
Meeting Book: Telemark kontrollutval (29.08.2019) 

Telemark kontrollutval 

Date: 2019-08-29T11:00:00 

Location: Songavatn 

Note: 

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

snarast mogeleg.  

 

Det kallast inn vara for Karianne Hansen 
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Arkivsak-dok. 19/00064-34 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Telemark kontrollutval 29.08.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 29.8.19 

 

Forslag frå sekretariatet: 
Innkallinga er godkjent. 
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Arkivsak-dok. 19/00064-35 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Telemark kontrollutval 29.08.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll frå møte 13.6.19 

 

Forslag frå sekretariatet: 
Protokoll frå møtet 13.6.19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Møteprotokoll 13.6.19 
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Møteprotokoll  
 

Telemark kontrollutval 

 
Dato: 13.06.2019 kl. 12:00 – 16:00 
Sted: Nisser 
Arkivsak: 19/00064 
  
Til stades:  Per Lykke 

Tor Erik Baksås 

Einfrid Halvorsen 

Leif Refsdal 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
 

  
Fråfall:  Karianne Hansen  
  
Andre: Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen (sak 21/19 – 25/19) 

Regional- og samferdselssjef Hildegunn Sørbø (sak 24/19 og 21/19) 

Telemark kommunerevisjon v/Kirsti Torbjørnson, Anne Hagen Stridsklev 

(sak 21/19) 

 

Oppdragsrevisor Birgitte Holmberg 

Utvalssekretær Ingebjørg Liland 
  
Protokollfører: Ingebjørg Liland 
  

 
Sakene blei handsama i følgande rekkefylgje: 24/19, 22/19-23/19, 25/19, 21/19, 26/19-28/19. 

 

Tor Erik Baksås fråtredde møtet klokka 14:30. Vedtak i sakene 21/19, 26/19-28/19 blei fatta med tre 

medlemmer til stade.  

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

4/19 19/00064-26 Godkjenning av innkalling 13.6.19 3 

Møteprotokoll 
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4/19 19/00064-27 Godkjenning av protokoll frå møte 25.4.19 4 

Saker til handsaming 

21/19 17/15264-30 
Undervegsrapportering - Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Bypakke 

Grenland - Lilleelvkrysset" 
5 

22/19 19/09962-1 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport "Journalføring og 

innsyn" 
6 

23/19 19/10498-1 Handtering av varslingssaker i Telemark fylkeskommune 7 

24/19 17/15264-31 
Oppfylging av forvaltningsrevisjonsprosjekt -Bypakke Grenland 

Fase 1 - Telemark fylkeskommune 
8 

25/19 19/00248-4 Orientering om tilsynsrapport - Stiftelsen Sjøfartens hus 9 

26/19 19/09947-1 Revisors sjølvstende - Telemark fylkeskommune 10 

27/19 19/00071-3 Orientering frå revisor 13.6.19 11 

28/19 19/00089-7 Eventuelt 13.6.19 12 

    

 

 
Skien, 13.06.2019 

 

 

Per Lykke       Ingebjørg Liland 

Kontrollutvalgsleder      Utvalssekretær 
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Møteinnkalling 

4/19 Godkjenning av innkalling 13.6.19 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Telemark kontrollutval 13.06.2019 4/19 

 

 

Forslag frå sekretariatet: 

 
Innkallinga er godkjent. 

 

 

Møtehandsaming 

 

 

Votering 
Samrøystes.  

 

Vedtak  
Innkallinga er godkjent. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

4/19 Godkjenning av protokoll frå møte 25.4.19 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Telemark kontrollutval 13.06.2019 4/19 

 

 

Forslag frå sekretariatet: 

 
Protokoll frå møtet 25.4.19 godkjennast. 

 

 

Møtehandsaming 

 

 

Votering 
Samrøystes. 

 

Vedtak  
Protokoll frå møtet 25.4.19 godkjennast. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til handsaming 

21/19 Undervegsrapportering - Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Bypakke 

Grenland - Lilleelvkrysset" 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Telemark kontrollutval 13.06.2019 21/19 

 

 

Forslag frå sekretariatet: 

 
Saka leggjast fram utan tilråding da orientering vil bli gjeve i møte.  

 

 

Møtehandsaming 
Forvaltningsrevisorane Kirsti Torbjørnson og Anne Hagen Stridsklev orienterte om arbeidet med 

rapporten og bakgrunnen for at rapporten ikkje var klar til levering dette møtet. Fylkesrådmann og 

Regional- og samferdselssjefen var til stade under orienteringa.  

 

Kontrollutvalet vedtok å lukke møtet under delar av saka, jf. kommunelova § 31, 5 ledd, og 

offentlegheitslova § 5. 2 ledd.  

 

Leiar sette fram følgande forslag til vedtak:  

Kontrollutvalet ber Telemark kommunerevisjon IKS om å levere rapporten til kontrollutvalsmøte 

29.8.19  

 

Votering 
Samrøystes for leiars forslag til vedtak.  

 

Vedtak  
Kontrollutvalet ber Telemark kommunerevisjon IKS om å levere rapporten til kontrollutvalsmøte 

29.8.19  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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22/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport "Journalføring og 

innsyn" 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Telemark kontrollutval 13.06.2019 22/19 

 

 

Forslag frå sekretariatet: 

 
Saka takast til orientering.  

 

 

Møtehandsaming 
Fylkesrådmann ga utvalet ei orientering om arbeidet med oppfylginga av rapporten. Mykje av 

rapporten var allereie følgt opp då saka var oppe til handsaming i fylkestinget i oktober 18. 

Oppfylginga av rapporten var ferdig i november 18. Det einaste som ikkje er følgt opp frå rapporten er  

anbefalinga om robotisering av postmottak Dette har blitt utsatt slik at ein kan samkjøre dette inn i 

planlegginga av nye Vestfold og Telemark fylkeskommune.   

 

Fylkesrådmannen orineterte og om journalføring av dokumenta i saka om Fens-feltet.  

 

Fylkesrådmannen og utvalssekretær kommenterte påstander retta i VTB.   

Utvalssekretær opplyste at attendemelding frå rådmann ikkje har blitt etterspurt på et tidlegare 

tidspunkt da det ikkje har vært aktuelt å ha oppe saka tidlegare. Fylkesrådmann kontakta sjølv 

sekretariatet i mai for å informere om at rapporten forelå.   

 

Leiar sette fram følgande forslag til vedtak: 

Kontrollutvalet har motteke rapport i samsvar med fylkestingets vedtak av 24.10.18 pkt. 3.  

 

Kontrollutvalet har og motteke god utgreiing frå fylkesrådmannen om tiltak administrasjonen har sett i 

verk for å følgje opp revisjonsrapportens anbefalingar.  

 

Administrasjonen beklagar dog at dokument knytt til Fen-saken ikkje tidligare blei journalført, men 

dette er nå følgt opp.  

 

Votering 
Samrøystes for leiars forslag til vedtak 

 

Vedtak  
Kontrollutvalet har motteke rapport i samsvar med fylkestingets vedtak av 24.10.18 pkt. 3.  

 

Kontrollutvalet har og motteke god utgreiing frå fylkesrådmannen om tiltak administrasjonen har sett i 

verk for å følgje opp revisjonsrapportens anbefalingar.  

 

Administrasjonen beklagar dog at dokument knytt til Fen-saken ikkje tidligare blei journalført, men 

dette er nå følgt opp.  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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23/19 Handtering av varslingssaker i Telemark fylkeskommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Telemark kontrollutval 13.06.2019 23/19 

 

 

Forslag frå sekretariatet: 

 
Kontrollutvalet tek saka til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 
Kontrollutvalet vedtok at møtet skulle lukkas under handsaminga av saka, jf. kommunelova § 31, 1. 

ledd. 

 

Kontrollutvalet fekk ei orientering om handtering av varsel i fylkeskommunen.  

 

Kontrollutvalet fekk utdelt fylkeskommunens varslingsrutinar og varslingsplakat.  

 

Votering 
Samrøystes. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalet tek saka til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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24/19 Oppfylging av forvaltningsrevisjonsprosjekt -Bypakke Grenland Fase 

1 - Telemark fylkeskommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Telemark kontrollutval 13.06.2019 24/19 

 

 

Forslag frå sekretariatet: 

 
Saken takast til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 
Regional- og samferdselssjef Hildegunn Sørbø gav utvalet ein grundig gjennomgang om korleis 

anbefalingane i forvaltningsrevisjonsrapporten «Bypakke Grenland – Fase 1» har blitt følgt opp.   

 

Regional- og samferdselssjef svara på spørsmål frå kontrollutvalet.  

 

Votering 
Samrøystes. 

 

Vedtak  
Saken takast til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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25/19 Orientering om tilsynsrapport - Stiftelsen Sjøfartens hus 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Telemark kontrollutval 13.06.2019 25/19 

 

 

Forslag frå sekretariatet: 

 
Saka takast til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 
Kontrollutvalet kommentera rapporten frå stiftelsestilsynet 

 

Leiar i kontrollutvalet satte fram følgande forslag til tillegg til vedtak: Saka sendast over til 

fylkesutvalet til orientering.  

 

Votering 

Samrøystes. 

 

Vedtak  
Saka takast til orientering. 

 

Saka sendast over til fylkesutvalet til orientering.  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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26/19 Revisors sjølvstende - Telemark fylkeskommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Telemark kontrollutval 13.06.2019 26/19 

 

 

Forslag frå sekretariatet: 

 
Kontrollutvalet tek eigenvurderinga til vitande. 

 

 

Møtehandsaming 
Oppdragsrevisor Birgitte Holmberg kommentera i saka.  

 

Votering 
Samrøystes. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalet tek eigenvurderinga til vitande 
 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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27/19 Orientering frå revisor 13.6.19 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Telemark kontrollutval 13.06.2019 27/19 

 

 

Forslag frå sekretariatet: 

 
Saka vert teken til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 
Oppdragsrevisor orienterte om den pågåande revisjonen i fylkeskommunen.  

- I gang med planlegging av revisjonsåret 2019. Har møter med administrasjonen.  

- Fokus på balansen i regnskapet 

- Mål om å være tidlig ferdig med revisjonen i år. 

 

Votering 
Samrøystes. 

 

Vedtak  
Saka vert teken til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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28/19 Eventuelt 13.6.19 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Telemark kontrollutval 13.06.2019 28/19 

 

 

 

 

Møtehandsaming 
Ingen saker blei handsama 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 17/15264-36 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Telemark kontrollutval 29.08.2019 

 

 

 

   

 

 

Forvaltningsrevisjonsrapport - Fylkesveg 32 Gimlevegen -

Augestadvegen  

 

Forslag frå sekretariatet: 
Kontrollutvalet tek forvaltningsrevisjonsrapport «Fylkesveg 32 Gimlevegen – Augestadvegen» til 

orientering, og sender den vidare til Fylkestinget for endeleg handsaming.  

 

Kontrollutvalet oppmodar fylkestinget til å invitere forvaltningsrevisor til å leggje fram rapporten. 

 

Innstilling til fylkestinget:  

Fylkestinget tek forvaltningsrevisjonsrapport «Fylkesveg 32 Gimlevegen – Augestadvegen» til 

orientering.  

 

Bakgrunn for saka: 
Kontrollutvalet bestilte forvaltningsrevisjonen i sak 28/18 etter ei oppmoding frå fylkestinget i sak 91/18. 

Oppmodinga frå fylkestinget gjekk ut på å undersøke ansvar og årsaker for kostnadsoverskridingane i 

bypakkeprosjektet fylkesveg 32 Gimlevegen-Augestadvegen. Prosjektet ble vedtatt med en 

kostnadsramme på 583 mill. kr og har nå en sluttprognose på 710 mill. kr. Det inneber at det er eit avvik 

mellom opphavleg kostnadsramme og sluttprognose på 127 mill. kr. 

 

Saksopplysningar: 
For å svare på bestillinga frå kontrollutvalet har Telemark kommunerevisjon undersøkt følgande 

problemstillingar:  

 

- Er kostnadsramma forsvarleg utreda og basert på realistiske kostnadsanslag? 

- Har Statens vegvesen sikra forsvarleg gjennomføring og oppfølging av prosjektet? 

- Har fylkesrådmannen sikra at prosjektet er gjenstand for «tryggande kontroll»? 

 

Då det fortsatt er uavklarte forhold knyta til gjennomføringa av vegprosjektet, er ferdigstillelsen av 

undersøkinga av den andre problemstillinga utsett. Denne rapporten omhandlar dermed den fyrste og siste 

problemstillinga i bestilling frå kontrollutvalet.  

 

Revisjonskriterier og avgrensing 

Revisjonskriteria i denne delrapporten er henta frå kommunelova og frå vegvesenets rutinar for 

berekning av kostnadsanslag. I tillegg har revisjonen brukt studiar om kostnadsoverskridingar i 

byggeprosjekt for å gje retning og innhald til revisjonskriteria. 
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Forvaltningsrevisjonen er retta mot å identifisere forhold som kan resultere i kostnadsoverskridingar. 

Det inneber at revisjonen har undersøka og omtalar forhold som er av betyding for kostnadane i 

prosjektet. Andre forhold er ikkje undersøkt. 
 

Konklusjonar 

Er kostnadsramma forsvarlig utreda og basert på realistiske kostnadsanslag? 

Anslaget som låg til grunn for fylkestingets vedtak om kostnadsramme var usikkert. Ifølgje 

berekningane var det bare 50 % sannsynlegheit for at prosjektet ville halde seg innanfor den 

kostnadsramma som blei vedteke. Detta er ein stor usikkerheit, og fylkeskommunen sitt budsjett skal 

vere realistiske og vise forventa kostnad. Revisjonen meiner at kostnadsrammer med så stor 

usikkerheit ikkje oppfyller kommunelova sitt krav om realistisk budsjettering. 

 
Fylkeskommunen sine budsjettdokument omtalar ikkje denne usikkerheita. Usikkerheita er omtala i 

handlingsprogrammet for Bypakke Grenland, men usikkerheita blir der framstilt som mindre enn kva den 

var berekna til. Vi meiner difor at politikarane ikkje har fått god nok informasjon om kor usikre 

kostnadskalkylane for Lilleelv-prosjektet eigentleg var. Revisjonen meiner difor at fylkeskommunens 

saksutgreiingar for fylkestinget om kostnaden for Lilleelv-prosjektet ikkje tilfredsstiller kommunelova sitt 

krav om forsvarleg utgreiing. 

 

Har fylkesrådmannen sikra at prosjektet er gjenstand for «tryggande kontroll»? 

Fylkeskommunen har følgt opp prosjektet på ein annan måte enn vanlege vegprosjekt. Dette er gjort 

fordi fylkeskommunen meiner at dette prosjektet har høgare risiko, og fordi det er behov for å 

koordinere med dei andre bypakkekommunane. Reint konkret inneber det at prosjektet har blitt følgt 

opp av fylkeskommunen i administrativ koordineringsgruppe. 

 

Revisjonen meiner at administrativ koordineringsgruppe ikkje har vert godt egna som arena for å 

ivareta vegeigars ansvar for oppfølging. Administrativ koordineringsgruppe skal primært sikre 

nødvendig samarbeid mellom bypakkekommunane om bypakkeprosjekta. Gruppa som såleis har 

ingen formell mynde. Slike fora med eksterne deltakarar vil normalt ikkje leggje til rette for god 

styringsdialog. Å følgje opp arbeidet gjennom møta i administrativ koordineringsgruppe, kan ha 

tilslørt vegeigars rolle, og opnar for pulverisering av ansvar. 
 

Høyring 

Rapporten er sendt på høyring til Telemark fylkeskommune og Statens vegvesen Region sør. 

Revisjonen har etterkomme vegvesenet sitt ynskje om å sladde firmanamn under punkt 4.2.1. Elles 

har ikkje høyringsuttalene ført til endringar i rapporten.  

 

Forvaltningsrevisorane Anne Hagen Stridsklev og Kirsti Torbjørnson vil være til stade under 

handsaminga av saka for å svare på spørsmål.  
 

Vurdering frå sekretariatet: 
Revisjonen har i denne rapporten ikkje gitt anbefalingar til fylkeskommunen, men kjem med 

konklusjonar på dei problemstillingane rapporten omhandlar. Kontrollutvalet har innstillingsrett til 

fylkestinget i slike saker, og sekretariatet anbefaler at rapporten sendes til kommunestyret med innstilling 

om at den tas til orientering. 

 

 

 

Vedlegg:  

- Forvaltningsrevisjonsrapport – Fylkesveg 32 Gimlevegen – Augestadvegen   
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  Klikk her for tips til å 
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elektronisk 
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Sammendrag 
 

Bakgrunn 
Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Telemark fylkeskommune i sak 

28/18. Bakgrunnen for bestillingen er en oppmoding fra fylkestinget i sak 91/18 om å 

undersøke ansvar og årsaker for kostnadsoverskridelser i bypakkeprosjektet fv 32 

Gimlevegen-Augestadvegen (Lilleelv-prosjektet).  

 

For å svare på kontrollutvalgets bestilling om hvem og hva som har forårsaket 

kostnadsoverskridelser i Lilleelv-prosjektet, vil vi undersøke følgende problemstillinger:  

 

 Er kostnadsrammen forsvarlig utredet og basert på realistiske 

kostnadsanslag? 

 Har Statens vegvesen sikret forsvarlig gjennomføring og oppfølging av 

prosjektet? 

 Har fylkesrådmannen sikret at prosjektet er gjenstand for «betryggende 

kontroll»? 

 

Fordi det fortsatt er uavklarte forhold knyttet til gjennomføringen av vegprosjektet, er 

ferdigstillelse av undersøkelsen av den andre problemstillingen utsatt, jf. KU-sak 

21/19. Denne rapporten omhandler dermed den første og siste problemstillingen. 

 

Om Lilleelvprosjektet 
Ny trafikkløsning for Lilleelvområdet inngår som et eget prosjekt i Bypakke Grenland. 

Bypakke Grenland fase 1, består av rundt 50 samferdselstiltak av ulik størrelse som 

skal gjennomføres i perioden 2015-2025. Lilleelv-prosjektet er et av de største 

prosjektene i bypakka.  

 

Reguleringsplan for Lilleelv-prosjektet ble vedtatt i 2013.  Planlegging og bygging av 

prosjektet har pågått i perioden fra 2014 til 2019. Den nye veien åpnet i desember 

2018.  

 

Statens vegvesen utfører oppgaver på fylkesvei for fylkeskommunen. Denne ordningen 

omtales gjerne som Sams vegadministrasjon. Samarbeidet med vegvesenet er regulert 

av rammeavtale og årlige leveranseavtaler. Fylkeskommunen har styringsrett over 

vegvesenet når det gjelder deres arbeid på fylkesveg. 
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 Er kostnadsrammen forsvarlig utredet og basert på realistiske kostnadsanslag? 

Beregningene som ligger til grunn for fylkestingets vedtak om kostnadsramme for 

prosjektet på 583 mill. kr er gjort av vegvesenet. Vegvesenet beregnet kostnaden for 

prosjektet etter sin egen anslagsmetodikk. Slike kostnadsoverslag kalles Anslag. 

Vegvesenet har mål for hvor sikre man skal være på at den kostnaden man beregner er 

riktig.  Vegvesenet beregnet to Anslag for dette prosjektet. Ett i 2013 og ett i 2014. 

Ingen av Anslagene hadde så høy sikkerhet som anbefalt i vegvesenets egne rutiner. 

Anslaget som ble utarbeidet i 2014 lå til grunn for Prop. 134 U Utbygging og 

finansiering av Bypakke Grenland fase 1, som Stortinget behandlet 18. juni 2015.  

Kostnaden for prosjektet blir der sagt å være «om lag 570 mill. 2015-kr». I Anslaget fra 

2014 ble det beregnet at det var 50 % sannsynlighet for at prosjektet ikke vil koste mer 

enn dette.  

 

Fylkeskommunens budsjetter skal være realistiske og vise forventet kostnad. Sakene 

som legges frem for politisk behandlet være forsvarlig utredet. Det innebærer at 

utredningene må gi den informasjon som en politiker trenger for å kunne treffe et 

vedtak i samsvar med egne politiske verdier.  

 

Kostnadsrammen for Lilleelv-prosjektet fremgår av fylkeskommunens budsjett og av 

Handlingsprogrammet for Bypakke Grenland. Kostnaden for prosjektet ble i 2016 

vedtatt til 583 mill. kr. Dette er en prisjustering av den kostnaden som vegvesenet 

beregnet i 2014 at det var 50 % sjanse for ikke å bli overskredet. Vi mener at 

kostnadsrammer med så stor usikkerhet ikke tilfredsstiller kommunelovens krav om 

forsvarlig budsjettering. Særlig for et så stort prosjekt som dette burde man 

budsjettere med en kostnadsramme som det var større sannsynlighet for å holde.  

 

Det fremgår ikke klart av budsjett, handlingsprogram eller saksutredninger hvor 

usikker kostnadsrammen er. Vi mener at politikerne ikke har fått god nok informasjon 

om hvor usikre kostnadsberegningene for Lilleelv-prosjektet egentlig var. Vi mener 

derfor at saksutredningene om kostnadsrammen til Lilleelv-prosjektet ikke 

tilfredsstiller kommunelovens krav om forsvarlig utredning.  

 

 

Har fylkesrådmannen sikret at prosjektet er gjenstand for «betryggende kontroll»? 

Sams vegadministrasjon innebærer at vegvesenet har ansvaret for å sikre forsvarlig 

organisering og levere arbeid av den kvalitet som er bestemt. Fylkesrådmannen har 

likevel ansvar for følge med på at fylkeskommunen får det som fylkeskommunen skal 

ha. Kravet om «betryggende kontroll» innebærer at fylkesrådmannen må iverksette 

oppfølgings- og kontrolltiltak tilpasset risikoen i prosjektet. Fylkeskommunen har fulgt 

opp prosjektet på en annen måte enn vanlige vegprosjekt. Dette er gjort fordi 
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fylkeskommunen mener at dette prosjektet har høyere risiko, og fordi det er behov for 

koordinere med de andre bypakkekommunene. Rent konkret innebærer det at 

prosjektet er gjennomført av en avdeling i vegvesenet med erfaring med 

store/kompliserte vegprosjekt. Videre har prosjektet blitt fulgt opp av 

fylkeskommunen i administrativ koordineringsgruppe, i stedet for gjennom den 

ordinære styringsdialogen som fylkeskommunen har med vegvesenet gjennom Sams.   

 

Vi mener at administrativ koordineringsgruppe ikke har vært godt egnet som arena for 

å ivareta vegeiers ansvar for oppfølging. Administrativ koordineringsgruppe skal 

primært sikre nødvendig samarbeid mellom bypakkekommunene om 

bypakkeprosjektene. Gruppen som sådan har ingen formell myndighet. Slike fora med 

eksterne deltakere vil normalt ikke legge til rette for god styringsdialog.  Å følge opp 

arbeidet gjennom møtene i administrativ koordineringsgruppe, kan ha tilslørt vegeiers 

rolle, og åpner for pulverisering av ansvar.  

 

Vegvesenet har rapportert om prosjektet til fylkeskommunen slik som avtalt, stort sett 

hvert tertial.  

 

Vurderingen av om fylkeskommunens oppfølgingstiltak har vært gode nok, henger 

nært sammen med informasjon om vegvesenets gjennomføring av prosjektet 

(problemstilling 2 i forvaltningsrevisjonen). Disse forholdene er ikke avklart ennå, og 

spørsmålet lar seg derfor ikke besvare på nåværende tidspunkt.  

 

 

Skien, 22. august 2019 

Telemark kommunerevisjon IKS  

 

  

Vil du vite mer om Telemark kommunerevisjon IKS og forvaltningsrevisjon, se vårt nettsted 
www.tekomrev.no. Der kan du også se alle våre rapporter. 
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1 Innledning 
 

1.1 Kontrollutvalgets bestilling 
Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Telemark fylkeskommune i sak 

28/18. Bakgrunnen for bestillingen er en oppmoding fra fylkestinget i sak 91/18 om å 

undersøke årsaker til og ansvar for kostnadsoverskridelsene i bypakkeprosjektet fv. 32 

Gimlevegen-Augestadvegen (Lilleelvprosjektet).  

 

Hjemmel for forvaltningsrevisjon er gitt i kommuneloven § 77 nr. 4, jf. forskrift om 

kontrollutvalg kapittel 5 og forskrift om revisjon kapittel 3.  

 

1.2 Problemstillinger  
 

For å svare på kontrollutvalgets bestilling om hva og hvem som har forårsaket 

kostnadsoverskridelser i Lilleelv-prosjektet, har vi undersøkt følgende 

problemstillinger:  

 

 Er kostnadsrammen forsvarlig utredet og basert på realistiske 

kostnadsanslag? 

 Har Statens vegvesen sikret forsvarlig gjennomføring og oppfølging av 

prosjektet? 

 Har fylkesrådmannen sikret at prosjektet er gjenstand for «betryggende 

kontroll»? 

 

Denne delrapporten omhandler den første og siste problemstillingen. I og med at det 

fortsatt er uavklarte forhold knyttet til gjennomføringen av vegprosjektet, har vi i 

samråd med kontrollutvalget utsatt ferdigstillelse av den delen av oppdraget, jf. KU-sak 

21/19. 
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1.3 Revisjonskriterier 
 

Revisjonskriteriene1 i denne delrapporten er hentet fra kommuneloven og fra 

vegvesenets rutiner for beregning av kostnadsanslag. Disse rutinene gjelder for 

prosjekter på fylkesveg, med mindre fylkeskommunen har bestemt noe annet.  

 

I tillegg har vi brukt studier om kostnadsoverskridelser i byggeprosjekter for å gi 

retning og innhold til revisjonskriteriene. Vi har primært basert oss på rapporter 

utarbeidet av forskningsprogrammet Concept. Concept-programmet er organisatorisk 

forankret ved NTNU, og har forskere fra SINTEF- og NTNU-miljøet.  Programmet skal 

utvikle kunnskap for å sikre bedre konseptvalg, ressursutnytting og effekt av store 

statlige investeringer.  

 

Revisjonskriteriene framgår under hver kapittel.  

 

1.4 Avgrensning 
 

Forvaltningsrevisjonen er rettet mot å identifisere forhold som kan resultere i 

kostnadsoverskridelser. Det innebærer at vi undersøker og omtaler forhold som er av 

betydning for kostnadene i prosjektet. Andre forhold er ikke undersøkt.  

 

1.5 Metode og kvalitetssikring 
 

Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av forvaltningsrevisor Anne Hagen 

Stridsklev med Kirsti Torbjørnson som oppdragsansvarlig. 

 

I denne forvaltningsrevisjonen har vi intervjuet ansatte i vegvesenet og 

fylkeskommunen, i tillegg har vi har gjennomgått dokumentasjon som omhandler 

prosjektet.  

