap, har 
kommunestyret det overordnede ansvaret. Det er derfor viktig å 
opprettholde god folkevalgt styring. 

GOD FOLKEVALGT STYRING

politiske styringen av administrasjonen og at 

kommunen leverer resultater innbyggere og 

folkevalgte er tilfreds med.

Forskning5 viser videre at administrasjonen har 

en viktig støttefunksjon for at de folkevalgte skal 

kunne ivareta sine roller på en god måte. 

For at de folkevalgte skal kunne påvirke og styre 

selskapene i tråd med de formål som er satt, er 

det viktig å være bevisst de mulighetene som 

finnes i å styrke kunnskapen og oppmerksom-

heten rundt eierskapspolitikken blant et bredt 

utvalg av de folkevalgte, og at den gis en bred 

og helhetlig politisk prosess. Et grep for å sikre 

dette, kan være å forankre eierskapspolitikken i 

kommuneplanen.

4 Baldersheim og Rose 2011
5 NIBR-rapport 2015:1 Kommunale selskaper og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap
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Anbefalinger om eierstyring,  
selskapsledelse og kontroll

ANBEFALING 1: 

OBLIGATORISK OPPLÆRING  
AV OG INFORMASJON TIL  
FOLKEVALGTE

Kommunene bør som en del av sitt folke-

valgtprogram gjennomføre obligatoriske 

kurs eller eierskapsseminarer. Den første 

opplæringen bør gjennomføres i løpet av 

de første 6 månedene av valgperioden. Det 

anbefales også at det nye kommunestyret 

tidlig i perioden får en oversikt over status 

for selskapene.

Det er viktig at kommunestyrene som eiere får 

kunnskap og innsikt i omfanget av selskaps- 

organisering og de styringsmuligheter man har 

for de selskapene kommunen har eierandeler i. 

Det er viktig at de folkevalgte får innsikt i de ulike 

rollene man har som folkevalgt, som styre- 

medlem eller som medlem av representantskap 

eller generalforsamling. De folkevalgte må ha en 

bevissthet om roller, styringslinjer og ansvars-

fordeling. Det anbefales at kommunestyret gis 

tid til kompetanseutvikling som ledd i å styrke 

det kommunale eierskapet gjennom opplæring 

eller eierskapsseminarer for samtlige folkevalgte i 

løpet av de første 6 månedene og etter 2 år. 

ANBEFALING 2:

VURDERING OG VALG  
AV SELSKAPSFORM

Det er eiers ansvar å sikre en selskapsform 

som er tilpasset selskapets formål, eier-

styringsbehov, samfunnsansvar, hensynet 

til innsyn, markedsforhold og det aktuelle 

lovverket. 

Et aktivt eierskap er grunnleggende for en best 

mulig lokalpolitisk forvaltning av kommunens 

samlede verdier og har direkte konsekvenser 

for selskapene, deres disposisjoner og deres 

markedsposisjon. Samtidig vil et aktivt eierskap 

gi viktige signaler overfor omverden og styrke 

kommunens omdømme.

Når deler av virksomheten skal legges ut i et sel-

skap, og selskapsformen diskuteres, bør kommu-

nestyret med utgangspunkt i selskapets formål, 

vurdere hvilket styringsbehov kommunen har.

Forvaltningsloven gjelder for all virksomhet som 

drives innenfor kommunen som eget retts- 

subjekt, inkludert kommunale foretak. Selskaper 

omfattes som utgangspunkt ikke av forvaltnings-

loven, men dersom de har så tett tilknytning til 

ANBEFALINGER OM EIERSTYRING, SELSKAPSLEDELSE OG KONTROLL
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forvaltningen at de kan anses å være «organer 

for stat eller kommuner», vil forvaltningsloven 

likevel gjelde. Grensedragningen beror på en 

helhetsvurdering. Relevante vurderingstemaer er 

selskapsform, formålet og bakgrunnen for opp-

rettelsen, hva slags virksomhet selskapet driver, 

om selskapet har monopolvirksomhet, og om 

den må regnes som et ledd i gjennomføringen 

av kommunal politikk. Det sentrale vurderings- 

temaet vil være hvor sterk reell tilknytning det er 

mellom selskapet og forvaltningen.

Offentlighetsloven gjelder for kommunalt eide 

selskaper dersom det offentlige har eierandeler 

som gir rett til mer enn halvparten av stemmene 

i det øverste organet, eller direkte eller indirekte 

har rett til å velge mer enn halvparten av med-

lemmene med stemmerett i det øverste organet. 

Offentlighetsloven gjelder likevel ikke for offentlig 

eide selskaper som hovedsakelig driver nærings- 

virksomhet i direkte konkurranse med og på 

samme vilkår som private.

Ved utskilling av virksomhet i selvstendige retts-

subjekter vil konkurranseregelverket som Norge 

er bundet av gjennom EØS-avtalen legge førin-

ger for valg av selskapsform og drift. Selskaps-

formen er også viktig for mulighet og ønske om 

politisk styring og kontroll, og hvorvidt selskapet 

skal ta risiko og operere i et marked. 

ANBEFALING 3: 

FYSISK SKILLE MELLOM  
MONOPOL OG KONKURRANSE-
VIRKSOMHET

Selskaper som opererer i et marked i  

konkurranse med andre aktører i tillegg  

til monopolvirksomhet, bør som hoved- 

regel skille ut den markedsrettede delen  

av virksomheten for å unngå rolleblanding 

og kryssubsidiering. 

