
Meeting Book: Telemark kontrollutval (13.06.2019) 

Telemark kontrollutval 

Date: 2019-06-13T12:00:00 

Location: Nisser 

Note: 

Meld fråfall til utvalssekretær Ingebjørg Liland på e-post: ingebjorg.liland@temark.no, eller tlf.: 47034560, 

snarast mogeleg. 

 

Innkallast: 

Sak 21/19 Telemark kommunerevisjon IKS 

Sak 22-23/19 Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen 

Sak 24/19 Regional- og samferdselssjef Hildegunn Sørbø 
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Arkivsak-dok. 19/00064-26 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Telemark kontrollutval 13.06.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 13.6.19 

 

Forslag frå sekretariatet: 
Innkallinga er godkjent. 
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Arkivsak-dok. 19/00064-27 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Telemark kontrollutval 13.06.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll frå møte 25.4.19 

 

Forslag frå sekretariatet: 
Protokoll frå møtet 25.4.19 godkjennast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Møteprotokoll 25.4.19 
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Møteprotokoll  
 

Telemark kontrollutval 

 
Dato: 25.04.2019 kl. 13:00 – 16:00 
Sted: Songavatn 
Arkivsak: 19/00064 
  
Til stede:  Per Lykke 

Einfrid Halvorsen 

Leif Refsdal 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
 

  
Forfall:  Tor Erik Baksås 

Karianne Hansen 
  
Andre: Økonomisjef Marianne Tovsen Savio 

Regnskapssjef Rut R. A. Hauknes 

Dagleg leiar i Telemark Utviklingsfond Terje Bakka 

 

Forvaltningsrevisor Anne Hagen Stridsklev 

Oppdragsrevisor Birgitte Holmberg 

Revisor Mariann Todal  

 

Utvalssekretær Ingebjørg Liland 
  
Protokollfører: Ingebjørg Liland 
  

 
Tre av fem utvalgsmedlemmer møtte. Kontrollutvalget var derfor vedtaksført.  

 

Sekretariatet fikk ikke tak i varamedlemmer som kunne møte for Baksås og Hansen.  

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

3/19 19/00064-18 Godkjenning av innkalling 25.4.19 3 

Møteprotokoll 
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3/19 19/00064-19 Godkjenning av protokoll frå møte 14.3.19 4 

Saker til handsaming 

13/19 19/04551-1 Årsrekneskap 2018 Telemarkskanalen FKF 5 

14/19 19/04552-1 Årsregnskap 2018 - Telemark fylkeskommune 7 

15/19 19/04553-1 Årsregnskap 2018 TUF 9 

16/19 19/09003-1 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om næringsarbeid i 

Telemark fylkeskommune 
10 

17/19 17/15264-28 
Undervegsrapportering - Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Bypakke 

Grenland - Lilleelvkrysset" 
11 

18/19 19/04556-1 Val av revisjonsordning og revisor 12 

19/19 19/00079-10 Referatsaker 25.4.19 13 

20/19 19/00089-5 Eventuelt i møte 25.4.19 15 

    

 

 
Skien, 25.04.2019 

 

 

Per Lykke       Ingebjørg Liland 

Kontrollutvalgsleder      Utvalssekretær 
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Møteinnkalling 

3/19 Godkjenning av innkalling 25.4.19 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Telemark kontrollutval 25.04.2019 3/19 

 

 

Forslag frå sekretariatet: 

 

Innkallinga er godkjent. 

 

 

Møtehandsaming 

 

 

Votering 

Samrøystes. 

 

Vedtak  

Innkallinga er godkjent. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

3/19 Godkjenning av protokoll frå møte 14.3.19 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Telemark kontrollutval 25.04.2019 3/19 

 

 

Forslag frå sekretariatet: 

 
Protokoll frå møtet 14.3.19 godkjennast. 

 

 

Møtehandsaming 

 

 

Votering 
Samrøystes. 

 

Vedtak  
Protokoll frå møtet 14.3.19 godkjennast. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til handsaming 

13/19 Årsrekneskap 2018 Telemarkskanalen FKF 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Telemark kontrollutval 25.04.2019 13/19 

 

 

Forslag frå sekretariatet: 

 
Kontrollutvalet gjev følgjande uttale til fylkestinget om særrekneskapet 2018 for Telemarkskanalen 

FKF: 

 

Kontrollutvalet har handsama særrekneskapen for 2018. Saman med særrekneskapet følgde 

årsrapporten. 

Telemark kommunerevisjon IKS har avlagt revisjonsmelding og rapport til kontrollutvalet om 

særrekneskapet. 

 

Særrekneskapet viser eit netto driftsresultat på kr 133 169 og eit rekneskapleg mindreforbruk på 

kr 0. 

 

Kontrollutvalet meiner at presentasjonane av særrekneskapet med tilhøyrande spesifikasjonar og notar 

dekker brukarane sitt informasjonsbehov og gir eit riktig inntrykk av dei forholda som årsrapporten 

omhandlar. 

 

Kontrollutvalet viser til revisjonsmeldinga der revisor meiner at særrekneskapet er avlagt i samsvar 

med lov og forskrift, og gir eit uttrykk for Telemarkskanalen FKF si økonomiske stilling per 31.12.18. 

 

Revisors rapport til kontrollutvalet følgjer saka. Kopi sendast fylkestinget. 

 

 

Møtehandsaming 
Regnskapssjef Rut R. A. Hauknes orienterte om årsrekneskapet til Telemarkskanalen FKF, og svara på 

spørsmål frå utvalsmedlemmene. 

 

Votering 
Samrøystes. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalet gjev følgjande uttale til fylkestinget om særrekneskapet 2018 for Telemarkskanalen 

FKF: 

 

Kontrollutvalet har handsama særrekneskapen for 2018. Saman med særrekneskapet følgde 

årsrapporten. Telemark kommunerevisjon IKS har avlagt revisjonsmelding og rapport til 

kontrollutvalet om særrekneskapet. 

 

Særrekneskapet viser eit netto driftsresultat på kr 133 169 og eit rekneskapleg mindreforbruk på 

kr 0. 
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Kontrollutvalet meiner at presentasjonane av særrekneskapet med tilhøyrande spesifikasjonar og notar 

dekker brukarane sitt informasjonsbehov og gir eit riktig inntrykk av dei forholda som årsrapporten 

omhandlar. 

 

Kontrollutvalet viser til revisjonsmeldinga der revisor meiner at særrekneskapet er avlagt i samsvar 

med lov og forskrift, og gir eit uttrykk for Telemarkskanalen FKF si økonomiske stilling per 31.12.18. 

 

Revisors rapport til kontrollutvalet følgjer saka. Kopi sendast fylkestinget. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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14/19 Årsregnskap 2018 - Telemark fylkeskommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Telemark kontrollutval 25.04.2019 14/19 

 

 

Forslag frå sekretariatet: 

 
Kontrollutvalet si uttale til Telemark fylkeskommune sitt årsrekneskap for 2018: 

 

Kontrollutvalet har handsama årsrekneskapet for 2018. Saman med årsrekneskapet følgde rådmannen 

sin årsrapport. Telemark kommunerevisjon IKS har avlagt revisjonsmelding og rapport til 

kontrollutvalet om årsrekneskapen. 

 

Årsrekneskapet viser kr 1 982 540 235 til fordeling drift. Netto driftsresultat er på kr 125 339 552 og 

eit rekneskapleg mindreforbruk på kr 71 065 337. 

 

Kontrollutvalet meiner at presentasjonen av årsrekneskapet med tilhøyrande spesifikasjoner og noter 

tilfredstill brukaranes informasjonsbehov og gjev eit riktig bilete av dei forhold som årsmeldinga til 

rådmannen omhandlar. 

 

Kontrollutvalet har ingen merknader til årsrekneskapen for Telemark fylkeskommune for 2018 og 

sluttar seg til revisors melding av 04.04.2019. Kontrollutvalet anbefaler at Telemark fylkeskommunes 

årsrekneskap for 2018 vert godkjend. 

 

Revisor sin rapport til kontrollutvalet om årsrekneskapet for 2018 følgjer vedlagt. Kopi sendast 

fylkesutvalet. 

 

Møtehandsaming 
Økonomisjef Marianne Tovsen Savio og regnskapssjef Rut R. A. Hauknes presenterte årsrekneskapet 

for Telemark fylkeskommune for 2018. Kontrollutvalet fekk svar på spørsmål om rekneskapet.  

 

Økonomisjef orienterte og litt om dei økonomiske utsiktene til den nye fylkeskommunen.  

 

Oppdragsrevisor Birgitte Holmberg la frem revisors rapport til kontrollutvalet.  

 

Votering 
Samrøystes. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalet si uttale til Telemark fylkeskommune sitt årsrekneskap for 2018: 

 

Kontrollutvalet har handsama årsrekneskapet for 2018. Saman med årsrekneskapet følgde rådmannen 

sin årsrapport. Telemark kommunerevisjon IKS har avlagt revisjonsmelding og rapport til 

kontrollutvalet om årsrekneskapen. 

 

Årsrekneskapet viser kr 1 982 540 235 til fordeling drift. Netto driftsresultat er på kr 125 339 552 og 

eit 

rekneskapleg mindreforbruk på kr 71 065 337. 

 

Kontrollutvalet meiner at presentasjonen av årsrekneskapet med tilhøyrande spesifikasjonar og noter 

tilfredstill brukaranes informasjonsbehov og gjev eit riktig bilete av dei forhold som årsmeldinga til 
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rådmannen omhandlar. 

 

Kontrollutvalet har ingen merknader til årsrekneskapen for Telemark fylkeskommune for 2018 og 

sluttar seg til revisors melding av 04.04.2019. Kontrollutvalet anbefaler at Telemark fylkeskommunes 

årsrekneskap for 2018 vert godkjend. 

 

Revisor sin rapport til kontrollutvalet om årsrekneskapet for 2018 følgjer vedlagt. Kopi sendast 

fylkesutvalet. 
 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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15/19 Årsregnskap 2018 TUF 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Telemark kontrollutval 25.04.2019 15/19 

 

 

Forslag frå sekretariatet: 

 
Kontrollutvalet har handsama årsrekneskapet og årsmeldinga for 2018 for Telemark Utviklingsfond. 

 

Telemark kommunerevisjon IKS har avlagt revisjonsmelding. 

 

Årsrekneskapet viser eit netto driftsresultat på kr 19 080 004 og eit rekneskapsmessig mindreforbruk 

på kr 2 828 291. 

 

Kontrollutvalet meiner at presentasjonen av årsrekneskapt med tilhøyrande spesifikasjonar og notar 

tilfredstillar brukarane sitt informasjonsbehov og gjev eit riktig inntrykk av dei forhold som 

årsmeldinga omhandlar. 

 

Kontrollutvalet viser til revisjonsmeldinga der revisor meiner at årsrekneskapen er avlagt i samsvar 

med lov og forskrifter og gir eit uttrykk for Telemarks Utviklingsfond si økonomiske stilling 

31.12.2018. 

 

Revisor beretning følgjer vedlagt. Kontrollutvalets uttale sendast fylkestinget. 

 

Møtehandsaming 
Dagleg leiar Terje Bakka presenterte årsrekneskap og årsrapport for TUF for 2018, og svara på 

spørsmål frå kontrollutvalsmedlemmene.  

 

Votering 
Samrøystes. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalet har handsama årsrekneskapet og årsmeldinga for 2018 for Telemark Utviklingsfond. 

 

Telemark kommunerevisjon IKS har avlagt revisjonsmelding. 

 

Årsrekneskapet viser eit netto driftsresultat på kr 19 080 004 og eit rekneskapsmessig mindreforbruk 

på kr 2 828 291. 

 

Kontrollutvalet meiner at presentasjonen av årsrekneskapt med tilhøyrande spesifikasjonar og notar 

tilfredstillar brukarane sitt informasjonsbehov og gjev eit riktig inntrykk av dei forhold som 

årsmeldinga omhandlar. 

 

Kontrollutvalet viser til revisjonsmeldinga der revisor meiner at årsrekneskapen er avlagt i samsvar 

med lov og forskrifter og gir eit uttrykk for Telemarks Utviklingsfond si økonomiske stilling 

31.12.2018. 

 

Revisor beretning følgjer vedlagt. Kontrollutvalets uttale sendast fylkestinget. 
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[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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16/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om næringsarbeid i 

Telemark fylkeskommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Telemark kontrollutval 25.04.2019 16/19 

 

 

Forslag frå sekretariatet: 

 
Saka takast til orientering.  

 

 

Møtehandsaming 
Dagleg leiar i TUF Terje Bakka ga kontrollutvalet ei orientering om korleis anbefalingane frå 

forvaltningsrevisjonsrapporen frå Telemark kommunerevisjon IKS blei følgt opp.  

 

Kontrollutvalsmedlemmene fekk svar på spørsmål.  

 

Revisor Mariann Todal kommenterte i saken.  

 

Votering 
Samrøystes. 

 

Vedtak  
Saka takast til orientering.  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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17/19 Undervegsrapportering - Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Bypakke  

Grenland - Lilleelvkrysset" 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Telemark kontrollutval 25.04.2019 17/19 

 

 

Forslag frå sekretariatet: 

 
Saka takast til orientering.  

 

 

Møtehandsaming 
Forvaltningsrevisor Anne Hagen Stridsklev ga kontrollutvalet ei orientering om arbeidet med 

forvaltningsrevisjonsrapporten av «Bypakke Grenland - Lilleelvkrysset» 

 

Votering 
Samrøystes. 

 

Vedtak  
Saka takast til orientering.  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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18/19 Val av revisjonsordning og revisor 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Telemark kontrollutval 25.04.2019 18/19 

 

 

Forslag frå sekretariatet: 

 
Kontrollutvalgets innstilling til fellesnemnda: 

 Vestfold og Telemark fylkeskommune velger fortsatt offentlig revisjonsordning.   

 Vestfold og Telemark revisjon IKS blir valgt som revisor for den nye fylkeskommunen.  

 

 

Møtehandsaming 
Telemark kommunerevisjon er part i saken. Oppdragsrevisor deltok derfor ikke unbder behandlingen 

av saken.  

 

Kontrollutvalgsleder kommenterte i saken. 

 

Votering 
Samrøystes. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalgets innstilling til fellesnemnda: 

 Vestfold og Telemark fylkeskommune velger fortsatt offentlig revisjonsordning.   

 Vestfold og Telemark revisjon IKS blir valgt som revisor for den nye fylkeskommunen.  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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19/19 Referatsaker 25.4.19 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Telemark kontrollutval 25.04.2019 19/19 

 

 

Forslag frå sekretariatet: 

 
Referatsakene takast til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 
Følgjande saker blei tatt opp 

- Revisjonsberetning av prosjektrekneskapet for fellesnemda i Vestfold og Telemark 

fylkeskommunar. Oppdragsrevisor kommenterte i saka.  

 

- Neste møte: Møtet 16. mai avlysast. Neste kontrollutvalsmøte i Telemark fylkeskommune er 

13. juni. Kontrollutvalet ynskja at møtet skulle starte klokka 10:00. 

 

Votering 
Samrøystes. 

 

Vedtak  
Referatsakene takast til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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20/19 Eventuelt i møte 25.4.19 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Telemark kontrollutval 25.04.2019 20/19 

 

 

 

 

Møtehandsaming 
Ingen saker blei handsama 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

 



21/19 Undervegsrapportering - Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Bypakke Grenland - Lilleelvkrysset" - 17/15264-30 Undervegsrapportering - Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Bypakke Grenland - Lilleelvkrysset" : Undervegsrapportering - Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Bypakke Grenland - Lilleelvkrysset"

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 17/15264-30 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Telemark kontrollutval 13.06.2019 

 

 

 

   

 

 

Undervegsrapportering - Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Bypakke 

Grenland - Lilleelvkrysset" 

 

Forslag frå sekretariatet: 
Saka leggjast fram utan tilråding da orientering vil bli gjeve i møte.  

 

 

Bakgrunn for saka: 
Kontrollutvalet bestilte etter oppmoding frå fylkestinget ein forvaltningsrevisjon som skal sjå på årsakene 

til kostnadsoverskridingane i Bypakke Grenland prosjektet Lilleelvkrysset. Etter planen skulle rapporten 

handsamast i kontrollutvalet 13. juni.  

 

Saksopplysningar: 
Telemark kommunerevisjon IKS møter for å gje kontrollutvalet ei orientering om årsakene til at rapporten 

ikkje er klar til handsaming no, og den vidare framdrifta i arbeidet med rapporten.  

 

 

 

Vurdering frå sekretariatet: 
Saka leggjast fram utan tilråding da orientering vil bli gjeve i møte.  
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Arkivsak-dok. 19/09962-1 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Telemark kontrollutval 13.06.2019 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport "Journalføring og innsyn"  

 

Forslag frå sekretariatet: 
Saka takast til orientering.  

 

 

Bakgrunn for saka: 
Telemark kontrollutval handsama saka i møte 7.6.18 sak 18/18, og fylkestinget handsama saka i møte 

24.10.18, sak 94/18. Følgande vedtak vart fatta:  

 

1. Fylkestinget tek rapporten til orientering og ber fylkesrådmannen følgje opp rapportens 

tilrådingar. 

2. Fylkestinget ser svært alvorleg på funn som er gjorde: «at enkelte svar givere opplyser at de 

avventer eller lar være å registrere dokumenter i P360 for å hindre innsyn» 

3. Fylkesrådmannen gjev ei attendemelding til kontrollutvalet om oppfølginga av rapporten i løpet 

av vinteren 2019. 