 

Det står mer om metode og tiltak for kvalitetssikring i vedlegg 2 til rapporten. 

 

 

                                                      
1 Det skal alltid etableres revisjonskriterier i forvaltningsrevisjon, jf. revisjonsforskriften § 7. 

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

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

Rapporten er sendt på høring til Telemark fylkeskommune og Statens vegvesen Region 

sør. Vi har etterkommet vegvesenets ønske om å sladde firmanavn under punkt 4.2.1. 

Ellers har ikke høringsuttalelsene ført til endringer i rapporten. Høringsuttalelsene 

ligger i vedlegg 1.  
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2 Generell informasjon 
 

 

2.1 Omlegging av fv. 32 Gimlevegen-Augestadvegen 
Kommunene Porsgrunn, Siljan og Skien, og Telemark fylkeskommune, samt Statens 

vegvesen og Jernbanedirektoratet samarbeider om gjennomføringen av Bypakke 

Grenland fase 1. Formålet med bypakka er å bidra til at veksten i persontransport i 

Grenland kommer innen kollektiv, gange og sykkel, og at området blir et attraktivt sted 

å bo og arbeide.  For å nå målene er det vedtatt ca. 50 samferdselstiltak av ulik 

størrelse som skal gjennomføres i perioden 2015 til 2025. Ett av de største prosjektene 

i bypakka er omleggingen av fv. 32 Gimlevegen-Augestadvegen (Lilleelv-prosjektet).  

 

Det er opprettet en egen samarbeidsorganisasjon, Bystrategi Grenland, som 

administrerer Bypakke Grenland. Det er redegjort for Bystrategi Grenland i vedlegg 4.  

 

2.2 Sams vegadministrasjon  
Fylkeskommunen er veimyndighet for fylkesveiene, jf. veglova § 9. Det innebærer at 

fylkeskommunen har ansvar for planlegging, bygging, vedlikehold og drift av 

fylkesveiene. Fylkeskommunen kan delegere myndighet til regionvegkontoret.  

 

Etter veglova § 10 skal landet være delt i regioner og hver region skal ha et 

regionvegkontor med en regionvegsjef. I saker om riksveier hører regionveisjefen inn 

under Vegdirektoratet, men i saker om fylkesveier hører regionveisjefen under 

fylkeskommunen. Dette blir gjerne omtalt som Sams vegadministrasjon2.  

 

Fra nettsidene3 til vegvesenet har vi hentet følgende informasjon om Sams 

vegadministrasjon: Ordningen med sams vegadministrasjon innebærer at staten og 

fylkeskommunene bruker samme vegadministrasjon på regionalt nivå til å utføre 

henholdsvis riks- og fylkesvegoppgaver. Staten og fylkeskommunene bestemmer hvilke 

oppgaver som skal gjøres, knyttet til henholdsvis riks- og fylkesveg. I 

Samferdselsdepartementets instruks av 15.3.2011 heter det blant annet: «Statens 

vegvesen har ansvar for en kompetent og effektiv felles vegadministrasjon i samsvar 

                                                      
2 Reglene om Sams vegadministrasjon er foreslått opphevet, og ansvaret for fylkesveier foreslås overført 

til fylkeskommunen, jf. Prop. 79 L (2018-2019) Endringer i veglova mv. (overføring av 

fylkesvegadministrasjon). Forventet stortingsbehandling 5.6.2019. 

3 www.vegvesen.no, 18.06.19. 
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med vegloven § 10.» Vegdirektøren som leder av Statens vegvesen og regionvegsjefen 

har ansvar for at sams vegadministrasjon er organisert og har kompetanse og 

systemer/ verktøyer, som effektivt kan løse de oppgaver (utredninger, tiltak, mm) som 

staten og fylkeskommunene har behov for/beslutter. Arbeidet skal være av den 

kvalitet som er bestemt, og i tråd med gjeldende lover, forskrifter og andre nasjonale 

bestemmelser. 

 

 

 
Figur 1 Sams vegadministrasjon 

 

Organisering av Statens vegvesen Region Sør er vist i vedlegg 3.  

 

 

2.3 Lilleelv-prosjektet 
Lilleelvkrysset har blitt sett på som et problemkryss lenge, og ny løsning for 

Lilleelvområdet har hele tiden vært en del av utredningene og beslutningene som 

leder fram til de nasjonale og regionale vedtakene om å gjennomføre Bypakke 

Grenland i juni 2015.  
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Statens vegvesen Vegavdeling Telemark hadde ansvaret for å utarbeide 

reguleringsplan for prosjektet. De ble utredet og utarbeidet reguleringsplaner for tre 

alternative traseer. Alternativene blir omtalt som 1, 3A og 3B. Hovedutvalget for 

samferdsel i Telemark Fylkeskommune behandlet reguleringsplanene i sak 36/12, og 

anbefalte Porsgrunn kommune å gå videre med alternativ 3A og 3B.  

 

Porsgrunn kommune er reguleringsplanmyndighet. Utvalg for plan og miljøteknikk 

vedtok i sak 49/12 at alternativ 3B og nye alternativ 3B2 skulle legges ut for offentlig 

ettersyn. Det nye i alternativ 3B2 er at det tas inn rundkjøring ved Dr. Munks veg. 

Reguleringsplanforslagene var på høring i perioden 7. desember 2012 til 27. januar 

2013.  4. april 2013 vedtok Porsgrunn bystyre i sak 32/13 reguleringsplanen for fv. 32 

Gimlevegen-Augestadvegen alternativ 3B2.   

 

 

 
Figur 2 Omlegging av fv. 32 Gimlevegen-Augestadvegen Alt. 3B2 

 

Etter at reguleringsplanen var vedtatt, overtok Prosjektavdelingen i Statens vegvesen 

Region Sør ansvaret for å gjennomføre byggingen. 

 

Prosjektet er gjennomført i to hovedentrepriser: 

 Tunnelen (rosa del) 

 Veg i dagen (blå del) 
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I tillegg skal det være en egen entreprise for lokal støyskjerming. Konkurransen for 

denne ble kunngjort i mars 2019. 

 

I 2016 ble det besluttet å inkludere rundkjøringene på Hovenga i prosjektet. Hovenga-

rundkjøringene fikk ble kostnadsberegnet til 20 mill. kr. Rundkjøringene er ikke 

avmerket i tegningen over, men ligger helt til høyre i tegningen.  

 

En snarvei for å bedre forholdene for gående og syklende mellom Porsgrunn sentrum 

og Kjølnes er vedtatt som et rekkefølgekrav i reguleringsplanen. Kostnader til en enkel 

tursti inngår i kostnadsrammen til Lilleelv-prosjektet. Under planleggingen ble det 

besluttet å bygge en mer omfattende snarvei som bla. var universelt utformet. 

Snarveien fikk en egen kostnadsramme i handlingsprogrammet for Bypakke Grenland 

på 15 mill. kr.  Under videre planlegging av snarveien ble det klart at kostnadsrammen 

ikke var tilstrekkelig til å bygge den veien man ønsket.  I tillegg er grunnforholdene der 

snarveien skal bygges vanskelige. Porsgrunn kommune har gitt dispensasjon fra 

reguleringsplanen i to år. Porsgrunn kommune opplyser at de i februar 2019 overtok 

mandat (BP17) fra vegvesenet til å bygge en enklere snarveg. Rammen for dette er 7,6 

mill. kr.  

 

2.4 Finansiering av Bypakke Grenland 
Stortinget vedtok i juni 2015 en ytre økonomisk ramme på 2,67 mrd. 2015-kroner for 

Bypakke Grenland.4 Omfanget av prosjekter som skal gjennomføres, må tilpasses til 

den økonomiske rammen. Dersom kostnaden for ett prosjekt øker, må 

kostnadsrammen til andre prosjekter reduseres, ev. må andre prosjekter kuttes ut. Det 

motsatte gjelder også, slik at eventuell mindreforbruk i noen prosjekter, gir rom for å 

gjennomføre flere prosjekter enn planlagt.  

 

Bypakkeprosjektet på rv. 36 Skyggestein-Skjelbredstrand er fullfinansiert av staten. De 

andre tiltakene som inngår i bypakka finansieres av bypakkekommunene og av 

bompenger. Bompengeandelen utgjør om lag halvparten av finansieringen.  

 

Telemark fylkeskommune har forpliktet seg til en egenandel på 53 mill. kr årlig fram til 

2025. 

 

 

                                                      
4 Prop 134 S (2014-2015) Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland Fase 1 i Telemark 
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2.5 Tidsakse for Lilleelv-prosjektet 
 

 

 

  

2013
•Anslag 21. mars - kostnadsoverslag 514 mill. kr

•Reguleringsplan vedtatt i Porsgrunn bystyre 4. april

•Kontrakt med Multiconsult om prosjektering inngått 18. desember

2014
•Nytt Anslag 28. mars - kostnadsoverslag 546 mill. kr

•Konkurransepreget dialog om tunnelen (totalentreprisen) pågår i annet halvår 

2015

•Stortinget behandler Prop. 134 S Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i 
Telemark 18. juni - kostnadsramme "om lag 570 mill. kr"

•Kontrakt med AF-Gruppen om bygging av tunnel inngås 3. desember

2016

•Anleggsarbeid på tunnelen starter februar 2016

•Kontakt med HAB Construction inngås 30. november (utførelsesentreprisen)

•Kostnadsramme justert for prisstigning i 2016 - ny kostnadsramme 583 mill. kr

2017

•Anleggsarbeid med søndre del (vei i dagen) starter i januar

•Vegvesenet varslet om anstrengt økonomi i april.

•Ny kostnadsprognose i september er 645 mill.kr.

2018

•Vegvesenet varsler ny kostnadsprognose 20. april. Ny prognose er 710 mill.kr. 

• Juni 2018 første del av strekningen overlevert

•Novemberr 2018 andre del av strekning overlevert

•Offisiell åpning 17. desember 2018

2019
•Mars 2019 - støyentreprise lyses ut



29/19 Forvaltningsrevisjonsrapport - Fylkesveg 32 Gimlevegen -Augestadvegen  - 17/15264-36 Forvaltningsrevisjonsrapport - Fylkesveg 32 Gimlevegen -Augestadvegen  : TKR-rapport 700040 om fv 32 Gimlevegen-Augestadvegen - delrapport 1

Fv. 32 Gimlevegen - Augestadvegen – Telemark fylkeskommune  

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS  

 
 

14 

3 Utredning av kostnadsrammen 
 

 

Er kostnadsrammen forsvarlig utredet og basert på realistiske 

kostnadsanslag? 

 

3.1 Kostnadsanslag 

3.1.1 Revisjonskriterier 

Statens vegvesen – roller og ansvar  
Fylkeskommunen og vegvesenet inngikk en rammeavtale5 i 2009. Avtalen regulerer 

samarbeidet mellom partene i forbindelse med planlegging, gjennomføring av 

investerings-prosjekter, forvaltning, vedlikehold og drift av fylkesveier. Ifølge 

rammeavtalen har vegvesenet ansvar å utarbeide underlagsdata og andre faglige 

bidrag og innspill til budsjett- og økonomiplanarbeidet i fylkeskommunen. I tillegg til 

rammeavtalen, blir det årlig inngått leveranseavtaler som spesifiserer partenes 

forpliktelser omkring leveranser (drift og investering) og økonomiske forhold for det 

enkelte år. I leveranseavtalen forplikter vegvesenet seg til bl.a. å levere 

investeringsprosjekter i tråd med fylkeskommunale planleggings- og 

investeringsprogram. Det er nærmere redegjort for prosjektene i leveranseavtalene.   

 

Retningslinjer for styring av vegprosjekter (Håndbok R760)  
Sams vegadministrasjon innebærer at vegvesenet følger retningslinjer som gjelder for 

riksveg også for prosjekter på fylkesveg. Fylkeskommunen kan fravike bestemmelser 

som ikke er nasjonale føringer. Bortsett fra det som fremkommer i rammeavtalen og 

leveranseavtalen, har ikke Telemark fylkeskommune bestemt noe annet. Vegvesenets 

retningslinjer for styring av vegprosjekter gjelder dermed for prosjekter på fylkesveg.  

 
Alle kostnadsoverslag over 5 mill. kr skal ifølge vegvesenets retningslinjer utarbeides 

etter Anslagsmetoden. Vegvesenet har fastsatt egne retningslinjer for Anslagsmetoden 

i håndbok R764.  

 

Alle kostnadsoverslag skal godkjennes av regionvegsjefen. Alle kostnadsoverslag over 

100 mill.kr skal kvalitetssikres av en regional anslagsgruppe. Alle bompengeprosjekter 

skal kvalitetssikres av Vegdirektoratet, uavhengig av størrelse.   

                                                      
5 Avtale inngått mellom Telemark fylkeskommune og Statens vegvesen Region Sør 22.12.2009 
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Kostnadsoverslag er «ferskvare» og bør være så oppdatert som mulig når et prosjekt 

fremmes for bevilgning, slik at alle endringer fanges opp. Kostnadsoverslag skal ifølge 

vegvesenets retningslinjer aldri være eldre enn ett år ved vedtak om bevilgning. 

 

Hva forårsaker kostnadsoverskridelser? 
Studier6 av store utbyggingsprosjekter bla. innenfor veg og jernbane, viser at 

underestimering av risiko kan være årsak til kostnadsoverskridelser. Studiene viser at 

usikkerheten ved vegprosjekter i byer ofte blir undervurdert.   

 

Andre forhold som studiene viser til som årsaker til kostnadsoverskridelser er:   

 

 undervurdering av prosjektets kompleksitet 

 bristende forutsetninger  

 generell underestimering av kostnader 

 

Dette gir følgende revisjonskriterier: 
 

 Vegvesenet må utarbeide kostnadsoverslag for utbyggingen i samsvar med sine 

retningslinjer.  

 Kostnadsoverslaget skal være oppdatert og ikke mer enn ett år gammelt når 

vedtak om bevilgning fattes.  

  

                                                      
6 Concept-rapport nr. 51 og Rapport om kostnadsestimering av veg- og jernbaneprosjekter 
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3.1.2 Om Anslagsmetoden 
Kostnadsoverslag for vegprosjekter beregnes etter Anslagsmetoden. Anslag er også 

navnet på et dataverktøy som brukes til beregningene. Ifølge retningslinjene skal riktig 

bruk av Anslagsmetoden gi et kvalitetssikret kostnadsoverslag som kan forelegges 

beslutningstakere og legges til grunn for videre finansiering, prosjektstyring og 

usikkerhetshåndtering i prosjektet.  

 

Anslagsmetoden innebærer at man bryter opp prosjektet i mindre elementer som 

prissettes på bakgrunn av erfaringstall (ovenfra og ned). Hvert element prissettes med 

tredoble anslag, dvs. at man anslår høy, lav og forventet pris på hvert element. Desto 

større avvik det er mellom høy og lav pris, desto større er usikkerheten i anslaget.   

 

Det er den enkelte prosjektleder som er ansvarlig for at kostnadsoverslag blir 

utarbeidet. Anslagsprosessen skal ledes av en sertifisert prosessleder som har ansvar 

for analysen. Det skal settes sammen en anslagsgruppe for hvert anslag. Anslags-

gruppen skal være bredt sammensatt med hensyn til bakgrunn, spesialkompetanse og 

med deltakere både fra og utenfra prosjektet. Det er ikke noe krav om at deltakerne 

må være ansatt i vegvesenet. Selve anslaget, dvs. kostnadskalkylen, utarbeides av 

anslagsgruppen på en anslagssamling. Deltakerne i anslagsgruppen får tilsendt 

plannotat og grunnlagsmateriale i forkant av anslagssamlingen.  

 

Kalkylens oppbygning og detaljnivå er avhengig av hvilket plannivå som ligger til grunn 

for kostnadsberegningen, og vil være forskjellig fra prosjekt til prosjekt. Det er 

imidlertid krav om følgende inndeling av kalkylen på overordnet nivå: 

 

 

 
Figur 3 Overordnet inndeling av et kostnadsoverslag etter Anslagsmetoden 

 

 

Prosjekt

A

Veg i dagen

B

Bruer og 
kaier

C

Fjelltunel

D

Tekniske 
installasjoner

E

Andre tiltak

P

Byggherre-
kostnader

Q

Grunnerver

U

Usikkerhets-
faktorer

X

Hendelser
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Vegvesenet har definert mål for hvor nøyaktige kalkylene skal være. Det er et mål om 

at kostnadsoverslaget som utarbeides sammen med reguleringsplanen skal ha en 

nøyaktighet på +/- 10 %. Eller mer nøyaktig, man skal være 70 % sikre på at 

kostnadsoverslaget har denne nøyaktigheten.  Kravet til nøyaktighet kan fravikes hvis 

det ikke er mulig eller hvis det krever urimelig ressursbruk å skaffe nok informasjon til 

å estimere mer nøyaktige kostnadsoverslag. I slike tilfeller skal kostnadsoverslag 

oppgis med den usikkerhetsgraden som er oppnådd.  

 

 

Kostnaden for prosjektet blir kalt P50. I vegvesenet kalles denne rammen for 

styringsramme, og skal ha en nøyaktighet på +/- 10 %.  

 

En kuttliste er en oversikt over tiltak med tilhørende besparelse som kan iverksettes 

for å hindre kostnadssprekk. I kuttlista skal det også angis når kuttet senest kan 

iverksettes. Kuttliste skal utarbeides i vegprosjekter der reguleringsplan er 

plangrunnlaget.  

 

Vegvesenets definisjon av kostnadsramme er P85 – kuttlista.  

 

3.1.3 Anslag 2013  
Som nevnt i punkt 2.3 ble det utarbeidet tre alternative reguleringsplaner for Lilleelv-

prosjektet. Det ble gjennomført Anslag for alle alternativene. Vi omtaler bare anslaget 

for alternativ 3B2 som var det alternativet som bystyret i Porsgrunn vedtok 4. april 

2013. Anslaget er datert 21. mars 2013.  

 

Anslagsgruppa bestod av prosjektleder, prosessleder, prosjekteringsleder, datastøtte 

og prisgivere7, ni personer i alt.  Tre av deltakerne kom fra vegvesenet, de øvrige kom 

                                                      
7 Prisgivers oppgave er å anslå kostnaden på de ulike elementene som inngår i prosjektet. Prisgiver er 

ofte en byggeleder med erfaring fra tilsvarende prosjekt.  

SENTRALE BEGREP 
 
P 85 – Dette er en angivelse av den kostnaden som det er 85 % sannsynlighet for ikke å 
bli overskredet. 
 
P 50 – Dette er en angivelse av den kostnaden som det er 50 % sannsynlighet for ikke å 
bli overskredet.  
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fra ulike konsulentfirma. Det ble gjennomført en anslagssamling over to dager. 

Daværende prosjektleder mener at anslagsdeltakerne hadde god og relevant 

kompetanse.  

 

Anslaget beregnet at P50 var 514 mill. kr. Det var 60 % sikkerhet for at 

kostnadsanslaget hadde en nøyaktighet på pluss/minus 10 %, dvs. vil si at man var 60 

% sikker på at kostnaden for prosjektet skulle ende mellom 463 mill. kr. og 566 mill. kr. 

Ifølge Anslagsmetoden skal man helst være 70 % sikker på denne nøyaktigheten på 

dette stadiet.  

 

Anslagsgruppa mente at det var nødvendig å gjennomføre mer detaljert planlegging og 

optimalisering for å oppnå kostnadsoverslag med så stor sikkerhet som 70 %. Gruppa 

mente at behovet for mer planlegging og optimalisering særlig gjaldt kulverten.  

 

Region Sør hadde i 2013 og 2014 en regional kostnadsgruppe som gjennomførte 

kvalitetssikring av anslag på vegne av regionvegsjefen. Den regionale kostnadsgruppa 

godkjente ikke anslaget fra anslagsgruppa. De mente at anslaget hadde for stor 

usikkerhet, og anbefalte å optimalisere miljøtunnelen og deretter å gjennomføre et 

nytt anslag.   

 

Prosjektleder/prosjekteringsleder orienterte fylkeskommunen om usikkerheten i 

anslaget og om hvordan vegvesenet fastsatte sine kostnadsrammer i mars 2013.  

 

3.1.4 Anslag 2014 
Det ble ikke gjennomført noen optimalisering av miljøtunnelen slik som regional 

kostnadsgruppe hadde anbefalt. På grunn av grunnforholdene der tunnelen skulle 

bygges, var man usikre på hvilken teknisk løsning som var best. Man ønsket derfor å 

bruke konkurransepreget dialog som anskaffelsesmetode. Konkurransepreget dialog er 

en konkurranseform som kan brukes ved tildeling av særlig komplekse kontrakter der 

oppdragsgiveren trenger hjelp av markedet til å finne den beste løsningen. 

Konkurransen gjennomføres ved at oppdragsgiver beskriver hvilket behov som løses. 

Prekvalifiserte entreprenører lager forslag på løsninger. På denne måten kunne 

vegvesenet bruke entreprenørens kompetanse til å finne ut hvordan tunnelen burde 

bygges.  

 

Det ble på denne bakgrunn gjennomført nytt anslag vinteren 2014, uten forutgående 

optimalisering av tunnelen. Det ble satt ned en ny anslagsgruppe og gjennomført en ny 

anslagssamling. Anslagsgruppen bestod av prosjektleder, prosessleder, 

prosjekteringsleder, datastøtte, prisgivere og i tillegg to observatører. I alt tretten 
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personer. Deltakerne kom både fra vegvesenet og fra ulike konsulentfirma.  Tre av 

deltakerne hadde deltatt i anslaget fra 2013. Prosjektleder mener at de hadde riktig 

kompetanse i anslagsgruppa, men at det kanskje ikke var så mange av 

anslagsdeltakerne som hadde erfaring fra tilsvarende prosjekter i by.  

 

Anslaget er datert 28. mars 2014. 

 

I anslaget ble P 50 kalkulert til 546 mill. kr. Forventet verdi var litt høyere med en 

kalkulert kostnad på 549 mill. kr.  Sikkerheten for at kostnaden vil ligge mellom 491 

mill. kr og 600 mill. kr, dvs. innenfor +/- 10 % av P 50, var 56 %. Kalkylen oppfylte ikke 

målet om 70 % sikkerhet.  

 

 
Figur 4 S-kurve fra Anslag 2014 

 

S-kurven forklarer sammenhengen mellom de ulike kostnadsrammene. I en kalkyle 

med 70 % sikkerhet for at kostnaden i intervallet pluss/minus 10 % fra P50, vil P85 

være P50 pluss 10 %. Det vil si at P85 i dette tilfellet skulle ha vært 600 mill. kr. Det 

gule feltet i figuren viser P50 pluss/minus 10 %. Fordi sikkerheten i dette anslaget er 

lavere enn 70 %, ligger P85 på 623 mill. kr, dvs. at avstanden mellom P50 og P85 er  

14 % ikke 10 %.   
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Anslaget ble kvalitetssikret og godkjent av regional kostnadsgruppe. I kvalitetssikringen 

ble byggherrekostnaden og kostnader til usikkerhetsfaktorer økt. Det ble også fastsatt 

kuttliste til 5 mill. kr. Ifølge kuttlista var det en mulighet til innsparing ved å kutte ut 

rundkjøringen ved Gimlevegen, dersom det skulle bli behov for å spare penger. 

Anslaget ble godkjent med en nøyaktighet på +/-  14 %.  

 

Vi har ikke funnet dokumentasjon som viser at anslaget er kvalitetssikret av 

Vegdirektoratet. 

 

Stortingsbehandlingen av Bypakke Grenland ble utsatt flere ganger, og ble ikke 

behandlet før i juni 2015. Det førte til at anslaget var mer enn ett år gammelt ved 

Stortingets behandling.  

 

3.1.5 Vurdering av usikkerhet 
Riktig vurdering av usikkerhet er sentralt for å få et presist anslag. I Anslaget fra 2014 

vurderte vegvesenet at de største bidragsyterne til prosjektets usikkerhet var 

fundamentering og konstruksjonsarbeider.  
 

Den største usikkerheten i prosjektet var knyttet til fundamentering av tunnelen. 

Jernbanelinjen gikk på den ene siden av tunnelen, og på den andre siden lå det 

boligblokker. Grunnforholdene var vanskelige, og setninger ville få store konsekvenser 

både for jernbane og bolighus. Vegvesenet valgte kontraheringsformen 

konkurransepreget dialog, for å redusere risikoen ved tunnelen.  

 

Ansatte i vegvesenets prosjektorganisasjon forteller at fokuset i dette prosjektet lå på 

byggingen av tunnelen. Det var den som ble ansett som vanskelig og risikofylt. Resten 

at prosjektet skulle bygges som «veg i dagen», noe som ble regnet som enkelt i 

forhold. Flere at de vi har snakket med mener at risikoen knyttet til resten av 

prosjektet ble undervurdert. Noen mener også at man undervurderte risikoen ved å 

bygge i by.  

 

3.1.6 KS2 og stortingsbehandling 
Stortingsproposisjonen om bompengefinansieringen var forutsatt behandlet og 

godkjent i Stortinget våren 2014. Grunnlag for KS2 og stortingsbehandling av Bypakke 

Grenland ble sendt inn i mars 2014. 
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Alle statlige prosjekter med en antatt kostnadsramme på over 750 mill. kr må 

gjennomgå en ekstern kvalitetssikring. Det er innført to slike kontrollpunkter, omtalt 

som KS1 og KS2. KS1 er kvalitetssikring av konseptvalg før beslutning i regjeringen om 

å starte forprosjekt. KS2 er kvalitetssikring av styringsunderlag samt kostnadsoverslag 

før eventuell investeringsbeslutning i Stortinget. Lilleelv-prosjektet er ikke stort nok til 

alene å utløse krav om ekstern kvalitetssikring. Men Bypakke Grenland samlet, der 

Lilleelv-prosjektet inngår, har en kostnadsramme på 2,7 milliard kroner, og måtte 

derfor gjennomgå kvalitetssikring. Kvalitetssikring av konseptvalg mm. (KS1) av 

Bypakke Grenland ble gjennomført i 2011. Kvalitetssikring av styringsgrunnlag og 

kostnadsoverslag (KS2) måtte gjennomføres før Stortinget kunne behandle 

proposisjonen om bompengefinansiering.  

 

Kvalitetssikringen av Bypakke Grenland pågikk i perioden mars 2014 til januar 2015, og 

ble gjennomført av Dovre Group og Transportøkonomisk institutt i felleskap.  Fordi 

ingen av prosjektene som inngår i bypakka hadde en beregnet kostnad som overstiger 

750 mill. kr, ble det ikke gjennomført noen vurdering av kostnads- og styringsrammer 

av enkelttiltakene. Det ble gjennomført en overordnet vurdering av kostnader og 

usikkerhet for pakken. Det fremgår at rapporten fra kvalitetssikringen at 

kostnadsestimatet for vegprosjektet på fv. 32 ikke er gjennomgått, men at prosjektet 

vurderes til å inneha stor kostnadsusikkerhet, slik at ytterligere kostnadsvekst ikke kan 

utelukkes.  