Noen kommunalt eide selskaper er tildelt 

oppgaver i egenregi eller har enerett på å utføre 

visse oppgaver, samtidig som de utfører andre 

tjenester i konkurranse med andre. Dersom 

selskapet i tillegg konkurrerer med private sel-

skaper, kan det oppstå spørsmål om den delen 

av selskapet som konkurrerer i markedet mottar 

en eller annen form for offentlig støtte, og om 

denne støtten eventuelt er i strid med regelverket 

om offentlig støtte. Det sentrale er at selskapets 

konkurranseutsatte virksomhet ikke subsidieres, 

for eksempel ved at virksomheten benytter sel-

skapets administrative støttefunksjoner og/eller 

utstyr fra den fullfinansierte delen av selskapet 

(kryssubsidiering).

Organiseringen av konkurranseutsatt virksomhet 

bør så langt mulig være ledelsesmessig, perso-

nellmessig og fysisk atskilt fra monopolvirksom-

heten. Det må som et minimum føres separate 

regnskaper, med korrekt allokering av inntekter 

og utgifter i regnskapet, for å unngå kryssubsidi-

ering mellom den skjermede og den konkurran-

seutsatte delen av virksomheten. 

Det vil imidlertid være betydelig enklere å unngå 

kryssubsidiering dersom man skiller den  

ANBEFALINGER OM EIERSTYRING, SELSKAPSLEDELSE OG KONTROLL
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konkurranseutsatte delen ut i et eget selskap. 

Dette utelukker ikke i seg selv ulovlig offentlig 

støtte, men vil kunne gjøre virksomheten mer 

transparent og dermed gjøre det lettere å påvise 

at det ikke skjer. 

ANBEFALING 4: 

UTARBEIDELSE AV  
EIERSKAPSMELDINGER

Kommunestyrene bør hvert år fastsette 

overordnede prinsipper for sitt eierskap ved 

å utarbeide en eierskapsmelding for alle 

sine selskaper. 

Disse prinsippene bør gjenspeile selskapet sett 

i sammenheng med kommunens totale virk-

somhet og være kommunisert og tilgjengelig, 

ikke bare for selskapets organer, men også for 

kommunens innbyggere. Eierskapsmeldingen gir 

også et godt grunnlag for en politisk gjennom-

gang av all virksomhet som er organisert som 

selvstendige rettssubjekter. Eierskapsmeldingen 

skal behandles i kommunestyret. Eierskaps-

meldingen skal primært omhandle selskapene 

der kommunen er hel- eller deleier, men bør 

også reflektere styringen av de interkommunale 

samarbeidene. 

Eierskapsmeldingen bør minimum ha disse 

hovedpunktene: 

1. Oversikt over kommunens virksomhet som  

er lagt i selskaper og samarbeid.

2. Politisk styringsgrunnlag gjennom  

kommunens prinsipper for eierstyring 

3. Juridisk styringsgrunnlag knyttet til de  

ulike selskaps- og samarbeidsformene.

4. Formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet 

til de ulike selskapene, herunder styrings- 

dokumentene.

5. Selskapenes samfunnsansvar knyttet til miljø, 

likestilling, åpenhet, etikk osv.

En eierskapsmelding vil sikre et grunnlag for 

nødvendige styringssignaler til selskapene og 

tydeliggjøre de folkevalgtes ansvar. Den vil også 

bidra til å skaffe oversikt over kommunens sam-

lede virksomhet og bidra til mer åpenhet overfor 

omverden.

ANBEFALINGER OM EIERSTYRING, SELSKAPSLEDELSE OG KONTROLL
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Det bør også utarbeides en felles eierskaps- 

melding hvis kommunen er medeier i flere  

selskaper sammen med andre kommuner.  

En slik eierskapsmelding vil sikre felles føringer 

fra eierne der det er mulig. 

ANBEFALING 5: 

UTARBEIDELSE OG  
REVIDERING AV STYRINGS- 
DOKUMENTER

Kommunestyret skal utarbeide og bør jevn-

lig revidere styringsdokumentene og avtale-

ne som regulerer styringen av selskapet.

Kommunen bør ha en åpen og klart uttrykt eier-

strategi for sitt eierskap i ulike selskaper.

Når kommunestyret har valgt å legge en del av 

sin virksomhet inn i et selskap, medfører det 

også overføring av styringsrett til virksomheten. 

Oppgaven til selskapets styre og administrasjon 

er å trekke opp virksomhets- og forretnings- 

strategien innenfor en ytre ramme som er trukket 

opp av eieren/eierne. Det er denne ytre rammen 

som er eierstrategien, og innenfor den skal sel-

skapet ha betydelig grad av spillerom. Selskaps-

strategier er en felles betegnelse for strategiene 

som har sin forankring i selskapet.

Vedtektene for aksjeselskaper og kommunale 

foretak, samt selskapsavtalen for IKS regulerer 

viktige sider ved selskapenes og det kommunale 

foretakets rettsforhold. Hovedintensjonen er å 

regulere forholdet mellom eierne og mellom 

eierne og selskapet, eller interne forhold i virk-

somheten. For å underbygge vedtektene/ 

selskapsavtalen og regulere styringen kan det 

være hensiktsmessig å utarbeide andre styrings-

dokumenter. Disse er ikke lovfestet, men er ment 

å sikre bevist eierstyring og å tilstrebe åpenhet 

og gjennomsiktighet i kommunal tjeneste- 

produksjon når den er organisert i selskaper.  