 

Saksopplysningar: 
Med bakgrunn i vedtaket over følgjer kontrollutvalet med dette opp vedtaket frå Fylkestinget og har bedt 

rådmann om å gjere greie for korleis rapportens anbefalingar er fulgt opp. 

 

Kontrollutvalet har fått tilsendt dokumentet «Rapport frå fylkesrådmannen – Oppfølging av 

Forvaltningsrevisjons rapport om journalføring og innsyn», som oppfølging til vedtaket.  Rapporten frå 

fylkesrådmannen var klar 28.5.19. 

 

Leiar i kontrollutvalet har og blitt kontakta av ein journalist frå Vest-Telemark blad. Det kjem fram i ein 

artikkel den 5. april at dokument i fylkeskommunen farmleis ikkje blir journalført fortlaupande. Det er 

naturleg at dette takast opp i samband med oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten. E-post frå 

journalist i VTB samt artikkel frå 5.4 laggast ved saka.  

 

Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen møter i kontrollutvalet for å gje ei orientering om oppfølginga av 

rapporten. Ho er og bedt om å gje eit tilsvar på påstanden som vart retta i Vest-Telemark blad.  

 

Vurdering frå sekretariatet: 
For å sikre læring i organisasjonen og selskapa basert på forvaltningsrevisjonar, er det viktig at vedtekne  

forbetringstiltak følgjast opp. Oppfølginga av saka er lagt til kontrollutvalet.  
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Med bakgrunn i den skriftlege attendemeldinga frå rådmann og orienteringa som vil bli gjeve i møte må 

kontrollutvalet sjå om rapporten er følgt opp på ein tilfredstillande måte.  

 

 

 

Vedlegg:  

- Rapport frå fylkesrådmann – Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om journalføring og 

innsyn 

- Artikkel frå Vest-Telemark Blad 5.april. (word)  

- E-post frå Vest-Telemark blad.  
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Fra: Per Lykke <adv.lykke@gmail.com> 
Sendt: 2. juni 2019 23:37 
Til: Ingebjørg Liland; Line Bosnes 
Emne: Fwd: Journalføringspraksis 
 

Til info 

Sendt fra min iPhone 

 

Videresendt melding: 

Fra: Per Lykke <adv.lykke@gmail.com> 

Dato: 2. juni 2019 kl. 17:54:37 CEST 

Til: einfrid.halvorsen@online.no, tbaksaas@online.no, hnne@sthf.no, 

leif.refsdal@gmail.com 

Emne: Fwd: Journalføringspraksis 

Til orientering Mail fra journalist i VTB 

 

Mvh 

Per 

Sendt fra min iPhone 

 

Videresendt melding: 

Fra: Vidar Ystad <vystad@online.no> 

Dato: 2. juni 2019 kl. 17:43:40 CEST 

Til: adv.lykke@gmail.com 

Emne: Journalføringspraksis 

Hei! 

 

Eg viser til siste telefonsamtalen vår om journalføringspraksis i 

Telemark fylkeskommune. 

 

Eg har snakka med sekretæren i kontrollutvalet som opplyser at 

utvalet skal ha møte 13. juni. 

 

Eg har forstått det slik at fylkesrådmannen si oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapporten om journalføringa i 

fylkeskommunen då skal opp. 

 

Eg har sett på resultata frå forvaltningsrevisjonen der det var 

påpeika mange feil og manglar. 

 

Eg har også sett på vedtaket i fylkestinget frå oktober i fjor der 

fylkesrådmannen fekk pålegg om å kome med ein rapport til 

kontrollutvalet om oppfølging av revisjonsfunna i løpet av 

vinteren 2019. 
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Rapporten ligg ennå ikkje føre, eg har etterlyst han i kontakt 

med fylkesrådmannen. 14. mai opplyste fylkesrådmannen i e-

post til meg at rapporten ville ligge føre og bli oversendt i veka 

deretter, altså i veke 21. Rapporten kom ikkje, og eg veit at 

komitesekretæren har purra. 

 

Eg har også stilt spørsmål til fylkesrådmannen om ho har endra 

praksisen sin med å vente med journalføring slik ho forklarte at 

ho arbeidde i artikkelen som stod på trykk i Vest-Telemark blad 

5. april. 

 

Det er ein klart ulovleg praksis. Arkivlov og arkivinstruks slår 

som kjent fast at journalføring skal skje fortløpande. Dette vart 

påpeika i artikkelen. 

 

Fylkesrådmannen har ikkje villa svare på om ho nå har endra 

praksis, og eg tek det til etterretning. 

 

Med helsing 

 

Vidar Ystad 

 

97 14 72 54 
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AKTUELT

– Vest-Telemark blad10 Fredag 5. april 2019

Ber kommunane vera på vakt
– Vasskrafta er kanskje den viktigaste ressursen
kraftkommunane i Telemark har. Kommunane har
ofra mykje og må vere på vakt for å ta vare på denne
ressursen.

_ TELEMARK

Rune Lødøen som seier dette til Vest-Te-
lemark blad, har vore rådmann i Tokke,
Vinje og Tinn gjennom meir enn 35 år.
Han fortel om knallharde forhandlingar
mellom kraftkommunane i øvre og ves-
tre Telemark på den eine sida og fylkes-
kommunen på den andre om fordeling
og disponering av verdiane.

– Grunn til uro
– Me har ei oppfatning om at bruken og
styringa av ressursane vil bli teken frå
oss omme ikkje er på vakt. Ogme er uro-
lege for at det er krefter i sving som vil
freiste å overføre verdiar til Vestfold når
Vestfold og Telemark blir slegne saman
frå neste årsskifte, seier Lødøen.
Han viser til handsaminga av planane
om å opprette eit kompetansesenter for
kraftsaker i Åmot i Vinje. Siktemålet
er å flytte sekretariatet for konsesjons-
kraftstyret og Telemark utviklingsfond
hit og i tillegg bygge opp kompetanse på
område som har med konsesjonskraft,
skattlegging og taksering å gjere.

Frå ja til nei
– Både fylkesvaraordføraren og fylkes-
rådmannen var med i prosjektgruppa
som gjorde framlegg om dette i fjor
haust der me også hadde med ein fram-
driftsplan for å skipe selskapet Kraft-
kompetanse KO, som kommunalt oppgå-
vefellesskap. Alle dei åtte kraftkommu-
nane har slutta seg til planane, medan
fylkeskommunen i ettertid har kome til
at dei må ha saka opp i fellesnemnda
som arbeider med samanslåing av Vest-
fold og Telemark. Det betyr at tidspla-
nane sprekk, og me ser ingen grunn til
at styringa med kraftverdiane skal ligge
i Skien eller Tønsberg, seier Lødøen.
1. november i fjor sendte fylkesråd-
mann Evy-Anni Evensen ein epost til
Rune Lødøen om arbeidet med kraft-
samarbeidet. Lødøen sendte til orien-

tering eposten vidare til ordførarar og
rådmenn som var involvert i utgreiings-
arbeidet. VTB har fått tilgang til epos-
ten. Her heiter det mellom anna:
«Jeg ønsker å signalisere nå at jeg

kommer til å fremme positiv innstilling
til etablering av et faglig samarbeid, men
det viktigste i denne sammenheng: Jeg
kommer ikke til å anbefale at TUF eller
konsesjonskraftstyret trekkes inn her.
Det arbeidet som er gjennomført i
denne prosessen har jo vært et arbeid
der både politikere og administrative re-
presentanter har deltatt, da har ikke jeg
ønsket å ta vår vurdering opp til åpen
diskusjon i møtene».
Slik forklarar Evensen at ho går vekk
frå den tilrådinga ho tidlegare har vore
med på.

– Dårleg gjort
Konfrontert med innhaldet i eposten ho
sendte til Lødøen, seier Evy-Anni Even-
sen:
– Det er dårleg gjort av Lødøen å sende

denne eposten vidare.
– Men denne eposten din må vel re-
knast som eit offentleg dokument som
du skulle ha journalførd?
Til dette svarar Evensen at ho har som

praksis at dokument som blir utarbeidd
i ei sak under arbeid, ikkje blir journal-
førd før arbeidet med saka er avslutta og
saka ferdig til utsending.

– Ulovleg praksis
Nils E. Øy, som er tidlegare generalse-
kretær i Norsk redaktørforening og ein
av dei fremste ekspertane i landet på
journalføring og offentleglov, blir opp-
rørt når han høyrer om fylkesrådman-
nen sin journalføringspraksis. Han
stemplar den som klart ulovleg og på-
peikar at journalføring av dokument i
offentleg postjournal skal skje fortlø-
pande.

Langvarig strid
Det har vore ein lang veg og mykje tau-
trekking før ein kom dit ein er i dag når
det gjeld disponering av kraftmillionane.
I 1981 vart det inngått to avtalar mel-

lom kommunane og fylket. Dei sikra til-
strekkeleg kraft til å dekke behovet i alle
dei åtte kommunane. Det overskytande
skulle seljast og inntektene delast med
1/3 til fylkeskommunen og resten på
kommunane. Pengane skulle nyttast til
å fremje næringslivet i kommunane og
i fylket. Avtalen vart gjort gjeldande for
30 år, altså fram til 2011. Avtalen hadde
ein klausul som sa at avtalen ville bli for-
lenga i nye 30 år dersom det ikkje innan
fem år før utløpet, vart gjort krav om nye
forhandlingar.
I 1991 kom det endringar i energilova
som gav større armslag for fylket. Det
gjorde at fylkeskommunen kravde nye
forhandlingar i 2005.

Forhandlingsbrot
– Me forhandla i 3-4 år. Det var harde
tak, og på eit tidspunkt i 2008 vart det brot
førme tok opp att forhandlingane og kom
fram til ein avtale. Eigentleg ville fylket
ikkje ha noko avtale i det heile. Lovverket
gjorde at då ville fylket fått alt. Etter atme
tok opp att forhandlingane komme til sist
fram til ein ny avtale. Den gav fylket ein
større del av kaka, men med klare førin-
gar i vedtektene for korleis pengane skulle
nyttast, seier Lødøen.
Dei åtte kraftkommunane fekk dekt
kraftbehovet sitt gjennom avtalen. Re-
sten av konsesjonskrafta vart tilførd
fylkeskommunen for sal der inntek-
tene skulle gå til eit nyoppretta fond,
Telemark utviklingsfond. «Fondet skal
særleg støtte utviklingstiltak i nærings-
svake kommunar og kommunar med
folketalsnedgang» «innanfor det geo-
grafiske området som utgjer Telemark
fylke når avtala blir gjort» heiter det i
avtaleteksten.

– Framsynt
– Dette var ei framsynt formuleringmed
bakgrunn i at det vart snakka om at fyl-
ka skulle eller kunne forsvinne, fortel
Lødøen.
Avtalen vart framforhandla 19/12 2008

men først underteikna 9/12 2009 og vart
gjort gjeldande frå 1/1 2011. Avtalen vart
bindande fram til 1/1 2026 og kunne tid-
legast seiast opp med tre års frist.
– Fylket gjekk ikkje med på ein len-
gre avtaleperiode, og me oppfatta det
nærast som eit diktat frå fylket då
det vart fastsett at fylkeskommunen
skulle ha fire av fem styremedlemer i
utviklingsfondet medan dei åtte kraft-
kommunane skulle ha eitt medlem på
deling, seier Lødøen.

_ Vidar Ystad
redaksjon@vtb.no

PÅ VAKT: – Me har ei oppfatning om at bruken og styringa av ressursane vil bli teken frå oss
om me ikkje er på vakt, seier Rune Lødøen.

FOTO: VIDAR YSTAD

FYLKESRÅDMANN: Evy-Anni Evensen.
ARKIVFOTO: GEIR UFS
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Arkivsak-dok. 19/10498-1 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Telemark kontrollutval 13.06.2019 

 

 

 

   

 

 

Handtering av varslingssaker i Telemark fylkeskommune 

 

Forslag frå sekretariatet: 
Kontrollutvalet tek saka til orientering. 
 

Bakgrunn for saka: 
Varslingssaker skal etter arbeidsmiljøloven handterast i tråd med kommunens eigne interne 

varslingsrutinar. Kontrollutvalets rolle begrenser seg til å sjå til at fylkeskommunen har slike rutinar og at 

dei følgjast.  

 

Kontrollutvalet blei i møte 24.1.19 gjort kjent med ein konkret varslingssak i fylkeskommunen. 

Fylkeskommunen innhenta ekstern bistand frå Skagerak Consulting for å handtere saka. Kontrollutvalet 

bad i vedtak i sak 5/19 om å få tilsendt rapporten frå Skagerak Consulting når den er klar. 

 

Når det gjeld den konkrete varlsingssaka har ikkje kontrollutvalet noko rolle. Kontrollutvalet ønskjer 

likevel å vere orientert om saka – for å sjå om fylkeskommunen sine rutinar for handsaming av slike saker 

vert fulgt. 

 

Saksopplysningar: 
Fylkesrådmann møter i kontrollutvalet for å orientere om generell handtering av rutinar for varsling i 

Telemark fylkeskommune og om rutinane for handsaming vert følgd i den konkrete saka.  

 

Rapport leverast ut til kontrollutvalsmedlemmene i møte.  
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Arkivsak-dok. 17/15264-31 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Telemark kontrollutval 13.06.2019 

 

 

 

   

 

 

Oppfylging av forvaltningsrevisjonsprosjekt -Bypakke Grenland Fase 

1 - Telemark fylkeskommune 

 

Forslag frå sekretariatet: 
Saken takast til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saka: 
Telemark kontrollutval handsama saka i møte 24.1.19 sak 1/19, og fylkestinget handsama saka i møte 

11.4.19, sak 19/19. Kontrollutvalets innstilling blei samrøystes vedteke:  

 

Fylkestinget tek rapporten til orientering, og ber Telemark fylkeskommune om å:  

- Sikre at delegering av mynde i bypakkesaker er i tråd med lovkrav.  

- Sørge for at arbeidet med oppdatering av rutinane for styring av enkeltprosjekt i Bypakke 

Grenland prioriterast, og takast i bruk i alle prosjekta.  

- Sikre tiltak som gjer at samarbeidet om Bypakke Grenland kan handtere samarbeidsutfordringar 

på meir robuste måte.  

- Sikre tiltak for ei meir aktiv styring av oppdrag som Statens vegvesen utfører på 

fylkeskommunens vegne.  

- Sikre tiltak som klargjer fordeling av mynde og oppgåver mellom fylkeskommunen og 

bypakkeorganisasjonen  

 

Fylkestinget ber og Fylkesrådmannen om å tydeleg informere om eventuell usikkerhet ved 

kostnadsestimering når politisk nivå skal ta stilling til investeringsprosjekt.  

 

Rådmannen bes komme attende til kontrollutvalet med ei skriftleg attendemelding innan utgangen av 

september 2019 om korleis rapportens anbefalingar blir følgt opp. 

 

Saksopplysningar: 
Med bakgrunn i vedtak over følgjer kontrollutvalet med dette opp vedtaket frå Fylkestinget og har bedt 

rådmann om å gjere greie for korleis rapportens anbefalingar er følgt opp. 

 

Kontrollutvalet har fått tilsendt dokumenta «sak om oppfølging av forvaltningsrapport Bypakke 

Grenland», og «økonomiske rutiner for Bypakke Grenland fase 1» som oppfylging til deira vedtak. 
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Hildegunn Sørbø, samferdselssjef i Telemark fylkeskommune, møter for å legge frem saken og svare på 

spørsmål fra utvalget. 

 

Vurdering frå sekretariatet: 
For å sikre læring i organisasjonen og selskapa basert på selskapskontrollar , er det viktig at vedtekne  

forbetringstiltak følgjast opp. Oppfølginga av saka er lagt til kontrollutvalet.  

 

Med bakgrunn i den skriftlege attendemeldinga frå rådmann anbefaler sekretariatet at saka takast til 

orientering. 
 

 

 

Vedlegg:  

- sak om oppfølging av forvaltningsrapport Bypakke Grenland 

- økonomiske rutiner for Bypakke Grenland fase 1 
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Arkivsak-dok. 19/09819-1 
Sakshandsamar Olav Risholt 

 
Saksgang 

 

Møtedato 

Telemark kontrollutval            

 

 

 

   

 

 

Forvaltningsrevisjon av Bypakke Grenland Fase 1. Sak om 

oppfølging 

 

Forslag fra rådmannen: 
1. For å sikre at delegering av myndighet er i tråd med lovkrav foreslås følgende endring i 

vedtakspunkt 5 i sak Handlingsprogram Bypakke Grenland:  

2. Det er i revidert handlingsprogram avsatt 11 mill. kr. som ufordelt reserve. Rådmannen gis 

fullmakt til å disponere inntil 5 mill. kr pr. år til prosjekter med mindre behov for økning i 

kostnadsrammer. Det legges til grunn at rådmennene i bypakkekommunene og Telemark 

fylkeskommune er samordnet i fordeling av den ufordelte reserven. 

3. Bypakkas rutiner for prosjektstyring og økonomi (vedlegg 1) revideres med utgangspunkt i 

anbefalingene i Telemark kommunerevisjons forvaltningsrapport. Når pågående 

forvaltningsrevisjon av bypakkeprosjekt Fv. 32 Gimlevegen – Augestadvegen «Lilleelvprosjektet» 

vurderes ytterligere behov for oppgradering av rutiner. 

4. For å sikre en robust samarbeidsmodell i Bypakke Grenland skal det settes av tilstrekkelig med 

ressurser fra alle parter i bypakka.  