 

Stortinget behandlet Prop. 134 S Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 

i Telemark 18. juni 2015.  Stortinget godkjente at Bypakke Grenland kunne finansieres 

med bompenger. Samlet kostnadsramme for bypakka ble satt til 2,7 mrd. kr, og det ble 

vedtatt at bypakka skal finansieres med bompenger (1,38 mrd. kr), kommunale, 

fylkeskommunale og statlige midler.   

 

Kostnaden for Fv. 32 Gimleveien-Augestadveien blir i proposisjonen oppgitt til å være 

«om lag 570 mill. kr 2015-kr». Kostnadsrammen på om lag 570 mill. kr. er P50 fra 

2014-anslaget som er prisjustert fra 2014-kr til 2015-kr.  
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3.2 Budsjettbehandling 
 

3.2.1 Revisjonskriterier 
 

Krav til realistisk budsjettering 

Fylkestinget skal årlig vedta økonomiplan og årsbudsjett, jf. kommuneloven § § 44 og 

45. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste årene og gi en realistisk oversikt 

over sannsynlige inntekter og forventede utgifter planperioden. Årsbudsjettet utgjør 

første år i økonomiplanperioden. Kravet til realisme i anslaget for forventede inntekter 

og utgifter er strengere for årsbudsjettet enn for de andre årene i økonomiplan-

perioden. Fylkestinget må endre årsbudsjettet dersom de får melding om forhold som 

medfører at budsjettet ikke lenger er realistisk, jf. kommuneloven § 47. 

 

Det følger av vegloven § 9 og rammeavtalen mellom vegvesenet og fylkeskommunen, 

at vegvesenet må rette seg etter fylkeskommunens budsjettvedtak.  

 

Forsvarlig saksutredning 

Fylkesrådmannen har ansvar for at saker som skal legges fram for folkevalgte organ er 

forsvarlig utredet, jf. kommuneloven § 23 nr. 2. Det er ikke nærmere definert i 

kommuneloven § 23 hva som ligger i kravet om forsvarlig saksutredning. I 

forvaltningsavgjørelser kan man legge til grunn at utredningen skal fremskaffe 

opplysningene som er nødvendig for å få en riktig avgjørelse. Saksutredningen i saker 

til politisk behandling skal derfor gi den informasjonen som en politiker trenger for å 

kunne treffe et vedtak i samsvar med egne politiske verdier, og innenfor det rettslige 

og økonomiske handlingsrommet som foreligger. Ny kommunelov § 13-1 sier 

utredningen skal gi faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak.  

 

Porteføljestyring 

Bypakke Grenland porteføljestyres med årlig rullering av fireårige handlings-

programmer. Beslutningsprosessen skjer på følgende måte: 

 

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 statsbudsjettet i oktober. 

3. Telemark fylkeskommune og kommunene i Skien, Porsgrunn og Siljan fatter 

endelige vedtak om prioritering av fylkeskommunale midler i forbindelse med 

behandling av budsjettet.  
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Dersom det er behov for å endre prosjektrammene i handlingsprogrammet, skal det 

legges fram for kommunestyrene i bypakkekommunene og for fylkestinget. Politisk 

styringsgruppe har fått mandat til å foreta enkelte justeringer i prosjektene innenfor 

de rammene som er gitt i handlingsprogrammet. 

 

 

 

Dette gir følgende revisjonskriterier 
 

 Fylkestinget har ansvar for at årsbudsjettet er realistisk, og at økonomiplanen 

viser forventede utgifter. 

 Fylkesrådmannen har ansvaret for at saksutredninger til fylkestinget er 

forsvarlige. 

 Vegvesenet må følge fylkeskommunens vedtak og beslutninger.  

 

3.2.2 Handlingsprogram for Bypakke Grenland 
Kostnadsrammer for bypakkeprosjektene blir fastsatt av fylkeskommunen og 

bypakkekommunene og i handlingsprogrammet hvert år. Sammen med 

fylkeskommunens og bypakkekommunens budsjettvedtak, er dette programmet det 

sentrale styringsdokumentet for bypakka. Prosjektkontoret til Bystrategi Grenland 

utarbeider forslag til handlingsprogram. Forslaget til handlingsprogram behandles i 

administrativ koordineringsgruppe, og legges deretter fram for politisk styringsgruppe. 

Det er tett dialog mellom partene i bypakka om både tall og tekst.  

 

Tabellen under viser hvilke kostnadsrammer for Lilleelv-prosjektet som er vedtatt i 

handlingsprogrammet.  

 
Tabell 1 Handlingsprogram 2015-2018 

Total kostnadsramme 
Lilleelv-

prosjektet Snarveien 
Hovenga-

rundkjøring 

Handlingsprogram 2015-2018 (FTS 33/15) 566 1,4*   

Handlingsprogram revisjon 2016 (FTS 123/16) 583 14,3   

Handlingsprogram revisjon 2017 (FTS 136/17) 583 15 20 

Handlingsprogram 2019-2022 (FTS 114/18) 710 15 20 
*) Handlingsprogrammet viser ikke total kostnadsramme for Snarveien, bare antatt kostnad i 2016. 

 

I handlingsprogrammet som ble vedtatt av fylkestinget i 2015, er det presisert at de 

detaljerte kostnadene i prosjektet først vil bli kjent når anbudsprosessene er 

gjennomført.  
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I handlingsprogrammene som ble vedtatt i 2016 og 2017 blir oppgitt at 

kostnadsrammen for Lilleelv-prosjektet har en usikkerhet på +/- 10 %. 

Kostnadsrammen for Hovenga-rundkjøringene blir i samme handlingsprogram oppgitt 

å ha en usikkerhet på +/- 40 %. Kostnadsrammen for Snarveien blir omtalt som et 

«grovt anslag», dvs. at kostnadsrammen har betydelig usikkerhet. Kostnadsrammene 

og usikkerheten i kostnadsrammene blir ikke omtalt i saksutredningene til 

fylkestingsbehandlingen av handlingsprogrammet til.  

 

I handlingsprogrammet vedtatt i 2015 er kostnadsrammen satt til 566 mill.kr. Dette er 

det beløpet som lå til grunn for stortingsbehandlingen (om lag 570 mill.kr, dvs. P50 fra 

2014-anslaget, prisjustert til 2015-kr). I revisjonen av handlingsprogrammet i 2016 ble 

kostnadsrammen økt til 583 mill. kr. Det er en økning på 6 % fra kostnadsrammen fra 

2014 på 550 mill. kr (rundet opp). Fylkeskommunen mener at denne kostnadsrammen 

skulle inkludere prisstigning frem til prosjektet var ferdig.  

 

Vi har fått opplyst at reell prisstigning fra 2014 til 2018 er på 11,4 %.8  

 

Det er 583 mill. kr som i ettertid har blitt stående som vedtatt kostnadsramme for 

Lilleelv-prosjektet i handlingsprogrammet.  

 

Vegvesenet orienterte om at det var behov for «økt usikkerhetsavsetning» i 

rapporteringen for første tertial 2017. Dette blir konkretisert i brev til fylkeskommunen 

datert 17. oktober 2017, der det fremkommer at prosjektet kan bli 62 mill. kr dyrere, 

dvs. ende med en kostnad på 645 mill. kr. Dette innebar en økning på 11 % i forhold til 

kostnadsrammen på 583 mill. kr. Ifølge brevet fra vegvesenet er det betydelig 

usikkerhet i prosjektet. Brevet ligger som vedlegg til fylkestingsak 136/17 

Handlingsprogram 2015-2018. Det er redegjort for de nye kostnadsprognosene i 

handlingsprogrammet, men prognosene er ikke lagt inn som ny kostnadsramme. 

Fylkestinget vedtok at nødvendige justeringer i økonomiske rammer skulle innarbeides 

i handlingsprogrammet ved hovedrevisjonen i 2018. 

 

Til møte i styringsgruppa 20. april 2018 varsler vegvesenet om at en ny prognose viser 

en sluttkostnad på 710 mill. kr. I handlingsprogrammet vedtatt av fylkestinget i juni 

2018 er Lilleelv-prosjektet lagt inn med en kostnadsramme på 710 mill. kr.  

 

                                                      
8 Tall oppgitt av vegvesenet.  
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3.2.3 Budsjett for Telemark fylkeskommune 
Telemark fylkeskommune fastsetter årlig rammer for investeringer på fylkesveiene sitt 

årsbudsjett. I budsjettet blir det skilt mellom investeringer på fylkesveier utenom 

bypakka og investeringer i bypakka. Årsbudsjettet viser antatt forbruk på bypakke-

prosjektene i budsjettåret. Det vises til handlingsprogrammet for nærmere beskrivelse 

av prosjektene. Bortsett fra i 2015, blir handlingsprogram for bypakka og budsjett- og 

økonomiplan for fylkeskommunen behandlet i samme fylkestingsmøte.  

 

Telemark fylkeskommune har forpliktet seg til å investere 53 mill. kr årlig fram til 2025.  

 

Usikkerhet i kostnadsrammene til bypakkeprosjektene er ikke omtalt i 

budsjettdokumentene.  

 

3.2.4 Vegvesenets rammer 
Vegvesenet har egne rutiner for hvordan kostnadsrammer for prosjekt skal omtales og 

fastsettes. Her bruker man begrepene kostnadsramme og styringsramme. For KS2-

prosjekter er kostnadsrammen definert som P85 minus kuttliste, og styringsrammen er 

P50.  

 

Ifølge vegvesenets retningslinjer9 skal det etableres styrende dokumenter for alle 

prosjekter. Ett av disse dokumentene er Prosjektstyringsplanen (PSP), også kalt 

sentralt styringsdokument. Planen skal utarbeides ved oppstarten av prosjektperioden 

og skal redegjøre for hvordan oppgaven skal gjennomføres for å nå bestillers 

målsetninger i forhold til kvalitet, fremdrift og økonomi. Prosjektstyringsplanen skal 

oppjusteres når det skjer vesentlige endringer.  

 

Det er utarbeidet Prosjektstyringsplan for dette vegprosjektet. Kostnadsoverslag, 

budsjett og investeringsplan inngår i Prosjektstyringsplanen. Planen er oppjustert flere 

ganger. 

 

Prosjektstyringsplanen for byggefasen oppgir følgende rammer for prosjektet: 

 
Tabell 2 Kostnadsrammer i prosjektstyringsplanen 

Beskrivelse Mål i PSP 2015-2017 Hvem disponerer 

Kostnadsramme 651 mill. 2016-kr (P85-kuttliste) Telemark fylkeskommune 

Styringsramme 575 mill. 2016-kr (P50) Prosjekteier 

Prosjektleders styringsmål 566 mill. 2016-kr (P45) Prosjektleder 

                                                      
9 Håndbok R760 Styring av vegprosjekter 
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Prosjektleder sier at det kommer klart fram i prosjektsstyringsplanen at det er 

Telemark fylkeskommune som disponerer kostnadsrammen (P85). Prosjekteier10 

disponerer opp til P50, og prosjektleder disponerer opp til P45. P45 er den 

kostnadsrammen som det er 45 % sannsynlighet for ikke blir overskredet.  

 

Revidert ramme på 710 mill. kr ble innarbeidet i prosjektstyringsplanen i 2018.  

 

 

3.3 Revisors vurdering av utredning av kostnadsrammen 

Vegvesenets kostnadsanslag 
Vegvesenet har utarbeidet kostnadsoverslag i samsvar med egen Anslagsmetodikk. Vi 

har ikke sett dokumentert at Vegdirektoratet har godkjent anslaget. Det skulle de ha 

gjort ifølge vegvesenets egne retningslinjer. Anslaget er kvalitetssikret og godkjent at 

regionen. Anslaget er imidlertid godkjent med mindre nøyaktighet enn hva 

retningslinjene sier. I retningslinjene er det rom for å godkjenne anslag med mindre 

nøyaktighet, dersom det ikke er mulig eller vil kreve urimelig ressursbruk å beregne 

mer nøyaktige tall.   

 

Det er vanskelig å vurdere om usikkerheten i prosjektet er riktig vurdert og priset.  

Tunnelen hadde høy risiko, og det ble iverksatt tiltak for å redusere risikoen. Veien ble 

vurdert å ha liten risiko.   

 

Stortingsbehandlingen ble utsatt, og anslaget var derfor mer enn ett år gammelt 

sommeren 2015 da Stortinget behandlet stortingsproposisjonen om 

bompengefinansieringen. Utsettelsen av stortingsbehandlingen medførte også utsatt 

start for arbeidet med prosjektering og bygging. Det er grunn til å tro at et ferskere 

anslag, slik kravet er i vegvesenets interne rutiner, kunne ha gitt et mer oppdatert 

grunnlag for videre bruk i fylkeskommunens og de andre bypakkekommunenes 

budsjettarbeid. 

  

Realistisk budsjettering 
For å vurdere om fylkeskommunens budsjettbehandling har vært forsvarlig og 

realistisk, har vi vurdert informasjonen i handlingsprogram og budsjett under ett.  

 

                                                      
10 Avdelingsdirektør for Prosjektavdelingen i vegvesenet.  
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Kostnadsrammen som er lagt til grunn i handlingsprogram/budsjett vedtatt i 2015 og 

2016, er P50 fra anslaget fra 2014 justert for prisstigning. Som redegjort under punkt 

3.1.2 er P50 en kostnadsramme som vegvesenet har beregnet at det 50 % sjanse for at 

ikke blir overskredet.  Fylkeskommunens budsjetter skal være realistiske. Vi mener at 

det ikke er realistisk å vedta en investeringsramme som man har beregnet at det bare 

er 50 % sannsynlighet for at vil holde.  Særlig for et så stort prosjekt som dette burde 

man budsjettere med en kostnadsramme som det var større sannsynlighet for å holde.  

 

Vi vil i tillegg kommentere at prisstigningen fra 2014 til 2019 har vært høyere enn hva 

det ble tatt høyde for i handlingsprogrammet i 2016 og 2017, der kostnadsrammen ble 

justert til 583 mill. kr. Det innebærer at prisstigning kan forklare noe av 

kostnadsoverskridelsen.  

 

Forsvarlig saksutredning 
Ifølge handlingsprogrammet har kostnadsrammen på 583 mill. kr en usikkerhet på 

pluss/minus 10 %. Kostnadsrammen på 583 mill. kr er basert på P50 fra Anslaget. Det 

innebærer at det er 50 % sannsynlighet for at denne rammen blir overskredet. Vi 

mener at handlingsprogrammet framstiller usikkerheten i kostnadsrammen som 

mindre enn den er, og at det ikke fremkommer i handlingsprogram eller 

budsjettdokumenter hvor usikker kostnadsrammen for dette prosjektet egentlig var. 

En korrekt redegjørelse om usikkerheten burde inngått i handlingsprogram 

/budsjettdokumenter, slik at beslutningstakerne hadde hatt bedre grunnlag for å 

vurdere prosjektet.  

 

Vi mener at saksutredningene om kostnadsrammen til Lilleelv-prosjektet har vært 

mangelfulle ved at usikkerheten ved kostnadsrammen blir fremstilt som mindre enn 

den var. Vi mener saksutredningene ikke har vært forsvarlige.  

 

Vegvesenets kostnadsrammer – fylkeskommunens vedtak 
I fylkeskommunen er kostnadsrammen den økonomiske rammen som fylkestinget har 

vedtatt.  Fylkeskommunen vedtok P50 som kostnadsramme for Lilleelv-prosjektet. I 

vegvesenet omtales P50 som styringsrammen, dvs. den rammen vegvesenet 

disponerer, mens kostnadsrammen oppgis til P85, og disponeres av fylkeskommunen. I 

fylkeskommunen skilles det ikke mellom kostnadsramme og styringsramme i 

investeringsprosjekter. Begrepet P85 og en tallfesting av en slik sum er verken vurdert 

eller vedtatt av fylkestinget i Lilleelv-prosjektet. At vegvesenet oppgir P85 som 

kostnadsramme i sitt sentrale styringsdokument for dette prosjektet er etter vårt syn 

misvisende, og kan gi inntrykk av fylkeskommunen har avsatt en reserve, dersom 

vegvesenet ikke greier å holde styringsrammen.   
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For øvrig er det ikke kostnadstallene som vegvesenet bruker i sine styringsdokumenter 

gjenfinnbare i fylkestingets vedtak om kostnadsrammer, da de er omregnet på ulike 

måter, se tabellene 1 og 2.  
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4 Fylkeskommunens oppfølging 
 

Har fylkesrådmannen sikret at prosjektet er gjenstand for «betryggende 

kontroll»? 

 

4.1 Revisjonskriterier 
 

Betryggende kontroll 

Det følger av kommuneloven § 23 nr. 2 at fylkesrådmannen skal sørge for at 

administrasjonen drives i samsvar med lover og regler og at den er gjenstand for 

betryggende kontroll. Kravet til betryggende kontroll innebærer krav til 

internkontroll.11  

 

Internkontroll kan defineres som et formalisert kontrollsystem der kontrollaktiviteter 

utformes, gjennomføres og følges opp med basis i vurderinger av risiko for 

styringssvikt, feil og mangler i virksomhetens arbeidsprosesser.12 

 

Tre vilkår bør være tilstede for å ha betryggende kontroll:  

 

 Risikovurdering 

o Grunnlag for innretning av internkontrollen 

 Formalisering 

o Organisering, ansvar og roller 

o Dokumentasjon, rutiner og roller 

o Rapportering  

 Kontrollaktiviteter 

o Gjennom daglig og faglig virksomhet 

o Planlagte kontroller 

o Avvikshåndtering 

 

Kravet om internkontroll gjelder også for fylkeskommunens arbeid med fylkesvegene. 

 

 

                                                      
11 Ifølge Prop. 46 L Lov om kommuner og fylkeskommuner. 

12 Orden i eget hus. Rådmannens internkontroll.  
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Fylkeskommunens oppfølging av vegvesenet 
De tiltakene som fylkeskommunen har iverksatt for å følge opp vegvesenets arbeid 

med fylkesveiene er avtaler, styringsdialog og rapporteringskrav.  Styringsdialog og 

rapporteringskrav er regulert i rammeavtalen som ble inngått mellom 

fylkeskommunen og vegvesenet og den årlige leveranseavtalen.  

 

Ifølge rammeavtalen skal vegvesenet rapportere hver måned og hvert tertial i forhold 

til: 

 Grunnlag (rammer) 

 Status (ressursforbruk og resultatoppnåelse) 

 Prognose på forbruk for året (for investeringsprosjekter også samlet prognose 

for hvert prosjekt) 

 Avvik fra plan, forklaring, forslag til tiltak, konsekvensbeskrivelse 

 Vurderinger 

 Anbefalte prioriteringer og tiltak for videre framdrift og/eller neste periode, 

konsekvens av disse.  

 

Tertialrapporteringen skal følges opp med en tilbakemelding fra fylkeskommunen, 

med nødvendige avklaringer om oppfølging.  

 

Det skal holdes løpende oppfølgingsmøter mellom fylkeskommunen og vegvesenet. 

Vegvesenet skal varsle umiddelbart dersom: 

 

 avtalte leveranser ikke kan leveres, 

 det er forhold ved avtalte leveranser som gir uønskede effekter mhp. optimal 

ressursbruk, eller 

 det oppstår avvik i forhold til framdrift, kostnad eller kvalitet. 

 

I de årlige leveranseavtalene blir det avtalt en styringsdialogkalender som er tilpasset 

styrings- og beslutningsrytmen i fylkeskommunen og vegvesenet. 

 

I vedlegg13 til rammeavtalen som omhandler regulering av fullmaktsforhold mellom 

fylkeskommunen og vegvesenet, blir det fastsatt at vegvesenet skal orientere 

fylkeskommunen om alle forhold av prinsipiell karakter, samt saker av stor økonomisk 

betydning.  

 

                                                      
13 Vedlegg 2 til rammeavtale. Regulering av fullmaktsforhold mellom Telemark fylkeskommune og 

Statens vegvesen Region Sør iht. rammeavtalen pkt. 7.2.2. Versjon 8,9 og 10. 



29/19 Forvaltningsrevisjonsrapport - Fylkesveg 32 Gimlevegen -Augestadvegen  - 17/15264-36 Forvaltningsrevisjonsrapport - Fylkesveg 32 Gimlevegen -Augestadvegen  : TKR-rapport 700040 om fv 32 Gimlevegen-Augestadvegen - delrapport 1

Fv. 32 Gimlevegen - Augestadvegen – Telemark fylkeskommune  

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS  

 
 

31 

Regionvegkontoret plikter også omgående å varsle fylkeskommunen om alle 

tvistesaker av større betydning som har oppstått i tilknytning til det fylkeskommunale 

vegnettet, uaktet om disse gjelder spørsmål i eller utenfor kontraktsforhold og uaktet 

om saken er brakt inn for domstolsapparatet eller ikke. Varslingsplikten gjelder således 

bl.a. men ikke avgrenset til, både entreprisetvister, erstatningssaker, tvister i anledning 

anskaffelser og tvister som gjelder enkeltvedtak og andre avgjørelser etter vegloven.  

 

Kravet om betryggende kontroll ift. vegvesenet 
Det følger av kravet om betryggende kontroll at fylkeskommunens kontrolltiltak 

overfor vegvesenet bør være basert på en vurdering av risiko. Dersom risikoen øker, 

bør også kontrolltiltakene økes.  

 

Dette gir følgende revisjonskriterier: 

 Vegvesenet må rapportere til fylkeskommunen i samsvar med krav i 

rammeavtale/leveranseavtale. 

 Fylkeskommunen må følge opp vegvesenets arbeid med Lilleelv-prosjektet.  

 

 

4.2 Vegvesenets rapportering 
 

Det er to rapporteringsløp for informasjon fra vegvesenet til fylkeskommunen. Det ene 

går gjennom Vegavdeling Telemark og den ordinære styringsdialogen og det andre går 

gjennom bystrategiorganisasjonen.  

 

Vegavdeling Telemark rapporterer skriftlig på økonomi til fylkeskommunen hvert 

tertial. Vegavdelingen rapporterer på forbruk av budsjettet for drift og investering på 

fylkesvegnettet. Dette gjelder også Lilleelv-prosjektet. Budsjettavvik forklares eller 

kommenteres særskilt. Når det gjelder Lilleelv-prosjektet blir det ofte vist til egen 

rapport fra prosjektavdelingen i vegvesenet om dette prosjektet. Rapportene fra 

prosjektavdelingen har gått direkte til samferdselssjefen i fylkeskommunen, som 

opplyser at rapportene videresendes til kommunene. I tillegg har det til en viss grad 

vært skriftlig månedsrapportering på økonomi fra vegavdelingen fra oktober 2017. Før 

2017 ble månedsrapporteringen gitt muntlig.  

 

Prosjektavdelingen rapporterte skriftlig første gang i august 2014. Deretter hvert 

tertial fra andre tertial 2015.  
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4.2.1 Prosjektavdelingens rapportering 
Første skriftlige rapportering fra prosjektleder som vi har mottatt er rapportering per 

august 2014.  I denne rapporten gis det orientering bl.a. om kostnadsramme i nytt 

anslag, status i arbeidet med den konkurransepregede dialogen og om kontrakten med 

Multiconsult. Planlagt byggestart er høsten 2015, og antatt byggetid er to år. 

Prosjektleder poengterer at prosjektet er avhengig av at Stortinget behandler 

proposisjonen om Bypakke Grenland for å komme videre.  

 

Stortingsproposisjonen ble, som nevnt i punkt 3.1.6, først i behandlet i Stortinget i juni 

2015.  Prosjektleder begynner å rapportere tertialvis fra høsten 2015. I tertial-

rapportene rapporterer prosjektleder på framdrift og økonomi. I tillegg er det 

redegjort for status for entreprisene. Det er rapportert om utfordringer knyttet til 

prosjektering og gjennomføring av utførelsesentreprisen. Det er ikke rapportert om 

problemer knyttet gjennomføringen av totalentreprisen (tunnelen). Forhold knyttet til 

bemanning eller prosjektorganisasjon er ikke omtalt i tertialrapportene.  

 

Under viser vi et utdrag fra rapportene. Vi har konsentrert oss om hva som er sagt om 

kostnadsprognoser, framdrift og utfordringer i prosjektet. I perioden 2015 til 2018 har 

prosjektavdelingen rapportert følgende: 

 

2. tertial 2015 

Byggestart forutsettes januar 2016. Konkurransegrunnlaget for den delen av prosjektet 

som skal lyses ut som en utførelsesentreprise bearbeides fortsatt.  

 

Frist for ferdigstillelse av prosjektet er 1. juni 2018. 

 

1. tertial 2016 

Fysisk arbeid i «marka» startet i mars. Arbeidene med byggeplan og anbuds-

dokumenter for utførelsesentreprisen pågår. Entreprisen er forutsatt utlyst ca. 1. juni.  

 

Frist for ferdigstillelse er 1. juni 2018. 

 

2. tertial 2016 

Multiconsult leverte byggeplan og anbudsdokumenter for utførelsesentreprisen 15. 

desember 2015. Supplering, kvalitetssikring og oppretting har pågått fram til august. 

Entreprisen vil bli lyst ut 31. august 2016.  

 

Vegåpning er forutsatt i juni 2018. 
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1. tertial 2017 

Kontrakt om utførelsesentreprisen ble inngått flere måneder senere enn det som var 

planlagt. Prosjektet sliter fortsatt med mangelfullt og forsinket prosjekteringsgrunnlag 

fra Multiconsult14. I tillegg har det oppstått komplikasjoner med å ta bruk regulert 

område innenfor Lilleelv Parkerings område. Dette har gitt entreprenøren grunnlag for 

å komme med økonomiske krav.  

 

Basert på en gjennomgang av totaløkonomien av prosjektet er det behov for en økt 

usikkerhetsavsetning. Dette ble det orientert om i politisk styringsgruppe 28. april. Mer 

detaljert redegjørelse vil bli gitt i politisk styringsgruppe 16. juni.  

 

2. tertial 2017 

Arbeidene med utførelsesentreprisen startet opp i januar 2017. Det var plunder og 

heft i oppstartsfasen. Arbeidene med ledningsnettet er godt i gang, det samme er 

byggingen av Kammerherrebrua. Klargjøring for pelefundamentering av Lilleelvbrua 

går stort sett greit. Så langt synes entreprenøren å ligge an til en ferdigstillelse noen 

uker etter kontraktsmessig ferdigstillelse 1. juni 2018, men i tide til å kunne 

opprettholde tidspunktet for vegåpning som nå er satt til juli 2018.  