Det er først og fremst eierne, det vil si de folke-

valgte, som har behov for slike dokumenter. 

ANBEFALING 6: 

EIERMØTER

KS anbefaler at det jevnlig gjennomføres 

eiermøter for å bidra til god eierstyring og 

kommunikasjon med selskapet. Et eier-

møte er et møte mellom representanter fra 

kommunen som eier, styret og daglig leder 

for selskapet. 

Noen ganger har eierne behov for å diskutere 

strategier seg imellom uten å treffe formelle 

beslutninger, og dette bør kunne gjøres uten å 

måtte innkalle til møte i generalforsamlingen eller 

representantskapet etter de formelle reglene i 

loven. Et eiermøte er ikke lovregulert og er bare 

en uformell arena der det ikke skal treffes ved-

tak. I tillegg bør det ikke legges føringer eller «gis 

signaler» i eiermøtene som kan anses å gripe 

inn i styrets myndighetsområde. Eiermøtene er 

uforpliktende for eierne og for selskapet.

ANBEFALINGER OM EIERSTYRING, SELSKAPSLEDELSE OG KONTROLL
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ANBEFALING 7: 

EIERORGANETS SAMMEN- 
SETNING OG FUNKSJON

Avhengig av selskapets formål, anbefales 

det som en hovedregel at kommune- 

styret oppnevner sentrale folkevalgte som 

selskapets eierrepresentanter i eierorganet. 

Eierstyring skal utøves innenfor rammen av 

kommunestyrets vedtak.

Samhandlingen mellom kommunestyret og eier-

organet er ikke regulert. Eierstyringen skal skje 

gjennom eierorganet for selskapene og gjennom 

kommunestyret for foretakene. For selskaps- 

formene AS og IKS bør det for å sikre engasje-

ment, debatt og reell politisk avklaring av eier- 

organets myndighet, etableres forutsigbare kom-

munikasjonsformer mellom kommunestyre og 

eierorganet som forankres i eierskapsmeldingen.

 

Oppnevnelse av sentrale folkevalgte til eier- 

organet vil bidra til å forenkle samhandlingen og 

kommunikasjonen mellom kommunestyret og 

eierorganet. Aksjeloven sier ikke noe om hvem 

som skal møte som aksjonær. Ordfører eller an-

dre kommunestyrerepresentanter må gis fullmakt 

for å kunne stemme på generalforsamling. Med-

lemmer av et representantskap (IKS) er valgt av 

kommunestyret etter kommunelovens regler, og 

i motsetning til aksjeloven, kan ikke andre møte 

etter fullmakt. Det bør derfor utnevnes vara- 

medlemmer for representantskapsmedlemmene. 

Dersom formålet med selskapet er rene drifts-

oppgaver er det ingen ting i veien for at adminis-

trasjonen sitter i eierorganet.

ANBEFALING 8: 

GJENNOMFØRING AV  
GENERALFORSAMLINGER OG  
REPRESENTANTSKAPSMØTER

De formelle eiermøtene er generalforsam-

ling eller representantskap. Det er styret 

som innkaller. Bestemmelser om inn- 

kallingsfrist bør tas inn i vedtektene, slik at 

det tas hensyn til kommunens behov for å 

ha tid til å behandle aktuelle saker. 

Styreleder og daglig leder har plikt til å delta på 

generalforsamlingen i aksjeselskap. Andre styre-

medlemmer har rett, men ikke plikt. Revisor har 

rett til å være tilstede og noen ganger plikt når 

de saker som skal behandles gjør dette nød-

vendig. For interkommunale selskap har styrets 

leder og daglig leder plikt til å være tilstede på 

representantskapsmøtet. Dette gjelder ikke for 

revisor, men det anbefales å følge aksjelovens 

regler på dette punkt. 

Gjennom IKS-loven er representantskapet tillagt 

flere oppgaver enn generalforsamlingen i et 

aksjeselskap. Representantskapet skal fastsette 

budsjett, økonomiplan og regnskap. Vedtak om 

salg eller pantsetting av fast eiendom eller andre 

større investeringer er også tillagt representant-

skapet. Disse bestemmelsene gir i utgangs- 

punktet representantskapet større innflytelse 

over forvaltningen av selskapet enn general- 

forsamlingen i et aksjeselskap. 

ANBEFALINGER OM EIERSTYRING, SELSKAPSLEDELSE OG KONTROLL
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ANBEFALING 9: 

SAMMENSETNINGEN  
AV STYRET

Det er eiers ansvar å sørge for at styrets 

kompetanse samlet sett er tilpasset det 

enkelte selskaps virksomhet. Det anbefales 

at kommunen sikrer opplæring av styre-

medlemmene.

Styret skal gjenspeile og representere selska-

pets behov og bør ha forskjellig og supplerende 

kompetanse innen økonomi, organisasjon og om 

markedet som selskapet opererer i. Videre bør 

styret inneha faglig innsikt og ha en interesse for 

selskapets formål.