5. Referater fra administrativ koordineringsgruppe og prosjektkontor offentliggjøres.  

6. Telemark fylkeskommune oppnevner inntil ny organisasjon er på plass en bypakkekoordinator 

som bla. deltar på de ukentlige prosjektkontormøtene i Bypakke Grenland. Fylkeskommunen 

bør for å følge opp forvaltningsrevisjonen vurdere å videreføre en slik funksjon i nye Vestfold og 

Telemark fylkeskommune.  

7. I forbindelse med organisering av ny fylkeskommune bør Telemark kommunerevisjons 

anbefaling følges opp ved å etablere et tydelig organisatorisk skille mellom fylkeskommunen 

som vegeier og bypakkas prosjektkontor. 

 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Telemark kommunerevisjon har på oppdrag fra kontrollutvalgene i Skien, Porsgrunn og Siljan kommuner 

og Telemark fylkeskommune gjennomført forvaltningsrevisjon av Bypakke Grenland fase 1. Resultatene 

foreligger i rapport 2018 – 750 017. Rapporten er behandlet i:  

 

 Telemark fylkesting 11.04.2019 
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 Skien Bystyre 07.02.2019 

 Porsgrunn Bystyre 14.03.2019 

 Kommunestyret i Siljan 26.03.2019 

 

Denne saken omfatter en felles skriftlig tilbakemelding til samtlige kontrollutvalg og er felles for 

kommunene i bypakka og Telemark fylkeskommune.  

 

Saksopplysningar: 

Tabellen under oppsummerer alle vedtak som ble gjort i behandling av Telemark kommunerevisjons 

rapport i de ulike kontrollutvalgene: 

 

 Vedtak Vedtatt i 

kontrollutvalg: 

1 Sikre at delegering av myndighet i bypakkesaker er i tråd med lovkrav. Hos alle parter 

2 Sørge for at arbeidet med oppdatering av rutiner for styring av 

enkeltprosjekt i Bypakke Grenland prioriteres, og tas i bruk i alle 

prosjekter.  

Hos alle parter 

3 Sikre tiltak som gjør at samarbeidet om Bypakke Grenland kan håndtere 

samarbeidsutfordringer på en mer robuste måte.  

Hos alle parter 

4 Sikre tiltak for en mer aktiv styring av oppdrag som Statens vegvesen 

utfører på fylkeskommunens vegne.   

Telemark 

fylkeskommune 

5 Sikre tiltak som klargjør fordeling av myndighet og oppgaver mellom 

fylkeskommunen og bypakkeorganisasjonen  

Telemark 

fylkeskommune 

6 Fylkestinget ber Fylkesrådmannen om å tydelig informere om eventuell 

usikkerhet ved kostnadsestimering når politisk nivå skal ta stilling til 

investeringsprosjekt.  

Telemark 

fylkeskommune 

7 Rådmannen etterlyser mer offentlighet i forhold til at referater fra 

administrativ koordineringsgruppe og fra møter på prosjektkontoret kan 

legges ut på Bypakke Grenland sin hjemmeside.  

Skien 

8 På bakgrunn av de svakheter som Kontrollutvalgets rapport peker på, ber 

Bystyret om en evaluering av styringen av prosjektene i bypakke fase 1. 

Det bør vurderes om det bør utarbeides nye rutiner for styring og 

organisering av prosjektene.  

Skien 

9 Rådmannen bes komme tilbake til kontrollutvalet med en skriftlig 

tilbakemelding innen utgangen av september 2019 om hvordan 

rapportens anbefalingar blir fulgt opp. 

Hos alle parter 

 

 

Oppfølging av punkt 1: Sikre at delegering av myndighet i Bypakke saker er i tråd med lovkrav. 

 

Kommunestyrer og fylkesting gjorde følgende vedtak i behandling av bypakkas handlingsprogram:  

 

 
 

Følgende begrunnelse er gitt i saksutredning:  

Det er i revidert handlingsprogram foreslått avsatt 11 mill. kr. som ufordelt reserve. Dette fordi mindre 

endringer i prosjektenes rammer ofte oppstår. For å unngå unødvendig byråkrati og merarbeid foreslås 

det at administrativ koordineringsgruppe (består av rådmannens representanter) gis fullmakt til å 

disponere inntil 5 mill. kr pr. år til prosjekter med mindre behov for økning i kostnadsrammer. Det 

rapporteres på bruken av disse midlene i revisjon av handlingsprogrammet påfølgende år. 
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Kommunestyrer og fylkesting kan ikke delegere myndighet til andre enn rådmannen. For å sikre at 

delegering av myndighet er i tråd med lovkrav foreslås følgende endring i vedtakspunkt:  

Det er i revidert handlingsprogram avsatt 11 mill. kr. som ufordelt reserve. Rådmannen gis fullmakt til å 

disponere inntil 5 mill. kr pr. år til prosjekter med mindre behov for økning i kostnadsrammer. Det legges 

til grunn at rådmennene i bypakkekommunene og Telemark fylkeskommune er samordnet i fordeling av 

den ufordelte reserven. 

 

Oppfølging av punkt 2: Sørge for at arbeidet med oppdatering av rutinene for 

styring av enkeltprosjekter i Bypakke Grenland prioriteres, og tas i bruk i alle 

prosjektene 
 
Bypakke Grenland har utarbeidet rutiner for prosjektstyring og økonomi i Bypakke Grenland fase 1 
(vedlegg 1). Disse ble første gang vedtatt av rådmennene og SVV i administrativ koordineringsgruppe 
05.05.2015. Disse revideres årlig med basis i nye erfaringer både i styring av prosjekter og med 
porteføljestyring. Rutinene er revidert 03.04.2017 og 14.02.2019. Revisjonen 14.02.2019 ble utført med 
utgangspunkt i rapporten «Bypakke Grenland fase 1. Forvaltningsrevisjon – Porsgrunn kommune, Siljan 
kommune, Skien kommune og Telemark fylkeskommune»   
 
Det er iverksatt en forvaltningsrevisjon av bypakkeprosjekt nr. 2 Fv. 32 Gimlevegen – Augestadvegen 

«Lilleelvprosjektet» med bakgrunn i overskridelser. Når revisjonsrapport foreligger vil administrativ 

koordineringsgruppe (rådmannsgruppa) vurdere behov for ytterligere oppgradering av gjeldende rutiner. 

Det kontinuerlig behov for fokus på oppfølging av vedtatte rutiner. Dette er primært vegeiers ansvar. 

Bypakke Grenland skal bidra til å sikre at dette skjer.  

 

Oppfølging av punkt 3: Vurdere tiltak som gjør at samarbeidet om Bypakke 

Grenland kan håndtere samarbeidsutfordringer på mer robuste måter 
 

En robust samarbeidsmodell i Bypakke Grenland skal sikres ved at alle parter i bypakka setter av 

tilstrekkelig ressurser både på ledernivå og i prosjektene. Partene må prioritere deltakelse på alle nivåer i 

bypakkas/bystrategisamarbeidets organisasjon.  

 

Samarbeidet i Bypakke Grenland er basert på frivillighet. Det innebærer at politiske vedtak må være 

likelydende på tvers av kommuner og fylkeskommune. Så langt i bystrategi samarbeidet har en lykkes i å 

få til omforente vedtak. Årsaken til det er et grundig forarbeid for å skape konsensus og høy politisk 

visshet om at motstridende vedtak fører til at framdriften i samarbeidet stopper opp. Det er i enkelte 

tilfeller mulig å se for seg at det kan gjøres avvikende vedtak i de ulike politiske organene. Det forutsetter 

imidlertid at vedtakene ikke er motstridende. Kommunestyrer og fylkesting står fritt til å gjøre avvikende 

vedtak. Konsekvensen av dette vil imidlertid bli at framdriften i Bypakke Grenland og 

bystrategisamarbeidet stopper opp i påvente av nye og ikke motstridende politiske vedtak foreligger.  

Beslutningsmyndighet i Bypakke Grenland er ikke delegert fra bystyrer og fylkesting. Det innebærer at 

prosjektorganisasjonen Bypakke Grenland kun kan opererer innenfor rammer gitt i politiske vedtak. De 

viktigste politiske føringene er gitt i St.prop.134 S og i det årlige vedtaket i bypakkas handlingsprogram. 

En årlig rullering av handlingsprogrammet er ressurskrevende, men sikrer at rammene i det enkelte 

prosjekt er i tråd med politiske vedtak. Hvis forutsetninger i et bypakkeprosjekt endres vesentlig må 

prosjektet fremmes for politisk behandling enten som en egen sak eller som en del av den årlige 

behandlingen av bypakkas handlingsprogram. Bypakkesaker behandles på samme måte som andre 

politiske saker. Det er alltid rådmennene som innstiller i saker til politisk behandling.  

 

Oppfølging av punkt 4, 5 og 6 - Telemark fylkeskommune  
Telemark fylkeskommune vil følge opp usikkerhet ved kostnadsestimering i forbindelse med politisk 

behandling av investeringsprosjekter. Det betyr at usikkerheten ved kostnadsestimering i et prosjekt må 

forklares på en måte som gjør at det er lett å forstå konsekvensene.  
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I dagens modell er operativ utøvelse av vegeierrollen på fylkesveg som hovedregel håndtert av Statens 

Vegvesen. Fylkeskommunen deltar i tillegg i styrings- og prosjektgrupper i større og kompliserte 

fylkesvegprosjekter. Styringen av fylkesvegprosjekter utøves også gjennom samferdselssjefens sin rolle 

som leder av administrativ koordineringsgruppe og fylkeskommunens sekretariatsfunksjon. 

Fylkeskommunens rolle som vegeier vil bli styrket når det operative ansvaret for fylkesveg overføres fra 

Statens vegvesen til den nye fylkeskommunen fra 01.01.2020. Det anbefales at fylkeskommunen 

oppretter en rolle som fylkeskommunens bypakkekoordinator på lik linje med kommunene.  

 

Den nye fylkeskommunen bør organisere seg slik at det er et tydelig skille mellom bypakke-

organisasjonen som koordinator for et partnerskap, og fylkeskommunen som utfører i bypakkeprosjekter 

på fylkesveg. Dette anbefales fulgt opp i forbindelse med organiseringen av den nye fylkeskommunen. 

 

Oppfølging av punkt 7: Det etterlyses mer offentlighet i forhold til at referater fra 

administrativ koordineringsgruppe og fra møter på prosjektkontoret kan legges ut på 

Bypakke Grenland sin hjemmeside  
 

Referater fra administrativ koordineringsgruppe og prosjektkontor gjøres tilgengelige i fylkeskommunens 

arkivsystem. Referater fra administrativ koordineringsgruppe er av større offentlig interesse legges disse i 

tillegg ut på bypakkas nettsider. Referater som skal legges ut på nett krever høy kvalitet. Det er svært 

ressurskrevende. Prosjektkontoret har ukentlige møter og arbeider med særlig mange saker i prosess. Av 

ressursmessige årsaker anbefales det derfor at referater herfra kun legges i fylkeskommunens 

arkivsystem. Begge organer arbeider mye med saker og dokumenter som ikke er ferdige. Disse 

offentliggjøres når de er ferdigstilt. Hjemmel offentleglova § 4, 2. ledd.  

 

Oppfølging av punkt 8: På bakgrunn av de svakheter som kontrollutvalgets rapport peker 

på, ber Bystyret om en evaluering av styringen av prosjektene i bypakke fase 1. Det bør 

vurderes om det bør utarbeides nye rutiner for styring og organisering av prosjektene. 
 

Vegeier har på vanlig måte ansvar for at et prosjekt gjennomføres i henhold til vedtatt mål og økonomisk 

ramme. Det er først vegeiers rutiner som gjelder. Bypakkas felles rutiner skal i tillegg overholdes i 

bypakke- og belønningsprosjekter. Det er med utgangspunkt i gjennomført forvaltningsrevisjon 

gjennomført en evaluering av rutiner for prosjektstyring og økonomi i Bypakke Grenland. Endringer som 

følge av evalueringen er innarbeidet i vedlegg 1 «Rutiner for prosjektstyring og økonomi i Bypakke 

Grenland fase 1» De viktigste endringene er oppsummert under oppfølging av punkt 2 i denne 

saksutredningen.  

 

 

Vurdering fra rådmannen: 
 

Rådmannen har i saken vurdert ulike tiltak for oppfølging av anbefalingene i Telemark 

kommunerevisjons Forvaltningsrevisjon av Bypakke Grenland fase 1. Disse fremgår av forslag til vedtak. 

 

Vedlegg:  
1. Bypakke Grenland Forvaltningsrevisjon – Porsgrunn kommune, Siljan kommune, Skien 

kommune og Telemark fylkeskommune 

2. Rutiner for prosjektstyring og økonomi i Bypakke Grenland fase (14.02.2019) 
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Rutiner for prosjektstyring og 
økonomi i Bypakke Grenland fase 1. 
Godkjent i administrativ koordineringsgruppe 14.02.2019  
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1 Innledning 
Dette dokumentet beskriver rutiner for kvalitetssikring og økonomi i Bypakke Grenland 
fase 1. Rutinene omfatter alle prosjekter som helt eller delvis er finansiert av 
belønnings- eller bypakkemidler. Felles kjøreregler skal bidra til effektiv og god 
gjennomføring i tråd med politiske vedtak og innenfor rammene gitt i 
stortingsproposisjon 134 S Bypakke Grenland. God samhandling mellom partene i 
bystrategisamarbeidet er en kritisk suksessfaktor for bypakkas måloppnåelse. Gode og 
omforente kjøreregler er avgjørende for å lykkes med dette.  
 
 

2 Nøkkeltall fra St.prop. 134 S Bypakke Grenland 
Basert på føringer gitt i Prop. 134 S ble handlingsprogrammet Bypakke Grenland 2015-
2018 utarbeidet og endelig vedtatt i Telemark Fylkesting 24. juni 2015. Nytt 
handlingsprogram for 2019-2022 ble vedtatt høsten 2018.  
Handlingsprogrammet for Bypakke Grenland revideres slik: 

- En hovedrevisjon hvert 4. år 

- En årlig revidering 

Regjeringen presenterer årlig rammer og prioriteringer av statlige midler og bompenger 
til tiltak i Bypakke Grenland i Prop. 1 S i oktober. Fylkeskommunen og kommunene 
fatter budsjettvedtak for prioritering av hhv. fylkeskommunale og kommunale midler i 
forbindelse med behandling av budsjett før årsskiftet. 
 

Inntekter HP 2015 Beløp  Fordeling 
Statlige bevilgninger (Rv.36) (2015 kr.) 570  21,3% 
Statlige bevilgninger/programområder (Fv.30 
Nystrandvegen) 

10   0,3% 

Fylkeskommunale bevilgninger 530  19,8% 
Kommunale bevilgninger 180    6,7% 
Bompenger (2015 kr.) 1380  51,6% 
 2,67  

Tabell 1.Brutto inntekter HP Bypakke Grenland 2015. Prisjustert er den totale rammen i 2018 2,79 mrd. 

 
Finansieringsbehovet i fase 1 er på 2,67 mrd. Kroner (2,79 mrd. i 2018 kr). Den er 
fordelt på to store vegprosjekter samt regionale-/kommunale prosjekter, drift kollektiv, 
div. planlegging og investering bomstasjoner. Det er en intensjon i bypakka at forholdet 
mellom vegprosjekt og andre prosjekt skal holdes fast.  
 
Bypakka finansieres av egenandeler og bompenger. Tabell 1 viser fordeling mellom 
statlige bevilgninger, lokale egenandeler og bompenger. Statlige bevilgninger følger 
kostnadsutvikling av statlig finansierte prosjekter (Rv.36 Skyggestein-Skjelbredstrand 
og Fv.30 Nystrandveien). Fylkeskommunale og kommunale egenandeler er ferdig 
prisjustert. Partene i bypakka er forpliktet til en årlig egenandel. Egenandelen kan 
består av flere elementer som mva-kompensasjon, lån eller andre inntekter. 
Egenandelen må minst være på størrelse av mva-kompensasjonen.  
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Grunnen til at all MVA-kompensasjon skal gå tilbake til bypakka, er at partene ikke skal 
bruke MVA-komp til andre formål. 
 
Dette betyr at ulik aktivitet fra år til år kan påvirke størrelsen på egenandelen.   
Bompengeinntekter justeres i samsvar med prisutvikling.  
Kommunale og fylkeskommunale egenandeler er inkl. prisvekst.  

Hovedmålgruppe for økonomiske rutiner er administrasjonen i fylkeskommunen, 
kommunene, Statens Vegvesen og Jernbanedirektoratet.  
 
Det er etablert et Bompengeselskapet Vegfinans Bypakke Grenland AS. Selskapet 
administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene i tråd med 
St.prop. 134 S Bypakke Grenland fase 1. Bompengetakstene forutsettes justert i samsvar 
med prisutviklingen. 
 

2.1      Innkrevings- og finansieringskostnader 

I Bypakke Grenland skal det totalt investeres for 2,67 mrd. kroner (2015 kr./2,79 mrd. i 
2018 kr.).  
 
De totale bompengeinntektene er beregnet til om lag 2 mrd. kr i 2015-prisnivå. Av dette 
er:  
 Bompenger til finansiering av prosjekter og tiltak inkludert etablering av 

bomstasjoner, kr. 1,38 mrd.  
 Inntil 220 mill. kr til å dekke finansieringskostnader 
 Inntil 370 mill. kr til å dekke innkrevingskostnader og drift av bompengeselskapet.  
 
Oppdaterte økonomiske rammer fremgår av bypakkas handlingsprogram som revideres 
hvert år. 
 