 

Nytt kostnadsoverslag i rapporteringen 2. tertial 2017 er satt til 651 mill. 2017-kr.  

 

Særskilt rapportering - 28.9.2017 

Oppdatert kostnadsprognose i den særskilte rapporteringen er 645 mill. kr i løpende 

kr. Økningen skyldes betydelig vanskeligere grunnforhold, feil og mangler i 

kontraktgrunnlag, samt ikke registrerte kabler og ledninger i grunnen. 

 

1. tertial 2018 

Prosjektets totaløkonomi er svært anstrengt. Ny øvre kostnadsramme for prosjektet er 

710 mill. kr.  

 

Vegen forventes åpnet i løpet av oktober 2018.  

 

2. tertial 2018 

Totalprognosen for prosjektet på 710 mill. kr opprettholdes.  

 

Vegen forventes åpnet i november, eller senest tidlig i desember.  

 

                                                      
14 Sladdet etter ønske fra vegvesenet, jf. høringsbrev. 
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I juni 2018 stilte politisk styringsgruppe krav om at vegvesenet skulle rapportere på 

prosjektet hver 14. dag.  Vi gjengir ikke innholdet i disse rapportene.  

 

4.2.2 Styringsdialog  
Det er faste samarbeidsmøter mellom fylkeskommunen og Vegavdeling Telemark, 

anslagsvis hver 14. dag.  Fra fylkeskommunen deltar samferdselssjef eller plansjef og 

rådgivere fra økonomi- og samferdselsavdelingene. Fra Vegavdeling Telemark deltar 

avdelingsdirektør, controller og ev. andre rådgivere og ledere fra vegavdelingen.  

 

Bypakkeprosjektene følges som hovedregel ikke opp i samarbeidsmøtene. Ifølge 

samferdselssjef er bypakkesaker av og til tema på samarbeidsmøtene. Dette gjelder 

saker om faglige spørsmål og organisering og lignende.  

 

I perioden fra 2015 til 2019 har det vært mellom 16 og 20 samarbeidsmøter i året.  

Det skrives referater fra samarbeidsmøtene. Det er orientert om pågående tvister 

relatert til Lilleelv-prosjektet i samarbeidsmøter i 2017 og 2018.  

 

Vegavdeling Telemark tok opp forholdet til bypakkeprosjektene i to saker i 2017 og 

2018. Følgende fremkommer av møtereferatene:  

 

Sak 67/17 – TFK sin rolle som vegeier inn i bypakka 

SVV utfordret TFK på bedre bevisstgjøring rundt vegeiers rolle ifht beslutninger, 

rolleavklaringer, prioriteringer. TFK har en mye tydeligere rolle som vegeier 

utenfor Grenland. Det ble fra TFK foreslått egne møter mellom TFK som vegeier 

og SVV som prosjekteier. I tillegg ble det reist spørsmål om bypakkesaker også 

bør tas inn i samarbeidsmøtene våre. TFK/SVV må vise klar felles holdning for 

felles interesser, samtidig som man må være forsiktig for ikke å ødelegge 

initiativ og framdrift i kommunene. Tema på samhandlingsmøte i Bypakke 

Grenland 23. ds.  

 

Sak 157/18 Fylkeskommunens deltakelse i bypakkeprosjektene 

SVV ønsket en oppklaring av TFK sin rolle og ansvarslinje i bypakkeprosjektene. 

Hverken bypakkekontoret, AK eller politisk styringsgruppe har noen form for 

fullmakt. Som ansvarlig for alle fagområdene skal økonomiske avvik rettes til 

Hildegunn. Konkrete saker kan tas opp i samarbeidsmøtene. Ønske fra Tore om 

å «drille» myndighetsdelen.  
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Ifølge avdelingsdirektør for Vegavdeling Telemark ble disse sakene tatt opp fordi 

vegavdelingen mener at bypakkeprosjektene som gjelder fylkesvei burde ha blitt fulgt 

opp i samarbeidsmøtene sammen med de andre fylkesvegprosjektene. Det hadde vært 

mer effektivt, og samtidig som det hadde klargjort fylkeskommunens vegeierrolle. Det 

har vært utydelig for vegavdelingen hvordan vegeierrollen ivaretas i 

bypakkeprosjektene: Blir vegeierrollen ivaretatt gjennom prosjektkontoret for 

bystrategi Grenland/administrativ koordineringsgruppe, eller blir den ivaretatt via den 

ordinære linjeorganisasjonen ved samferdselssjef/fylkesrådmann. Samferdselssjef er 

uenig i disse synspunktene. Samferdselssjefen mener at vegeierrollen er ivaretatt av 

fylkeskommunen, selv om rapportering og oppfølging har skjedd i møtene i 

administrativ koordineringsgruppe og politisk styringsgruppe. Hun mener at 

bypakkeprosjektene bør styres i forbindelse med møter i bypakkeorganisasjonen, slik 

at eventuelle konsekvenser og behov for porteføljestyring blir ivaretatt.    

 

4.2.3 Administrativ koordineringsgruppe 
Administrativ koordineringsgruppe har det operative ansvaret for koordinering og 

oppfølging av Bypakke Grenland fase 1.15 Samferdselssjefen i fylkeskommunen leder 

møtene på vegne av fylkesrådmannen. Rådmennene, eller representanter for 

rådmennene, fra bypakkekommunene deltar i gruppa. Hver representant i gruppa 

representerer sin rådmann. I tillegg til representantene for rådmennene i 

fylkeskommunen og de kommunene som finansierer bypakka, deltar representanter 

fra Vegavdeling Telemark, Jernbanedirektoratet og Fylkesmannen. Representanter fra 

Prosjektavdelingen i vegvesenet deltar ikke i gruppa, men prosjektleder er innkalt for å 

orientere i enkelte møter.  

 

I perioden 2015 til 2019 har administrativ koordineringsgruppe hatt fra ni til tolv møter 

i året. Det skrives referat fra møtene. Lilleelv-prosjektet er behandlet i følgende saker: 

 

20.8.15 

Status store vegprosjekt vegprosjekt i bypakka, herunder orientering om Lilleelv-

prosjektet.  

 

17.9.15 

Status store vegprosjekt vegprosjekt i bypakka, herunder orientering om Lilleelv-

prosjektet. Det rapporteres om at alt er i rute. 

 

                                                      
15 Jf. økonomiske rutiner for Bypakke Grenland fase 1 – samarbeidsavtale mellom SVV, TFK, Skien, 

Porsgrunn og Siljan kommune. Behandlet i administrativ koordineringsgruppe 7. mai 2015. 
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29.4.16 

Prosjektleder orienterer om Lilleelvprosjektet og Snarveien 

 

 

 

1.12.16 

Status store vegprosjekter. Prosjektleder orienterer om Lilleelvprosjektet. Det 

rapporteres om at det ikke er noen økonomiske reserver i prosjektet.   

 

9.6.17 

Status store vegprosjekt i Bypakke Grenland. Det orienteres om at det jobbes med et 

notat om status i Lilleelv-prosjektet.  

 

17.8.17 

Status Lilleelv-prosjektet skal orienteres nærmere om i politisk styringsgruppe.  

 

14.9.17 

Det orienteres om status i Lilleelvprosjektet, og om kutt som er gjennomført og kutt 

som er mulige.  

 

9.5.18 

Hvordan skal presseoppslag om nye kostnadsoverskridelser Lilleelvprosjektet 

behandles? 

 

16.8.18 

Ny prosjektleder orienterte status og prognose for utførelsesentreprisen i Lilleelv-

prosjektet. Det fremgår av orienteringen at økonomi prioriteres fremfor fremdrift, og 

at det vil bli forskyvning på åpning av vegen.   

 

18.10.18 

Prosjektleder og prosjekteier orienterer om status. Kostnader prioriteres foran tid 

innen rimelighetens grenser. Det er ingen endring når det gjelder prognosen for 

fremdrift, det blir offisiell åpning i desember.  

 

7.12.18 

Vegen er åpen for trafikk. 
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4.2.4 Politisk styringsgruppe 
Ifølge økonomirutinene for Bypakke Grenland16 har politisk styringsgruppe 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 sikre ansvarlig 

utførende nødvendige fullmakter og rammevilkår for å kunne gjennomføre 

prosjektene. I rutinene blir det poengtert at ansvaret for måloppnåelse og økonomi 

ligger på den vegeier som har ansvaret for gjennomføring av prosjektet.  

 

Politisk styringsgruppe består av representanter for fylkeskommunen og de 

kommunene som finansierer bypakka: fylkeordfører, ordførerene i 

bypakkekommunene, opposisjonsledere i bypakkekommunene. I tillegg deltar 

regionvegsjef og direktør fra Jernbaneverket.  

 

Politisk styringsgruppe hadde tre møter i 2015. Fra 2016 økte møte hyppigheten og det 

var ni –ti møter i året. Det skrives referat fra møtene. Lilleelv-prosjektet er omhandlet i 

følgende saker: 

 

28.4.17 

Det blir orientert om at fremdriften av de to store vegprosjektene er rute. Prosjekt fv. 

32 Gimlevegen-Augestadvegen kan få kostnadsoverskridelser, men vegvesenet jobber 

med dette. 

 

16.6.17 

Det blir orientert om at prosjekt fv. 32 Gimlevegen-Augestadvegen er i rute og at 

prosjektet skal være ferdig i juli 2018. Oppdatert prognose for kostnad.  

 

25.8.17 

Det blir orientert om fv. 32 Gimlevegen-Augestadvegen. Styringsgruppa ber om å få 

fremlagt mer konkret info, forslag til løsninger og reelle kuttmuligheter i prosjektet til 

neste møte.  

 

20.9.17 

Ny prognose for prosjekt fv. 32 Gimlevegen-Augestad på 645 mill.kr. Styringsgruppa 

konkluderte med at vegvesenet skulle utarbeide en redegjørelse med status, 

utfordringer og forslag til ulike løsninger og konsekvenser av disse.  

 

                                                      
16 Økonomiske rutiner for Bypakke Grenland fase 1 – samarbeidsavtale mellom SVV, TFK, Skien, 

Porsgrunn og Siljan kommune. Behandlet i administrativ koordineringsgruppe 7.5.15. Rutinene ble 

revidert i 2017 og i 2019. 
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20.10.17 

Styringsgruppa tok notat om status for prosjektet fv. 32 Gimlevegen-Augestadvegen til 

orientering. Justert kostnadsramme behandles i hovedrevisjonen av 

handlingsprogrammet i 2018. 

 

20.4.18 

Styringsgruppa blir orientert om ny kostnadsprognose på 710 mill. kr.  

 

16.5.18 

Vegvesenet orienterer om tiltak for styrke prosjektorganisasjonen. Tiltak som blir 

innført er bla.:  

- prosjektleder for utførelsesentreprisen 

- økte ressurser til geomatikk, VA og Veg 

- ny fullmaktstruktur.  

 

24.8.18 

Ny prosjektleder orienterer om status.  

 

 

4.3 Fylkeskommunens oppfølging  
Fylkeskommunen har ikke gjort noen generell vurdering av risiko knyttet til om 

vegvesenet gjennomfører og rapporterer vegprosjekter i samsvar med leveranse- og 

rammeavtale. Samferdselssjef opplyser at fylkeskommunen styrer vegvesenets arbeid 

ved hjelp av rammeavtalen, leveranseavtaler og mandater. Fylkeskommunen følger 

opp den årlige leveranseavtalen ved systematiske møter og rapportering. Vegvesenets 

tertialrapportering er grunnlag for fylkeskommunens egen tertialrapportering til 

politisk nivå. Vegvesenet skal rapportere avvik knyttet til framdrift, kostnad og kvalitet, 

og vegvesenet skal rapportere umiddelbart dersom det oppstår avvik mellom faste 

rapporteringstidspunkt.  

 

Samferdselssjef mener at risikoen i Lilleelv-prosjektet ble hensyntatt ved at 

gjennomføring av prosjektet ble lagt til Prosjektavdelingen i vegvesenet, og ikke til 

Vegavdeling Telemark som vanligvis gjennomfører vegprosjektene til fylkeskommunen. 

Prosjektavdelingen er den avdelingen som vanligvis har ansvaret for å gjennomføre 

store og kompliserte vegprosjekt i Region sør. Samferdselssjef opplyser at grunnen til 

at prosjektet rapporteres i administrativ koordineringsgruppe og politisk 

styringsgruppe, er at dette prosjektet krever enn annen oppfølging enn de vanlige 

fylkesvegprosjektene.  
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Fylkeskommunen ber ikke om mer opplysninger om prosjektet så lenge det blir 

rapportert at alt går etter planen, men mindre man ønsker å få en orientering om 

prosjektet. I Lilleelv-prosjektet ble man ikke orientert om at det kunne komme 

overskridelser før i møte i politisk styringsgruppe 28. april 2017. Samferdselssjef 

forteller at prosjektet ble fulgt tett både i politisk styringsgruppe og i administrativ 

koordineringsgruppe etter at det ble rapportert om overskridelser. Prosjekteier 

(avdelingsdirektør for Prosjektavdelingen i vegvesenet) møtte i flere møter, og fra juni 

2018 rapporterte vegvesenet hver 14. dag etter krav fra politisk styringsgruppe, jf. 

referat fra styringsgruppemøte 16. mai 2018. Samferdselssjef sier at disse rapportene 

ble fulgt opp både i administrativ koordineringsgruppe og politisk styringsgruppe, og at 

det har vært et nært samarbeid med vegvesenet v/prosjekteier fra sommeren 2018. 

 

Fylkeskommunen er orientert om at det er uenighet mellom vegvesenet og to 

leverandører.  Fylkesadvokaten følger saken om Lilleelv Parkering tett og holder 

samferdselssjefen orientert.  

 

4.4 Revisors vurdering av fylkeskommunens oppfølging 
 

Vegvesenets rapportering 
Vegvesenet har rapportert hvert tertial slik som rammeavtalen fastsetter. 

Rapportering om Lilleelv-prosjektet er gitt gjennom egne rapporter og gjennom de 

faste tertialrapportene fra Vegavdeling Telemark. Rapportene omtaler framdrift og 

kostnadsprognoser for prosjektet og avvik knyttet til kostnadsprognoser og framdrift.  

 

Vegvesenet har rapportert om avvik utenom de faste rapporteringstidspunktene. Etter 

hva vi kan se er slik rapportering gitt i møte i politisk styringsgruppe i april 2017 og 

2018. I begge tilfellene gjaldt avviket økte kostnadsprognoser. Ifølge ramme- og 

leveranseavtalen skal det rapporteres til fylkeskommunen. Rapportering i politisk 

styringsgruppe er ikke omtalt som alternativ.  

 

Fylkeskommunen har blitt informert om tvister/uenigheter relatert til Lilleelv-

prosjektet.   

 

Fylkeskommunens oppfølging 
Risikovurdering og tiltak 

Fylkeskommunen har ikke gjort generelle risikovurderinger knyttet til vegvesenets 

oppfyllelse av leveranseavtalen/gjennomføring av vegprosjekter.  Sams innebærer at 

vegvesenet har ansvaret for sikre forsvarlig organisering og levere arbeid av den 
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kvalitet som er bestemt, men fylkesrådmannen har likevel ansvar for å følge med på at 

fylkeskommunen får levert det som fylkeskommunen skal ha. 

 

Fylkeskommunen har vurdert at risikoen var høyere ved dette prosjektet, og at det var 

behov for koordinering med de andre bypakkekommunene. Prosjektet er derfor 

organisert og fulgt opp på en annen måte enn vanlige fylkeskommunale vegprosjekter.  

Prosjektet er også gjennomført av en avdeling i vegvesenet med større erfaring med 

store og kompliserte vegprosjekt, enn den som vanligvis gjennomfører 

fylkeskommunens vegprosjekter. Uvante samarbeidsparter og rapporteringslinjer kan 

imidlertid bidra til nye risikoelementer f.eks. knyttet til samhandlingen mellom 

vegvesenet og vegeier.   

 

Kontrolltiltakene ble økt etter at det ble varslet økte kostnadsprognoser i 2017 og 

2018. Vi har merket oss at det var politisk styringsgruppe som stilte krav om hyppigere 

rapportering, og ikke fylkeskommunen selv.   

 

Vurderingen av om fylkeskommunens oppfølgingstiltak har vært gode nok, henger 

nært sammen med informasjon om vegvesenets gjennomføring av prosjektet 

(problemstilling 2 i forvaltningsrevisjonen). Disse forholdene er ikke avklart ennå, og 

spørsmålet lar seg derfor ikke besvare på nåværende tidspunkt.  

 

 

Ansvar og roller 

Bypakkemøtene er en nødvendig arena for å koordinere porteføljestyringen av 

bypakkeprosjektene bl.a. for å håndtere konsekvenser av eventuelle overskridelser i 

enkeltprosjekter. Deltakerkommunene i bypakka må derfor få informasjon om 

framdrift og økonomi i de ulike vegprosjektene. Det kan derfor framstå som effektivt 

om all rapportering og oppfølging av vegprosjektene skjer i møtene i politisk og 

administrativ koordineringsgruppe. Etter vår vurdering er ikke bypakkeorganene 

egnede arenaer for å ivareta vegeiers ansvar for oppfølging av prosjekter. 

Administrativ koordineringsgruppe og politisk styringsgruppe skal sikre nødvendig 

samarbeid mellom bypakkekommunene om bypakkeprosjektene. Disse gruppene har 

ingen formell myndighet. Ansvaret for gjennomføring og oppfølging av det enkelte 

vegprosjekt ligger på vegeier. Å legge oppfølgingen av vegprosjekter i et organ som 

administrativ koordineringsgruppe, åpner for sammenblanding av roller og ansvar.  

Vi mener at rapporteringslinjene mellom vegvesenet og fylkeskommunen og 

fylkeskommunens vegeierrolle ville vært klarere, dersom rapporteringen om 

vegvesenets gjennomføring av fylkeskommunens vegprosjekt hadde fulgt vanlige 

rapporteringslinjer. 
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5 Konklusjon  
 

5.1 Konklusjon 
 

Denne forvaltningsrevisjonen skal avklare hva som er årsakene til kostnads-

overskridelsen i Lilleelv-prosjektet. Prosjektet ble vedtatt med en kostnadsramme på 

583 mill. kr og har nå en sluttprognose på 710 mill. kr. Det innebærer at det er et avvik 

mellom opprinnelig kostnadsramme og sluttprognose på 127 mill. kr.  

 

Er kostnadsrammen forsvarlig utredet og basert på realistiske kostnadsanslag? 

Anslaget som ligger til grunn for fylkestingets vedtak om kostnadsramme var usikkert.  

Ifølge beregningene var det bare 50 % sannsynlighet for at prosjektet ville holde seg 

innenfor den kostnadsrammen som ble vedtatt. Dette er en stor usikkerhet, og 

fylkeskommunens budsjetter skal være realistiske og vise forventet kostnad. Vi mener 

at kostnadsrammer med så stor usikkerhet ikke oppfyller kommunelovens krav om 

realistisk budsjettering.   

 

Ifølge kommuneloven skal at de saker som legges fram for folkevalgte organer være 

forsvarlig utredet. Saksutredninger må gi den informasjonen som en politiker trenger 

for å fatte riktige vedtak ut fra tilgjengelig handlingsrom og politisk ståsted. I denne 

saken mener vi at saksutredningene burde inneholdt tydelig og korrekt informasjon 

om usikkerheten i kostnadsrammen. Fylkeskommunens budsjettdokumenter omtaler 

ikke denne usikkerheten. Usikkerheten er omtalt i handlingsprogrammet for Bypakke 

Grenland, men usikkerheten blir der fremstilt som mindre enn hva den var beregnet 

til. Vi mener derfor at politikerne ikke har fått god nok informasjon om hvor usikre 

kostnadskalkylene for Lilleelv-prosjektet egentlig var. Vi mener derfor at 

fylkeskommunens saksutredninger for fylkestinget om kostnaden for Lilleelv-

prosjektet ikke tilfredsstiller kommunelovens krav om forsvarlig utredning.  

 

 

Har fylkesrådmannen sikret at prosjektet er gjenstand for «betryggende kontroll»? 

Sams vegadministrasjon innebærer at vegvesenet har ansvaret for å sikre forsvarlig 

organisering og levere arbeid av den kvalitet som er bestemt. Fylkesrådmannen har 

likevel ansvar for følge med på at fylkeskommunen får det som fylkeskommunen skal 

ha. Kravet om «betryggende kontroll» innebærer at fylkesrådmannen må iverksette 

oppfølgings- og kontrolltiltak tilpasset risikoen i prosjektet. Fylkeskommunen har fulgt 

opp prosjektet på en annen måte enn vanlige vegprosjekt. Dette er gjort fordi 
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fylkeskommunen mener at dette prosjektet har høyere risiko, og fordi det er behov for 

koordinere med de andre bypakkekommunene. Rent konkret innebærer det at 

prosjektet er gjennomført av en avdeling i vegvesenet med erfaring med 

store/kompliserte vegprosjekt og at prosjektet har blitt fulgt opp av fylkeskommunen i 

administrativ koordineringsgruppe, i stedet for gjennom den ordinære 

styringsdialogen som fylkeskommunen har med vegvesenet gjennom Sams.   

 

Vi mener at administrativ koordineringsgruppe ikke har vært godt egnet som arena for 

å ivareta vegeiers ansvar for oppfølging. Administrativ koordineringsgruppe skal 

primært sikre nødvendig samarbeid mellom bypakkekommunene om 

bypakkeprosjektene. Gruppen som sådan har ingen formell myndighet. Slike fora med 

eksterne deltakere vil normalt ikke legge til rette for god styringsdialog.  Å følge opp 

arbeidet gjennom møtene i administrativ koordineringsgruppe, kan ha tilslørt vegeiers 

rolle, og åpner for pulverisering av ansvar.  

 

Vurderingen av om fylkeskommunens oppfølgingstiltak har vært gode nok, henger 

nært sammen med informasjon om vegvesenets gjennomføring av prosjektet 

(problemstilling 2 i forvaltningsrevisjonen). Disse forholdene er ikke avklart ennå, og 

spørsmålet lar seg derfor ikke besvare på nåværende tidspunkt.  
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 Concept-rapport nr. 45: Kommunale investeringsprosjekter. Prosjektmodeller 

og krav til beslutningsunderlag. 2015 

 Samferdselsdepartementet: Kostnadsestimering av veg- og jernbaneprosjekter. 

11/16  

 KS: Rådmannens internkontroll. Hvordan få orden i eget hus? 
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Vedlegg 1: Høringsuttalelser 
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Vedlegg 2: Metode og kvalitetssikring 
Den praktiske gjennomføringen 
Forvaltningsrevisjonen startet opp ved oppstartbrev til Telemark fylkeskommune og 

Statens vegvesen 20. november 2018. Vi hadde oppstarts- og orienteringsmøte med 

vegvesenet 11. desember 2018.  

 

Datainnsamling og rapportskriving har foregått i perioden fra januar til juni 2019.   

Innsamling av data 
Denne forvaltningsrevisjonen er utarbeidet på bakgrunn av informasjon gitt i møter og 

intervjuer med ansatte i vegvesenet og Telemarks fylkeskommune. I tillegg har vi 

hentet informasjon fra dokumenter om prosjektet. Mesteparten av informasjonen som 

er brukt i forvaltningsrevisjonen er hentet fra vegvesenet.  

 

Vi har gjennomgått følgende dokumentasjon:  
 
Dokumenter fra Telemark fylkeskommune 

 

Fylkestingsaker: 

 FTS 99/14 Mål- og budsjettdokument 2015-2018 

 FTS 47/15 Budsjett- og økonomiplan 2016-2019 

 FTS 121/16 Budsjett- og økonomiplan 2017-2020 

 FTS 120/17 Budsjett- og økonomiplan 2018-2021 

 FTS 33/15 Handlingsprogram Bypakke Grenland 2015-2018 

 FTS 123/16 Handlingsprogram Bypakke Grenland 2015-2016, revisjon 2016 

 FTS 136/17 Handlingsprogram Bypakke Grenland 2015-2018, revisjon 2017 

 FTS 114/18 Handlingsprogram Bypakke Grenland 2018-2022 

 

Rapporter: 

 Tertialrapporter fra Vegavdeling Telemark fra 2015 til 2019 

 Rapporter/tertialrapporter fra Prosjektavdelingen i Statens vegvesen fra 2014 

til 2019 

 

Møtereferater: 

 Referater fra samarbeidsmøter mellom fylkeskommunen og Vegavdeling 

Telemark fra 2013 til 2019 

 Referater fra møter i administrativ koordineringsgruppe fra 2015 til 2019 

 Referater fra møter i politisk styringsgruppe fra 2014 til 2019 
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Dokumenter fra Statens vegvesen  

 

Kostnadsoverslag: 

 Kostnadsoverslag etter Anslagsmetoden 21. mars 2013 

 Kostnadsoverslag etter Anslagsmetoden 28. mars 2014 

 Kvalitetssikring av oppdatert kostnadsoverslag i regional kostnadsgruppe 23. 

september 2013 

 Kvalitetssikring av oppdatert kostnadsoverslag i regional kostnadsgruppe 2. 

april 2014 

 

Intervjuer og møter 
Vi har intervjuet og hatt møter med nåværende og tidligere ansatte i vegvesenet som 

har jobbet med prosjektet. Dette er:  

 

 Prosjektleder 

 Controller 

 Tidligere medlem i Regional kostnadsgruppe  

 Avdelingsdirektør Prosjektavdelingen 

 Regionvegsjef Statens vegvesen Region Sør 

 

Det er også innhentet noe informasjon på epost, og i noen tilfeller på telefon.   

 

I tillegg har vi innhentet informasjon fra avdelingsdirektør for Vegavdeling Telemark.  

 

I Telemark fylkeskommune har vi hatt møte med samferdselssjefen og 

økonomirådgiver. Det er innhentet informasjon fra leder av prosjektkontoret til 

Bystrategi Grenland på epost.  

 

Det er skrevet referat fra alle intervjuer som er godkjent av intervjuobjektene. I de 

fleste tilfellene er det brukt lydopptak under intervjuene.  

 

Ekstern bistand 
I denne forvaltningsrevisjonen har vi hatt ingeniørfaglig bistand fra Dr. ing. Berthe 

Dongmo-Engeland. Hun har avgitt erklæring om at hun er uavhengig, og at hun ikke 

har eller har hatt noen posisjoner som kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit til 

det oppdraget. 
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Pålitelighet og relevans 
Forvaltningsrevisjoner skal gjennomføres på en måte som sikrer at informasjonen i 

rapporten er relevant (gyldig) og pålitelig. Dataene som er samlet inn skal være 

relevante for problemstillingene, det vil si at vi skal undersøke de forholdene 

problemstillingene handler om. Datainnsamlingen skal også gjennomføres så nøyaktig 

som mulig, slik at innholdet er til å stole på (pålitelighet). Både relevans og pålitelighet 

vurderes i forbindelse med kvalitetssikringen av forvaltningsrevisjonen. 