Kommunen må selv definere hva slags kompe-

tanse og kapasitet som forventes av styremed-

lemmene. Et godt utgangspunkt for denne vur-

deringen kan være selskapets formålsparagraf, 

de langsiktige strategiene som er lagt for selska-

pet og situasjonsbestemte forhold de nærmeste 

årene. Det bør tilstrebes en sammensetning med 

komplementær kompetanse og erfaring. Det 

er viktig å oppnevne styremedlemmer som kan 

sikre styrets kontrollfunksjon overfor daglig leder. 

Styreverv i selskaper er et personlig verv. Med-

lemmer av selskapsstyrer representerer bare 

seg selv, ikke noen av eierne, og skal ivareta 

selskapets interesser til det beste for alle eierne. 

Det betyr at man ikke representerer verken 

partier, kommunen eller andre interessenter, men 

ivaretar selskapets interesser og eierne kollektivt 

på best mulig måte, ut fra selskapets formål og 

innenfor lovens rammer.

Det understrekes at loven ikke er til hinder for 

at folkevalgte kan velges til styremedlemmer. 

Forståelse og erfaring fra det politiske systemet 

i kommunene kan være en viktig kompetanse 

som styret bør besitte. 

Når det er spørsmål om å velge folkevalgte eller 

ansatte i kommunen til styremedlemmer i selska-

per kommunen har eierandeler i, bør kommunen 

vurderer hvor ofte vedkommende vil bli inhabil. 

Dersom inhabilitet vil inntre ofte, må det vurderes 

om dette vil gjøre det uhensiktsmessig å velge 

den aktuelle personen til styremedlem. Typisk 

gjelder dette der det er snakk om sentrale folke-

valgte eller ansatte i lederstillinger. Om ulempene 

ved å velge slike personer til styremedlemmer 

overstiger behovet for å ha den aktuelle personen 

i styret er en vurdering som kommunestyret selv 

bør gjøre.

ANBEFALING 10: 

VALGKOMITE OG  
STYREUTNEVNELSER

Ved valg av styrer til kommunalt eide 

selskaper bør det vedtektsfestes bruk av 

valgkomite. 

Representantskapet/generalforsamlingen bør 

velge leder av valgkomiteen. I selskap med flere 

eierkommuner bør valgkomiteen sammensettes 

slik at den reflekterer eierandelene. 

Ordningen med valgkomite er ikke lovregulert, og 

den bør derfor vedtektsfestes, alternativt nedfelles 

i selskapsavtalen. Videre anbefales det at det ut-

arbeides retningslinjer som regulerer deres arbeid. 

Det anbefales også at valgkomiteen har en 
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dialog med styret før forslag fremmes, og at 

valgkomiteen begrunner sine forslag. 

Eier står fritt til å endre styresammensetningen 

uavhengig av valgperioden. Hele styret bør 

normalt ikke skiftes ut samtidig, for å sikre kon-

tinuitet og videreføring av kompetanse. Det kan 

derfor være hensiktsmessig med overlappende 

valgperiode for ulike styremedlemmer. 

ANBEFALING 11: 

KJØNNSMESSIG  
BALANSE I STYRENE

Det anbefales at eierorganet uavhengig 

av organisasjonsform tilstreber balansert 

kjønnsrepresentasjon. Styremedlemmene 

behøver ikke være bosatt i kommunen. 

I henhold til IKS-loven § 10 er det krav om 

tilnærmet 40 % kjønnsrepresentasjon i styrene. 

Reglene i aksjeloven § 20-6 om representasjon 

av begge kjønn i styret gjelder tilsvarende for 

aksjeselskap hvor kommuner og fylkeskommuner 

til sammen eier minst to tredeler av aksjene i 

selskapet. Dette følger av kommuneloven § 80a. 

ANBEFALING 12: 

RUTINER FOR Å SIKRE  
RIKTIG KOMPETANSE I  
SELSKAPSSTYRENE

Eier har ansvar for å sikre at styret har den 

nødvendige kompetansen for å nå selska-

pets mål. Eier bør også anbefale styret selv 

jevnlig å vurdere egen kompetanse ut fra 

eiernes formål med selskapet. Det er derfor 

anbefalt flere rutiner for å sikre nødvendig 

kompetanse. 

For å sikre utvikling av nødvendig kompetanse i 

styret anbefales det at styret etablerer følgende 

rutiner: 

• Fastsetter styreinstruks og instruks for  

daglig leder med særlig vekt på en klar intern 

ansvars- og oppgavefordeling. 

• Foretar en egenevaluering hvert år.

• Vurderer behovet for ekstern styreopplæring. 

Nye styremedlemmer skal gis opplæring om 

ansvar, oppgaver og rollefordeling.

• Gjennomfører egne styreseminarer om roller, 

ansvar og oppgaver.

• Fastsetter en årlig plan, herunder møteplan, 

for sitt arbeid med vekt på mål, strategi og 

gjennomføring. 

• Gir en samlet redegjørelse for selskapets 

styring og ledelse i en årsrapport. 

 

ANBEFALING 13: 

STYRESAMMENSETNING I  
KONSERNMODELL

Styremedlemmer i morselskap bør ikke 

sitte i styret til datterselskap. Konsern- 

direktøren kan være representert i datter-

selskapenes styrer. 