Statens Vegvesen Region Sør står for all utbetaling av bompenger til kommunene/TFK i 
byggefasen. Prosjektene regnskapsføres på vanlig måte hos den enkelte vegeier. 
Det rapporteres årlig på innkrevings- og finansieringskostnadene i Bypakka Grenland. 
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3 Organisering  
 

 
 
Politisk styringsgruppe  
Politisk styringsgruppe har det øverste ansvaret for å koordinere og følge opp 
porteføljen av prosjekter i Bypakke Grenland i tråd med vedtatte mål og økonomiske 
rammer. Styringsgruppen skal bidra til at ansvarlig utførende nødvendige fullmakter og 
rammevilkår for å kunne gjennomføre prosjektene. Ansvaret for måloppnåelse og 
økonomi i det enkelte prosjekt tillegges den vegeier som har ansvaret for gjennomføring 
av prosjektet representert ved prosjektansvarlig (PA). Politisk styringsgruppe består av 
fylkesordfører (leder), ordførere, opposisjonsledere, regionvegsjef, jernbanedirektoratet 
og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.  
 
Politisk styringsgruppe er ikke et politisk besluttende organ.  Gruppens oppgave er å gi 
administrativ koordineringsgruppe politiske råd for hvordan bystrategi arbeidet skal 
drives frem primært på porteføljenivå, men også i enkeltprosjekt med særlig stor 
politisk interesse. Dette er særlig viktig i et samarbeid på tvers av kommunegrenser der 
vi er helt avhengige av politiske beslutninger som er likelydende/ ikke motstridende. 
Styringsgruppen skal gi politiske råd slik at forslagene administrasjonen legger frem lar 
seg gjennomføre i fire ulike politiske organer. Beslutninger utført i politisk 
styringsgruppe er å se på som råd til rådmennene. Når bypakka/ bystrategi Grenland 
legger fram politiske saker er det alltid rådmannen som innstiller i saken. Administrativ 
koordineringsgruppe (rådmannens representanter) samordner dette arbeidet. Politisk 
styringsgruppe har ikke ansvar for prosjektenes økonomi. Prosjektets måloppnåelse, 
økonomi og framdrift er vegeiers ansvar. Prosjektansvarlig (PA) utøver denne rollen for 
vegeier i det enkelte prosjekt.  
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Administrativ koordineringsgruppe (AK) 
Adm. koordineringsgruppe representerer rådmannsnivået i bypakke-
/bystrategisamarbeidet. Gruppen har ansvaret for koordinering og følge opp Bypakke 
Grenland fase 1.  
 
AK har følgende ansvar:  
 Samordne partene i bystrategisamarbeidet og sikre framdrift og resultater i tråd 

med politiske vedtak.  
 Bidra til politisk forankring av bypakke/ bystrategiarbeidet. Vurdere når saker bør 

legges fram for politisk behandling. 
 Gi sin tilslutning til alle bypakke-/ bystrategisaker som skal behandles politisk. 
 Forberede saker til politisk styringsgruppe 
 Samordne arbeidet med porteføljestyring/ revisjon av bypakkas handlingsprogram. 
 Utøve bestillerfunksjonen i alle prosjekter. Godkjenne alle prosjektmandater der 

ikke annet er sagt.  
 Være styringsgruppe for prosjekter der AK i mandat er gitt denne rollen. 
 
Administrativ koordineringsgruppe består av representanter for rådmenn i kommuner/ 
TFK, Avdelingsdirektører i SVV, Jernbanedirektoratet og Fylkesmannen i Vestfold og 
Telemark. 
 

Prosjektkontoret 
Prosjektkontoret har ansvaret for koordinering og oppfølging av drifts- og 
investeringsprosjekter i: 

 Bypakke Grenland fase 1 

 Belønningsordningen 
 

Det innebærer utarbeidelse av 4-årig handlingsplan, årsplaner og evaluering/ 
rapportering til kommunestyrer og fylkesting samt samferdselsdepartementet. Det 
operative ansvaret for gjennomføring av prosjekter ligger hos vegeier i henhold til 
mandat vedtatt i AK. Prosjektkontoret har et direkte ansvar for informasjon og 
holdningsskapende arbeid knyttet til Bypakke Grenland og belønningsordningen. 
Arbeidet utføres i nært samarbeid med partene i Bypakke Grenland.  
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3.1 Prosjektstyringsrutiner  

Bypakke samarbeidet består av mange prosjekter med ulik grad av kompleksitet og 
størrelse. Organiseringen av disse må skreddersys ut i fra prosjektets mål, størrelse og 
kompleksitet. Alle prosjekter skal bemannes med minimum prosjektansvarlig, 
prosjektleder og prosjektgruppe. Rådgivende faggruppers rolle må avklares i det enkelte 
mandat. I mindre prosjekter kan temagruppene fungere som prosjektgruppe, mens det i 
større prosjekter er mer naturlig at de inntar rollen som ressurs-/referansegruppe. 
Temagruppene bør også kunne ha en viktig rådgivende funksjon i strategiske spørsmål. 
 

 
 

3.2 Finansiering av prosjektkontor 

Bypakke Grenlands prosjektkontor omfatter lønn og driftsmidler til fem årsverk. Dette 
omfatter 3 stillinger i sekretariatet på fylkeshuset og en bypakkekoordinator i hver av 
kommunene Porsgrunn og Skien. I bypakkas handlingsprogram vil utgifter til drift av 
prosjektkontor fremgå som et investeringsprosjekt og er en del av de økonomiske 
forutsetningene. Administrative kostnader til drift av prosjektkontor vil bli finansiert av 
kommunenes (Skien kommune og Porsgrunn kommune) egenandel og Telemark 
Fylkeskommunes egenandel i Bypakke. Utgifter til bypakke koordinator SVV belastes 
investeringsprosjektene i bypakka. Siljan kommunes bidrag i bypakka finansieres i sin 
helhet av kommunen selv.  
 

  

Figur 1: Prinsippmodell for organisering av prosjekter i Bypakke Grenland 
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4 Porteføljestyring, 4-årig handlingsplan 
Bypakke Grenland porteføljestyres med årlig rullering av det fireårige 
handlingsprogrammet. Hvert fjerde år foretas en hovedrevisjon. Sist gjennomført i 2018. 
Årlig revisjon skal bidra til at samlet ressursinnsats og prioritering av tiltak gir best mulig 
måloppnåelse.  
 
Den årlige beslutningsprosessen for Bypakke Grenland er: 
  
1. Et årlig forslag til handlingsprogram for bypakka som blir lokalpolitisk behandlet i 

Telemark fylkeskommune og i Skien, Porsgrunn og Siljan kommuner.  
2. Regjeringen presenterer rammer og prioriteringer av statlige midler og bompenger til 

Bypakke Grenland i Prop. 1 S (statsbudsjettet) i oktober.  
3. Telemark fylkeskommune og kommunene Skien, Porsgrunn og Siljan fatter endelige 

vedtak om prioritering av fylkeskommunale og kommunale midler i forbindelse med 
behandling av budsjett før årsskiftet.  

 
Hvert 4. år vil det gjøres en større gjennomgang av Bypakke Grenland:  
 
 Vurdering av måloppnåelse de siste 4 årene  
 Status og synliggjøring av behov for andre tiltak  
 Prioritering av prosjekter i den neste 4-årsperioden basert på status og måloppnåelse  
 
Prosjektkontoret utarbeider forslag til handlingsprogram. Administrativ 
koordineringsgruppe fremmer forslaget til handlingsprogrammet til lokalpolitisk 
behandling. 
 

5 Prosjektrutiner 
Det stilles krav til minimum følgende prosjektdokumentasjon for prosjekter i Bypakke 
Grenland:  
 
 Prosjekt mandat iht. omforente maler i alle prosjekter. Mandat bygger på politiske 

vedtak/ bypakkas handlingsprogram og fungerer som administrativ 
koordineringsgruppes bestilling. Alle prosjekter er faseinndelt. Mandatet skal 
overordnet beskrive hele prosjektet, men primært omfatte fasen prosjektet er inne i. 
Mandater skal revideres ved vesentlige endringer i rammer eller i forbindelse med 
oppstart av ny fase. Ansvar: prosjektkontor 

 Prosjektplan/ sentralt styringsdokument (SVV) skal foreligge i alle prosjekter. Denne 
skal beskrive alle faser i et prosjekt, men primært omfatte den fasen prosjektet er 
inne i. Ansvaret for utforming og godkjenning av prosjektplan delegeres til vegeier. 
Ansvar: Prosjektansvarlig (PA)/prosjektleder (PL)  

 Tertial rapport iht. mal. Ansvar: PA/PL. Prosjektkontor samordner. 
 Årlig felles sluttrapport for investeringsprosjekter finansiert av belønnings- og 

bypakkemidler som er sluttført i foregående år. Iht. mal, inkl. Ansvar: Leder 
prosjektkontor/ bypakkekoordinatorer. 

 
I små og mindre kompliserte kan prosjektkontoret åpne for at mandatet også fungerer 
som prosjektplan. Felles mal for mandater definerer krav til mandat.  Mal er tilgjengelig 
på sharepoint. 
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Hvert prosjekt får en budsjettramme og en prosjektansvarlig hjemmehørende i den 
organisasjonen som er ansvarlig utførende. Det er opp til hver enkelt aktør å sørge for 
korrekt forankring av prosjektene på rett nivå i egen organisasjon. Hver aktør er 
ansvarlig for gjennomføring av sine prosjekt.  
 

5.1 Utarbeidelse og godkjenning av mandater og prosjektplaner 

Følgende rutiner gjelder: 
 

 Mandater godkjennes av adm. koordineringsgruppe. Prosjektkontoret godkjenner 
mandat for enkle/ små prosjekter. Disse sendes adm. koordineringsgruppe til 
orientering. Godkjent mandat fungerer som gjennomføringsavtaler mellom 
partnerne.  

 Vegeier/ PA har selv ansvar for utforming og godkjenning av prosjektplaner med 
utgangspunkt i vedtatt mandat. 

 Prosjektkontoret utarbeider mandater og PA/PL utarbeider prosjektplan. I praksis 
delegeres arbeidet med utforming av mandat til vegeier.  

 Prosjektplan kan utformes iht. gjeldende mal for prosjektplaner i Bypakke Grenland. 
Den enkelte vegeier kan tilpasse prosjektplan så lenge krav i bypakkas mal svares ut.  

 Mandatene i det enkelte prosjekt skal beskrive når administrativ 
koordineringgruppe skal involveres. Prosjekter skal legges fram for AK ved 
vesentlige avvik fra vedtatt mandat. Dette gjelder avvik i prosjektets måloppnåelse, 
økonomi eller framdrift 

 Administrativ koordineringsgruppe avgjør når et prosjekt skal legges fram for 
styringsgruppen.  

 

Bypakke Grenland er et samarbeid på tvers av organisasjoner. Det innebærer nye måter 
å organisere prosjekter på som stiller særlig krav til samarbeid bl.a. med 
prosjektgrupper fra flere partnere. En viktig kritisk suksessfaktor er at prosjektgruppa 
benyttes aktivt i alle prosjektets faser. Større uenigheter i prosjektgruppe legges fram for 
administrativ koordineringsgruppe.  
 

Prosjektkontorets rolle i det enkelte prosjekt er å bidra til utarbeidelse av gode 
mandater og å sikre at føringer fra vedtatt mandat følges opp under gjennomføring. 
Prosjektkontoret legger prosjekter fram for administrativ koordineringsgruppe når 
dette er formålstjenlig.  
 

Ny informasjon underveis i prosjektet kan føre til behov for justering av mandat/ 
prosjektplan. Myndighet til å justere mandat tillegger administrativ 
koordineringsgruppe.  
 

5.2 Faseinndeling i prosjekter 

Alle prosjekter skal inndeles i faser. Dette for å sikre måloppnåelse og et ryddig system 
for håndtering av beslutninger og risiko. Graden av faseinndeling vil variere fra prosjekt 
til prosjekt, men alle prosjekter skal minimum inneholde:  
 

 Planleggingsfase 
 Gjennomføringsfase 
 

Prosjektkontoret definerer krav til faseinndeling i dialog med vegeier. 
Figur 2 viser en prinsippmodell for faseinndeling. Faseinndeling skal fremgå av mandat 
for et prosjekt. 
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Figur 2: Viser faseinndeling av prosjekter i bypakka og verdien av tidlig innsats i prosjekter. Modellen er basert på SVVs 
R760 " med enkle modifiseringer. Mulighetene til å påvirke kostnadsrammer er størst i tidlig fase av et prosjekt, og avtar 
ettersom prosjektet nærmer seg ferdigstillelse. 

5.3 Prosjektenes rammer 
Bypakkas øvre økonomiske ramme ligger fast i tråd med St.propp. 134 S. Det innebærer 
at prosjekter i tidlig fase som går ut over vedtatte rammer vil kunne bidra til å skyve 
andre og viktige prosjekter ut av bypakkas fase 1. Kostnadskontroll er derfor svært 
viktig. Foreløpige kostnadsanslag i handlingsprogrammet er i mange sammenhenger 
svært usikre. Alle forprosjekt skal i utgangspunktet presentere alternativer for 
måloppnåelse og kostnadsnivåer som grunnlag for å definere omfang og kvalitet av 
tiltakene i mandatene for gjennomføring. Endelig ramme skal nedfelles i 
handlingsprogrammet så langt det lar seg gjøre med en usikkerhet på +-10%, høsten før 
oppstart gjennomføring. Ingen prosjektrammer er endelig førende før dette foreligger.   
 

5.4 Krav til rutiner for bedre kostnadskontroll i bypakkas prosjekter 
Hver enkelt part i bypakka har egne rutiner for prosjektstyring og kostnadskontroll i 

prosjekter. Disse skal legges til grunn. I tillegg skal følgende rutiner følges:  
 

 Prosjektene forutsettes gjennomført innenfor rammene definert i bypakkas 
handlingsprogram 

 Risikoprosjekter skal identifisere og følges tettere opp. Dette er definert som 

prosjekter over 50 mill.kr. eller som av ulike årsaker er særlig komplisert. 

Prosjektkontoret definerer risikoprosjekter.  

 Ansvarsforhold i alle prosjekter skal være tydelig. I risikoprosjekter skal det det 

opprettes en egen styringsgruppe som er tett på prosjektet. Styringsgruppa skal gi 

råd i viktige beslutninger og sikre politisk og administrativ forankring i den enkelte 

organisasjon. Prosjektansvarlig (PA) leder styringsgruppen og er alltid ansvarlig for 

et prosjekt. 

 I risikoprosjekter skal det legges særlig vekt på at prosjektleder er erfaren og har 

høy kompetanse. Prosjektlederkompetanse er kritisk i alle faser av et prosjekt.  
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 Byggherrekompetanse skal være involvert i alle faser av et prosjekt, også i planfasen. 

Dette er særlig viktig i risikoprosjekter. 

 Alle prosjekter skal deles inn i faser i tråd med figur 2. Viktige beslutningspunkter 

skal fremkomme tydelig i prosjektets mandat sammen med tidspunkt og hvem som 

skal involveres. PA er ansvarlig for å involvere styringsgruppen umiddelbart når 

uforutsette forhold av stor betydning for prosjektets måloppnåelse, økonomi og 

framdrift oppstår. 

 Fordi mulighetene til å påvirke kostnadsrammer er størst i tidlig fase av et prosjekt 

skal alle prosjekter ha et betydelig kostnadsfokus fra starten av. Alle prosjekter skal i 

tidlig fase gjennomgå en kreativ prosess som bidrar til et stort mangfold av mulige 

løsninger. Disse skal dokumenteres skriftlig på en slik måte at offentligheten i 

ettertid kan forstå hva som er lagt til grunn.  

 Når et prosjekt står foran et viktig beslutningspunkt som legger vesentlige føringer 

for prosjektets kostnadsrammer skal disse dokumenteres skriftlig og minimum 

forankres i prosjektets styringsgruppe. Prosjektansvarlig beslutter i dialog med 

prosjektkontoret når det er behov for involvering av administrativ 

koordineringsgruppe, politisk styringsgruppe eller om det er behov for nye politisk 

vedtak.   

 Maler for mandater og prosjektplaner definerer bypakkas felles begrepsapparat.  

 Det skal legges inn en økonomisk margin (sikkerhetsavsetning) i alle prosjekter som 

tar høyde for uforutsette og fordyrende endringer.  

 Prosjektansvarlige har et særlig ansvar for at bypakkas prosjektkontor er informert 

om viktige forhold i prosjektets utvikling så tidlig som overhode mulig.  

 Kontraktssummen inklusive byggherrekostnader framkommer først når entreprenør 

er valgt. Anslag er derfor retningsgivende. For å sikre kostnadskontroll i prosjekter 
med stor usikkerhet skal det vurderes om prosjektet skal lyses ut med en opsjon knyttet 

til mulige kutt. Beslutning om valg av løsning utenfor prosjektmandatets rammer skal 

fremmes for administrativ koordineringsgruppe. Denne vurderer eventuelle behov for 

politisk involvering. Når prosjektet er innenfor politisk vedtatt ramme etter anbud/ 

kontraktsinngåelse kan opsjon iverksettes. Hvis dette ikke er tilfelle må eventuelt 

nye rammer godkjennes gjennom politiske vedtak før opsjon kan utløses. 

 For prosjekter som etter regulering overskrider opprinnelig ramme skal utarbeide 
en mulig kuttliste for å nå opprinnelig ramme. Det skal redegjøres for hvilke 
konsekvenser disse kuttforslagene får for måloppnåelse. Notat med kuttforslag 
legges fram for styringsgruppa. PA avgjør prosessen videre etter råd fra 
styringsgruppa i prosjektet. 