 

Vi har gjennomført flere tiltak for å sikre at dataene er relevante og pålitelige. Det er 

utarbeidet intervjuguider, som både bidrar til at vi får spurt om det som er relevant for 

revisjonen og styrker påliteligheten ved at vi sikrer at det er de samme temaene som 

blir belyst av flere av dem vi snakker med. De som er intervjuet, har deltatt eller deltar 

i gjennomføringen av vegprosjektet.   

 

Vi har benyttet datatriangulering, dvs. at data er hentet fra flere kilder. Vi har fått 

informasjon fra flere ansatte og brukt ulike skriftlige kilder. Når det er samsvar mellom 

beskrivelser og data fra flere kilder, er dette et tegn på at dataene gir en riktig 

beskrivelse av det som undersøkes. Vi har også benyttet metodetriangulering, en 

kombinasjon av ulike metoder; intervju og dokumentgjennomgang. Når bildene vi 

finner ved bruk av de ulike metodene ligner hverandre, styrker det funnene vi har 

gjort. 

 

Vi har tatt hensyn til de muligheter og begrensninger som ligger i datagrunnlaget, både 

dokumentgjennomgangen, intervjuene. Vi mener derfor at de innsamlede dataene er i 

tilstrekkelig grad relevante og pålitelige som grunnlag for våre vurderinger og 

konklusjoner. 

 

Personopplysninger 
I forbindelse med denne forvaltningsrevisjonen har vi behandlet personopplysninger 

som navn og epostadresse til ansatte i fylkeskommunen og Statens vegvesen.  

 

Vårt rettslige grunnlag for å behandle personopplysninger er kommuneloven § 78, nr. 

6. 

 

Vi behandler personopplysninger slik det er beskrevet i vår personvernerklæring. 

Personvernerklæringen er tilgjengelig på vår nettside www.tekomrev.no.  
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God kommunal revisjonsskikk - kvalitetssikring 
Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres og rapporteres i samsvar med god kommunal 

revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, jf. forskrift om 

revisjon § 7. Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført i samsvar med RSK 001 

Standard for forvaltningsrevisjon17. 

RSK 001 krever at forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres. Kvalitetssikring skal sikre at 

undersøkelsen og rapporten har nødvendig faglig og metodisk kvalitet. Videre skal det 

sikres at det er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, revisjonskriterier, data, 

vurderinger og konklusjoner. 

  

Telemark kommunerevisjon IKS har utarbeidet et system for kvalitetskontroll som er i 

samsvar med den internasjonale standarden for kvalitetskontroll – ISQC 1 

Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og begrenset revisjon av 

regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester.  

Denne forvaltningsrevisjonen er kvalitetssikret i samsvar med vårt 

kvalitetskontrollsystem og i samsvar med kravene i RSK 001. 

  

                                                      
17 Gjeldende RSK 001 er fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds styre med virkning fra 1 februar 2011, 

og er gjeldende som god kommunal revisjonsskikk. Standarden bygger på norsk regelverk og internasjonale 

prinsipper og standarder, fastsett av International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) og 

Institute of Internal Auditors (IIA). 
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Vedlegg 3: Statens vegvesen Region Sør 
 
Figuren under viser organiseringen av Region Sør i Statens vegvesen. 

Prosjektavdelingen og Vegavdeling Telemark har begge vært prosjekteiere for Lilleelv-

prosjektet, begge her merket med rødt.  

 

 
Figur 5 Region Sør per januar 2019  
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Vedlegg 4: Bystrategi Grenland 
 

  

Bakgrunn for og organisering er det redegjort for i detalj i TKR-rapport nr. 750 017 

Bypakke Grenland fase 1. Vi gjentar bare hovedtrekkene her.  

 

Bystrategi Grenland består i dag av politisk styringsgruppe og administrativ 

koordineringsgruppe samt et eget prosjektkontor ansvar for gjennomføring av Bypakke 

Grenland). 

 
 

 
 
 
Figur 6 Bystrategi Grenland 

 

De to øverste blå boksene viser den politiske og administrative styringen av både 

Bystrategi Grenland og Bypakke Grenland. De lysegrønne boksene gjelder driften av 

bypakka, mens de mørkegrønne boksene gjelder driften av strategien.  
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Politisk styringsgruppe 
Politisk styringsgruppe består av ordførere og opposisjonsledere, samt regionale 

ledere fra Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet. Fylkesmannen har deltatt siden 

2017. Fylkesordføreren leder gruppas arbeid.  

 

Når det gjelder bypakkesaker har styringsgruppa det øverste ansvaret for å koordinere 

og følge opp den samlede porteføljen av prosjekter innenfor vedtatte mål og 

økonomiske rammer. Den har også ansvar for å drøfte aktuelle saker før fremleggelse i 

kommunens/fylkeskommunens politiske organer, og samordne politiske 

beslutningsprosesser med sikte på størst mulig enighet. Endelig beslutning ligger i 

kommunestyrer og fylkesting. 

 

Arbeidsgruppe/Administrativ koordineringsgruppe 
For å drifte arbeidet i Bystrategi Grenland, ble det opprettet en arbeidsgruppe. Gruppa 

endret navn til administrativ koordineringsgruppe etter vedtaket om å gjennomføre 

Bypakke Grenland i 2015. Gruppa består av regional- og samferdselssjef fra 

fylkeskommunen, kommunalsjefer fra Porsgrunn og Siljan og byutviklingssjefen fra 

Skien, samt Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet. Gruppa ledes av regional- og 

samferdselssjefen fra fylkeskommunen. 

 

Den administrative koordineringsgruppa har blant annet det operative ansvaret for 

koordinering og oppfølging av bypakkesakene. Gruppa har ansvar for å legge fram 

saker for styringsgruppa med forslag til vedtak/løsning, og ansvar for det faglige 

innholdet disse sakene.  

 

Sekretariat og prosjektkontor 
Avtalepartene i Bystrategi Grenland har opprettet et felles sekretariat. En person 

ansatt i Telemark fylkeskommune koordinerer sekretariatets oppgaver. Kontoret ledes 

av en prosjektleder og består av deltakere fra de tre kommunene, fylkeskommunen og 

Statens vegvesen.  

 

Kontoret har det daglige ansvaret for å koordinere og følge opp prosjektene som 

gjennomføres i regi av bypakka og belønningsordningen. Prosjektkontoret skal også 

sørge for felles rapporter om økonomi og måloppnåelse.  
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Leser du dokumentet elektronisk? 
 

For PC, android nettbrett eller Mac 

Dette er et PDF-dokument, som er lagt til rette for Adobe Acrobat Reader. Adobe 

Acrobat Reader gir pålitelig visning av PDF, og kan lastes ned gratis. 

 

Skal du finne noe raskt? 

Du kan se innholdsfortegnelsen til venstre på skjermen hvis du velger 

dette ikonet, som du kan klikke på til venstre i skjermen.  

Klikk på ønsket kapittel for å komme direkte dit i dokumentet.  

 

Du kan også søke etter ord i teksten. Tast Ctrl+F på PC, eller Cmd+F på Mac, og skriv 

inn ønsket ord i søkefeltet som dukker opp. 

 

 

Lese på iPad? 

På iPad kan du lese dokumentet i iBooks.  

Last ned rapporten fra e-posten, og åpne den i iBooks.  

 

 

 

 

Her kan du bla gjennom rapporten side for side, eller du kan 

hoppe til ønsket side ved å bruke sidevisning. Sidevisning velger du fra toppen av 

skjermen (feltet til venstre i ikonet). Det er også mulig å 

navigere fra innholdsfortegnelsen – det velger du også fra 

toppen av skjermen (feltet i midten av ikonet).  

 

 

 

Klikk her for å gå tilbake til forsiden. 
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Arkivsak-dok. 19/14529-1 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Telemark kontrollutval 29.08.2019 

 

 

 

   

 

 

Pengebruk i fylkeskommunale bongpengeselskap 

 

Forslag frå sekretariatet: 
Saken takast til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saka: 
NRK har gått gjennom rekneskapa til dei fem nye, regionale bomselskapa for dei siste tre åra. Funna viser 

at bilistanes bompengar har gått til mykje meir enn finansiering av veg. På bakgrunn av funna oppmoda 

samferdselsminister Jon Georg Dale fylkeskommunane til å få lagt føre rekneskapa, gå gjennom og 

stramme opp praksis.  

 

Telemark fylkeskommune er medeigar i bompengeselskapet Vegfinans AS. Med bakgrunn i funna til 

NRK har kontrollutvalsleiar bedt om å få ei orientering frå fylkesrådmann på om det er funn av slik 

pengebruk i Vegfinans AS sine rekneskap.  

 

 

Saksopplysningar: 
Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen er innkalla til kontrollutvalsmøte for å orientere i saka.  

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Artikkel NRK, 20.8.19, Kaller inn bompengeselskapene på teppet: Vil ha full gjennomgang av 

pengebruken 
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Arkivsak-dok. 18/02565-22 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Telemark kontrollutval 29.08.2019 

 

 

 

   

 

Oppfølging av selskapskontroll - Kragerø Fjordbåtselskap IKS 

 

Forslag frå sekretariatet: 
Kontrollutvalet tek Kragerø Fjordbåtselskap IKS sine retningslinjer for innkjøp etter reglane om 

offentlege anskaffingar til etterretning.  

 

Kontrollutvalet avsluttar oppfølginga av rapporten etter selskapskontroll av Kragerø Fjordbåtselskap IKS.  

 

Bakgrunn for saka: 
Kontrollutvalet i Telemark fylkeskommune handsama rapporten i møte 29.10.2018, sak 32/18 og 

Fylkestinget handsama rapporten i møte 5.12.2018, sak 125/18. Følgande vedtak blei fatta: 

 

Fylkestinget tar rapporten til orientering og ber Telemark fylkeskommune kommune sørge for å: 

- følge opp KS sin anbefaling om å påse at selskapsstyrene utarbeider etiske retningslinjer. 

- følge opp anbefalingen om å påse at selskapenes etiske retningslinjene blir jevnlig revidert. 

 

Fylkestinget ber selskapet sørge for å: 

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

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

samsvar med reglene, 

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

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

jevnlig, og 

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

gitt, og sikrer involvering av de ansatte. 

 

Fylkestinget ber om at rådmannen og styreleder i Kragerø Fjordbåtselskap IKS kommer tilbake til 

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

møte om hvordan vedtaket er fulgt opp. 

 

Styreleiar Lars Stärk frå Kragerø Fjordbåtselskap og Wenche Beate Rangnes Fougner, frå avdeling 

samferdsel og regional utvikling i fylkeskommunen, ga i møte 14.3.19 utvalet ei orientering om korleis 

anbefalingane var fylgt opp. Dei fleste etterspurte rutinane var på plass i mars, men Kragerø 

Fjordbåtselskap hadde enda ikkje klare selskapets retningslinjer for innkjøp etter reglane for offentlege 

anskaffingar. Kontrollutvalet fatte følgande vedtak i saka: 

 

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

og tek attendemeldinga til orientering.  
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Kontrollutvalet har i møte fått orientering om at alle tiltaka er oppfylt, unntatt retningslinjer for 

innkjøp. Kontrollutvalet ber om å få tilsendt retningslinjer for innkjøp etter reglane for offentlege 

anskaffingar når dei er vedteke av styret. 

 

Saksopplysningar: 
Dagleg leiar i Kragerø Fjordbåtselskap sendte over selskapets retningslinjer for innkjøp etter reglane om 

offentlege anskaffingar den 28.6.19. Dokumentet leggast fram for kontrollutvalet.   

 

 

Vurdering frå sekretariatet: 
Gjennom dei to oppfølgingssakane har kontrollutvalet fått skriftleg attendemelding frå fylkeskommunen 

og Kragerø Fjordbåtselskap som viser at dei har følgt opp vedtaket fatta i fylkestinget i Telemark 

fylkeskommune den 5.12.18. Sekretariatet tilrår derfor kontrollutvalet å avslutte saka.  

 

 

Vedlegg:  

- Kragerø Fjordbåtselskap IKS - Rutiner for anskaffelser 
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Arkivsak-dok. 19/11652-1 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Telemark kontrollutval 29.08.2019 

 

 

 

   

 

 

Overordna revisjonsstrategi for rekneskapsrevisjon 2019 - 

Telemark fylkeskommune 

 

Forslag frå sekretariatet: 
Overordna revisjonsstrategi for rekneskapsrevisjon i Telemark fylkeskommune 2019 takast til 

orientering. 

 

 

Bakgrunn for saka: 
Overordna revisjonsstrategi er dokumentet som viser den overordna planlegginga av 

rekneskapsrevisjonen i den enkelte kommune. Føremålet er å dokumentere at dei planlagde 

revisjonshandlingane er tilstrekkelige og effektive. Kontrollutvalet har eit ansvar for å påsjå at det 

gjennomførast revisjon i kommunen. Som eit ledd i å følgje opp dette orienterer oppdragsrevisor om 

strategien for revisjon for det enkelte revisjonsår. 

 

Saksopplysningar: 
Telemark kommunerevisjon IKS er valt som revisor for Telemark fylkeskommune og har avtale om å 

levere rekneskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon for Telemark fylkeskommune. Kommunens revisor 

skal følgje lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i revisjonsarbeidet. 

 

Overordna revisjonsstrategi 2019 er det overordna planleggingsdokumentet for gjennomføring av 

rekneskapsrevisjon for rekneskapsåret 2019. Strategien skal gje kontrollutvalet eit innblikk i kva 

fokusområde revisjonen har prioritert, kva som er årlege oppgåver og kva som er ekstraordinære 

oppgåver. 

 

Oppdragsrevisor Birgitte Holmberg vil gje ein fyldig gjennomgang av den overordna 

revisjonsstrategien for rekneskapsrevisjon i Telemark fylkeskommune for 2019 i møtet. 

 

Vurdering frå sekretariatet: 
Overordna revisjonsstrategi er revisjonens arbeidsdokument og skal bare takast til orientering av 

kontrollutvalet. Framlegging av revisjonsstrategien for utvalet er med på å sikre kontrollutvalet eit 

betre grunnlag for å ivareta sitt påsjåansvar ovanfor revisjonen. 

 

 

Vedlegg:  

- Overordna revisjonsstrategi for rekneskapsrevisjon 2019 – Telemark fylkeskommune 
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Overordnet revisjonsstrategi — revisjonsåret 2019 — Telemark fylkeskommune

Om Telemark kommunerevisjon IKS

Telemark kommunerevisjon IKS (TKR) er et av landets største interkommunale
revisjonsselskaper. Alle de 18 kommunene i Telemark og Larvik kommune i Vestfold
samt Telemark fylkeskommune er eiere av selskapet. Vi utfører revisjon og andre
tjenester for våre eiere og andre kommunale/fylkeskommunale aktører.

I tillegg til regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon for fylkeskommunen og
fylkeskommunale foretak avgir TKR mange ulike uttalel5er og attestasjoner for ulike
enheter i fylkeskommunen. Dette er uttalelser og attestasjoner som tilskudds-givere
krever for tildeling og utbetaling av ulike former for tilskudd. Vi utfører også rådgiving
av ulik art og revisor møter i politiske utvalg, slik som kontrollutvalget og fylkestinget.
Etter særskilt bestilling påtar TKR seg også å utarbeide plan for selskapskontroll og

utføre selskapskontroll knyttet til selskap der fylkeskommunen har eierinteresser.

Fra 2015 har vi inngått en avtale om faglig og administrativt samarbeid med de
interkommunale revisjonsordningene Buskerud kommunerevisjon IKS og Vestfold
kommunerevisjon. Det er vedtatt at Telemark kommunerevisjon IKS og Vestfold
kommunerevisjon blir slått sammen til Vestfold og Telemark Revisjon IKS fra 1.1.2020.

Du kan finne alle våre forvaltningsrapporter og annen informasjon på vårt nettsted
www.tekomrev.no.
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Overordnet revisjonsstrategi — revisjansåret 2019— Telemark fylkeskommune

i Innledning
Fylkeskommunens revisor skal følge lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i
revisjonsarbeidet.’

Revisjon av fylkeskommunen består av to hovedoppgaver; regnskapsrevisjon og
forvaltningsrevisjon. Telemark kommunerevisjon IKS (TKR) er valgt som revisor og har
avtale om å levere disse tjenestene for fylkeskommunen. Vi omtaler ikke
forvaltningsrevisjon i dette dokumentet, med mindre de utførte rapportene har
direkte betydning for arbeidet med regnskapsrevisjon.

Overordnet revisjonsstrategi er det overordnede planleggingsdokumentet for
gjennomføring av regnskapsrevisjon. Formålet med dokumentet er å gi
kontrollutvalget informasjon om de vurderingene og hensynene som revisor har lagt
vekt på i planleggingen av revisjonsarbeidet. Revisjonsstandarden “Planlegging av
revisjon av et regnskap ligger til grunn for dette dokumentet, som sammen med
rapportering gjennom året, skal være et grunnlag for å oppfylle kontrollutvalgets
tilsyns- og påseansvar.

Ved planlegging av revisjonsoppdraget skal revisor vurdere kontrollmiljøet i
fylkeskommunen. Det omfatter bl.a. vurdering av den administrative oppbygningen,
kompetansen, eventuelt skifte av nøkkelpersonell, omorganisering, sentral/desentral
regnskapsføring og endringer av økonomisystem mv. Vurdering av risiko og
vesentlighet er også en del av planleggingen. Alt dette har betydning for de ressursene
vi planlegger å bruke på revisjonen av oppdraget.

Regnskapsrevisjon og attestasjoner gjennomføres i løpet av revisjonsåret.

Årsoppgjørsrevisjonen starter når regnskapet er avlagt (frist 15. februar) og varer fram
til vi avgir revisjonsberetningen. Denne skal avgis så snart revisor er ferdig med
revisjon av årsregnskapet, senest 15. april.

I tillegg til oppgavene nevnt ovenfor, reviderer TKR også andre regnskaper med nær
tilknytning til fylkeskommunen. Dette er for eksempel regnskaper for interkommunale
selskaper og foreninger (VIGO, Konsesjonskraftstyret i Telemark, Telemark
interkommunale næringsfond mfl.). For revisjon av di5se regnskapene utarbeides det
egne revisjonsstrategier og —planer. For disse enhetene gjelder særskilte lover,
forskrifter og instrukser. Kontrollutvalget har ingen rolle i å følge opp revisjonen av
disse regnskapene.

Kommuneloven av 25.9.92, Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner av 15.6.04,
Internasjonale revisjonsstandarder (International standards on auditing — SA)

3
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Overordnet revisjonsstrategi — revisjonsåret 2019 —Telemark fylkeskommune

2 Regnskapsrevisjon
Formålet med regnskapsrevisjonen er å bekrefte at årsregnskapet er avgitt i samsvar
med lov, for5krift og god kommunal regnskapsskikk. Vår revisjon er utført i samsvar
med god kommunal revisjonsskikk, som bygger på internasjonale revisjonsstandarder.
Disse krever at vi etterlever etiske krav og utfører arbeidet på en måte som skal gi
betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

Revisors konklusjoner om årsregnskapet kommer fram i revisors beretning, hvor vi
uttaler oss om følgende fire temaer:

• årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og god kommunal
regnskapsskikk i Norge

• regnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at
budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett

• opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med
årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter

• registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger er i
samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Ved eventuelle vesentlige mangler ved ett eller flere av disse punktene vil dette
komme fram som merknader i revisjonsberetningen. Kontrollutvalget vil da få brev fra
revisor med nærmere bakgrunn for merknaden, et såkalt nummerert brev.

I tillegg til revisors beretning, utarbeider revisor årlig en rapport til kontrollutvalget.
Denne gir en oppsummering av revisjonsarbeidet for regnskapsåret. Revisor tar her
opp ulike forhold vi anser som viktige, men ikke er så alvorlige og vesentlige at de må
omtales i revisjonsberetningen. Eventuelle merknader gitt i revisjonsberetningen
utdypes også, da revisjonsberetningen er forholdsvis standardisert.

Revisor rapporterer også løpende til kontrollutvalget om revisjonsarbeidet gjennom
året. Dette gjøres muntlig i hvert kontrollutvalgsmøte. Hvis det er saker av mer alvorlig
karakter, vil rapporteringen være skriftlig.

Revisor må vurdere om informasjon og opplysninger vi har fått kan tyde på at det
foreligger misligheter. Gjennom sitt arbeid skal revisor bidra til å forebygge og til å
avdekke misligheter. Begrepet misligheter brukes oftest om tilsiktede handlinger. Det
er særlig to typer tilsiktede handlinger som er relevante for revisor; uredelig
regnskapsrapportering og underslag av eiendeler. Dersom revisor konstaterer
misligheter, skal det straks sendes en skriftlig foreløpig innberetning til
kontrollutvalget. Når forholdet er avklart, får kontrollutvalget endelig innberetning.
Fylkesrådmannen skal ha kopi av innberetningene.

4
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3 Risikovurdering
Risiko handler om:

- hva som kan gå galt,
- hvor sannsynlig er det at noe går galt og
- hva som er konsekvensen.

Revisor utfører risikoanalyser av fylkeskommunen for å kartlegge eventuelle områder

hvor det kan foreligge risiko som kan medføre vesentlige feil i regnskapet. Gjennom
risikoanalysene vurderes risiko på ulike områder, og resultatet av analysene avgjør
omfanget og valget av aktuelle revisjonshandlinger.

Den fylkeskommunale virksomheten må forholde seg til mange lover, forskrifter og
rundskriv. Regelverket er omfattende og det vil alltid være en viss risiko for at ikke alle

regler etterleves.

3.1 Fylkeskommunens økonomi
Telemark fylkeskommune har en stram, men ryddig økonomi. Prioriteringene som
fylkestinget vedtar i det årlige budsjettet er forankret i utfordringsnotat 2019-2022, et

strategisk styringsdokument som skisserer fylkeskommunens status og

hovedutfordringer, mål og satsningsområder for den kommende 4- års perioden.
Fylkeskommunen har 4 overordnede samfunnsmessige hovedmål: Befolkningsvekst,
flere arbeidsplasser, renere klima og gode levevilkår.

Hovedutfordringen i økonomiplanperioden er å tilpasse driftsbudsjettet til reduserte

rammer, som følge av store investeringer og økt lånegjeld, men også usikkerhet om

fremtidige inntekter. Dette gir press på netto driftsresultat, og det er derfor behov

for reduksjon i utgiftene. Prioriterte satsningsområder og endelige innsparings- og
omprioriteringstiltak er lagt fram i budsjett- og økonomiplanen for 2019-2022. Vi viser

til denne.

Fylkestinget har vedtatt følgende tallmessige mål for 2019:

• Netto driftsresultat på 2%

• Egenfinansiering på 55%, korrigert for bompengefinansierte investeringer
• Disposisjonsfond på 412 mill. kr, hvorav fond til fylkestingets disposisjon utgjør

114 mill. kr.

• Gjeldsgrad på 95,1%

Driftsbudsiettet:

Fylkeskommunen kan få mindre til drift i årene framover, som følge av økte
investeringer og usikre inntekter. Rammene for fylkeskommunens drift er avhengig av

nivået på rammetilskuddet fra staten og skatteinntektene. Skatt og rammetilskudd
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utgjør omlag 82% av driftsinntektene og er frie inntekter som fylkestinget selv kan
disponere. Driften er sårbar for nedgang i disse frie inntektene.

SSB forventer en lavere befolkningsvekst i Telemark enn i landet forøvrig. Dette betyr

en reduksjon i rammetilskuddet fra staten, selv om noe blir kompensert i form av
inntektsutjevning, på grunn av at Telemark er et skattesvakt fylke.

En reduksjon i driftsinntektene medfører at det må foretas reduksjoner på utgiftssiden.

Det er for 2019 budsjettert med en økning på 1,3% i driftsutgiftene i forhold til
opprinnelig budsjett for 2018 og en nedgang på 6,4% i forhold til regulert budsjett for

2018. Utfordringen er å tilpasse aktiviteten til de stadig reduserte driftsrammene og

det er derfor viktig med god budsjettdisiplin. En motivasjon for virksomhetene er
gevinst-realiseringsprosjektet. Dersom en virksomhet har et positivt budsjettavvik

(bedre enn 1%), får man beholde midlene og bruke disse på engangstiltak neste år.

Framtidige pensjonsforpliktelser er en usikkerhetsfaktor. Utgiftene til pensjon baserer

seg på anslag fra pensjonskassene. Mindre endringer i beregningsforutsetningene kan

gi store utslag i betalbar pensjon. Det er forventet en økning i betalbar pensjon.
Fylkeskommunen har over flere år bygd opp et pensjonsfond for å demme opp for
svingninger i premieavviket (forskjellen mellom betalt pensjonspremie og reell
pensjonskostnad). Pensjonsfondet tilsvarer nå premieavviket i balansen.

Finansutgiftene øker, som følge av økt investeringsaktivitet, hvor mye finansieres ved

låneopptak. Renter og avdrag belastes driften, som er sårbar for endringer i
rentenivået. Rentenivået har vært lavt lenge, men renteutgiftene budsjetteres høyt,
for å ta høyde for risiko i utvikling. Når det gjelder avdrag på lån, har fylkeskommunen

vedtatt å gå over fra en vektingsmodell til en såkalt forenklet modell. Dette er også et

krav i ny kommunelov fra 1.1.2020. Modellen gir økte avdrag i driftsregnskapet og gjør

at avdragene vil være mer i samsvar med kapitalslitet (avskrivningene).

En fylkeskommunes netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene bør over tid ligge

på 4%. Denne anbefalingen om sunn kommuneøkonomi kommer fra Teknisk

beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU). Anbefalingen

gjelder for fylkeskommunesektoren samlet, men gir likevel en indikasjon på hva som er

fornuftig for den enkelte fylkeskommune. Telemark fylkeskommune hadde i 2018 et

netto driftsresultat på 4,6 %, som var noe over dette nivået, og langt over

fylkeskommunens eget mål. Fylkeskommunens budsjetterte netto driftsresultat på 2%

for 2019 tilsier lite handlingsrom.

In veste rin gs b u ds i ettet:
Fylkeskommunen har vedtatt en investeringsstrategi for perioden 2018-2027.

Strategien gir føringer for de overordnede prioriteringene for investeringer i perioden

og for budsjett- og økonomiplanen for 2019-2022. Prosjektrammene vedtas av
fylkestinget og gjelder for hele prosjektets levetid, mens årsbudsjettet vedtas årlig.
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Fylkesrådmannen rapporterer til fylkestinget på framdriften på prosjektene hvert
tertial og ved årsrapporteringen.