Styret i morselskap bør ikke sitte i styret til 

datterselskap fordi styret i morselskap utgjør 

generalforsamling i datterselskap. Bestemmel-

sen er viktig for å unngå rolleblanding i konsern-

forhold. Særlig må man være oppmerksom på 

problemstillinger knyttet til anbud og inhabilitet 

dersom ett av selskapene inngir anbud til et 

annet selskap i samme konsern. 

ANBEFALINGER OM EIERSTYRING, SELSKAPSLEDELSE OG KONTROLL
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ANBEFALING 14: 

OPPNEVNELSE AV  
VARAREPRESENTANTER

Der det utpekes varamedlemmer til styret 

bør ordningen med numeriske varamed-

lemmer benyttes for å sikre kontinuitet og 

kompetanse i styret. 

Lovverket gir mulighet for å utpeke enten 

personlige eller numeriske vara. Anbefalingen 

om numerisk vara er gitt ut i fra behovet for 

kontinuitet og kompetanse. Det anbefales også 

at 1. varamedlem blir invitert til styremøtene for 

på den måten å sikre best mulig kompetanse og 

kontinuitet.

ANBEFALING 15: 

HABILITETSVURDERINGER

Det anbefales at styrene etablerer faste 

rutiner for å håndtere mulige habilitets- 

konflikter. Ordfører og rådmann bør ikke 

sitte i styrer i selskaper.

Inhabilitet inntrer blant annet når en person antas 

å ha personlige interesser i utfallet av en sak 

som skal behandles, og som antas å ha påvirk-

ning på vedkommende sine vurderinger under 

behandlingen av saken.

At en person er inhabil innebærer at ved- 

kommende ikke kan tilrettelegge saksgrunnlaget 

eller treffe avgjørelser i en sak. Forvaltningsloven 

fastslår blant annet at en person er inhabil når 

han leder eller har en ledende stilling i, eller er 

medlem av styret eller bedriftsforsamling, for et 

selskap som er part i saken, eller en forening, 

sparebank eller stiftelse som er part i saken. 

Ingen kommunalt ansatte eller folkevalgte skal 

håndtere saker i kommunen som gjelder et sel-

skap der de selv er styremedlem. Dette gjelder 

uansett om selskapet er privat eid eller helt eller 

delvis offentlig eid. 

Inhabilitet kan også oppstå for styremedlemmer, 

slik at de blir inhabile til å behandle en sak i 

selskapets styre. Dette er regulert i den enkelte 

selskapslov. 

ANBEFALING 16: 

GODTGJØRING AV STYREVERV

Kommunen bør i forbindelse med utarbei-

delse av eierskapsmelding ha en prinsipiell 

diskusjon om godtgjøring av styreverv. 

Denne bør danne grunnlag for eierorganets 

fastsetting av styrehonorar. 

Styremedlemmer bør ikke påta seg særskilte 

oppgaver for det aktuelle selskapet i tillegg til sty-

revervet. Det anbefales at styremedlemmer ikke 

omfattes av selskapets incentiv-/bonusordninger, 

da dette vil kunne påvirke deres uavhengighet. 

Godtgjørelsen bør reflektere styrets økonomiske 

og strafferettslige ansvar, i tillegg til kompetanse, 

tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Dette 

innebærer at honorar i selskaper som opererer 

i et marked og hvor det er betydelig risiko, bør 

reflektere dette ansvaret. Generelt bør styreleder 

godtgjøres høyere enn styremedlemmene. Det 

anbefales at selskapene gjør en konkret vurde-

ring av behovet for styreforsikring for styremed-

lemmene. Forsikringen gjelder det økonomiske 

ansvaret, ikke det strafferettslige. 

ANBEFALINGER OM EIERSTYRING, SELSKAPSLEDELSE OG KONTROLL
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Aksjeloven gir generalforsamlingen ansvar for å 

fastsette godtgjøring til styremedlemmene. I et 

IKS er det representantskapet som fastsetter 

godtgjøringen til styremedlemmene, og det er 

kommunestyret eller fylkestinget selv som fast-

setter godtgjøringen til styret i foretak (KF). 

Når det gjelder godtgjøring til representantskapet 

i et IKS, anbefaler KS at deltakerkommunene 

fastsetter og utbetaler denne til sine medlemmer 

i representantskapet i interkommunale selskaper.

ANBEFALING 17: 

REGISTRERING AV STYREVERV

Alle som påtar seg styreverv for kommunale 

selskaper bør registrere vervene på www.

styrevervregisteret.no 

Det anbefales at kommunen registrerer vervene 

for allment innsyn. Kommuner er som folke- 

valgte organer avhengig av allmennhetens tillit 

når det gjelder både forvaltning og styring. Åpen-

het rundt hvilke andre roller lokalpolitikere har i 

samfunnslivet er viktig for å unngå mistanke om 

rolleblanding. Registrering i kommunesektorens 

eget styrevervregister vil i seg selv skape økt 

bevissthet om de ulike rollene en lokalpolitiker 

har og herunder være til nytte ved vurdering av 

representantenes habilitetssituasjon. Det finnes 

også andre aktuelle registre for slik registrering.

ANBEFALING 18: 

ARBEIDSGIVERTILHØRIGHET  
I SELVSTENDIGE RETTS- 
SUBJEKTER

Det anbefales at selskapene søker med-

lemskap i en arbeidsgiverorganisasjon. KS 

Bedrift vil være et naturlig valg for mange 

av disse selskapene. 