 Endringer i budsjettramme skal primært håndteres/ samkjøres i egne økonomisaker 
hos vegeier.  

5.5 Finansiering av prosjekter med flere vegeiere «splitte prosjekter» 
Noen prosjekter involverer flere vegeiere. For å sikre at hver vegeier kun betaler for egen veg 

lages det en avtale om splitting av kostnader etter vegeier. I mandat og prosjektplan skal 

stedkoder/elementkoder fremgå og benyttes til deling av faktura og kostnader i prosjektet.  

Er det vanskelig å definere stedkoder splittes kostnader etter en omforent prosentvis fordeling.  
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6 Utbetaling av midler og rekvirering av bompenger 
Prosjektkontor har utarbeidet rutiner for rekvirering av bompenger for finansiering av 
prosjekter i Bypakke Grenland (se vedlegg nr.1). Basert på vedtatt handlingsprogram 
utarbeides det en finansieringsplan der plan for rekvirering av bompenger inngår. 
Finansieringsplan er dynamisk og oppdateres hvert tertial i henhold til framdrift og 
prognose. Dvs. at selv om egenandel og bompengeandel i årlig budsjett er «låst» sånn 
sett så er det rom for omrokeringer i finansieringsplan ut fra siste tertiale rapporter.  
Innen 1 des. avstemmes sluttoppgjør for bruk av bompenger i inneværende år.  
 
Prinsipper for finansiering av prosjekter: 
 I finansiering av prosjekter skal det legges til grunn at man først benytter partnernes 

egenandeler og deretter salderer med bompengene.  

 I finansieringsplanen legges det til grunn at bompenger rekvireres i færrest mulige 

prosjekter. Dette for å gjøre rekvireringsprosessen mest mulig forenklet og ryddig. 

Partenes egenandel benyttes til finansiering av de minste prosjektene i henhold til 

rammer for egenandel definert i St.prop.134 S. 

 SVV står ansvarlig for utarbeidelse av anmodning om utbetaling av bompenger for 

FV-prosjekter i hht. til vedtatte rekvireringsrutinene.    

 Kommunene står ansvarlig for utarbeidelse av anmodning om utbetaling av 

bompenger for kommunale prosjekter i hht. til vedtatte rekvireringsrutinene.  

 Grunnet moms-kompensasjon for fylkeskommunale og kommunale 

investeringsprosjekter i Bypakke Grenland skal netto-beløp (eks. mva) føres inn i 

anmodning om utbetaling av bompenger 

 Rekvirering skal skje på månedsbasis, etterskuddsvis og fortrinnsvis så tett som 

mulig til fakturaens forfallsdato 

Dokumentasjonskrav ved rekvirering av bompenger: 
 Utfylt anmodning om utbetaling av bompenger godkjent av prosjektkontor (se 

vedlegg nr.2) 

 Godkjente mandat må foreligge for prosjekt det rekvireres bompenger til 

 Faktura med underbilag som inneholder detaljene om utgifter som ligger til grunn 

for faktura. Faktura merkes med Svein Rønningsland og det aktuelle 

prosjektnummer: 

 Prosjekt nr 207472 - Skien kommune 

 Prosjekt nr 207473 - Porsgrunn kommune 

 Prosjekt nr 207474 - Siljan kommune 

Rekkefølgen ved rekvirering av bompenger: 
 Kommunene sender anmodning om utbetaling for kontroll til Bypakke 

prosjektkontor 

 Bypakkas prosjektkontor kontrollerer at anmodning om rekvirering av bompenger 

samsvarer med de vedtatte økonomiske rammer og er i tråd med rekvireringsplan 

 Etter kontroll ved prosjektkontor skal kommunen sende godkjent anmodning 

sammen med faktura og underbilag (som inneholder detaljene om utgifter som 

ligger til grunn for faktura) til Statens Vegvesen 

 SVV utbetaler fakturaen og rekvirerer bompenger, slik at dette går i 0.  
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7 Utbetaling av belønningsmidler 
Fordeling av belønningsmidler behandles politisk av partene i Bypakke Grenland. 
Merforbruk dekkes av vegeier. Ved mindre forbruk kan mindre omfordelinger 
gjennomføres under forutsetning av at midlene går til samme formål/tiltakstype. 
Omprioriteringer tas opp i prosjektkontor som vurderer om justeringen skal forankres i 
administrativ koordineringsgruppe. Anmodning om utbetaling sendes til 
prosjektkontor. Godkjent prosjektplan skal legges ved. Anmodning kan sendes 
forskuddsvis. 
 
Rekkefølgen for behandling av belønningsmidler: 
 
1. Politisk vedtak. Hvert tiltak får en økonomisk ramme 
2. Penger kommer inn på bank. 
3. Utbetales til vegeier når prosjektplan er godkjent. 
  
Interne rutiner i Telemark fylkeskommune 
Belønningsmidler inntektsføres på ansvar 5551 på prosjektnummer 
Det skal skilles mellom midler som skal til kommunene/ SVV eller til tiltak i TFK 

Hele rammen til kommunene/ SVV settes av på kortsiktig gjeld det året pengene           

kommer. Utbetaling kan skje senere år. Utbetaling skjer via balansen (ikke i drift). 

Ubrukte belønningsmidler bevilget til andre ansvar områder i TFK enn 5551 (f.eks. 
kollektiv drift/bussløftet) må de settes av til bundet fond før årsoppgjør.  
 

8 Merverdiavgift 
Partene i Bypakke Grenland har vedtatt følgende rutine for håndtering av 
merverdiavgift: 
 
1. Bruttobudsjettering (utgifter/debet) i alle prosjekter - investering inkludert mva. 

2. Inntekter (kredit) skal inneholde hele momsrefusjonen:  

 Egenandel 

 Merverdiavgift 

 Bompenger 

Vegeier får mva. refusjon for hele investering (bruttobudsjett).  
Overstiger moms. kompensasjonen egenandel skal beløpet som overstiger egenandel 
også inntektsføres prosjektet. 
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Figur 3: Momsmodell i finansiering av bypakkeprosjekter 

 

 
Figur 4: Momsmodell finansiering av belønningsprosjekter 

Bypakkeprosjekter er inklusiv MVA: Rammene definert i bypakkeprosjekter er 
inklusiv MVA. Refusjon av mva.komp er en del av partenes egenandel. Dersom refusjon 
mva.komp. totalt sett er mindre enn vedtatt egenandel, må resterende egenandel 
finansieres av egne midler. Når egenandel er brukt opp benyttes bompenger til 
fullfinansiering av prosjektene innenfor rammene vedtatt i St.propp. 134S. Alle bypakke 
prosjekter skal budsjetteres med MVA (bruttobudsjett) 
 
Belønningsprosjekter uten MVA: Alle tildelinger/ tall i handlingsprogram eller 
bevilgninger til prosjekter finansiert av belønningsmidler er uten MVA. 
Refusjon av mva.komp skal inngå i finansieringen av prosjektet og kommer i tillegg til 
godkjent/vedtatt ramme av belønningsmidler. Eventuelt merforbruk i prosjektet må 
dekkes av egne midler.  
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9 Regnskap  
Budsjett og regnskapsrutiner for bypakkas prosjekter følger de samme reglene som for 
ordinære vegprosjekter i respektive organisasjoner. Hver av aktørene oppretter egne 
prosjektnummer, og fører regnskap og ev. merverdiavgiftskompensasjon for sine utlegg på 
vanlig måte. Fellesprosjekt med flere eiere (splitt prosjekter) må ha en felles prosjekt ID slik at 
prosjektet kan rapporteres som en helhet. 
 
Utgiftene føres hos den aktøren som er eier av grunnen/vegeier. Skien kommune og Porsgrunn 
kommune fører i tillegg utgifter for Bypakke prosjektkoordinator i de respektive kommunene. 
Fylkeskommunen fører i tillegg fellesutgiftene til drift av prosjektkontoret og utgifter til 
kommunikasjon og kampanjer. Prosjektkontoret har ansvaret for koordineringen av 
totalregnskapet for bypakka. 
 
Dokumentasjon av utgiftene i hvert prosjekt skal være i henhold til gjeldende regelverk, bl.a. 
bokføringslov og GKRS for kommuner/TFK. Tilstrekkelig dokumentasjon skal til enhver tid være 
tilgjengelig for revisjonen ved forespørsel. Det presiseres at dokumentasjonsansvaret i tilfelle 
kontroll med bruk av midlene ligger hos den enkelte aktør (regnskapsbilag, kontrakter, 
innkjøpsprotokoll m.m.). Dersom det er utgiftsført prosjektledelse, må dette være dokumentert 
enten ved faktura i regnskapet eller ved timelister og lønnsdokumentasjon.  
 

10 Rapportering  
10.1 Samlet rapportering 
St.Prop.134 S gir ingen føringer for rapportering til myndighetene. Det legges allikevel til grunn 
samme rutinene som gjeldende for belønningsavtalen med samferdselsdepartement. Det 
innebærer en samlet årlig rapport innen 31.01. Årsrapport legges frem som politisk 
orienteringssak i kommunestyrer og fylkesting.  Rapporteringsrutiner i Bypakke prosjekter 
følger for øvrig samme reglene som ordinære vegprosjekter i respektive organisasjoner.  Det 
utarbeides i tillegg samlede tertialrapporter som fremlegges for AK. Tertial rapport skal bl.a. 
inneholde informasjon om evt. avvik i forhold til årsbudsjett og prosjektramme. 
 
Partenes representanter i prosjektkontoret står ansvarlig for sin organisasjons samlede 

rapportering minimum hvert tertial eller slik prosjektplanen definerer. Alle tall uavhengig av 
vegeier skal oppgis i løpende kroneverdi (kroneverdien når kostnad var medtatt) slik at 
de er sammenlignbare.  
 

10.2 Rapportering i det enkelte prosjekt 
Prosjektansvarlig (PA) rapporterer tertialvis for prosjektene vedkommende er ansvarlig for. Det 
skal rapporteres på:  

 Måloppnåelse 
 framdrift  
 økonomi: prognose og avvik årsbudsjett, prognose og avvik prosjektramme 
 forslag til endringer som følge av rapportering  

 
Vegeier utarbeider årlig en samlet rapport på bypakke og belønningsprosjekter. Denne skal ha 
et særlig fokus på avsluttede prosjekter. Det rapporteres i henhold til egen mal utarbeidet til 
dette formålet. Prosjektene følger utover dette ordinære rapporteringsrutiner i respektive 
organisasjoner. Prosjektkontoret samler rapporter fra alle vegeiere og rapporterer samlet til 
departementet, kommunestyrer og fylkesting. 
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10.3 Avvikshåndtering 

 
PA plikter å varsle om mulig mer- eller mindre forbruk så snart en slik situasjon oppstår. For 
eventuelle merforbruk må det gjøres rede for korrigerende tiltak for å få fullført prosjektet 
innenfor tildelt ramme. Siden rammen for Bypakke Grenland er fastsatt, må merforbruk dekkes 
gjennom omfordeling av tiltak, evt. utsettelse eller strykning av andre tiltak. 
Porteføljestyringsmodellen vil gjennom fireårige og årlige prioriteringsprosesser fungere som 
system for usikkerhetshåndtering ved kostnadsoverskridelser.  
 
Det rapporteres på prognose og avvik på årsbudsjett samt med prognose og avvik på total 
prosjektrammen. Staten følger sin praksis, men i felles presentasjoner skal alle tall være 
sammenlignbare. Det innebærer at alle tall skal oppgis i løpende kroneverdi.  
 

11 Fullmakter  
Bevilget beløp til hvert prosjekt disponeres av ansvarlig aktør/kommune i tråd med politisk 
vedtatt handlingsprogram og godkjent mandat. Bevilget beløp i årsbudsjett for info-kampanjer 
og holdningsskapende arbeid disponeres av prosjektkontoret. Endring av det enkelte prosjekts 
totale kostnadsramme håndteres/ samkjøres i egne økonomisaker hos vegeier. Adm. 
koordineringsgruppe kan i dialog med politisk styringsgruppe framskynde et prosjekt fra 
handlingsplanen til årsbudsjett, når prosjektet for øvrig holder seg innenfor vedtatte totale 
ramme.  
 

12 Revisjon og godkjenning av rutiner for kvalitetssikring og økonomi. 
Rutinene revideres hvert år og godkjennes av administrativ koordineringsgruppe.  
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Vedlegg 1 Rekvireringsrutiner 
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Vedlegg 2 Skjema for anmodning om rekvirering av bompenger 
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Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Telemark kontrollutval 13.06.2019 

 

 

 

   

 

Orientering om tilsynsrapport - Stiftelsen Sjøfartens hus  

 

Forslag frå sekretariatet: 
Saka takast til orientering. 

 

Bakgrunn for saka: 
Leiar i kontrollutvalet fekk før kontrollutvalet sitt møte 13.12.18 ein førespurnad i samband med ei 

bevilgning frå Telemark fylkeskommune til sjøfartsmuseet i 2009. 

 

Sak vart diskutert under sak 38/18, Eventuelt, i kontrollutvalsmøtet. Kontrollutvalet i Porsgrunn har og 

fått ein førespurnad i saka, og leiar i Porsgrunn kontrollutval var derfor tilstade under diskusjonen og 

greia ut om kva informasjon kontrollutvalet i Porsgrunn hadde fått i saka, og om kva dei hadde gjort. 

 

Leiar i Telemark kontrollutval foreslo følgande forslag til vedtak: Kontrollutvalet utsett behandling av 

saka til kontrollutvalet i Porsgrunn har fatta vedtak i saka. Saka takast opp til behandling i møtet 24. 

januar. 

 

I møtet 24.1.19 blei saka blei teke opp i fellesskap med Porsgrunn kontrollutval. Leiar i Porsgrunn 

kontrollutval greia ut om saka. Han informerte om at stiftelsestilsynet sjølv hadde sett i gang tilsyn av 

Stiftelsen sjøfartens hus. 

 

Tor Erik Baksås fremma følgjande forslag til vedtak: Saka utsettast til rapporten frå stiftelsestilsynet 

føreligg. 

 

Saksopplysningar: 
Kontrollutvalet får lagt fram rapporten «Tilsynsrapport – Stiftelsen sjøfartens hus». 

 

Vurdering frå sekretariatet: 
Sekretariatet legg fram rapporten «Tilsynsrapport – Stiftelsen sjøfartens hus» til informasjon i sin heilhet.  

 

Viser til tidlegare informasjon frå sekretariatet der det blei opplyst om at kontrollutvalet ikkje kan 

gjennomføre selskapskontroll av stiftelsar då dei er sjølveigde.  

 

Sekretariatet legg fram forslag om at saka takast til orientering. Saka bør avsluttast av kontrollutvalet då 

utvalet ikkje har ei rolle i saka. 

 

Vedlegg:  

- Tilsynsrapport – Stiftelsen sjøfartens hus 
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Tilsynsrapport - STIFTELSEN SJØFARTENS HUS, org.nr. 996 719 731 
 

1. Innledning  

1.1.Bakgrunn for saken 

Stiftelsestilsynet åpnet tilsyn med Stiftelsen Sjøfartens Hus 03.01.19, jf. brev av samme dato. 
Tilsynssaken ble opprettet etter en vurdering av innhold i medieoppslag om stiftelsen. I medieoppslagene 
ble det mellom annet stilt spørsmål ved om stiftelsen ivaretar formålet sitt om å bygge og drive et 
museum med hovedvekt på sjøfart. Det ble vist til at Sjøfartens Hus hovedsakelig var blitt et vitensenter 
og ikke et sjøfartsmuseum. Videre ble det stilt spørsmål ved at selskapet DuVerden AS, som står for 
driften av museet, ikke betaler husleie.  

1.2. Generelt om forvaltning, tilsyn og kontroll med stiftelser 

Det særskilte med stiftelsesformen er at den formuesverdien som selvstendig er stilt til rådighet for et 
bestemt formål, forvaltes i samsvar med dette, jf. stiftelsesloven § 30, jf. § 18. Stiftelsesloven skal sikre at 
oppretters vilje, slik den kommer til uttrykk i stiftelsens vedtektsfestede formål, oppfylles. Som stiftelsens 
øverste organ er det styret som er ansvarlig for at formålet med stiftelsen blir realisert. Dersom vedtektene 
er formulert på en slik måte at det kan stilles spørsmål ved hvordan formålet var tenkt ivaretatt, vil det 
som utgangspunkt være styrets ansvar å tolke vedtektene.  
 
Stiftelsestilsynets oppgave er å føre en legalitetskontroll. Det betyr at Stiftelsestilsynet ikke skal prøve 
hensiktsmessigheten i styrets vurderinger, men føre tilsyn og kontroll med at styrets vurderinger er 
innenfor rammen av stiftelsesloven og stiftelsens vedtekter, jf. stiftelsesloven § 7 første ledd. Styret vil 
således ha et visst handlingsrom når det gjelder hvordan stiftelsen skal realisere formålet, der 
Stiftelsestilsynet ikke vil overprøve styrets vurderinger. Hvor stort rom styret har for skjønnsmessige 
vurderinger vil mellom annet avhenge av hvordan formålet og andre bestemmelser er beskrevet i 
stiftelsens vedtekter. Også stiftelsesdokument, avtaler og andre dokument som sier noe om formålet og 
intensjonen med stiftelsen, kan fungere som en veiledning og sette rammer for styrets myndighet og 
skjønn.  

1.3.Målet med tilsynet  

Den overordnede målsettingen for Stiftelsestilsynet er å sikre at forvaltningen av stiftelser skjer i samsvar 
med stiftelsesloven og stiftelsens vedtekter.  
 