Samlede investeringer for de neste 10årene er nærmere 3 milliarder kr. Strategien
legger vekt på å ta igjen etterslepet på fylkesvegene og renovering av bygg. Tiltak
knyttet til tunneloppgradering, samlokalisering av skoler og nytt fylkeshus er prioritert

i inneværende økonomiplanperiode. Samlede investeringer for 2019 utgjør omlag 760
millioner kr. De største enkeltinvesteringene i 2019 er knyttet til samlokalisering av

Porsgrunn vgs. og Bamble vgs. Bypakke Grenland har en samlet investeringsramme på
2,67 milliarder kr, hvorav fylkeskommunen skal bidra med 530 millioner kr over en 10-
års periode. Fylkeskommunen har forpliktet seg til en årlig egenandel i Bypakka på 53
millioner kr. Vi vil ha spesielt fokus på fylkeskommunens kostnadsoppfølging av de
ulike prosjektene i Bypakka, og viser til kontrollutvalgets vedtak om
forvaltningsrevisjon av Bypakka fase 1, der dette var en av problemstillingene.

Når det gjelder finansieringen av investeringene, er nye lån og bompenger er de

største finansieringskildene. Fylkeskommunen har et langsiktig mål om 50%
egenfinansiering. Egenfinansiering består av overføring fra driftsregnskapet, bruk av
fond, mva. kompensasjon og salg av eiendom. Budsjettert egenfinansiering for 2019 er
52%. Det er knyttet stor usikkerhet til salg av skolebygg. Markedet og
reguleringsmessige forhold vil kunne påvirke prisen. En økning i egenfinansieringen vil
slå positivt ut på finansutgiftene i driftsregnskapet, da det blir mindre behov for

lån eop ptak.

Gjeld, likviditet og fondsmidler:

Fylkeskommunens samlede gjeld pr. 31.12.2018 var omlag 2,4 milliarder kr. Lånegjeld
pr innbygger Øker og Telemark fylkeskommune har også en lånegjeld pr innbygger som
er høyere enn sammenlignbare fylker, jf. KOSTRA.

Netto lånegjeld pr innbygger (langsiktig gjeld korrigert for pensjon, utlån og ubrukte
lånemidler) har økt de siste årene. Telemark er blant fylkeskommunene i landet som
har høyest gjeldsnivå i forhold til driftsinntektene. Men driftsinntektene øker også, og
det er viktig å se disse tallene i sammenheng. KS mener at fylkeskommuner med netto
lånegjeld over 90% av driftsinntektene har lite handlingsrom. Netto lånegjeld for

Telemark fylkeskommune pr. 31.12.2018 var 87 %. Tilsvarende tall for 2017 var 79%.

Det vil i en slik situasjon være spesielt viktig for fylkeskommunen å ha fondsreserver.

De frie fondene har økt de siste årene, som følge av at avsetninger av mindreforbruk
og avsetning til pensjonsfond har vært større enn fondsbruken. Disposisjonstond i
prosent av driftsinntektene gir en indikasjon på hvilket handlingsrom en

fylkeskommune har. Ifølge KS bør en fylkeskommune ha et disposisjonsfond på mellom
5-10% av driftsinntektene for å ha et økonomisk handlingsrom. Fylkeskommunens
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disposisjonsfond utgjorde om lag 17% av driftsinntektene pr. 31.12.2018. Mange av
fondene er imidlertid allerede disponert gjennom politiske vedtak, blant annet
resultatfond for virksomhetene. Dersom vi kun tar hensyn til fondet som er til
fylkestingets disposisjon, var tallet 5%. Fylkeskommunens mål for 2019 er 8%.

Totalt sett vil risikoen knyttet til fylkeskommunens økonomi være hvis
fylkeskommunen har for høyt aktivitetsnivå i forhold til de rammene som er til
disposisjon, samt at det blir endringer i de eksterne faktorene som fylkeskommunen
selv ikke kan påvirke. Dersom rentenivået økes og netto premieavvik blir negativt, vil
det gå utover netto driftsresultat, som allerede er budsjettert lavere enn det som er
anbefalt.

På investeringssiden vil risikoen være at rapporteringen knyttet til de ulike prosjektene
ikke er fullstendig og presis nok, noe som kan innebære at det ikke foretas nødvendige
budsjettreguleringer der det er behov for dette.

32 Fylkeskommunens organisering
Fylkeskommunen har vært gjennom flere organisatoriske endringer de siste årene,
blant annet innenfor videregående opplæring og samferdsel. Den største
organisatoriske endringen står man overfor når Telemark fylkeskommune slår seg
sammen med Vestfold fylkeskommune 1.1.2020, og hvor også 5AMS
vegadministrasjon blir overført til den nye fylkeskommunen. Fellesnemnda og
fylkestinget har gjort viktige og nødvendige vedtak i denne prosessen og
prosjektleder/fylkesrådmann for den nye fylkeskommunen ansatt fra 1.8.2018.
Telemark kommunerevisjon 11<5 er valgt som revisor for fellesnemnda i perioden fram
til sammenslåingen. Det er vedtatt en prosjektplan for arbeidet og det er gjennomført
en kartlegging av administrativ organisering, systemer og bemanning i eksisterende
fylkeskommuner. De ansatte i Telemark fylkeskommune er i en omstillingsfase fram
mot sammenslåingen og arbeidssituasjonen er naturlig nok preget av dette.

Generelt er det risiko ved endret organisering. Både organisatoriske endringer
innenfor eksisterende organisasjon og fremtidig organisering innebærer endringer i
fullmakter og ansvarsforhold som må følges opp. Vi vil også ha spesielt fokus på
fylkeskommunens balanseposter dette siste året før fylkessammenslåingen.

3.3 Fylkeskommunens Økonomiske internkontroll
Revisor skal opparbeide seg en forståelse av den økonomiske internkontrollen i
fylkeskommunen. Ansvaret for internkontrollen er definert i kommuneloven og
omtales der som ‘betryggende kontroll’. Det innebærer at fylkeskommunen skal ha
dokumentert økonomisk internkontroll i form av formaliseringer, dokumenter og
rutiner som utarbeides, vedlikeholdes, kontrolleres og følges opp. Formålet er å sikre
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at fylkeskommunen har den ønskede utviklingen, at lover og regler overholdes, at det

er kvalitet og effektivitet i tjenestene og at fylkeskommunens omdømme og legitimitet

ikke svekkes.

Den interne kontrollen kan deles i følgende komponenter:

• Kontrollmiljøet

• Fylkeskommunens risikovurderingsprosess

• lnformasjonssystemet

• Kontrollaktiviteter

• Overvåking av kontroller

Revisor skal også være oppmerksom på muligheten for at korrupsjon og misligheter

kan oppstå i virksomheten, I våre samtaler med fylkeskommunens ledelse

understreker vi viktigheten av etiske retningslinjer, strategi for anskaffelser,
saksbehandlingsregler mv. og at disse er kjent og anvendes riktig av ansatte og

politikere. De etiske retningslinjene ble sist vedtatt av fylkestinget i 2017. Det vil bli
utarbeidet nye etiske retningslinjer for Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Fylkeskommunen har iverksatt en rekke tiltak de siste årene for å sikre betryggende
kontroll med virksomheten. Det er tatt i bruk et nytt styringssystem for kvalitets- og
internkontroll. Systemet inkluderer hendelsesbehandling, med mulighet for å melde

avvik, dokumentbibliotek og risikovurderingsmodul. Fylkeskommunen ønsker å utvikle

en avvikskultur og at terskelen for å melde avvik skal være lav. Fylkesrådmannens

ledergruppe har ansvaret for risikostyringen og internkontrollen.

Det er også gjennomført en innovativ anskaffelse av et helhetlig digitalt ledersystem,

blant annet for mål- og resultatstyring. Vi viser for øvrig til omtale av de ulike tiltakene

i årsrapporten for 2018.

Fylkestinget har vedtatt et økonomireglement og det er utarbeidet en

økonomihåndbok knyttet til dette reglementet. I løpet av året tester vi noen av

rutinene og kontrolltiltakene, for å se om disse fungerer slik de er beskrevet i
gjeldende reglement og rutiner. Vesentlige rutiner for vårt arbeid er knyttet til

økonomi- og regnskapsrapportering, finansrapportering, lønnsarbeid, innkjøp og
tilskuddsforvaltning. Fylkeskommunen har en sterk økonomi- og lønnsfunksjon, som i

stor grad fanger opp eventuelle vesentlige feil som måtte oppstå i regnskapet.

Innenfor finansforvaltningen har fylkeskommunen valgt trygge plasseringer med lav

risiko, jf. finansstrategien. Det er ingen langsiktige plasseringer. Det meste er plassert i

bank. Telemark fylkeskommune har valgt et forsiktighetsprinsipp på dette feltet.
Administrasjonen har god kompetanse på området og kvalitetetssikrer den
rapporteringen som kommer fra finansrådgiveren før rapportering til fylkestinget.
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Fylkesrådmannen rapporterer tertialvis til fylkestinget, i tillegg til årsrapporteringen.
Tertialrapporteringen skal inneholde avvik fra budsjett, med forslag til eventuelle
budsjettreguleringer, rapporterering på finansområdet og grad av måloppnåelse i
forhold til de målene som er satt. Vi ser en tydelig sammenheng mellom
utfordringsnotatet, budsjett- og økonomiplanen og årsrapporten. Det kan likevel være
en risiko for at det gjøres vedtak av økonomisk betydning som ikke fanges opp som en
budsjettregulering. Det kan også være risiko for at rapporteringen ikke følger kravet i
økonomireglementet og ikke er presis nok.

Telemark fylkeskommune er en stor innkjøper og bruker av varer og tjenester.
Offentlige innkjøp er regulert av lov om offentlige anskaffelser, et regelverk som er
omfattende og i stadig endring. Det er viktig at de ansatte har tilstrekkelig kunnskap
om hvilke regler som gjelder ved anskaffelser og at man forholder seg til de ulike
rammeavtalene som er inngått. Vi ser at det kan være risiko for brudd på dette
området, blant annet ved tjenestekjøp.

EØS-avtalen forbyr som hovedregel offentlig støtte til næringslivet, med en rekke
unntak. Det er viktig at fylkeskommunen har kunnskap om lovverket for offentlig

støtte og hvilke muligheter og begrensninger som finnes. Aktuelle områder i
fylkeskommunen der dette regelverket kan komme til anvendelse er innenfor
kursvirksomheten i de videregående skolene og innenfor tannhelse. Fylkeskommunen
har vedtatt enkelte retningslinjer på området.

Når det gjelder risiko for misligheter og korrupsjon, har fylkeskommunen de siste
årene hatt et samarbeid med blant annet Skatteetaten, Arbeidstilsynet og
Næringslivets hovedorganisasjon for å forebygge svart arbeid og sosial dumping. Vi
viser til omtale i årsrapporten for 2018.

Vårt hovedinntrykk er at det jobbes godt med tiltak for å sikre betryggende kontroll i
Telemark fylkeskommune, også i forhold til misligheter og korrupsjon.

3.4 Fylkeskommunale foretak mv.

3.4.1 Tetemarkskanalen FKF
Foretaket er opprettet i henhold til kommunelovens kapittel 11 og har et eget styre og
daglig leder. Fylkestinget er øverste organ og foretaket skal rapportere til fylkestinget
minst to ganger pr. år. Foretaket har i mange år hatt utrykt bekymring over at de
økonomiske rammene ikke har stått i forhold til de oppgavene som skal gjennomføres.
Overføringene fra Telemark fylkeskommune har økt de siste årene. Risikoen i
Telemarkskanalen FKF vil være at det er mangelfull oppfølging av budsjettet og at
økonomirapporteringen er upresis.
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3.4.2 Telemark utviklingsfond
Telemark utviklingsfond (TUF) forvalter offentlige midler med hjemmel i fondets

vedtekter. Fondets kapital og inntekter kommer fra Telemark fylkeskommunes

forvaltning av den fylkeskommunale konsesjonskraften, slik det er regulert i avtale om

disponering av konsesjonskraft mellom fylkeskommunen og åtte kommuner i
Telemark. Det går fram av fondets vedtekter at regnskapet skal revideres etter de
regler og retningslinjer som gjelder for revisjon av kommunale regnskaper.

Det er uttrykt bekymring for at fondet fremover blir drastisk redusert som følge av

fallende strømpriser og dermed fallende inntekter. Det er derfor vedtatt at

TUF/Telemark fylkeskommune må gå gjennom hvordan virkemiddelapparatet i

Telemark innrettes. Risikoen i TUF vil være at fondet ikke har gode nok rutiner knyttet

til utbetaling og bokføring av tilskudd.

4 Vurdering av vesentlighet
Revisor skal utføre arbeidet med sikte på å avdekke eventuelle vesentlige feil eller

mangler. Det følger av revisjonsstandardene at revisor ved utarbeidelse av den
overordnede revisjonsstrategien skal fastsette en vesentlighetsgrense for regnskapet

totalt sett.

Vesentlighetsbegrepet brukes av revisor både ved planlegging og utførelse av revisjon.

Begrepet er også sentralt når revisor skal ta stilling til hvordan vi skal håndtere

identifisert feilinformasjon. Vesentlighetsgrensen brukes når revisor skal konkludere

på de ulike avsnittene i revisjonsberetningen. I tilfeller hvor vi finner vesentlige feil får

det konsekvenser i form av ulike typer kommentarer i selve revisjonsberetningen, jf.
avsnitt 2.

I en normal (ren) revisjonsberetning rapporterer revisor at: årsregnskapet avgitt i
samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle

stillingen tilABCkommune per3l. desember 20X1, og avresultatetforregnskopsåret

som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal
regnskapsskikk i Norge.

Vesentlighetsgrensen for regnskapet totalt sett fastsettes med bakgrunn i

risikoanalysen, revisors profesjonelle skjønn og den generelle kunnskapen revisor har

om fylkeskommunen. Vi vurderer blant annet følgende momenter:

• Fylkeskommunens investeringsaktivitet

• Bemanningssituasjonen og kompetansen innenfor økonomiavdelingen

• Fylkeskommunens økonomi- og regnskapsrapportering

• Størrelsen på de fylkeskommunale virksomhetene

• Politikernes og medias oppmerksomhet rundt fylkeskommunens

økonomiske disposisjoner
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• Fylkeskommunens økonomi- og lønnssystem

• Oppfølging innenfor delegasjon og desentraliserte økonomiløsninger
• Skifte av nøkkelpersonell

• Fylkeskommunens interne regelverk

5 Revisjonspian
Med bakgrunn i risiko- og vesentlighetsvurderingene utarbeider revisor planer for

revisjonen av oppdraget. Revisjonsplanene angir de enkelte revisjonshandlingene som

revisor skal utføre. Detaljene i planene er revisjonens interne arbeidspapirer og skal

ikke behandles politisk. Vi gjengir likevel hovedpunktene i det vi skal se på i 2019.

5.1 Generelt

• Moms og momskompensasjon

Dette er et område som generelt kan innebære høy risiko. Revisor bruker
derfor mye tid til å følge opp dette, blant annet ved attestasjon av
terminoppgaver for momskompensasjon. Vi anser fylkeskommunens rutiner og

kontroller på området som gode og vi finner sjelden store feil.
Vi yter også bistand i forhold til ulike momsspørsmål, særlig knyttet til
vegprosjekter, hvor det er et komplisert regelverk. Deler av fylkeskommunens

drift kan være i konkurranse med andre aktører i et marked, for eksempel
innenfor tannhelse og kursvirksomhet på skolene. I så fall kan fylkeskommunen

miste fradraget for momskompensasjon, og det er derfor viktig å ha rutiner

som fanger opp når man eventuelt kommer i en konkurransesituasjon.

• Økonomi- og regnskapsrapportering

o Kontroll av budsjettoppfølging

o Kontroll av økonomi- og regnskapsrapportering fra Statens Vegvesen,

o Kontroll av finansrapportering

o Kontroll av balanseposter

5.2 Driftsregnskapet

• Test av ulike kontrolltiltak innenfor lønnsområdet

• Kontroll av tilskudd

• Kontroll av innkjøp

• Kontroll av pasientinntekter innenfor tannhelsetjenesten

• Kontroll av skillet mellom driftsutgifter og investeringsutgifter

• Observasjon av innkjøpt inventar og utstyr
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5.3 Investeringsregnskapet
• Kostnadskontroll og budsjettoppfølging av utvalgte prosjekter, med fokus på

store byggeprosjekter og vegprosjekter

• Kontroll av anskaffelser

• Observasjon av innkjøpt inventar og utstyr

5.4 Telemarkskanalen FKF
• Kontroll av økonomirapportering og budsjettoppfølging

• Kontroll av salgsinntekter

• Kontroll av innkjøp

5.5 Telemark Utviklingsfond
• Kontroll av økonomirapportering og budsjettoppfølging

• Kontroll av tilskudd

6 Avslutning
Den overordnede revisjonsstrategiens risiko- og vesentlighetsvurderinger bygger på en
foreløpig vurdering av bl.a. erfaring, historisk regnskapsmateriell og den interne
kontrollen som foreligger i fylkeskommunen.

Det videre arbeidet med regnskapsrevisjon kan avdekke forhold som kan medføre
endringer i revisjonsstrategien. Vesentlige endringer skal dokumenteres og
kontrollutvalget skal informeres om disse.

Skien, 13.8.2019
Telemark kommunerevisjon IKS

revisor
Birgitte Holmberg
oppdragsrevisor
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Arkivsak-dok. 19/00079-14 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Telemark kontrollutval 29.08.2019 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 29.8.19 

 

Forslag frå sekretariatet: 
Referatsakene takast til orientering. 

 

 

 

Saksopplysningar: 
Følgande blir lagt fram:  

- Sakspapir til møte i fellesnemda for Vestfold og Telemark fylkeskommune 20.8. 

- Reglement for kontrollutvalet i Vestfold og Telemark fylkeskommune 

- Møteplan hausten 2019 

- Opplæring av nytt kontrollutval, 11.9 på Fylkeshuset i Tønsberg, eller 20.9 på Bø hotell 

 

 
 

Vedlegg:  

- Sakspapir Fellesnemda 20.8. 

- Delegering av myndighet frå fylkestinget til kontrollutvalget 
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Reglement for delegering av myndighet fra fylkestinget til 

kontrollutvalget 

Reglementet er utarbeidet etter lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner kap. 23 

om kontrollutvalgets virksomhet og forskrift (xxxx) fastsatt av Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet XXXX  

§ 1 virkeområde 

Fylkestinget velger selv et kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på deres vegne.  

§ 2 Valg og sammensetning   

Fylkestinget velger 7 medlemmer med varamedlemmer til kontrollutvalg i Vestfold og Telemark 

fylkeskommune. 

Det velges minst 3 medlemmer med varamedlemmer blant fylkestingets medlemmer. 

Fylkestinget velger kontrollutvalgets leder og nestleder med hvert sitt varamedlem. 

Leder og flertallet av kontrollutvalgets medlemmer med varamedlemmer skal ikke være fra 

fylkesordførers parti eller gruppering.  

Utelukket fra valg er personer som er omfattet av oppregningen i kommuneloven § 23-1 tredje ledd. 

§ 3 Ansvar og myndighet  

Kontrollutvalgets ansvar og myndighet følger av kommuneloven § 23-2. Kontrollutvalget skal påse at:   

a) Fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte 

b) Det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende 

bestemmelser og vedtak 

c) Det utføres forvaltningsrevisjon av fylkeskommunens virksomhet, og av selskaper 

fylkeskommunen har eierinteresser i 

d) Det føres kontroll med forvaltningen av fylkeskommunens eierinteresser i selskaper m.v 

(eierskapskontroll) 

e) Vedtak fylkestinget treffer ved behandling av revisjonsrapporter blir fulgt opp 

Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at 

fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal gjennomføres: 

a) Forvaltningsrevisjon 

b) Eierskapskontroll 

Fylkestinget vedtar plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Fylkestinget kan delegere til 

kontrollutvalget å gjøre endringer i planene.  

Kontrollutvalget skal rapportere sitt arbeid til fylkestinget. 

Kontrollutvalget kan når det ansees påkrevd innhente ekstern bistand innenfor en kostnadsramme 

på 1 million kroner. 
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§ 3 Uttalelse om årsregnskapet 

Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet til fylkestinget før årsregnskapet vedtas. Kopi av 

uttalelsen skal være fylkesutvalget i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet 

avgir innstilling om årsregnskap til fylkestinget.  

§ 4 Oppfølging av revisjonsmerknader 

Kontrollutvalget skal påse at de forhold som revisor påpeker vedrørende årsregnskapet, blir fulgt 

opp. Kontrollutvalget skal gi rapport til fylkestinget om hvordan fylkestingets merknader er blitt fulgt 

opp.  

§ 5 Innhenting av opplysninger  

Kontrollutvalget kan kreve at fylkeskommunen legger frem enhver opplysning, redegjørelse eller 

dokument som utvalget finner nødvendig for å utføre sine oppgaver. Kontrollutvalget kan foreta 

undersøkelser det mener er nødvendige. Taushetsplikt er ikke til hinder for å gjennomføre 

kontrolltiltakene.  

Kontrollutvalget kan kreve de opplysningene som er nødvendige for å gjennomføre sin kontroll fra  

a) interkommunale selskaper etter IKS-loven 
b) interkommunale politiske råd 
c) kommunale oppgavefellesskap 
d) aksjeselskap der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner,  

fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier alle aksjer. 
Opplysningene etter første ledd kan kreves fra virksomhetens daglige leder, styret og den valgte 
revisoren for selskapet. 

Kontrollutvalget kan foreta undersøkelser i virksomheten hvis det er nødvendig. 

Kommunestyret og fylkestinget kan fastsette regler om kontrollutvalgets kontroll med 
forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper som er nevnt i første ledd, 
og om hvilke dokumenter mv. som skal sendes til kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget skal varsles om møter i generalforsamling, representantskap og tilsvarende 
organer og har rett til å være til stede i disse møtene. 

Kontrollutvalgets innsynsrett og rett til å foreta undersøkelser etter første og andre ledd gjelder 
på tilsvarende måte overfor andre virksomheter som utfører oppgaver på vegne av kommunen eller 
fylkeskommunen. Innsynet og undersøkelsene skal imidlertid bare omfatte det som er nødvendig for 
å undersøke om kontrakten blir oppfylt. 

§ 6 Saksbehandlingsregler 

Behandling av sak i fylkestinget 

I saker som skal oversendes fylkestinget har fylkesrådmannen rett til å uttale seg før kontrollutvalget 

behandler saken. Kontrollutvalget må oversende saken til behandling i fylkestinget etter de frister 

som til enhver tid er gjeldende for administrasjonen i fylkeskommunen. 
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Kontrollutvalgets leder har møte- og talerett i fylkestinget når utvalgets sak behandles. 

Kontrollutvalgets leder kan la ett av de andre medlemmene i utvalget utøve denne retten på sine 

vegne. 

Møte i kontrollutvalget 

For kontrollutvalgets møter gjelder meroffentlighet 

Fylkesordfører og oppdragsansvarlige revisor(er) skal innkalles til møte i kontrollutvalget. 

Fylkesordfører har møte- og talerett i kontrollutvalget. 

Innkalling og saksliste 

Kommunelovens regler om innkalling og saksliste til møter i folkevalgte organer § 11-3 gjelder for 

kontrollutvalget. 

 

§ 7 Sekretariatsbistand 

Fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget får sekretariatsbistand som tilfredsstiller utvalgets 

behov. 

Sekretariatet skal være uavhengig fylkeskommunens administrasjon og til den som utfører 

revisjonsoppgaver for fylkeskommunen 

Sekretariatsfunksjonen er direkte underordnet kontrollutvalget. Den som utøver 

sekretariatsoppgaver for kontrollutvalget skal følge de retningslinjer og pålegg utvalget gir. 

Fylkesrådmannen har ingen instruksjonsmyndighet overfor sekretariatet.  
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Møteprotokoll  
 

Fellesnemnda 
 

Dato: 20.08.2019 kl. 12:15 

Sted: Fylkeshuset i Tønsberg, Møterom Skiringssal, Svend Foyns gate 9, 
Tønsberg 

Arkivsak: 19/00008 

  
Tilstede:  Rune Hogsnes (H), Sven Tore Løkslid (Ap), Tone Berge Hansen (Ap), 

Jørund A. Ruud (Ap), Maja Foss Five (Ap), Arve Høiberg (Ap), 
Liselotte Aune Lee (Ap), Karl Einar Haslestad (Ap), Trude Viola 
Antonsen (Ap), Truls Vasvik (Ap), Ole Henrik Augestad (Ap), Hans 
Edvard Askjer (KrF), Knut Duesund (KrF), Hans Hilding Hønsvall 
(KrF), Charlotte Therkelsen Sætersdal (Rødt), Nell Gaalaas-Hansen 
(Sv), Gry Anette Rekanes Amundsen (Frp), Ellen Eriksen (Frp), Frode 
G. Hestnes (Frp), Knut Morten Johansen (Frp), Edvard Mæland (H), 
Elisabeth Aspaas Runsjø (H), Jan Erik Nærsnes (H), Liv Margit Karto 
(H), Erik Holmelin (H), Renate Sølversen (H), Terje Riis-Johansen 
(Sp), Beate Marie Dahl Eide (Sp), Kathrine Kleveland (Sp), Olav 
Kasland (V), Kåre Pettersen (V), Ron Bruinvis (Miljøpartiet De 
Grønne) 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Vidar Stang (Ap) for Ådne Tobias Salomonsen Naper (SV), Kathrine 
Sætre Evensen (H) for Gunn Marit Helgesen (H) 

  
Forfall:  Ådne Tobias Salomonsen Naper (SV),  

Gunn Marit Helgesen (H) 
  
Andre: Prosjektleder Jan Sivert Jøsendal, fylkesdirektør for økonomi, 

styring og eierskap Rune Hjertaas 
  
Merknader til 
innkallingen: 

Møteinnkallingen ble godkjent uten merknader 

  
Godkjenning av 
sakslisten: 

Sakslisten ble godkjent uten merknader 

  
Godkjenning av 
møteprotokoll: 

Møteprotokoll fra fellesnemndas møte den 25.06.19 ble godkjent 
med følgende merknad: 
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I sak 75/19 Mål og strategier i videregående skole falt følgende 
forslag fremmet av Elisabeth Aspaas Rundsjø ut av tidligere utsendt 
protokoll: 
Tillegg til prosjektleders innstilling: 
"Fellesnemda gir sin tilslutning til hovedmålsettinger og 
strategiområde for opplæringssektoren i Vestfold og Telemark 
fylkeskommune slik de fremstilles i saken, med unntak for digital 
kompetanse som skilles ut som eget felles strategiområde." 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

  
Møteleder: Leder av fellesnemnda Rune Hogsnes 
  
Protokollfører: Utvalgssekretær Iren Hagen 
  

 
Møtet ble satt med 33 medlemmer tilstede.  
Fra oppstart av behandling av sak 82/19 var 34 medlemmer tilstede. 
 