Ved utskilling av virksomhet i selvstendige retts-

subjekter er det aktuelle selskapet ikke lenger 

tilknyttet kommunens lønns- og avtaleforhold 

gjennom det kommunale systemet. Svært man-

ge selskaper fortsetter å benytte det kommunale 

avtaleverket uten at de egentlig har et partsfor-

hold i det. Så fremt ingen av partene ser dette 

som problematisk vil utfordringen først komme 

opp for arbeidsgiver dersom det oppstår konflikt 

eller det vil være behov for juridisk bistand eller 

bistand i forbindelse med forhandlinger. 

ANBEFALING 19: 

UTARBEIDELSE AV ETISKE  
RETNINGSLINJER

Eier bør påse at selskapsstyrene utarbeider, 

og jevnlig reviderer, etiske retningslinjer for 

selskapsdriften. 

Kommunale selskaper forvalter fellesskapets 

ressurser. Forvaltningen skal skje på en måte 

som samsvarer med befolkningens oppfatninger 

om rett og galt. Kommunenes omdømme vil 

derfor i økende grad også avhenge av hvordan 

en forvalter sitt samfunnsansvar gjennom sine 

bedrifter. Det finnes ikke et fasitsvar på hva 

samfunnsansvarlig forretningsdrift er. Dette må 

ANBEFALINGER OM EIERSTYRING, SELSKAPSLEDELSE OG KONTROLL
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defineres for det enkelte selskap. Etikk er en 

viktig del av de vurderinger som gjøres i forbin-

delse med det å drive et selskap, fordi de etiske 

holdningene legger grunnlaget for hvordan man 

faktisk handler. Etiske retningslinjer bør derfor 

utarbeides i det enkelte selskap. Retningslinjene 

bør diskuteres og eventuelt revideres årlig.

ANBEFALING 20: 

SÆRLIG OM ADMINISTRA-
SJONSSJEFENS ROLLE I  
KOMMUNALE FORETAK

Det anbefales at kommunestyrene ved opp-

rettelse av kommunale foretak diskuterer 

administrasjonssjefens rolle og handlings-

muligheter overfor daglig leder.

Kommunale foretak er ikke et selvstendig 

rettssubjekt, men en del av kommunen. Styret 

er direkte underordnet kommunestyret, men 

organisasjonsformen har en selvstendig stilling 

sammenliknet med kommunen for øvrig. Admi-

nistrasjonssjefen har ingen styringsrett overfor 

foretakene, og daglig leder er underordnet styret 

i foretaket. Administrasjonssjefen kan like fullt 

instruere daglig leder om at iverksettelsen av en 

sak utsettes til kommunestyret har behandlet 

den aktuelle saken. Videre skal administrasjons-

sjefen i saker som behandles i kommunestyret, 

gis anledning til å uttale seg før styret i foretaket 

treffer vedtak.

Administrasjonssjefen eller dennes stedfortreder 

og medlem av kommune- eller fylkesråd kan ikke 

velges til styret i kommunale foretak. Med «den-

nes stedfortreder » siktes det til personer som, i 

tillegg til administrasjonssjefen, har fullmakt til å 

beslutte utsatt iverksettelse etter Kommuneloven 

§ 72 nr. 1 annet punktum. Dette må vurderes 

konkret for de aktuelle personene i kommunen. 

Det kan være personer som har det som en del 

av sine oppgaver å tre inn i administrasjonssjefens 

fullmakter, for eksempel i administrasjonssjefens 

fravær, og personer som har disse fullmaktene i 

bestemte kommunale foretak som faller innenfor 

hennes eller hans ansvarsområde. Det er kun 

stillinger i den kommunen hvor vedkommende 

har rollen som administrasjonssjef, dennes sted- 

fortreder, eller er kommuneråd eller fylkesråd 

bestemmelsen gjelder. Det er fullt mulig å ha sty-

remedlemmer i kommunale foretak som har slike 

roller i andre kommuner eller fylkeskommuner.

ANBEFALING 21: 

UTØVELSE AV TILSYN OG  
KONTROLL

Kommunestyret har både et tilsyns og 

kontrollansvar for å sikre at kommunen når 

sine mål, at regelverket etterleves og at 

etiske hensyn ivaretas. Kontrollen utføres 

blant annet gjennom regnskapsrevisjon, 

forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 

Kontrollansvaret gjelder også når virksom-

heten er skilt ut i egne selskaper. 

Kontrollutvalget skal på kommunestyrets vegne 

påse at det føres kontroll med kommunens 

eierinteresser i selskapene. Kontrollutvalget har 

derfor en viktig rolle i kommunens kontroll med 

selskapene. Det er viktig at kontrollutvalget 

sikres gode nok rammebetingelser slik at de har 

mulighet til å utøve sin funksjon på en god måte. 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valg- 
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perioden utarbeide en plan for gjennomføring 

av selskapskontroll. Planen skal vedtas av 

kommunestyret. Det anbefales at planen angir 

hvilke eierinteresser og selskaper som vil kunne 

være aktuelle for kontroll, og i hvilken grad det 

er aktuelt å gjennomføre forvaltningsrevisjon. 

Med utgangspunkt i planen skal kontrollutvalget 

avgi rapport til kommunestyret om gjennomførte 

kontroller samt resultatene av disse. 