Denne tilsynssaken er avgrenset til spørsmål om Stiftelsen Sjøfartens Hus ivaretar formålet sitt om å drive 
museumsvirksomhet med hovedvekt på å drive et sjøfartsmuseum i Porsgrunn.  
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Problemstillingene for tilsynet har oppsummert vært:  
• Formålsrealisering (punkt 4.1) - om driften i stiftelsen slik den er i dag, er innenfor de rammer 

som stiftelsens vedtekter og stiftelsesloven oppstiller, jf. stiftelsesloven § 30. 
• Praktisk organisering av sjøfartsmuseet (punkt 4.2), herunder styrets saksbehandling, jf. 

stiftelsesloven § 31. 
• Husleie (punkt 4.3) - om det forhold at DuVerden AS ikke betaler husleie er i samsvar med 

stiftelseslovens krav til forsvarlig forvaltning, jf. stiftelsesloven § 30, jf. § 18, og stiftelseslovens 
bestemmelse om utdeling i § 19.   

• Eventuell habilitetsproblematikk i styret (punkt 4.4), jf. stiftelsesloven § 37. 
 
Vi har ikke sett på hvordan stiftelsen oppfyller andre krav i regelverket.  

1.4. Gjennomføring av tilsynet 

Tilsynet er basert på redegjørelser og dokumentasjon fra styret. For å få opplyst saken på best mulig måte 
har vi også innhentet redegjørelser fra de to oppretterne av stiftelsen. Vi har ikke utført detaljkontroller av 
regnskap eller samarbeidsavtaler.  

2. Lovgrunnlag   
Etter stiftelsesloven § 30 er styret stiftelsens øverste organ og forvaltningen av stiftelsen hører under 
styret. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at stiftelsens regnskap og formuesforvaltning 
er gjenstand for betryggende kontroll.  
 
Stiftelsens kapital skal forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til 
sikkerheten og mulighetene for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål. 
Dette fremgår av stiftelsesloven § 18.  
 
Det følger av § 19 at utdeling av stiftelsens midler skal vedtas av styret og at utdelingene skal være i 
samsvar med stiftelsens formål. 
 
Styrets leder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Dette fremgår av § 
31.  
 
Ifølge stiftelsesloven § 37 annet ledd kan et styremedlem eller en daglig leder ikke delta i saksbehandling 
eller avgjørelse av en sak når han eller hun har stilling eller tillitsverv i en privat eller offentlig institusjon, 
organisasjon eller et foretak som har økonomisk eller annen fremtredende særinteresse i saken, eller når 
han eller hun i slik egenskap tidligere har deltatt i behandlingen av saken. 

3. Faktaopplysninger 

3.1. Dokumenter som kan si noe om formålet og intensjonen med stiftelsen 

 
3.1.1 Stiftelsens vedtekter, oppretternes formål, stiftelsesdokument og samarbeidsavtaler  
Stiftelsen Sjøfartens Hus ble opprettet i desember 2010 av Stiftelsen Porsgrunn Sjømannshjem og 
Porsgrund og Omegns Sjømannsforening. Porsgrunn og Omegns Sjømandsforening har som formål å 
«knytte sjøfolk og sjøfartsinteresserte sammen i et forum med gode sosiale relasjoner – virke for alt som 
kan tjene norske sjøfolk og sjøfartens interesser – bevare og utbre kunnskaper om lokal og nasjonal 
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sjøfartshistorie». Stiftelsen Porsgrunn Sjømannshjem har på sin side som formål «å yte økonomisk støtte 
for sjømannsstanden, til beste for skipsfarten og sjøfartshistorien i sin alminnelighet herunder 
institusjoner som arbeider for å bevare Porsgrunns og distriktets sjøfartstradisjoner». 
 
I følge vedtektene § 2 har Stiftelsen Sjøfartens Hus som formål å «drive museumsvirksomhet med 
hovedvekt på å bygge, eie og drive et sjøfartsmuseum i Porsgrunn». Stiftelsen ble opprettet med en 
grunnkapital på kr 5 mill., hvorav kr 3 mill. ble gitt som gave fra Stiftelsen Porsgrunn Sjømannshjem og 
kr 2 mill. ble gitt i gave fra Porsgrund og Omegns Sjømansforening. Ifølge stiftelsesdokumentet ble 
oppretterne samtidig enige om å inngå avtale med hverandre og med Telemark Museum om senere 
økning av kapitalen. Denne avtalen ble også godkjent av Porsgrunn kommune og Telemark 
fylkeskommune, som begge har bidratt med investeringstilskudd i forbindelse med oppføringen av 
sjøfartsmuseet. 
 
Ifølge vedtektene § 4 skal Telemark museum stå for drift og forvaltning av eiendommen, samt levere alle 
aktuelle museumstjenester og for øvrig drifte huset i henhold til egen driftsavtale. Det er inngått en 
samarbeidsavtale mellom Stiftelsen Sjøfartens Hus og Telemark Museum den 21.06.12. Denne ble 
erstattet med en ny avtale i oktober 2016. Avtalen regulerer mer i detalj hvordan samarbeidet skal foregå, 
basert på stiftelsens formålsparagraf. Telemark Museum forplikter seg i avtalen til å følge de 
retningslinjer og pålegg som styret i Stiftelsen Sjøfartens Hus har gitt eller gir i tråd med stiftelsens 
vedtekter.  
 
I avtalen fra oktober 2016 godkjente Stiftelsen Sjøfartens Hus at Telemark Museum kan organisere 
driften som eget selskap, der Telemark Museum har eiermajoritet. Dette selskapet er DuVerden AS. 
Selskapet har som formål å være et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter for teknologi, 
naturvitenskap og matematikk. Selskapet skal ikke ha erverv til formål og skal ikke dele ut utbytte til 
aksjeeierne.  
 
Det er inngått en samarbeidsavtale mellom DuVerden AS og Telemark Museum, og mellom DuVerden 
AS og Stiftelsen Sjøfartens Hus. DuVerden AS har gjennom samarbeidsavtalene1 forpliktet seg til: «som 
en del av den samlede aktiviteten i Sjøfartens Hus forestå den daglige driften av museumsaktiviteten til 
Stiftelsen Sjøfartens Hus. Dette gjennomføres ved at DuVerden formidler det maritime Porsgrunn 
gjennom sin historiefortelling. DuVerden AS er også ansvarlig for driften av vitensenteret, der realfag og 
teknologi skal formidles med sjøfart og industri som bakteppe. Dette trekker med seg fortidens seilskip, 
viser det maritime miljøet i Grenland i dag, og peker fremover mot nye maritime utfordringer og 
løsninger.»  
 
3.1.2 Søknad om investeringstilskudd 
Den 01.09.09 sendte Telemark Museum en søknad til Porsgrunn kommune om investeringstilskudd i 
forbindelse et nytt sjøfartsmuseum i Porsgrunn. Søknaden viste til at det skulle etableres et aksjeselskap 
som skulle stå som bygge og eiendomsselskap for det nye sjøfartsmuseet. Dette AS’et ble ikke etablert, 

men i stedet ble det opprettet en stiftelse. Samarbeidspartene og bidragsyterne som fremgår av søknaden 
om investeringstilskudd er de samme som fremgår av stiftelsesdokumentet til Stiftelsen Sjøfartens Hus; 
Stiftelsen Porsgrunn Sjømannshjem, Porsgrunn kommune, Telemark fylkeskommune, Porsgrund og 
Omegn Sjømandsforening og Vitenlaben AS (nå DuVerden AS). Opplysningene i søknaden kan således 
                                                 
1 Jf. punkt 2 i avtalen mellom DuVerden AS og Telemark Museum. Punktet blir også vist til under punkt 1 i avtalen mellom 
DuVerden AS og Stiftelsen Sjøfartens Hus.  
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si noe om hvilke tanker og intensjoner som lå til grunn for ønsket om å etablere et sjøfartsmuseum 
kombinert med vitensenter. 
 
I søknaden beskriver Telemark Museum hvordan de ser for seg samarbeidet mellom de ulike aktørene. 
Mellom annet står det i punkt 3.2 at: «selv om et sjøfartsmuseum i utgangspunktet er et kulturhistorisk 
prosjekt, vil selve utstillingene og mange av budskapene være av naturvitenskapelig karakter. Det nok å 
nevne elementer som navigasjon, bølger, vind, kraft, energi, sikkerhet, men også fokus på næringer som 
industri, off shore og gass. Alle disse elementene vil med fordel være interaktive, og følge 
vitenpedagogisk metode. Eksperimenter og øvelser er sentralt i formidlingen, slik at oppmerksomheten 
fanges og nysgjerrigheten tennes. Det er altså en lang rekke berøringspunkter mellom ‘viten og museum’.   
 
Den ideelle modellen for samarbeidet går ut på at de langt fleste utstillingene skal ha både et 
vitenelement og en kulturhistorisk forankring. Dette er en utfordring, men vil gjøre vårt konsept unikt, og 
skille oss kvalitativt ut fra andre vitensentre og sjøfartsmuseer».  
 
Videre står det under punkt 5 at: «Et moderne museum konkurrerer med en rekke medier, og må være seg 
denne situasjonen bevisst. Det nye sjøfartsmuseet må derfor ta inn over seg at den største utfordringen 
ligger i selve utformingen av utstillingen, ikke nødvendigvis selve historien eller gjenstandstilfanget. 
Begge disse to siste faktorene innehar Telemark Museum allerede. Rent teknisk kan man si at 
glassmontrenes tid er forbi, det samme er ‘bok på vegg’-utstillingene».  
 
Under punkt 5 er det også tatt med litt om målgruppe for museet: «Hele utstillingskonseptet må i utstrakt 
grad forholde seg til barn og unge som en viktig mottaker. Både de permanente og de temporære 
utstillingene må kunne formidles i et pedagogisk perspektiv. Hvis vitensenter-prosjektet realiseres 
innenfor sjøfartsmuseets rammer, så vil denne utstillingen i all hovedsak forholde seg til nettopp barn- og 
ungdomssegmentet».  
 
Punkt 6 i søknaden er viet til et utdrag fra sjøfartshistorien i Porsgrunn og Telemark, og under punkt 3.1 
om Porsgrund og Omegn Sjømandsforening står det at samarbeidet med foreningen er av betydning 
«fordi sjømannsforeningens kulturhistorie er sjøfartsmuseets viktige kulturoppgave».  
 
3.2. Dagens drift av sjøfartsmuseum – redegjørelse fra styret og fra oppretterne 
Styret understreker at de vurderer stiftelsens formål om drift av sjøfartsmuseum som oppfylt, slik driften 
er organisert i dag. De viser til at det fra starten var en tanke om et moderne sjøfartsmuseum, videre at det 
tidlig var klart at Stiftelsen Sjøfartens Hus verken ønsket, eller hadde økonomi eller fagkunnskap til å ta 
ansvar for den daglige driften selv, og at de derfor inngikk avtalen med Telemark Museum. Ifølge styret 
gjorde den økonomiske situasjonen at Stiftelsen Sjøfartens Hus og Telemark Museum måtte se seg om 
etter samarbeidspartnere for å kunne drifte museet, formidle utstillinger og gi et åpent publikumstilbud. 
På denne bakgrunn ble det inngått avtale med DuVerden AS om driftsansvar. Avtalen innebærer ifølge 
styret at DuVerden AS holder museet åpent og formidler både vitensenteraktivitet og sjøfartshistorie 
parallelt.  
 
Styret beskriver at DuVerden AS har en brukerprofil der målgruppen er barn og unge opp til 18 år, og at 
dette gjør at formidlingen primært er tilpasset denne brukergruppen. Det vil si interaktiv 
opplevelsesformidling av sjøfartshistorien. De mener også at det må skilles mellom pedagogiske opplegg 
og utstilling. Det pedagogiske tilbudet retter seg mot målgruppen førskolebarn og opp til elever i 
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videregående skole, men utstillingene er også beregnet for voksne. De viser til at det som et supplement 
til det rent pedagogiske holdes åpent for fritidsbesøkende i helgene, og at det ofte er åpne arrangement for 
publikum i form av foredrag og opplevelsesarrangement. Flere av disse er ifølge styret rettet mot et mer 
voksent publikum, de nevner som eksempel Porsgrunn Historielag og Porsgrund og Omegn 
Sjømandsforening, som holder foredrag av mer historisk karakter i bygget.  
 
Oppsummert om samarbeidsmodellen skriver styret at de mener de «har funnet frem til en driftsmodell 
som ivaretar den opprinnelige tanken om å drive et sjøfartsmuseum og et hus med maritim relatert 
virksomhet. Det operative ansvaret er delegert og ivaretatt gjennom et avtaleverk som kan synes 
komplisert, men som fungerer godt. Det er TM som etter den første avtalen skal definere hva som er 
museumsvirksomhet, og det ansvaret tar TM gjennom å utøve et aktivt eierskap av DuVerden AS. TM har 
valgt å gjennomføre et integrert pedagogisk formidlingskonsept som er godt tilpasset dagens oppfatning 
av museumsvirksomhet.»  
 
Når det gjelder grensedragningen mellom vitensenter og sjøfartsmuseum, viser styret til at «hele 
virksomheten er å forstå som museumsvirksomhet, i et overordnet perspektiv, selv om en slik forståelse er 
både utradisjonell og utfordrende». Videre at «grenseoppgangen når en utstilling, en opplevelse, et 
pedagogisk opplegg, et foredrag og/eller et kulturinnslag i regi av DuVerden er et tradisjonelt 
sjøfartsmusealt eller et vitenrelatert produkt, er umulig å definere». Styret er av den oppfatning at denne 
grensen heller ikke er så interessant, all den tid deres vitenprogram er sjøfartsrelatert. De mener at hele 
konseptet i sum er å forstå som like mye vitensenter som sjøfartsmuseum, og viser til at deres konsept 
ikke nødvendigvis er sjøfartshistorisk, men sjøfartsmusealt. Ifølge styret var det ved opprettelsen tenkt at 
driften skulle være et moderne museum. Styret viser til at også nåtid inngår i museumsforståelsen og at 
museum også skal drive samtidsdokumentasjon.  
 
I sin redegjørelse skriver styret at basisutstillingen i museet består av aktuelle temaer som bl.a. energi, 
sikkerhet, navigering og logistikk. I tillegg til denne felles formidlingen, finnes det rene 
vitensenterutstillinger og sjøfartshistoriske utstillinger i museet, og disse består av både faste og skiftende 
utstillinger. Av mer tradisjonelle sjøfartsutstillinger nevner styret utstillingen som holdt til i første etasje 
fra 2016 – 2018, men som nå er tatt ned. De viser til at utstillinger må byttes ut for å opprettholde 
besøksinteressen, og informerer om at det arbeides med en ny utstilling av mer tradisjonell sjøfartsmuseal 
karakter, der tema vil være skipsreder/politiker Jørgen C. Knudsen og seilskuten Skomvær av Porsgrunn 
by. Prosjektet er ifølge styret i innledende fase, og de er i dialog med faghistoriker om å skrive historien.  
 
Oppsummert om det inngåtte samarbeidet med DuVerden AS skriver styret at «uten det inngåtte 
samarbeidet hadde ikke TM hatt økonomisk evne til å drifte et museum alene og SSH hadde ikke hatt noen 
muligheter for å realisere sitt formål».  
 
Foreningen Porsgrunn og Omegn Sjømandsforening som er en av oppretterne av stiftelsen mener på sin 
side at kombinasjonen sjøfartsmuseum og vitensenter har vist seg å være en konstruksjon som synes 
vanskelig å realisere. De har lagt ved en faglig vurdering fra sjøfartshistoriker Bård Kolltveit, tidligere 
leder av Norsk Sjøfartsmuseum. Kolltveit mener at det bortsett fra skipssimulatoren er vanskelig å se 
noen direkte tilknytning til byen og distriktet. Han understreker samtidig at et opplevelsessenter ikke er 
det samme som et museum. Etter hans vurdering er den grunnleggende forskjellen mellom et museum og 
andre kulturinstitusjoner at museene tar vare på den ekte gjenstanden, og gjør denne tilgjengelig for 
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publikum til alle tider. Han viser til at et museum kanskje ikke oppleves like «trendy» til enhver tid, men 
at det heller ikke er hensikten da et museum i sin natur skal representere det tidløse.  
 
Ifølge foreningen ble de forespeilet å få et sjøfartsmuseum i huset, og dette i tillegg til forutsetningen om 
fremtidig kostnadsfrie lokaler, var grunnen til at de valgte å gå inn med midler til opprettelse av stiftelsen. 
De viser til at midlene som ble benyttet var fra salg av to eiendommer som foreningen disponerte, og at 
begge eiendommene hadde salgsklausuler om at pengene skulle benyttes til sjøfolks beste og 
sjøfartshistorien.    
 
I sin redegjørelse har foreningen lagt ved en e-post fra styreleder i Stiftelsen Sjøfartens Hus datert 
20.08.18, der han skriver at «Dessverre gir tradisjonelle sjøfartsutstillinger liten publikumstilstrømning 
og ingen inntekter til stiftelsen. Stiftelsen er derfor svært fornøyd med måten POS ivaretar Porsgrunns 
maritime arv i sine lokaler. Styret i stiftelsen arbeider derfor aktivt med DuVerden for at de skal ha et 
betydelig innslag av moderne maritim virksomhet i sitt formidlingstilbud. Undertegnede forventer at det 
kommer flere fornyelser hos DuVerden som kan bidra til å trygge økonomien til DuVerden og dermed 
indirekte Stiftelsen Sjøfartens Hus. Etter noen års drift av Sjøfartens Hus må derfor undertegnede 
konstatere at bygget er for lite for å tilfredsstille alle behov og økonomien for svak til å ha en permanent 
historisk maritim utstilling med fokus på Porsgrunns historie». 
 