Orienteringer:  
- Orientering om status for det administrative arbeidet ved prosjektrådmann Jan Sivert 
Jøsendal  
- Orientering om nye oppgaver knyttet til regionreformen og mulig finansiering ved 
fylkesdirektør for økonomi, styring og eierskap Rune Hjertaas 
- Orientering om ansvarsfordeling mellom nytt fylkesting og gamle fylkesting ved 
fylkesdirektør for økonomi, styring og eierskap Rune Hjertaas 
 
Til å undertegne protokollen ble følgende valgt:  
Ellen Eriksen (FrP) og Hans Edvard Askjer (KrF) 
 
 

Sakskart  Side 

Referatsaker 

13/19 19/00008-46 Møteinnkalling Fellesnemnda 20.08.2019 4 

14/19 19/00008-42 Protokoll Fellesnemnda 25.06.2019 4 

Saker til behandling 
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82/19 19/00008-45 
Orientering om status for arbeidet i temakomite 
kompetanse 1 og temakomite 
politisk organisering ved komitelederne 

5 

83/19 19/00072-9 
Å utvikle nye Vestfold og Telemark. Kunnskap, tiltak og 
partnerskap 

6 

84/19 19/00256-1 
Å utvikle nye Vestfold og Telemark. Regionalt 
planstrategiarbeid 

8 

85/19 19/00261-1 
Forlengelse av tilskuddsordningene «Partnerskap for 
folkehelse» og «Trygge lokalsamfunn» ut 2020. 

10 

86/19 19/00017-3 
Oppfølgning av rapport fra Temakomite for eierskap 
datert 27.11.2018, vedtatt i Fellesnemda 29.1.2019 sak 
nr. 10/19 

11 

87/19 19/00154-1 Kollektivtilbud mellom Sande og Svelvik 12 

88/19 19/00147-6 Kjøp av AS Torggaten 18 13 

89/19 19/00008-44 Eventuelt - fellesnemnda 20.08.19 15 

    

 
 
 Tønsberg  , 20.08.2019 
 
 
Rune Hogsnes 
Leder av fellesnemnda 
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Referatsaker 

Saknr Arkivsak Tittel 
13/19 19/00008-46 Møteinnkalling Fellesnemnda 20.08.2019 

 

14/19 19/00008-42 Protokoll Fellesnemnda 25.06.2019 
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Saker til behandling 

82/19 Orientering om status for arbeidet i temakomite 
kompetanse 1 og temakomite 
politisk organisering ved komitelederne 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Fellesnemnda 20.08.2019 82/19 

 
 

Innstilling fra leder av fellesnemnda 
 

Saken tas til orientering 
 
 

Møtebehandling 
 
Leder for temakomité kompetanse 1 Lasse Berntzen (H) ga en orientering om status for 
arbeidet i komitéen. 
 
Leder for temakomité politisk organisering Frode G. Hestnes ga en orientering om status for 
arbeidet i komitéen. 
 
Arve Høiberg (Ap) ga en orientering om status for arbeidet med nytt fylkesordførerkjede. 
 
 
Votering 
 
Innstilling fra leder av fellesnemnda ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak  
 
Saken tas til orientering 
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83/19 Å utvikle nye Vestfold og Telemark. Kunnskap, tiltak og partnerskap 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Fellesnemnda 20.08.2019 83/19 

 
 

Innstilling fra prosjektleder 
 

 
1. Fellesnemnda tar Ditt og mitt Vestfold og Telemark – et kunnskapsbilde i utvikling til 

orientering. 
2. Fellesnemnda anbefaler to særlig viktig områder i regionen som krever prioritering 

og forpliktende samhandling:  
a. Verdiskaping gjennom grønn omstilling  
b. Samhandling for å løse komplekse samfunnsutfordringer 

3. Fellesnemnda anbefaler nytt fylkesting å opprette partnerskapet Bærekraftige 
Vestfold og Telemark med tilhørende tematiske nettverk. 
 

 
 

Møtebehandling 
 
Ron Bruinvis (MDG) fremmet følgende forslag: 
Prosjektledelsen bes om redigere kapittelet om Areal-, by- og tettstedsutvikling i Ditt og mitt 
Vestfold og Telemark. Hensikten skal være å legge betydelig mer vekt på artsmangfoldet, tap 
av dette og mulige tiltak mot dette. 
 
 
Votering 
 
Porsjektleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag fremmet av Ron Bruinvis (MDG) ble vedtatt med 22 stemmer ( Ap, SV, Rødt, KrF, 
MDG, SP, V) mot 12 stemmer (H, FrP) 
 
Vedtak  
1. Fellesnemnda tar Ditt og mitt Vestfold og Telemark – et kunnskapsbilde i utvikling til 

orientering. 
2. Fellesnemnda anbefaler to særlig viktig områder i regionen som krever prioritering og 

forpliktende samhandling:  
a. Verdiskaping gjennom grønn omstilling  
b. Samhandling for å løse komplekse samfunnsutfordringer 
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3. Fellesnemnda anbefaler nytt fylkesting å opprette partnerskapet Bærekraftige Vestfold 
og Telemark med tilhørende tematiske nettverk 

 
Prosjektledelsen bes om redigere kapittelet om Areal-, by- og tettstedsutvikling i Ditt og mitt 
Vestfold og Telemark. Hensikten skal være å legge betydelig mer vekt på artsmangfoldet, tap 
av dette og mulige tiltak mot dette 
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84/19 Å utvikle nye Vestfold og Telemark. Regionalt planstrategiarbeid 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Fellesnemnda 20.08.2019 84/19 

 
 

Innstilling fra prosjektleder: 
 

 
1. Fellesnemnda ber prosjektleder legge fram sak om formell oppstart av regional 

planstrategiprosess for nytt fylkesting 

2. Fellesnemnda anbefaler det nye fylkestinget å gjennomføre en helhetlig 

planrevisjon basert på følgende prinsipper:  

- sikre en god balanse mellom planutvikling og gjennomføringskraft  

- regionens satsingsområder skal gjenspeiles i planstrategien  

- det skal være forsvarlig balanse mellom planambisjoner og økonomisk 

handlingsevne  

- eksisterende planers status mht til geografisk avgrensning og tidsmessig 

varighet må avklares  

3. FNs bærekraftsmål innføres som styrende prinsipp for regional planutvikling i 

Vestfold og Telemark fylkeskommune i tråd med nasjonale forventninger. 

 
 

Møtebehandling 
 
 
Votering 
 
Prosjektleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak  
 
1. Fellesnemnda ber prosjektleder legge fram sak om formell oppstart av regional 

planstrategiprosess for nytt fylkesting 

2. Fellesnemnda anbefaler det nye fylkestinget å gjennomføre en helhetlig planrevisjon 

basert på følgende prinsipper:  

- sikre en god balanse mellom planutvikling og gjennomføringskraft  

- regionens satsingsområder skal gjenspeiles i planstrategien  

- det skal være forsvarlig balanse mellom planambisjoner og økonomisk 

handlingsevne  



33/19 Referatsaker 29.8.19 - 19/00079-14 Referatsaker 29.8.19 : Protokoll Fellesnemnda 20.08.2019

 9  

- eksisterende planers status mht til geografisk avgrensning og tidsmessig varighet 

må avklares  

3. FNs bærekraftsmål innføres som styrende prinsipp for regional planutvikling i Vestfold og 

Telemark fylkeskommune i tråd med nasjonale forventninger. 
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85/19 Forlengelse av tilskuddsordningene «Partnerskap for folkehelse» og 
«Trygge lokalsamfunn» ut 2020. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Fellesnemnda 20.08.2019 85/19 

2 Fellesnemnda 20.08.2019  

 
 

Innstilling fra prosjektleder 
 
 

1. Tilskuddsordningene «Partnerskap for folkehelse» og «Trygge lokalsamfunn» 

forlenges ut 2020 for de nåværende Vestfoldkommunene.  

2. Det igangsettes et arbeid for å tilpasse og utvide tilskuddsordningene «Partnerskap 

for folkehelse» og «Trygge lokalsamfunn» for alle kommunene i Vestfold og Telemark 

fylkeskommune fra 2021.  
 
 
 

Møtebehandling 
 
 
Votering 
 
Prosjektleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak  
 
 

1. Tilskuddsordningene «Partnerskap for folkehelse» og «Trygge lokalsamfunn» forlenges 

ut 2020 for de nåværende Vestfoldkommunene.  

2. Det igangsettes et arbeid for å tilpasse og utvide tilskuddsordningene «Partnerskap for 

folkehelse» og «Trygge lokalsamfunn» for alle kommunene i Vestfold og Telemark 

fylkeskommune fra 2021.  
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86/19 Oppfølgning av rapport fra Temakomite for eierskap datert 
27.11.2018, vedtatt i Fellesnemda 29.1.2019 sak nr. 10/19 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Fellesnemnda 20.08.2019 86/19 

 
 

Innstilling fra prosjektleder 
 

Fellesnemnda tar statusoppdateringen til orientering 
 
 

Møtebehandling 
 
 
Votering 
 
Prosjektleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak  
 
Fellesnemnda tar statusoppdateringen til orientering 
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87/19 Kollektivtilbud mellom Sande og Svelvik 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Fellesnemnda 20.08.2019 87/19 

 
 

Innstilling fra prosjektleder 
 

1. Fellesnemnda tar saken til orientering. 

2. Prosjektleder legger frem en endelig anbefaling av en eventuell styrking av 

kollektivtilbudet mellom Sande og Svelvik ved fremleggelse av budsjett- og 

økonomiplan for 2020-2023. 

 
 

Møtebehandling 
 
 
Votering 
 
Prosjektleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak  
 
1. Fellesnemnda tar saken til orientering. 

2. Prosjektleder legger frem en endelig anbefaling av en eventuell styrking av 

kollektivtilbudet mellom Sande og Svelvik ved fremleggelse av budsjett- og økonomiplan 

for 2020-2023. 

 
 
 
 
  



33/19 Referatsaker 29.8.19 - 19/00079-14 Referatsaker 29.8.19 : Protokoll Fellesnemnda 20.08.2019

 13  

 

88/19 Kjøp av AS Torggaten 18 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Partssammensatt utvalg 20.08.2019 27/19 

2 Fellesnemnda 20.08.2019 88/19 

 
 

Innstilling fra prosjektleder 
 

1. Fellesnemnda godkjenner kjøp av eiendommen Torggaten 18 med overtagelse 1. 
januar 2020, til en verdi av 290 millioner kroner.  

2. Fellesnemnda for Vestfold og Telemark fylkeskommune vedtar at fylkeskommunen 
kjøper aksjene i AS Torggaten 18 og at selskapet videreføres som et single-purpose 
eiendomsselskap. Kjøpet av aksjene finansieres ved opptak av langsiktig lån.  

3. Fellesnemnda bevilger 30 mill kroner til tilpasning av lokalene. Dette finansieres med 
låneopptak.  

4. Ved overtagelse av aksjeselskapet oppnevnes et nytt styre. 
 
 

Møtebehandling 
 
Sven Tore Løkslid (Ap) fremmet tillegg i  uttalelse fra PSU: 
4. Ved overtagelse av aksjeselskapet oppnevnes et nytt styre. Egnet eierform vil vurderes 
senere. 
5. I hele prosessen skal det være god brukermedvirkning. Lokale tillitsvalgte og 
vernetjenesten skal involveres i kartlegging av ansattes behov og romprogrammering i nytt 
bygg. Romprogrammering sammen med kartlegging vil vise nødvendig arealbehov.  
 
Votering 
 
Prosjektleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag fremmet av Sven Tore Løkslid (Ap) til tillegg til prosjektleders forslag punkt 4 og nytt 
punkt 5 ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
 
1. Fellesnemnda godkjenner kjøp av eiendommen Torggaten 18 med overtagelse 1. 

januar 2020, til en verdi av 290 millioner kroner.  
2. Fellesnemnda for Vestfold og Telemark fylkeskommune vedtar at fylkeskommunen 

kjøper aksjene i AS Torggaten 18 og at selskapet videreføres som et single-purpose 
eiendomsselskap. Kjøpet av aksjene finansieres ved opptak av langsiktig lån.  
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3. Fellesnemnda bevilger 30 mill kroner til tilpasning av lokalene. Dette finansieres med 
låneopptak.  

4. Ved overtagelse av aksjeselskapet oppnevnes et nytt styre. Egnet eierform vil 
vurderes senere.  

5. I hele prosessen skal det være god brukermedvirkning. Lokale tillitsvalgte og 
vernetjenesten skal involveres i kartlegging av ansattes behov og romprogrammering 
i nytt bygg. Romprogrammering sammen med kartlegging vil vise nødvendig 
arealbehov 
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89/19 Eventuelt - fellesnemnda 20.08.19 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Fellesnemnda 20.08.2019 89/19 

 
 

Innstilling fra prosjektleder 
 

Ingen forslag til vedtak 
 
 

Møtebehandling 
 
Kathrine Kleveland (Sp) ble innvilget permisjon. 
Saken ble behandlet med 33 medlemmer tilstede. 
 
Leder av fellesnemnda Rune Hogsnes tok opp med fellesnemnda spørsmålet om endring av 
tidligere vedtatt antall medlemmer av fylkesutvalget og fremmet følgende forslag: 
Antall medlemmer av fylkesutvalget endres fra 13 til 17 medlemmer for bedre å ivareta en 
representativ sammensetning. 
 
Votering 
 
Forslaget ble vedtatt ikke realitetsbehandlet med 18 stemmer (Ap, 1 FrP, Rødt, V, SP) 
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Møteinnkalling 
 

Fellesnemnda 
 
 
Forfall meldes til Iren.Hagen@vtfk.no 
 
Orienteringer: 

- Prosjektleders statusorientering 
- Orientering om nye oppgaver knyttet til regionreformen og mulig finansiering 
- Orientering om ansvarsfordeling mellom nytt fylkesting og gamle fylkesting 

 
Det er mulighet for gruppemøter fra kl 10:15 
 
Det er lunsj i kantina fra kl 11.30 

 
 

Sakskart  Side 

Referatsaker 

13/19 19/00008-42 Protokoll Fellesnemnda 25.06.2019 3 

Saker til behandling 

82/19 19/00008-45 
Orientering om status for arbeidet i temakomite 
kompetanse 1 og temakomite 
politisk organisering ved komitelederne 

4 

83/19 19/00072-9 
Å utvikle nye Vestfold og Telemark. Kunnskap, tiltak 
og partnerskap 

5 

84/19 19/00256-1 
Å utvikle nye Vestfold og Telemark. Regionalt 
planstrategiarbeid 

10 

Dato: 20.08.2019 kl. 12:15  
Sted: Fylkeshuset i Tønsberg, Møterom Skiringssal, 

Svend Foyns gate 9, Tønsberg 
 

Arkivsak: 19/00008  
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85/19 19/00261-1 
Forlengelse av tilskuddsordningene «Partnerskap 
for folkehelse» og «Trygge lokalsamfunn» ut 2020. 

14 

86/19 19/00017-3 
Oppfølgning av rapport fra Temakomite for eierskap 
datert 27.11.2018, vedtatt i Fellesnemda 29.1.2019 
sak nr. 10/19 

18 

87/19 19/00154-1 Kollektivtilbud mellom Sande og Svelvik 24 

88/19 19/00147-6 Kjøp av AS Torggaten 18 29 

89/19 19/00008-44 Eventuelt - fellesnemnda 20.08.19 39 

    

 
Eventuelle tilleggssaker blir lagt ut på www.vtfylke.no og på Ipad. 
 
 
 Tønsberg/Skien , 08.08.2019 
 
 
Rune Hogsnes 
Leder av fellesnemnda 
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13/19 19/00008-42 Protokoll Fellesnemnda 25.06.2019
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Saker til behandling 

82/19 Orientering om status for arbeidet i temakomite 
kompetanse 1 og temakomite 
politisk organisering ved komitelederne 
 
Arkivsak-dok. 19/00008-45 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler Iren Cecilie Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Fellesnemnda 20.08.2019 82/19 

 
 

Innstilling fra leder av fellesnemnda 
Saken tas til orientering 
 
 
Orientering fra temakomité Kompetanse1 ved komitéleder Lasse Berntzen 
 
Orientering fra temakomité Politisk organisering ved komitéleder Frode G. Hestnes 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg 
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83/19 Å utvikle nye Vestfold og Telemark. Kunnskap, tiltak og partnerskap 
 
Arkivsak-dok. 19/00072-9 
Arkivkode.  121  
Saksbehandler Otto Christian Dahl 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Fellesnemnda 20.08.2019 83/19 

 
 

Innstilling fra prosjektleder 
 

1. Fellesnemnda tar Ditt og mitt Vestfold og Telemark – et kunnskapsbilde i utvikling til 
orientering. 

2. Fellesnemnda anbefaler to særlig viktig områder i regionen som krever prioritering 
og forpliktende samhandling:  

a. Verdiskaping gjennom grønn omstilling  
b. Samhandling for å løse komplekse samfunnsutfordringer 

3. Fellesnemnda anbefaler nytt fylkesting å opprette partnerskapet Bærekraftige 
Vestfold og Telemark med tilhørende tematiske nettverk. 
 

 

Bakgrunn for saken 
Fellesnemnda besluttet i sak 5/18 å starte en strategiprosess med sikte på å få utarbeidet et 
overordnet strategidokument. Et foreløpig utkast ble presentert for fellesnemda i sak 27/18, 
innspill fra politisk verksted ble lagt fram i sak 39/18 og forslag til justert strategiprosess 
kom i sak 47/18. I sak 16/19 ble et helhetlig dokument lagt fram for fellesnemnda, som 
vedtok å ta Ditt og mitt Vestfold og Telemark til orientering. Det har i etterkant av vedtaket 
vært gjennomført en omfattende innspillsrunde med tilbakemeldinger fra en rekke 
kommuner og andre samfunnsaktører i regionen. En oppdatert versjon av Ditt og mitt 
Vestfold og Telemark legges med dette fram til politisk behandling.  
 

Saksopplysninger 
Ditt og mitt Vestfold og Telemark – et kunnskapsbilde i utvikling presenterer sentrale 
utviklingstrekk, utfordringer og muligheter i Vestfold og Telemark. Det har ikke tidligere 
vært utarbeidet et dokument som viser utviklingstrekk, utfordringer og muligheter for 
Vestfold og Telemark samlet. FNs bærekraftsmål er verdens arbeidsplan for en bærekraftig 
utvikling, og ligger til grunn for vektleggingen av to særlig viktige områder i regionen som 
krever prioritering og felles samhandling:  

1. Verdiskaping gjennom grønn omstilling 
2. Samhandling for å løse komplekse samfunnsutfordringer.  
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I etterkant av fellesnemndas behandling i sak 16/19 ble Ditt og mitt Vestfold og Telemark – et 
kunnskapsbilde i utvikling bearbeidet før fylkesordførerne sendte ut invitasjon om å komme 
med innspill til en rekke samfunnsaktører i regionen. Det ble oppfordret til politisk 
behandling av innspillene fra kommunene. KS BTV bidro til å gjøre invitasjonen kjent. I 
tillegg ble dokumentet lagt ut nettsidene til Vestfold og Telemark fylkeskommune. Frist for 
å komme med innspill ble satt til 1. juni.  
 
Prosjektleder mottok til sammen 33 innspill. 11 av disse var fra kommunene og øvrige var fra 
ulike samfunnsaktører i regionen som: NHO, LO, Bondelaget, Fylkesmannen i Vestfold og 
Telemark, NAV Vestfold og Telemark, Kystverket, næringsselskaper, Ungt entreprenørskap 
Vestfold og Telemark og frivillige lag og foreninger m.fl. Vedlegg 2 til saken oppsummerer 
hovedpunktene fra alle innspillene, samt en kort kommentar om hvordan hvert enkelt 
innspill er håndtert.  
 
Innspillene som har kommet inn til Ditt og mitt Vestfold og Telemark er gjennomgående 
positive til at den nye fylkeskommunen har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag. Innspillene 
viser stor oppslutning om de foreslåtte områdene i regionen som krever prioritering: 
verdiskaping gjennom grønn omstilling og samhandling for å løse komplekse 
samfunnsutfordringer. Flere påpeker at det er viktig med en tydelig prioritering. Noen av 
innspillene argumenterer også for å inkludere flere satsingsområder, slik som opplæring og 
kompetanse og samferdselsutvikling. Flere kommuner påpeker at kunnskapsgrunnlaget er 
nyttig for deres arbeid med egen planstrategi. Innspillene inneholder også forslag til 
forbedringer og korreksjoner av kunnskapsgrunnlaget, og forventninger, idéer og konkrete 
forslag til den nye regionen Vestfold og Telemark.  
 
Flere av innspillene er opptatt av at samhandling er viktig for å utvikle regionen. Flere 
påpeker imidlertid at fremtidige samhandlingsarenaer og partnerskap må konkretiseres, og 
det er også forslag om å evaluere nåværende samhandlingsarenaer, for å kunne bygge på 
det beste fra de to fylkeskommunene. Flere av aktørene som har kommet med innspill 
ønsker velfungerende digitale arenaer og verktøy for samhandling, blant annet for å 
kompensere for store geografiske avstander og få med alle kommunene i regionen. Det er 
også ønske om å styrke ledelsen og innholdet i eksisterende arenaer, og slå sammen de som 
er like, samt at samhandlingsarenaene blir konkretisert opp mot utvikling og etablering av 
fellesløsninger, for eksempel innen anskaffelser, innovasjon og digitalisering.  
 
Mange av innspillene er også positive til at fylkeskommunen videreutvikler rollen som 
kunnskapsutvikler. Flere av innspillene, særlig fra kommunene, påpeker at det foreligger 
mye kunnskap og statistikk, men at mange trenger bistand til tolkning og analyse og å 
utvikle indikatorer, for eksempel knyttet til FNs bærekraftsmål. Innspillene inneholder blant 
annet forslag om at fylkeskommunene dokumenterer status og utviklingstrekk i regionen 
og utvikler analyseverktøy, men også at man sikrer en koordinert statistikk- og 
analyseproduksjon mellom ulike aktører for å unngå dobbeltarbeid.  
   

Økonomiske, administrative og juridiske konsekvenser 
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Ditt og mitt Vestfold og Telemark skal videreutvikles og være utviklingsenheten Vestfold og 
Telemark+ sin viktigste kunnskapsleveranse i arbeidet med regional kunnskapsutvikling. 
Det vil kreve administrative ressurser. Ditt og mitt Vestfold og Telemark skal være i 
kontinuerlig utvikling for å være tilgjengelig, relevant og gi merverdi både for eksterne 
samarbeidspartnere som trenger kunnskap om den nye regionen, og for arbeidet med å 
skape en ny fylkeskommune i tråd med prinsipper for styring og ledelse, jf sak 55/18. På sikt 
skal Ditt og mitt Vestfold og Telemark være et viktig utgangspunkt for tiltaksutvikling, og 
skal understøtte styring, politikk- og tjenesteutvikling, og ligge til grunn for 
merkevarebygging av den nye regionen. Øvrige økonomiske og juridiske konsekvenser vil i 
hovedsak følge av videre arbeid gjennom arbeidet med regional planstrategi.  
 

Prosjektleders vurdering 
Ditt og mitt Vestfold og Telemark – et kunnskapsbilde i utvikling er starten på å bygge et solid 
kunnskapsfundament for den nye regionen, med mål om at dette blir et felleseie for alle 
samfunnsaktører i regionen. Det skal også være kunnskapsgrunnlag for regional 
planstrategi. Samtidig skal Ditt og mitt Vestfold og Telemark også være et 
kunnskapsgrunnlag som skal styrke den nye fylkeskommunens egen forutsetninger for å bli 
en relevant utviklingsaktør.  
 
Alle innspillene som har kommet inn er vurdert, og en rekke av de er tatt til følge. Forslag til 
forbedringer av eksisterende tekst, forslag til områder som er mangelfullt omtalt m.m. er 
inkludert i den oppdaterte versjonen av dokumentet. Andre innspill tar prosjektleder med i 
videre arbeid, for eksempel innspill om framtidige samhandlingsarenaer, innspill om hva 
som skal til for å lykkes med regional planlegging og innspill om hvordan Vestfold og 
Telemark fylkeskommunene kan fylle rollen som kunnskapsutvikler.  Prosjektleder mener at 
innspillene som har kommet inn har gjort Ditt og mitt Vestfold og Telemark bedre og mer 
relevant, samt at de er gode bidrag til utviklingen av den nye fylkeskommunen.  
 
I tråd med FNs bærekraftsmål, regionens utfordringer og muligheter og innspill fra ulike 
samfunnsaktører, vurderer prosjektleder at de to særlig viktige områdene i regionen som 
krever prioritering og felles samhandling ligger fast: 
 
Område 1: Verdiskaping gjennom grønn omstilling 
Verdiskapingen i Vestfold og Telemark er lavere enn i de fleste andre fylker, men regionen 
har en rekke fortrinn basert på stedegne landbruks- og naturressurser, industri- og 
teknologimiljøer og kulturarv med internasjonal betydning. Målrettet og systematisk arbeid 
med verdiskaping gjennom grønn omstilling ved hjelp at smart spesialisering kan bidra til å 
løfte regionen videre. Noen innspill ønsket andre satsingsområder, slik som kompetanse, 
inkludering og samferdsel. Prosjektleder vurderer imidlertid at disse områdene er ivaretatt, 
ettersom verdiskaping gjennom grønn omstilling krever at man også satser på 
kompetanseutvikling og inkludering i utdanning og arbeid, samt at tilrettelegging for god 
infrastruktur er en forutsetning for økt verdiskaping. 
 
Område 2: Samhandling for å løse komplekse samfunnsutfordringer 
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For å lykkes i arbeidet med bærekraftsmål og verdiskaping gjennom grønn omstilling, og 
møte de komplekse samfunnsutfordringene vi står overfor, kreves samhandling på tvers av 
geografi, sektorer og bransjer. Det er stolte samarbeidstradisjoner i Vestfold og Telemark, 
men en ny tid krever et nytt blikk på samhandling. Det er i et slikt tidsvindu det er viktig å 
etablere nye relevante samhandlingsarenaer, for å sette kraft bak felles satsinger. I sak 
16/19 ble ny struktur for samhandlingsarenaer presentert med et overordnet og 
underordnete tematiske nettverk. Innspillene har gitt tilslutning til betydningen av 
koordinert samhandling fra den nye fylkeskommunens side, men peker samtidig på at det 
er behov for konkretisering av samhandlingsarenaene og å styrke ledelse og innhold som 
ivaretar tematisk og geografisk bredde. Prosjektleder vil legge innspillene til grunn i videre 
utforming av samhandlingsarenaene. 
 