Det anbefales at kommunestyret innenfor 

rammen av kommunelovens bestemmelser 

fastsetter regler og etablerer rutiner for selskaps-

kontrollen, herunder hvilke dokumenter som 

uoppfordret skal sendes kontrollutvalget med 

angivelse av hvem denne plikten påhviler. 

De kommunale foretakene er en del av kom-

munen som juridisk person og faller inn under 

kontrollutvalgets generelle ansvar for å påse at 

kommunens regnskaper blir revidert på en be-

tryggende måte, og at det utføres forvaltnings- 

revisjon av den kommunale virksomheten i sam-

svar med kommunelovens bestemmelser. Det 

anbefales at de kommunale foretakene blir viet 

oppmerksomhet når plan for forvaltningsrevisjon 

av kommunens virksomhet utarbeides og vedtas 

av kommunestyret. 

I note til årsregnskapet skal kommunen opp-

lyse om hvordan den samlede virksomheten i 

kommunen er organisert. Blant annet skal det 

opplyses om kommunen har opprettet kom-

munale foretak, er deltaker i interkommunalt 

samarbeid eller deltakere i interkommunale 

selskaper eller har eierinteresser i aksjeselskaper. 

Dette bør ligge lett tilgjengelig for de folkevalgte 

og innbyggerne.

For at kontrollutvalget skal kunne ivareta sine 

tilsyns- og kontrolloppgaver i selskaper, gir  

kommuneloven § 80 kontrollutvalget en vidt- 

gående rett til opplysninger og innsyn i selska-

per som kommunen i sin helhet eier alene eller 

sammen med andre kommuner eller fylkes- 

kommuner. I kommuner med flere eiere bør 

eierne koordinere sin kontrollvirksomhet, slik at 

ikke mange eiere iverksetter kontrolltiltak uten å 

koordinere dette med de andre. Det bør derfor 

være en dialog mellom eierkommunene om 

hvordan en skal drive selskapskontrollen med 

selskaper der flere kommuner er eiere. 

Kontrollutvalgets oppgave i forbindelse med 

selskapskontroll er todelt; en obligatorisk del 

som benevnes eierskapskontroll og en frivillig del 

som kan omfatte forvaltningsrevisjon. Eierskaps-

kontroll innebærer en vurdering av eierskaps-

utøvelsen og forhold knyttet til rapportering og 

informasjonsflyt fra et eierperspektiv. Det er opp 

til kommunestyret å avgjøre om selskapskontrol-

len også skal omfatte forvaltningsrevisjon som 

innebærer systematiske vurderinger av økonomi, 

produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut i fra 

kommunestyrets vedtak og forutsetninger.

Kontrollutvalget skal minst én 
gang i valgperioden utarbeide en 

plan for gjennomføring av  
selskapskontroll.

ANBEFALINGER OM EIERSTYRING, SELSKAPSLEDELSE OG KONTROLL



30/19 Selskapskontroll Kragerø Energi AS - KS' anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll - 18/13348-6 Selskapskontroll Kragerø Energi AS - KS' anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll : KS Anbefalinger om eierstyring selskapsledelse og kontroll

23



30/19 Selskapskontroll Kragerø Energi AS - KS' anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll - 18/13348-6 Selskapskontroll Kragerø Energi AS - KS' anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll : KS Anbefalinger om eierstyring selskapsledelse og kontroll

 KS
Postadresse: Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo
Besøksadresse: Haakon VIIs gt. 9, 0161 Oslo

Telefon: 24 13 26 00

 ks@ks.no
 www.ks.no

ISBN: 978-82-93100-10-2

D
esign: B

ly.as   11-2015



31/19 Revisors egenvurdering av uavhengighet 2019 Kragerø - regnskapsrevisjon - 19/02764-5 Revisors egenvurdering av uavhengighet 2019 Kragerø - regnskapsrevisjon : Revisors egenvurdering av uavhengighet 2019 Kragerø - regnskapsrevisjon

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 19/02764-5 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Kragerø kontrollutvalg 28.05.2019 

 

 

 

   

 

 

Revisors egenvurdering av uavhengighet 2019 Kragerø - 

regnskapsrevisjon 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet datert 3.5.2019 tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kommuneloven § 79 og Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner stiller krav til revisors 

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

 

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

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

 

Saksopplysninger: 
Egenvurdering er avgitt av oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Lisbet Fines og oppdragsrevisor Marianne 

Rogn (datert 3.5.2019). Egenvurderingen konkluderer med at oppdragsansvarlig revisor og 

oppdragsrevisor oppfyller kravene til uavhengighet og objektivitet i kommuneloven § 79 og 

revisjonsforskriften §§ 13-15. Egenvurderingen følger vedlagt. 

 

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

 

Vedlegg:  

Uavhengighetserklæring fra revisor  i Kragerø kommune – regnskapsrevisjon 
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I TELE!\AARK

KOMMUNEREVISJON IKS
Hovedkontor:
Postboks 2805, 3702 Skien
Tlf.:3591 7030
Fax:3591 7059
e-post post-tkr@tekomrevno
www.tekomrev.no

Distriktskontor:
Postboks 83, 3833 Bø

Kontrollutvalget i Kragerø kommune Tlf.:35 05 90 00

v/Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Fax:35950215

Postboks 4 Foretaksregisteret:

3833 Bø i Telemark 985 867 402 MVA

Vår ref.: 19/867/mr
Deres ref.:
Arkivkode: 815200

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors og oppdragsrevisors uavhengighet i
forhold til Kragerø kommune og underliggende enheter.