Oppsummert mener foreningen at «sjøfartsinteressene som var primære ved stiftelsen er kommet i klart 
mindretall».  
 
Den andre oppretteren, Stiftelsen Porsgrunn Sjømannshjem, mener på sin side at Stiftelsen Sjøfartens Hus 
ivaretar deres intensjon om drift av museumsvirksomhet med hovedvekt på å bygge, eie og drive et 
sjøfartsmuseum i Porsgrunn. Styret i Porsgrunn Sjømannshjem mener at museet siden oppstart har hatt 
utstilling med tilknytning til sjøfart og maritime aktiviteter, og at sjøfartsmuseet er et levende museum 
med diverse temaer, knyttet til sjøfart. De skriver at en stor del av dette midlertidig ble fjernet sommeren 
2018 for å gi plass til en utstilling med fokus på Statoil/Equinor sine aktiviteter, som også inneholdt 
maritime aktiviteter og skipning av oljeressurser. De viser videre til planene om den mer tradisjonelle 
utstillingen med Jørgen C Knudsen og skuten Skomvær av Porsgrunn, som også er nevnt av styret i 
Stiftelsen Sjøfartens Hus. Styret i Porsgrunn Sjømannshjem er positiv til utstillingen, og skriver at de er 
innstilt på å bidra økonomisk for å realisere prosjektet.   
 
Når det gjelder økonomien til Stiftelsen Sjøfartens Hus viser styret til at den har vært utfordrende de 
første fem årene, men at dette ofte er tilfelle for nystartede museum. Styret viser videre til at inventar og 
utstillinger nå er ferdig avskrevet og at likviditeten i stiftelsen er god. Stiftelsens årsregnskap har vist 
underskudd hvert år siden oppstart, med unntak av i 2016 da stiftelsen mottok en større gave fra stiftelsen 
Marie og Jørgen C. Knudsen familielegat. Per 31.12.17 var den bokførte egenkapitalen på ca. kr 2 mill. 
Stiftelsens eiendeler var på kr 47,5 mill., herunder bygg og inventar med bokført verdi kr 45, 5 mill. Av 
samlet gjeld kr 45, 5 mill. var kr 36, 7 mill. ubrukte bidragsmidler. Dette er utsatt inntektsføring av gaver 
og bidrag til bygget som inntektsføres i takt med avskrivningene på bygget. Bankgjeld utgjorde kr 7,5 
mill.  
 
Stiftelsens budsjett for 2019 viser at stiftelsens inntekter hovedsakelig kommer fra utleie av lokaler til 
Veitrafikksentralen. I tillegg får stiftelsen 10 % av billettinntekter fra fritidsbesøkende til DuVerden AS. 
Stiftelsen har også budsjettert med inntekter fra «utleie personell» og «andre inntekter». For 2019 er det 
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budsjettert med sum inntekter kr 2 175 000, der husleieinntekt fra Veitrafikksentralen utgjør kr 1 650 000. 
Stiftelsens budsjett for 2019 viser et overskudd på kr 236 000, og styret skriver at de forventer at stiftelsen 
skal gå med overskudd i årene fremover.  

4. Stiftelsestilsynets vurderinger  

4.1. Formålsrealisering  

Mye av kritikken i media går på at «Sjøfartens hus» hovedsakelig er blitt et vitensenter og ikke et 
sjøfartsmuseum. Styret mener likevel at stiftelsen ivaretar formålet sitt da hele virksomheten etter deres 
vurdering er å forstå som museumsvirksomhet, i et overordnet perspektiv. De beskriver driften som like 
mye vitensenter som sjøfartsmuseum, men mener at grenseoppgangen mellom vitensenteraktivitet og 
sjøfartsmuseum ikke er så interessant all den tid vitensenterprogrammet er sjøfartsrelatert. 
 
Når det gjelder om vitensenteraktivitet kan defineres som museumsvirksomhet slik styret legger til grunn, 
ser vi at Telemark Museum og tidligere leder av Norsk Sjøfartsmuseum Bård Kolltveit, har ulik 
oppfatning. Kolltveit understreker i sin uttalelse at «opplevelsessenter ikke er det samme som museum». 
Styret skriver imidlertid at de følger Telemark Museums faglige forståelse av museumsbegrepet og viser 
til at denne forståelsen er hjemlet i både ICOMS (The International Council of Museum) definisjoner, 
Norges Museumsforbunds vedtekter og Kulturdepartementets tildelingsbrev. Styret viser videre til at 
vitensentrene, herunder også «DuVerden Sjøfartsmuseum + Vitensenter», er medlemmer i Norges 
Museumsforbund. 
 
Å definere hva som er «museumsvirksomhet» ligger utenfor Stiftelsestilsynets kompetanse og myndighet. 
Det avgjørende i stiftelsesrettslig forstand er imidlertid ikke hva som på generelt grunnlag kan regnes som 
museumsvirksomhet, men like mye hva som ble lagt i begrepet museumsvirksomhet når stiftelsen ble 
opprettet med dette som formål. Når styret viser til at det er Telemark Museum som etter den første 
samarbeidsavtalen skal definere hva som er museumsvirksomhet, vil vi påpeke at det er styret i Stiftelsen 
Sjøfartens Hus som har det overordnede ansvaret for om driften er å betrakte som museumsvirksomhet 
slik dette er ment i vedtektene.  
 
Vedtektene gir imidlertid lite konkrete føringer for hvilket innhold det var tenkt at sjøfartsmuseet skulle 
ha. Hvilke utstillinger, opplegg eller aktiviteter museet skal inneholde og hvilken målgruppe museet skal 
rette seg mot, vil således avhenge av en tolkning av vedtektene. Som stiftelsens øverste organ er det styret 
som har ansvar for å tolke vedtektene. Hvilket innhold sjøfartsmuseet skal ha vil derfor i stor grad være 
opp til styrets skjønnsmessige vurdering.  
 
Styret står imidlertid ikke fritt til å beslutte hva de måtte ønske, og vi vil derfor si litt om forhold som vi 
mener styret må ta hensyn til i sin tolkning av vedtektene. Styrets vurderinger må bygge på saklige og 
relevante hensyn og saksbehandlingen må være forsvarlig. Mellom annet må styret se hen til oppretternes 
formål og hva som var intensjonen ved opprettelsen av stiftelsen. Samtidig er styret ansvarlig for å 
forvalte stiftelsen forsvarlig og må derfor også ta økonomiske hensyn ved vurderingen av hvordan 
formålet skal ivaretas. Selv om styret har relativt stort handlingsrom når det gjelder skjønnsmessige 
vurderinger, er hovedformålet som stiftelsen skal ivareta «drift av et sjøfartsmuseum i Porsgrunn». Dette 
har også Telemark Museum og DuVerden AS forpliktet seg til gjennom samarbeidsavtaler og dette 
formålet kan partene ikke gå bort fra eller endre uten en godkjent vedtektsendring.  
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Stiftelsesdokumentet tilfører lite utover det som står i vedtektene når det gjelder hva som var intensjonen 
ved opprettelsen av stiftelsen. Begge oppretterne av stiftelsen har imidlertid som formål å ivareta lokale 
og nasjonale sjøfartstradisjoner og sjøfartshistorie. Formålene til oppretterne setter begrensninger for 
hvilke prosjekter, tiltak eller organisasjoner de kan gi støtte til. Stiftelsen Porsgrunn Sjømannshjem kan 
etter stiftelsesloven ikke dele ut midler uten at dette er i samsvar med dens formål. Porsgrunn og Omegn 
Sjømandsforening viser på sin side til at midlene de har gitt til Stiftelsen Sjøfartens Hus er fra salg av 
eiendom med klausul om at pengene fra salget skulle benyttes til «sjøfolks beste og sjøfartshistorien». 
Basert på dette er det vår vurdering at formålet til Stiftelsen Sjøfartens Hus må tolkes i lys av at 
Sjømannshjemmet og Sjømannsforeningen har bidratt med grunnkapital ved opprettelsen av stiftelsen, 
samt tilskudd på senere tidspunkt.  
 
I tillegg til oppretternes formål og stiftelsens vedtekter kan søknaden til Porsgrunn kommune 01.09.09 om 
tilskudd, si noe om hvilke tanker og intensjoner som lå til grunn for ønsket om å etablere et 
sjøfartsmuseum kombinert med vitensenter. I søknaden vises det til at samarbeidsmodellen kan bli en 
utfordring, men at det samtidig er nettopp dette konseptet som er unikt og som skal skille prosjektet fra 
andre vitensenter og sjøfartsmuseer. Sjøfartshistorie er vektlagt ved at punkt 6 er viet til et utdrag fra 
sjøfartshistorien i Porsgrunn og Telemark, samt at sjømannsforeningens kulturhistorie er beskrevet som 
sjøfartsmuseets viktige kulturoppgave. Samtidig beskriver søknaden et moderne sjøfartsmuseum basert på 
en modell der de fleste utstillingene skal ha både et vitenelement og en kulturhistorisk forankring. 
Målgruppen barn og unge beskrives som viktig og det vises til at utstillingene og mange av budskapene 
vil være av naturvitenskaplig karakter. Det forhold at Vitenlaben AS (nå DuVerden AS) har vært en av 
samarbeidspartene siden oppstart, sammen med beskrivelsen i søknaden av et moderne museum med 
fokus på barn og unge der utstillingene skal være av naturvitenskaplig karakter, taler til fordel for at 
vitensenteraktivitet var en vesentlig del av intensjonen ved opprettelsen av Stiftelsen Sjøfartens Hus.  
 
Styret viser til at den økonomiske situasjonen var bakgrunnen for avtalen som er inngått med DuVerden 
AS om å drifte museet, formidle utstillinger og gi et åpent publikumstilbud. Etter styrets vurdering er det 
ikke mulig å drifte museet uten DuVerden AS. Historien til det tidligere sjøfartsmuseet i Porsgrunn 
underbygger at det kan være utfordrende å få driften av et tradisjonelt sjøfartsmuseum til å gå rundt 
økonomisk. Porsgrunn og Omegn Sjømandsforening skriver i sin redegjørelse at sjøfartsmuseet som 
tidligere holdt til på Frednes i Porsgrunn, i hele perioden det eksisterte hadde mangel på penger til drift og 
vedlikehold. Videre at museet ble stengt i forbindelse med konsolideringen med Telemark Museum, av 
hensyn til økonomien. 
 
I e-post 20.08.18 til Porsgrunn og Omegn Sjømandsforening skriver styreleder i Stiftelsen Sjøfartens Hus 
at tradisjonelle sjøfartsutstillinger gir liten publikumstilstrømning og ingen inntekter til stiftelsen. Videre 
at bygget er for lite til å tilfredsstille alle behov og at økonomien er for svak til å ha en permanent 
historisk maritim utstilling med fokus på Porsgrunns historie. Han skriver at styret i stiftelsen derfor 
arbeider aktivt med at DuVerden AS skal ha et betydelig innslag av moderne maritim virksomhet i sitt 
formidlingstilbud, og viser til at stiftelsen er svært fornøyd med måten foreningen ivaretar Porsgrunns 
maritime arv i sine lokaler. Slik vi forstår e-posten prioriterer styret formidling av moderne maritim 
virksomhet og tenker at den kulturhistoriske delen blir ivaretatt av foreningen i deres lokaler. Styreleders 
begrunnelse er at å trygge økonomien i DuVerden AS, indirekte vil trygge økonomien i Stiftelsen 
Sjøfartens Hus.  
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Til dette vil Stiftelsestilsynet påpeke at styret i Stiftelsen Sjøfartens Hus har ansvar for å drive museum 
med hovedvekt på sjøfart. Dersom styret skal arbeide aktivt med at DuVerden AS skal ha et betydelig 
innslag av moderne maritim virksomhet i sitt formidlingstilbud, må dette være på bakgrunn av at styret 
vurderer formidling av moderne maritim virksomhet som del av stiftelsens formål. Alternativt må 
aktiviteten være en del av stiftelsens kapitalforvaltning. Det vil si at formålet med aktiviteten er å gi 
inntekter som skal benyttes for å ivareta stiftelsens formål. Dersom en stiftelse driver aktivitet utenfor 
formålet og uten at dette er en del av stiftelsens kapitalforvalting, vil forvaltningen av stiftelsen som 
utgangspunkt være i strid med stiftelsesloven § 30, jf. § 18. 
 
Når det gjelder styrets beslutning om at stiftelsen ikke skal ha en permanent tradisjonell sjøfartsutstilling 
vil Stiftelsestilsynet påpeke at hva som trekker publikum og gir inntekter ikke alene er bestemmende for 
hvilke utstillinger stiftelsen skal ha. Innenfor rammen av vedtektene må styret beslutte hvordan formålet 
skal ivaretas på best mulig måte, hensyntatt den situasjonen stiftelsen er i økonomisk og på andre måter, 
eksempelvis når det gjelder tilgjengelige lokaler. Dersom en eller flere tradisjonelle sjøfartshistoriske 
utstillinger var en intensjon ved opprettelsen av stiftelsen og således må tolkes som en del av formålet, er 
det styrets ansvar å, så langt det er mulig, jobbe for finansiering og lokaler som sikrer at stiftelsen kan 
tilby slike utstillinger. Dette da styrets hovedoppgave er å ivareta formålet slik dette fremgår av 
vedtektene og slik det var tenkt ved opprettelsen av stiftelsen.  
 
Samarbeidsavtalene som DuVerden AS har forpliktet seg til, angir etter vår vurdering DuVerden AS’ 

oppgave som todelt; «drift av vitensenteret» og «daglig drift av museumsaktiviteten til Stiftelsen 
Sjøfartens Hus». Slik vi forstår styrets redegjørelse har dagens drift ikke et slikt skille mellom de to 
ansvarsområdene. Den mer tradisjonelle sjøfartsutstillingen som har vært i lokalene tidligere er tatt ned, 
og museet består nå hovedsakelig av vitensenteraktivitet med sjøfart og det maritime som tema.  
 
Spørsmålet er om partene har klart å gjennomføre den unike og utfordrende samarbeidsmodellen 
«sjøfartsmuseum kombinert med vitensenter», eller om vitensenteraktivitet uten kulturhistorisk 
forankring har blitt en for stor del av driften, vurdert opp mot hva som var den opprinnelige intensjonen 
med stiftelsen. Styret mener at formålet om sjøfartsmuseum er oppfylt slik driften er i dag, men skriver 
samtidig de at de kontinuerlig arbeider for å styrke den sjøfartshistoriske delen av virksomheten og viser 
til en utstilling av mer tradisjonell sjøfartshistorisk karakter som er under planlegging.  
 
Oppsummert er det styrets ansvar å forvalte stiftelsens kapital på en forsvarlig måte for å ivareta formålet 
om å drive et sjøfartsmuseum i Porsgrunn, basert på en tolkning av hva som ved opprettelsen ble lagt i 
begrepet sjøfartsmuseum. På bakgrunn av dokumenter og redegjørelser i saken er det vårt inntrykk at 
dagens drift, slik styret beskriver den, samsvarer med tanker og planer ved opprettelsen av stiftelsen, slik 
disse fremgår av søknad om tilskudd. Vi mener likevel at styret må vurdere om fokuset på sjøfartshistorie 
er tilstrekkelig vektlagt. Mellom annet på bakgrunn av den vekt som i søknaden var lagt på kulturhistorisk 
forankring, samt at midlene som oppretterne har gitt til stiftelsen både ved opprettelsen og senere, er 
forbeholdt prosjekter, tiltak m.v. som skal ivareta sjøfartstradisjoner og sjøfartshistorie.  
 
4.2. Praktisk organisering av sjøfartsmuseet 
Når det gjelder hvordan stiftelsen praktisk skal organisere museumsdriften, er det Stiftelsestilsynets 
vurdering at dette ligger innenfor styrets myndighet, så lenge vurderingene er forsvarlige og gjort på 
bakgrunn av hva som er hensiktsmessig for å ivareta stiftelsens formål. Dersom styret etter en slik 
vurdering har kommet til at formålet best ivaretas ved å overlate museumsdriften til en ekstern aktør, kan 



25/19 Orientering om tilsynsrapport - Stiftelsen Sjøfartens hus  - 19/00248-4 Orientering om tilsynsrapport - Stiftelsen Sjøfartens hus  : Tilsynsrapport - Stiftelsen Sjøfartens Hus

    
     Side 10 av 13 
    
   Vår dato   Vår referanse 
  29.05.2019  18/16983-30/732.4 
 

 

dette etter vår vurdering gjøres innenfor de rammer stiftelsens vedtekter og stiftelsesloven gir. Det øverste 
ansvaret for at stiftelsens formål om sjøfartsmuseum blir ivaretatt vil likevel ligge til styret i Stiftelsen 
Sjøfartens Hus.  
 
Styret skriver i sin redegjørelse at det ikke er deres oppgave å ta del i det operative arbeidet og utvikle 
konkrete planer om hvilke utstillinger som skal vises. Videre viser styret til at dette ansvaret ligger hos 
DuVerden AS og Telemark Museum. Til dette vil Stiftelsestilsynet påpeke at stiftelsen ikke kan inngå 
avtaler som overfører ansvaret for å realisere formålet til andre. Det øverste ansvaret for stiftelsens 
formål, uavhengig av samarbeidsavtaler, vil ligge hos styret i Stiftelsen Sjøfartens Hus. Dette følger av 
stiftelsesloven § 30. Selv om styret ikke skal delta i det operative arbeidet er det styrets ansvar å påse at 
DuVerden AS og Telemark Museum driver sjøfartsmuseet i samsvar med vedtektene i Stiftelsen 
Sjøfartens Hus. Dette følger også av samarbeidsavtalen mellom Telemark Museum og Sjøfartens Hus, der 
det står at Telemark Museum skal følge de retningslinjer og pålegg som styret i Sjøfartens Hus gir i tråd 
med stiftelsens vedtekter.  
 