Innledning

I henhold til forskrift om revisjon (revisjonsforskriften) § 12 skal oppdragsansvarlig revisor for
kommuner ha ført en hederlig vandel. Oppfølging av dette kravet tilligger kontrollutvalget, jamfør
merknader til nevnte bestemmelse. Vi velger samtidig å ta med vurdering av oppdragsrevisors
uavhengighet.

Ifølge revisjonsforskriften § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved behov, avgi en
skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Krav til uavhengighet og objektivitet
gjelder også for revisors medarbeidere, men det er kun oppdragsansvarlige revisorer som plikter å
legge fram en skriftlig vurdering for kontrollutvalget.

Lovgïvningsmessige krav til revisors uavhengighet

Følgende fremgår av kommuneloven § 79:
Den som foretar revisjon for en kommune eller fylkeskommune kan ikke ivareta revisjons- og
kontrolloppdrag for kommunen eller fylkeskommunen dersom revisor eller dennes nærstående har
en slik tilknytning til revidert eller kontrollert virksomhet, dens ansatte eller tillitsmenn, at dette kan
svekke revisors uavhengighet og objektivitet. Som nærstående regnes

a) ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapsliknende
forholÇ

b) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken, og deres ektefeller
eller personer som de bor sammen med i ekteskapsliknende forhold og

c) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken til en person som nevnt
under bokstav a.

Det samme gjelder dersom det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til revisors
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uavhengighet ogobjektivitet ved gjennomføring av oppgavene. Ansettelse som revisor i kommunen
eller fylkeskommunen, eller i en interkommunal samarbeidsordning, medfører ikke i seg selv at

V revisoren mangler nødvendig uavhengighet og objektivitet.

Krav til uavhengighet er nærmere spesifisert i revisjonsforskriften § 13:
• Revisor kan etter denne forskrift ikke inneha andre stillinger hos kommunen eller

fylkeskommunen eller i virksomhet som den kommunen eller fylkeskommunen deltar i ved
siden av revisoroppdraget.

• Revisor kan ikke være medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen eller
fylkeskommunen deltar i.

• Revisor kan ikke delta i, eller ha funksjoner i annen virksomhet når dette kan føre til at
vedkommendes interesser kommer i konflikt med interessene til oppdragsgiverne eller på
annen måte er egnet til å svekke tilliten til den som foretar revisjon.

I tillegg er det følgende begrensninger ved gjennomføring av oppgaver, jf. revisjonsforskriften § 14:

• revisor kan ikke utføre rådgivnings- eller andre tjenester der dette er egnet til å påvirke eller
reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet

• revisor kan ikke yte tjenester som hører inn under den revisjonspliktiges (dvs kommunens)
egne ledelses- og kontrolloppgaver

• revisor kan ikke opptre som fullmektig for den revisjonspliktige, unntatt ved bistand i
skattesaker etter domstolloven.

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet

Pkt. 1: Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i Telemark

Ansettelsesforhold kommunere visjon IKS

Pkt. 2: Medlem i Undertegnede er ikke medlem av styrende organ moen virksomhet som Kragerø

styrende organer kommune og underliggende enheter deltar i.

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

underliggende enheter som har betydning for uavhengighet og objektivftet.

Pkt. 5: Rådgivnirgs- Før slike tjenester utføres foretas en vurdering av rådgivningens eller tjenestens art i

eller andre tjenester forhold til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen konkluderer
som er egnet til å med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med bestemmelsen i forskriften §
påvirke revisors 14, skal revisor ikke utføre tjenesten. Hvert enkelt tilfelle må vurderes særskilt.

habilitet
Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiledning
og bistand og ikke revisjon. Paragrafen sier at også slike veiledninger må skje med

varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og
kontrollvurderinger.

Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor Kragerø
kommune og underliggende enheter som kommet i konflikt med denne
bestemmelsen.
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Pkt. 6: Tjenester under Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor Kragerø kommune og underliggende
kommunens egne enheter som hører inn under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver.
ledelses- og
kontrolloppgaver

Pkt. 7: Opptre som Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for Kragerø kommune og underliggende
fullmektigforden enheter.
revisjonspliktige

Pkt. 8: Andre særegne Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten
forhold til uavhengighet og objektivitet.

Sted, 3. mai 2019
Telemark kommunerevisjon IKS

Lisbet Fine Marianne Rogn
oppdragsa varlig revisor oppdragsrevisor
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Orienteringer fra revisor 28.5.2019 

 

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 28.5.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
 

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

a. 07.05.2019: 

i. PS 46/19 Rapport fra forvaltningsrevisjonen Barneverntjenesten 

ii. PS 48/19 Selvkost – nedskrivning av fremførbare underskudd for private 

planforslag og oppmåling 

2. Markering av avslutning av arbeidet for dagens kontrollutvalg – markering hos leder legges etter 

neste møte 

3. Neste møte foreslås 2.9.2019 kl. 14:00 på Rådhuset 
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Arkivsak-dok. 19/02857-7 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Kragerø kontrollutvalg 28.05.2019 
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