Kravet om å ivareta stiftelsens formål innebærer etter vår vurdering at styret må ha en overordnet plan for 
hvordan formålet skal realiseres. Planen kan utarbeides i samarbeid med Telemark Museum og DuVerden 
AS, men styret i Stiftelsen Sjøfartens Hus må behandle og vedta planen i styremøte og vil ha ansvar for å 
følge den opp. Vi viser til bestemmelsen i stiftelsesloven § 31 om at styrets leder skal sørge for 
behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Hvordan stiftelsen skal ivareta formålet sitt er 
helt klart en sak av slik karakter at det hører under styret. Vi viser også til at det i utkast til ny 
stiftelseslov2 er forslått en bestemmelse om at «Styret skal vedta en plan for gjennomføringen av 
formålet». Videre at «Styret skal minst en gang i året behandle planen og vurdere behovet for å endre den. 
Den fastsatte planen skal tas inn i eller vedlegges protokollen for styrets behandling av saken». Forslaget 
er en konkretisering av styrets alminnelige plikt etter gjeldende lov § 30 tredje ledd første punktum.  
 
Generelt mener vi at det å ha en skriftlig plan for hvordan stiftelsens formål skal realiseres på kort og lang 
sikt, vil bidra til at styret arbeider mer målrettet mot gjennomføringen av formålet. Styret vil også få et 
mer bevisst forhold til formålet og formålsrealiseringen. Planen er etter vår vurdering viktig for en 
forsvarlig ivaretakelse av formålet, og gir styret et utgangspunkt når de skal vurdere om driften er i 
samsvar med formålet.  
 
At museumsdriften er bygget på en modell der ulike aktører skal samarbeide om et felles konsept kan 
være krevende med hensyn til prioriteringer og ulike interesser. Telemark Museum har som formål å 
drive museum og vitensenter, uten at sjøfart er spesielt nevnt. DuVerden AS er på sin side et 
«populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter» og mottar tilskudd for å ivareta 
vitensenteraktiviteter og undervisning i realfag. I et slikt samarbeid er det avgjørende at styret i Stiftelsen 
Sjøfartens Hus er bevisst sitt ansvar for at bygget skal inneholde museumsdrift med hovedvekt på å drive 
et sjøfartsmuseum i Porsgrunn.  
 
4.3. Husleie 
Et forhold som har vært omtalt i mediesakene om Sjøfartens Hus er at DuVerden AS ikke betaler husleie. 
På spørsmål om dette svarer styret at DuVerden AS ikke er leietaker i bygget og derfor ikke betaler 
husleie. Styret viser til at DuVerden AS drifter den daglige museumsaktiviteten og dekker lønns- og 

                                                 
2 NOU 2016: 21 s. 101 og s. 129 
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driftskostnader knyttet til driften av det kombinerte vitensenteret og sjøfartsmuseet. Det er styrets 
vurdering at dette er en organisatorisk og god løsning for Stiftelsen Sjøfartens Hus.  
 
Etter vår vurdering vil det faktum at DuVerden AS ikke har husleiekostnader innebære en fordel for 
selskapet som med stor sannsynlighet er større enn de ekstra kostnader selskapet har knyttet til drift 
utover «ordinær» vitensenterdrift, som følge samarbeidet om drift av sjøfartsmuseum. Det er videre vår 
mening at denne økonomiske fordelen vil være å se på som en utdeling fra stiftelsen. Utdelinger må være 
i samsvar med stiftelsens formål, jf. stiftelsesloven § 19.  
 
Stiftelsen Sjøfartens Hus er eier av bygget og utgangspunktet er at en stiftelse ikke kan leie ut lokaler 
under markedspris eller uten vederlag. Dette følger av lovens krav til forsvarlig kapitalforvaltning. Et 
unntak er dersom lokalene blir brukt i samsvar med eller for å ivareta stiftelsens formål. Fordelen 
leietaker mottar i form av redusert leie eller fravær av leiekostnad, vil da være å se på som en utdeling i 
samsvar med formålet og således i tråd med stiftelseslovens bestemmelser. Blir lokalene leid ut til 
virksomhet utenfor formålet, til underpris eller uten vederlag, vil dette som utgangspunkt være å betrakte 
som en utdeling i strid med stiftelsesloven.  
 
Av budsjett vedlagt søknad om tilskudd 01.09.09 fremgår det at det opprinnelig var tenkt at DuVerden 
AS skulle betale husleie. I følge stiftelsen ble dette senere gått bort fra og DuVerden AS har aldri betalt 
husleie til stiftelsen. I medieomtale vises det til et brev der ordfører i Porsgrund kommune skal ha lagt 
frem ønske om at DuVerden AS ikke skal betale husleie. Til dette vil vi påpeke at forvaltning av stiftelsen 
hører inn under stiftelsens styre og at vurdering og beslutning om husleie må gjøres av styret. En ordfører 
vil ikke i egenskap av å være ordfører ha myndighet til å beslutte om stiftelsen skal kreve husleie. Vi 
legger til grunn at styret har gjort en forsvarlig vurdering av spørsmålet om husleie. Vi legger videre til 
grunn at styrets vurdering er basert på hva som er lovlig og hensiktsmessig for stiftelsen ut fra dens 
formål, ikke hva som er hensiktsmessig for DuVerden AS eller andre parter.  
 
En slik vurdering av forsvarlighet og hensiktsmessighet vil det for øvrig være krav til for alle større eller 
vesentlige beslutninger som styret gjør. For eksempel for beslutning om å stille sikkerhet for et lån på kr 
5 000 000 i DuVerden AS, jf. stiftelsens årsregnskap 2017.  
 
4.4. Habilitet 
Stiftelsens styre skal ifølge vedtektene bestå av fire styremedlemmer som skal utpekes av henholdsvis 
Porsgrunn Sjømannshjem, Porsgrund og Omegns Sjømandsforening, Telemark Museum og Vitenlaben 
AS (nå DuVerden AS). Slik styresammensetningen er i dag er styrets leder også styreleder i Stiftelsen 
Porsgrunn Sjømannshjem. De andre medlemmene er daglig leder i DuVerden AS, nesteleder i Telemark 
Museum samt et medlem av Porsgrund og Omegns Sjømandsforening. I tillegg er rådmannen i Porsgrunn 
kommune registrert som styremedlem. Når det gjelder sistnevnte vil vi minne om at en økning av antall 
styremedlemmer fra fire til fem, forutsetter vedtektsendring. Vi kan ikke se å ha godkjent en søknad om å 
endre antall styremedlemmer fra fire til fem.  
 
Styret skal ivareta stiftelsen interesser, noe som er særlig viktig i en stiftelse da den ikke har eiere. Etter 
vår vurdering kan styresammensetningen i Sjøfartens Hus i enkeltsaker være utfordrende, da 
styremedlemmene har tilknytning til selskap/organisasjoner som i konkrete styresaker kan ha en annen 
interesse enn stiftelsen.  
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Ifølge stiftelsesloven § 37 annet ledd kan et styremedlem eller en daglig leder ikke delta i saksbehandling 
eller avgjørelse av en sak når han eller hun har stilling eller tillitsverv i en privat eller offentlig institusjon, 
organisasjon eller foretak som har økonomisk eller annen fremtredende særinteresse i saken, eller når han 
eller hun i slik egenskap tidligere har deltatt i behandlingen av saken. Formålet med denne bestemmelsen 
er å sikre at styret og daglig leder behandler saker og treffer avgjørelser ut fra hva som fremmer 
stiftelsens formål og hva som for øvrig ivaretar stiftelsens interesser. Habilitetsreglene er ett av flere 
virkemidler for å sikre lojalitetsplikten, det vil si den plikt et styremedlem eller en daglig leder har til å 
treffe alle avgjørelser ut fra hva som er best for stiftelsen. Således er habilitetsreglene også viktige for å 
sikre tilliten til stiftelsens avgjørelser.  
 
Det er styret selv som må vurdere de enkelte styremedlemmenes habilitet i hver enkelt styresak. 
Vurderingen bør dokumenteres i styreprotokoll.  

5. Oppsummering og avslutning 
Tema for tilsynssaken har vært om Stiftelsen Sjøfartens Hus ivaretar formålet sitt om å drive 
museumsvirksomhet med hovedvekt på å bygge, eie og drive et sjøfartsmuseum i Porsgrunn. Dette vil 
bero på en tolkning av vedtektene og om driften basert på denne tolkningen, er i samsvar med formålet. I 
rapporten viser vi til at tolkning av vedtektene som utgangspunkt ligger til styret, som øverste organ i 
stiftelsen. Hvordan stiftelsen skal ivareta formålet sitt om å drive et sjøfartsmuseum vil derfor i stor grad 
være opp til styrets hensiktsmessighetsvurdering. Styret står likevel ikke fritt i denne vurderingen og vi 
har i rapporten sagt litt om forhold som vi mener styret må ta hensyn til i sin tolkning av vedtektene.  
 
Mellom annet må styret se hen til oppretternes formål og hva som var intensjonen ved opprettelsen av 
stiftelsen. Samtidig er styret ansvarlig for å forvalte stiftelsen forsvarlig, og må derfor også ta økonomiske 
hensyn ved vurderingen av hvordan formålet skal ivaretas. Stiftelsestilsynet vil presisere at det er styret i 
Stiftelsen Sjøfartens Hus som har det øverste ansvaret for at stiftelsens formål blir ivaretatt. Stiftelsen kan 
ikke inngå avtaler som overfører dette ansvaret til andre.  
 
Styret må innenfor den økonomiske rammen stiftelsen til enhver tid har, vurdere hvordan formålet kan 
realiseres på best mulig måte, basert på den kjennskap styret har til hva som var intensjonen ved 
opprettelsen av stiftelsen. Stiftelsestilsynet har gjennomført en legalitetskontroll og har ikke overprøvd 
styrets hensiktsmessighetsvurdering hva gjelder formålet og hvordan dette skal realiseres. Oppsummert 
mener vi at dagens drift, slik styret beskriver den, samsvarer med tanker og planer ved opprettelsen av 
stiftelsen, slik disse fremgår av søknad om tilskudd. Vi mener likevel at styret må vurdere om fokuset på 
sjøfartshistorie er tilstrekkelig vektlagt. Ifølge søknaden om tilskudd skal utstillingene ha både et 
vitenelement og en kulturhistorisk forankring. Stiftelsestilsynet vil også påpeke det forhold at 
grunnkapitalen og senere innbetalte midler fra oppretterne er forbeholdt prosjekter, tiltak m.v. som skal 
ivareta sjøfartstradisjoner og sjøfartshistorie.    
 
Etter gjennomført tilsyn er det vårt inntrykk at samarbeidsmodellen med vitensenter kombinert med 
sjøfartsmuseum er utfordrende da de ulike aktørene har ulike formål og forventninger til samarbeid og 
drift. Dette kan lett føre til interessekonflikt og det er derfor avgjørende at styret i Stiftelsen Sjøfartens 
Hus er bevisst sitt ansvar for å ivareta formålet om sjøfartsmuseum.  
 
For å sikre at stiftelsens formål blir ivaretatt på en god og forsvarlig måte er det vår mening at styret bør 
ha en plan for formålsrealisering på kort og lang sikt. Planen bør behandles og vedtas på styremøte slik at 
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styreprotokoller i ettertid kan dokumentere hvilke tiltak som er gjennomført og planlagt gjennomført, for 
å ivareta stiftelsens formål. Stiftelsestilsynet kan på et senere tidspunkt etterspørre styrebehandling og 
eventuell plan for ivaretagelse av formålet.  
 
Når det gjelder ordningen med at DuVerden AS ikke betaler husleie er det vår vurdering at dette utgjør en 
økonomisk fordel for DuVerden AS som vil være å se på som en utdeling fra stiftelsen. Stiftelsesloven 
stiller krav til at utdeling må være i samsvar med stiftelsens formål. Stiftelsestilsynet legger til grunn at 
styret har gjort en forsvarlig vurdering av spørsmålet om husleie. Vi legger videre til grunn at styrets 
vurdering er basert på hva som er lovlig og hensiktsmessig ut fra stiftelsens formål, ikke hva som er 
hensiktsmessig for DuVerden AS eller andre parter.  
 
På bakgrunn av styres sammensetning må styret være bevisst eventuelle habilitetsutfordringer knyttet til 
styrebehandling i konkrete enkeltsaker. Habilitetsvurdering og styrets vedtak om habilitet må fremgå av 
styreprotokoll.  
 
Avslutningsvis vil vi minne om at endringer i vedtektene til stiftelsen må godkjennes av Stiftelsestilsynet. 
Dette på bakgrunn av at antall registrerte styremedlemmer i Enhetsregisteret ikke stemmer med antall 
medlemmer oppgitt i vedtektene. Vedtekter som ikke er godkjent vil som utgangspunkt ikke være 
gyldige. Dette følger av stiftelsesloven § 48.  
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
May Helen Vik  
seniorrådgiver  
 

 
 
 
Kathrine Bergset  
seniorrådgiver  
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Arkivsak-dok. 19/09947-1 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Telemark kontrollutval 13.06.2019 

 

 

 

   

 

 

Revisors sjølvstende - Telemark fylkeskommune 

 

Forslag frå sekretariatet: 
Kontrollutvalet tek eigenvurderinga til vitande. 
 

 

Bakgrunn for saka: 
Kommunelova § 79 og revisjonsforskrifta stiller krav til at revisor skal ha god vandel, vere uavhengig og 

objektiv. 

 

 

Saksopplysningar: 
Etter revisjonsforskrifta § 15 skal oppdragsansvarleg revisor kvart år, og elles ved behov, gi ei skriftleg 

eigenvurdering til kontrollutvalet om si uavhengige og objektive stilling. Birgitte Holmberg er 

oppdragsrevisor og Lisbet Fines er oppdragsansvarleg revisor for rekneskapsrevisjon i Telemark 

fylkeskommune.  

 

Fines og Holmberg si eigenvurdering av om dei er uavhengig og objektiv ligg ved saka. 

 

 

Vurdering frå sekretariatet: 
Sekretariatet har inga merknader til eigenvurderinga. 

 

 

Vedlegg:  

- Eigenvurdering – Oppdragsansvarleg revisor og oppdragsrevisor.  
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a• TELEMARK

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

Distriktskontor:
Postboks 83, 3833 Be
Tlf: 35 05 90 00

Kontrollutvalget i Telemark fylkeskommune

v/Telemark kontroll utvalgssekreta riat IKS

Postboks 4
3833 BØ i Telemark

Vår ref.: 19/898/holb

Deres ref.:
Arkivkode: $00100

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors og oppdragsrevisors uavhengighet i

forhold til Telemark fylkeskommune

Kommuneloven § 79 og forskrift om revisjon (revisjonsforskriften) § 12 stiller krav til at revisor skal

ha god vandel, være uavhengig og objektiv.

I henhold til revisjonsforskriften § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved behov,

avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Vi velger samtidig å ta med

vurdering av oppdragstevisors uavhengighet.

Vandelsattest er dokumentert ved tilsetting i Telemark kommunerevisjon IKS.

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet

Pkt. 1: Undertegnede er ikke ansatt hos andre arbeidsgivere enn i Telemark

Ansettelsesforhold kommunerevisjon IKS

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

styrende organer Telemark fylkeskommune deltar i.

Pkt. 3: Delta eller Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet som kan

inneha funksjoner i føre 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 Telemark

fylkeskommune som har betydning for uavhengighet og objektivitet.

Pkt. 5: Rådgivnings- Undertegnede har ikke utført rådgivnings- eller andre tjenester overfor Telemark

eller andre tjenester fylkeskommune som kommet i konflikt med denne bestemmelsen.

som er egnet til å
påvirke revisors
habilitet
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KOMMUNEREVISJON 11(5 -2-

Pkt. 6: Tjenester under Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor Telemarkfylkeskommune som
kommunens egne hører inn under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver.
ledelses- og
kontrolloppgaver

Pkt. 7: Opptre som Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for Telemark fytkeskommune.
fullmektig for den
revisjonspliktige

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

Skien, 9.5.2019
Telemark kommunerevisjon IKS

a&
Lisbet Fines Birgitte Holmberg
oppdragsa nsva rIlg revisor oppdragstevisor
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Arkivsak-dok. 19/00071-3 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Telemark kontrollutval 13.06.2019 

 

 

 

   

 

 

Orientering frå revisor 13.6.19 

 

Forslag frå sekretariatet: 
Saka vert teken til orientering. 

 

 

 

Saksopplysningar: 
Kontrollutvalet har eit ansvar for å sjå til at det blir gjennomført revisjon i fylkeskommunen. For å holde 

seg orientert om det pågåande revisjonsarbeidet i fylkeskommunen, orienterer revisor kontrollutvalet 

gjennom året. 

 

Revisor Birgitte Holmberg vil orientere om det pågåande revisjonsarbeidet i fylkeskommunen. 
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Arkivsak-dok. 19/00089-7 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Telemark kontrollutval 13.06.2019 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 13.6.19 

 

Klikk her for å skrive inn tekst. 
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