I sak 51/19 gav fellesnemnda tilslutning til partnerskapskonferanse for Vestfold og Telemark 
skal gjennomføres tidlig i 2020. Erfaringene fra begge fylker ligger til grunn for forslaget til 
etablering av nye samhandlingsarenaer for den nye regionen. Prosjektleder vurderer 
opprettelse av Bærekraftige Vestfold og Telemark som overordnet partnerskap med 
tilhørende tematiske nettverk som et riktig grep for å sikre en helhetlig organisering av 
samhandlingsarenaene framover. Klimanettverk for Vestfold og Telemark ble vedtatt 
etablert i sak 70/19 til fellesnemnda i juni. Nettverket er utarbeidet i fellesskap mellom de to 
fylkene, og sammensetning og innretning gjør at prosjektleder vurderer klimanettverket 
som godt egnet til å ta rollen som tematisk nettverk for klima og energi i den nye regionen.  
  
Ditt og mitt Vestfold og Telemark skal også være kunnskapsgrunnlag for regional 
planstrategi. Fylkestinget i Vestfold og Telemark fylkeskommune blir regional 
planmyndighet i tråd med Plan- og bygningslovens (PBL) §3-4. Et oppdatert 
kunnskapsgrunnlag er avgjørende for å kunne utforme gode og presise planer. Samtidig er 
det en rekke prosess-, medvirknings- og beslutningskrav som følger regionale 
planprosesser. For å tydeliggjøre og sikre at planarbeidet ivaretas på en helhetlig måte er 
kapittelet «Hvordan lykkes med regional planlegging?» tatt ut av den opprinnelige 
versjonen av kunnskapsgrunnlaget. Prosjektleder vurderer at Ditt og mitt Vestfold og 
Telemark dermed får en tydeligere profil som kunnskapsfundament og merkevare for hele 
den nye regionen – også ut over planprosessene. Videre arbeid med regional planstrategi 
fremmes derfor som egen sak til fellesnemnda. 
 
I tråd med Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging legger prosjektleder 
til grunn at FNs bærekraftsmål skal være et overordnet rammeverk både for Ditt og mitt 
Vestfold og Telemark. Flere av innspillene peker på dette som riktig positivt grep som gir 
muligheter for videre samhandling, for eksempel med kommunene og frivillig sektor. 
Bærekraftsmålene representerer en viktig og aktuell inngang for å videreutvikle samarbeid 
på tvers av sektorer, forvaltningsnivåer og kunnskapsområder og stimulerer til samhandling 
lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vestfold og Telemark fylkeskommune skal 
gjennom intern og ekstern virksomhet aktivt bidra til oppfyllelse av bærekraftsmålene og 
være en pådriver for bærekraftig utvikling til beste for hele regionen.  
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Vedlegg:
Ditt og mitt Vestfold og Telemark –Et kunnskapsbilde i utvikling
Oppsummering av innspill til Ditt og mitt Vestfold og Telemark med kommentarer

Vedlegg til sak
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84/19 Å utvikle nye Vestfold og Telemark. Regionalt planstrategiarbeid 
 
Arkivsak-dok. 19/00256-1 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler Øistein Brinck 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Fellesnemnda 20.08.2019 84/19 

 
 

Innstilling fra prosjektleder: 
 

1. Fellesnemnda ber prosjektleder legge fram sak om formell oppstart av regional 

planstrategiprosess for nytt fylkesting 

2. Fellesnemnda anbefaler det nye fylkestinget å gjennomføre en helhetlig planrevisjon basert 

på følgende prinsipper:  

- sikre en god balanse mellom planutvikling og gjennomføringskraft  

- regionens satsingsområder skal gjenspeiles i planstrategien  

- det skal være forsvarlig balanse mellom planambisjoner og økonomisk 

handlingsevne  

- eksisterende planers status mht til geografisk avgrensning og tidsmessig varighet 

må avklares  

3. FNs bærekraftsmål innføres som styrende prinsipp for regional planutvikling i Vestfold og 

Telemark fylkeskommune i tråd med nasjonale forventninger. 

 
Bakgrunn for saken 
I sak 16/19 ble kunnskapsgrunnlag og foreløpig plan for gjennomføring av regional 
planstrategiprosess lagt fram til politisk behandling. På bakgrunn av innspillsrunden som ble 
gjennomført i etterkant av vedtaket blir det nå lagt fram egen sak «Å utvikle nye Vestfold og 
Telemark. Kunnskap, tiltak og partnerskap» som inkluderer kunnskapsgrunnlaget «Ditt og mitt 
Vestfold og Telemark – et kunnskapsbilde i utvikling», og denne saken «Å utvikle nye Vestfold og 
Telemark. Regionalt planstrategiarbeid».  Sakene henger nøye sammen. 
Formålet med denne saken er å løfte fram noen retningsgivende premisser for effektiv oppstart og 
gjennomføring av en regional planstrategiprosess. Saken vil danne grunnlag for endelig utforming 
av regional planstrategiprosess som nytt fylkesting skal ta stilling til snarest mulig etter 
konstituering.  
 
Saksopplysninger 
Nytt fylkesting for Vestfold og Telemark fylkeskommune blir regional planmyndighet for det nye 
fylket i tråd med Plan og bygningsloven (§3-4). Utforming av regional planstrategi er en lovpålagt 
oppgave for regional planmyndighet, og skal gjennomføres senest innen ett år etter konstituering. 
Regional planlegging har som formål å stimulere den fysiske, miljømessige, helsemessige, 
økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i regionen. Planstrategien skal redegjøre for viktige 
regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurdere langsiktige utviklingsmuligheter, ta stilling til 
langsiktige utviklingsmål og hvilke spørsmål som skal tas opp i videre regional planlegging. 
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Planstrategien skal foreslå hvilke planer og strategier det er behov for basert på et oppdatert 
kunnskapsgrunnlag og omfattende medvirknings- og høringsprosesser. Statlige og kommunale 
virksomheter skal legge regional planstrategi til grunn for utarbeidelse av egne planer. 
 
Ved overgang til den nye regionen Vestfold og Telemark foreligger det to sett regionale planer og 
strategier vedtatt av de to fylkeskommunene. Disse er gjeldende inntil nytt fylkesting vedtar nye 
planer, jf Forskrift om sammenslåing av Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune (§3). 
De regionale planene og strategiene er til dels tematisk overlappende, har ulike geografiske 
avgrensninger, ulik gyldighet og innebærer samlet sett et stort planvolum (se vedlegg). I tillegg er 
det ulik tilnærming til sammenheng mellom vedtatte planer og strategier og foreliggende 
økonomiplaner i de to fylkeskommunene. Vedtatte planer og strategier involverer og engasjerer en 
lang rekke samarbeidsaktører. Ved overgang til nytt fylke vil disse måtte forholde seg til hele det 
samlete planvolumet for Vestfold og Telemark. 
 
I rapporten «Erfaringer med fylkeskommunens plansystem» fra januar 2019 (vedlegg) har Asplan Viak 
på vegne av KS sett på videreutvikling av rollen som regional planmyndighet og regional 
samfunnsutvikler. Rapporten trekker fram erfaringer fra flere fylkeskommuner: «Generelt peker 
informantene i alle fylkeskommunene på at planomfanget er stort, og at spesielt de regionale planene 
med krav til planprogram og prosess etter plan- og bygningsloven må vurderes nøye med hensyn til 
ressursbruk og muligheter for oppfølging». Rapporten peker videre på stort planomfang som 
utfordrende for politisk styring, og fremheves av informantene som et demokratisk problem.  
 
I nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging som ble lagt fram av regjeringen i 
mai 2019 forventes det at regioner og kommuner legger til grunn FNs bærekraftsmål i samfunns- og 
arealplanleggingen. FNs generalforsamling har vedtatt 2030-agendaen for bærekraftig utvikling, 
som Norge har sluttet seg til. Agendaen har 17 utviklingsmål for å fremme sosial, miljømessig og 
økonomisk bærekraft. FNs bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan, blant annet for å sikre sosial 
rettferdighet og god helse og stanse tap av naturmangfold og klimaendringer. Målene skal vise veg 
mot en bærekraftig utvikling på kort og lang sikt.  
 
«Ditt og mitt Vestfold og Telemark – et kunnskapsbilde i utvikling» har gjennom innspillsrunden hos 
samarbeidspartnere i regionen fått tilslutning til satsingsområdene, Verdiskaping gjennom grønn 
omstilling og samhandling som forutsetning for å løse komplekse samfunnsutfordringer. 
Kunnskapsgrunnlaget er den første samlede framstillingen av fakta om den nye regionen.   
 
 Økonomiske, administrative og juridiske konsekvenser 
Denne saken peker retning for videre arbeid og vedtaket har mindre økonomiske, administrative og 
juridiske konsekvenser for inneværende budsjettår, men kan ha mer langsiktige konsekvenser. 
Økonomiske konsekvenser for det nye fylket vil eksempelvis kunne være kostnader knyttet til 
vedtak om gjennomføring av regional planstrategi og i sin tur utarbeiding av nye planer. 
Økonomiske konsekvenser bør kostnadsettes ved behandling av oppstart av regional 
planstrategiprosess og ved eventuelt oppstart av nye planer. Det er samtidig et mål å flytte ressurser 
fra planutvikling til å få mer gjennomføringskraft i samhandling med eksterne aktører. Når det 
kommer til juridisk status, er det slik at dagens planer gjelder for det området de er vedtatt og den 
varigheten de er gitt frem til de erstattes av nye, slik det er nedfelt i paragraf §3 i Forskrift om 
sammenslåing av Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune. Planstrategiprosessen vil 
avklare hvilke planer som skal gjelde, samordnes, avvikles eller erstattes. 
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Prosjektleders vurdering 
Vestfold og Telemark fylkeskommune skal utforme samfunnsutviklerrollen og bli en enda mer 
relevant og legitim regional utviklingsaktør gjennom kunnskap, tiltak, partnerskap- og 
nettverksutvikling. Den nye fylkeskommunen skal være opptatt av å ha en sunn balanse mellom 
planbehov og gjennomføringskompetanse i samarbeid med aktørene i regionen. Prosjektleder 
vurderer derfor regional planstrategi som et viktig grunnlag for tiltaksutvikling og utforming av 
regional politikk med relevans for hele regionen.  
 
Med bakgrunn i den vedlagte KS rapporten og gjeldende omfang av planer og strategier, ønsker 
prosjektleder at det legges noen prinsipper til grunn for arbeidet med planrevisjonen: 
 

- sikre en god balanse mellom planutvikling og gjennomføringskraft  

- regionens satsingsområder skal gjenspeiles i planstrategien  

- det skal være forsvarlig balanse mellom planambisjoner og økonomisk handlingsevne  

- eksisterende planers status mht til geografisk avgrensning og tidsmessig varighet må 

avklares  

Gjennomføring bør vektlegges i større grad enn selve planutviklingen. Noe av årsaken til dette er at 
myndighetsrollen gjennom planer er viktig i samspillet med omgivelsene, men den regionale 
utviklerrollen kommer mest til syne når tiltak gjennomføres i samhandling med omgivelsene. 
Prosjektleder mener at gjennomføring av tiltak skaper i større grad skaper legitimitet for 
fylkeskommunen som regional utviklingsaktør enn planproduksjonen i seg selv. 
 
«Ditt og mitt Vestfold og Telemark – et kunnskapsbilde i utvikling» vil kunne danne et godt grunnlag 
for å kunne gjennomføre regional planstrategiprosess på en effektiv måte. Kunnskapsgrunnlaget er 
langt på vei utformet før prosessen starter, og satsingsområdene verdiskaping gjennom grønn 
omstilling og samhandling som forutsetning for å løse komplekse samfunnsutfordringer bør legges 
til grunn i regional planstrategi, og det bør vektlegges hvordan satsingsområdene kan 
operasjonaliseres i det videre arbeidet i regionen.  
 
Regional planstrategi er et sentralt styringsdokument for virksomhetsstyring av den nye 
fylkeskommunen, men er også et felles strategisk planverktøy for hele regionen. Som konsekvens 
av dette er det ved overgang til ett fylke nødvendig å gjennomgå det samlete planvolumet og 
avklare behov for avvikling, videreføring, samordning eller nye planer. Målet må være å redusere 
antall planer og behov for nye planprosesser, slik at det er samsvar mellom ambisjoner og 
kompetansemessig og økonomisk gjennomføringskraft.  
 
En forutsetning for mer gjennomføringskraft er kunnskap og legitimitet hos samarbeidsaktørene. 
«Ditt og mitt Vestfold og Telemark – et kunnskapsbilde i utvikling» representerer et 
kunnskapsbasert grunnlag for samarbeid med kommunene og andre samarbeidsaktører. Kunnskap 
om og forståelse for utfordringsbildet disse står i kan gi grunnlag for utvikling av tettere samarbeid 
og samhandling. I dette bildet står også FNs bærekraftsmål sentralt som felles målbilde for 
samfunnsutviklingen og griper inn i alle sektorområder og bransjer på tvers av geografi både 
regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Bærekraftsmålene bør etter prosjektleders vurdering legges 
til grunn som styrende prinsipp for regional planutvikling i den nye fylkeskommunen i tråd med 
nasjonale forventninger.  
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Satsingsområdene i «Ditt og mitt Vestfold og Telemark» har gjennom innspillsrunden fått tilslutning
og gir retning både til videre metode-og tiltaksutvikling gjennom smart spesialisering, og etablering
av samhandlingsstrukturer med «Bærekraftige Vestfold og Telemark» som overordnet partnerskap
med tilhørende tematiske nettverk. Det overordnete partnerskapet «Bærekraftige Vestfold og
Telemark» vurderes av prosjektleder å kunne ta rollen som samarbeidsarena for utforming av den
nye regionale planstrategien.

Endelig tidsplan for gjennomføring av regional planstrategiprosess vil bli lagt fram for nytt fylkesting
i sak om oppstart av regional planstrategi. Foreløpig tidsplan for oppstart og gjennomføring av
planstrategiprosessen kan presenteres slik:

Tidsplan for regional planstrategi –aktiviteter første halvår 2020 Tidspunkt
Introduksjon av kunnskapsgrunnlaget på temadag med nytt fylkesting Januar
Utarbeide utkast til regional planstrategi Januar/februar
Høringsutkast til regional planstrategi legges frem for fylkestinget April
Høring Mai/juni
Endelig forslag til ny regional planstrategi utarbeides August
Endelig behandling av ny regional planstrategi i fylkestinget Oktober

For å sikre medvirkning og forankring i den kommende planstrategiprosessen, bør dialogmøter med
samarbeidsaktører og berørte parter fra både offentlig, privat og frivillig sektor skje så tidlig som
mulig i prosessen. Det er av særlig betydning at den regionale planprosessen blir forankret i
kommunene.

Vedlegg:
- Rapport Asplan Viak - erfaringer med fylkeskommunens plansystem
- Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023
- Vedtatte planer og strategier i Vestfold og Telemark

Vedlegg til sak
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85/19 Forlengelse av tilskuddsordningene «Partnerskap for folkehelse» og 
«Trygge lokalsamfunn» ut 2020. 
 
Arkivsak-dok. 19/00261-1 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler Kjersti Ulriksen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Fellesnemnda 20.08.2019 85/19 

2 Fellesnemnda 20.08.2019  

 
 

Innstilling fra prosjektleder 
 

1. Tilskuddsordningene «Partnerskap for folkehelse» og «Trygge lokalsamfunn» forlenges ut 

2020 for de nåværende Vestfoldkommunene.  

2. Det igangsettes et arbeid for å tilpasse og utvide tilskuddsordningene «Partnerskap for 

folkehelse» og «Trygge lokalsamfunn» for alle kommunene i Vestfold og Telemark 

fylkeskommune fra 2021.  

 

 

Bakgrunn for saken 
Saken er en oppfølging av fellesnemdas sak 63/19: «Forlengelse i ett år av partnerskap- og 
samarbeidsavtaler med frivillige organisasjoner innenfor folkehelse». I vedtakets punkt 2 står det: 
«Sak om endring av faste og søkbare tilskudd til frivillige organisasjoner, og sak om eventuell 
videreføring og utvidelse av partnerskapsavtaler med kommuner legges frem i fellesnemndas møte i 
september». 
I denne saken er det spørsmålet om videreføring og utvidelse av partnerskapsavtaler med 
kommunene som behandles. 

 
Vestfold fylkeskommune har to tilskuddsordninger som er innrettet for å styrke folkehelsearbeidet i 
kommunene. Det er et ønske at den nye fylkeskommunen skal ha felles tilskuddsordninger for alle 
kommunene i det nye fylket. Det foreslås derfor å forlenge de nåværende avtalene ut 2020 og 
igangsette et utredningsarbeid for å se på mulighetene for å forlenge og eventuelt utvide ordningene 
slik at alle kommunene i Vestfold og Telemark som ønsker det, kan delta i ordningene. 

 

Saksopplysninger 
Vestfold fylkeskommune har siden 2004 hatt partnerskapsavtaler med alle sine kommuner – 
Partnerskap for folkehelse. Partnerskap som arbeidsform er et tverrfaglig, sektorovergripende og 
forpliktende samarbeid mellom regionalt og kommunalt nivå. Partnerne jobber mot det samme 
målet, med ulike roller og ulikt ansvar. Som følge av anbefalinger i Meld. St. 16 (2002/03) Resept for 
et sunnere Norge, inngikk de fleste fylkeskommunene partnerskapsavtaler med tilskudd til 
kommunene – dette var også tilfelle for Telemark fylkeskommune. Dette ble finansiert med 
øremerkede statlige midler.  
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Da folkehelseloven trådte i kraft i 2012, ble de øremerkede midlene lagt til fylkeskommunens 

rammeoverføring. Folkehelseloven § 4 gir kommunene er tydelig ansvar og mandat innenfor 

folkehelse. Da folkehelseloven trådte i kraft valgte Telemark fylkeskommune og de fleste andre 

fylkeskommuner å avvikle partnerskapsavtaler med sine kommuner og heller prioritere 

partnerskapsavtaler med frivillige organisasjoner. Vestfold fylkeskommune på sin side vedtok å 

fortsette å finansiere partnerskapsavtaler med kommunene, og denne samarbeidsformen ble en 

viktig strategi i Regional plan for folkehelse i Vestfold (2011 og 2019). Midlene kan benyttes til 

delfinansiering av folkehelsekoordinatorstillinger, og har vært medvirkende til at alle kommuner i 

Vestfold har en slik ansatt. Kommunene rapporterer på sin bruk av partnerskapsmidlene, som blir 

fremlagt for fylkestinget hvert år. 

Telemark fylkeskommunes erfaringer etter at partnerskapsavtalene ble avsluttet, er at det har vært 

vanskeligere å få et stabilt og systematisk samarbeid med kommunene. Dette skyldes bl.a. at noen 

kommuner ikke har prioritert å opprettholde folkehelsekoordinatorstillingen. Samtidig er det viktig å 

understreke at det er et godt samarbeid med kommunene i Telemark om ulike folkehelsetiltak som 

«Liv og røre i Telemark» og «Program for folkehelsearbeid i kommunene». 

Tilskuddsordningen «Trygge lokalsamfunn» 

Fylkestinget i Vestfold vedtok i 2004 å innføre «Trygge Lokalsamfunn» ved å oppmuntre kommunene 

med praktisk og økonomisk støtte. Tilskuddsordninger og nettverksarbeid har bidratt til at alle 

kommunene i Vestfold som har ønsket det nå er sertifisert (Færder, Larvik, Re, Tønsberg, Sandefjord 

og Sande). «Trygge Lokalsamfunn» i Vestfold har utviklet en egen «Vestfold-modell», som kan 

oppsummeres slik: Fundamentet er god forankring i politikk, forvaltning og befolkning. Funksjonen er 

godt samarbeid i nyttige nettverk.  

Fylkeskommunens rolle i dette arbeidet er å samle relevante aktører og tilrettelegge for samarbeid. 

Det eksisterer et eget nettverk med koordinatorene fra hver kommune, Fylkesmannen, Statens 

vegvesen, Vestfold politidistrikt og Trygg Trafikk som har jevnlige møter. Det er kommunene som er 

arenaen for utvikling av trygge lokalsamfunn. Tilretteleggingen overfor kommunene består i 

kompetanseoverføring og erfaringsdeling i nettverk, tilbud om veiledning i sertifiseringsprosessen, 

samt å utarbeide bedre kunnskapsgrunnlag gjennom statistikk og analyse.  

I tillegg til dette får kommunene tilskuddsmidler til sertifiseringsprosessen og til prosjekter og tiltak. 

Satsningsområder innenfor «Trygge Lokalsamfunn» har de siste årene vært trafikksikre barnehager, 

sikkerhet mot drukning, brannforebygging og fallforebygging blant eldre. Det siste året har 

selvmordsforebygging også inngått blant tiltak i «Trygge lokalsamfunn». 

Evaluering av eksisterende ordninger 

Partnerskapsavtaler er arbeidsform som har vært evaluert både regionalt og nasjonalt. Ved oppstart 

av arbeidet med å revidere Regional plan for folkehelse i Vestfold i 2016, gjennomførte Lent AS en 

evalueringsprosess av hva som har bidratt til positive effekter og ringvirkninger innenfor 

folkehelsearbeidet i Vestfold. Evalueringen bygger på intervjuer av samarbeidsaktører (kommuner og 

frivillig sektor) og en innspillskonferanse med kommunene, frivillig sektor, regional stat og 

representanter for ulike innbyggergrupper. Blant de viktigste faktorene finner Lent at 
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nettverksarbeid har hatt stor betydning i Vestfold, gjennom likeverdige partnerskap. Ut fra dette 

fremhever Lent at et tett samarbeid, både politisk og operativt, er viktig å videreføre. 

Partnerskap som arbeidsform i folkehelsearbeidet i andre deler av landet har vært gjenstand for flere 

evalueringer. Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) og Møreforsking evaluerte i 2010 

Partnerskap for folkehelse, som Helsedirektoratet tildelte stimuleringsmidler til fylkeskommuner fra 

2004. Satsningen var med bakgrunn i regjeringens politikk om å øke aktiviteten og iverksette 

forpliktende partnerskapsavtaler med kommuner og andre aktører. NIBR og Møreforsking trekker 

frem at effektene av Partnerskap for folkehelse har vært økt kompetanse, mer samarbeid på tvers av 

nivå og sektor og en økning i folkehelsetiltak. I tillegg har det styrket fylkeskommunens rolle som 

støttespiller overfor kommunene. 

Det er vanskelig å peke på konkrete effekter av partnerskapsavtalene med kommunene i Vestfold 

utover at de årlige rapportene som kommune sender til fylkeskommunen. Disse rapportene viser en 

stor bredde av lokalt tilpassede folkehelsetiltak, innenfor satsningsområdene til den regionale 

planen. Seksjon for folkehelse i Vestfold fylkeskommune har siden 2015 gjennomført en årlig 

spørreundersøkelse om tilfredshet med fylkeskommunens folkehelsearbeid. De som spørres er 

rådmenn, mellomledere med folkehelseansvar og folkehelsekoordinatorer. På spørsmål om man er 

fornøyd med partnerskapsavtalene som verktøy for å prioritere folkehelse i kommunens arbeid, 

ligger andelen på rundt 80 % de siste 4 årene. På spørsmål om man er fornøyd med de gjensidige 

forpliktelsene er andelen på samme nivå. 

I 2014 gjorde Seksjon for folkehelse en kartlegging av kommunenes folkehelsearbeid gjennom 

intervjuer med folkehelsekoordinatorene, i sammenheng med «Erfaringsfylkeprosjektet». Det 

kommer fram at samlingene i folkehelsenettverket blir høyt verdsatt, og at tilskuddet i 

partnerskapsavtalene bidrar til å løfte prioriterte områder. 

På bakgrunn av dette er det all grunn til å slutte at partnerskapsmidlene i Vestfold spiller en viktig 

rolle i å understøtte kommunenes systematiske folkehelsearbeid, slik det er definert i 

folkehelseloven med tilhørende forskrift.  

 

Økonomiske, administrative og juridiske konsekvenser: 
Forslag til vedtak vil ikke få økonomiske, administrative eller juridisk konsekvenser utover de 

forpliktelser som allerede er etablert gjennom disse ordningene.  

 

Prosjektleders vurdering 
Prosjektleder anbefaler at det utarbeides felles tilskuddsordninger innenfor folkehelse i nye Vestfold 

og Telemark fylkeskommune og at disse tilskuddsordningene innrettes mot et forpliktende 

samarbeid med kommunene.  På bakgrunn av de erfaringer som er hentet inn og evalueringer som er 

gjort, vil prosjektleder anbefale en utredning om hvor vidt alle kommunene i Vestfold og Telemark 

fylkeskommune skal inviteres til å bli partnerskapskommuner og å delta i Trygge lokalsamfunn.  

I påvente av en slik utredning anbefales derfor en forlengelse av eksisterende avtaler ut 2020. 
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Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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86/19 Oppfølgning av rapport fra Temakomite for eierskap datert 
27.11.2018, vedtatt i Fellesnemda 29.1.2019 sak nr. 10/19 
 
Arkivsak-dok. 19/00017-3 
Arkivkode.  037  
Saksbehandler Rune Terje Hjertaas 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Fellesnemnda 20.08.2019 86/19 

 
 

Innstilling fra prosjektleder 
Fellesnemnda tar statusoppdateringen til orientering 
 

Bakgrunn for saken 
Fellesnemnda behandlet rapporten fra temakomite for eierskap med utkast til 
eierskapsprinsipper og forslag til eierskapsstrategi for Vestfold og Telemark 
fylkeskommune i sak 59/18 den 27.11.2018. Følgende vedtak ble fattet: 

«Rapporten fra Temakomite eierskap legges til grunn for prosjektleders videre arbeid. 
Prosjektleder bes legge fram innstilling med sikte på endelig beslutning i neste 
Fellesnemdas møte.» 

 
Vedtak i fellesnemnda 29.01.2019 i sak 10/19 

«Fellesnemnda slutter seg til fremlagt forslag til eierskapsprinsipper og fremlagt forslag 
til eierskapsstrategi» 

 

Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune hadde i 2018 48 eierskap i selskaper 

og samarbeidsordninger. En oversikt over disse ble fremlagt i Fellesnemnda i november 

2018, sak 59/18, som en rapport fra Temakomite for eierskap. Samtidig ble det fremlagt 

utkast til eierskapsprinsipper for Vestfold og Telemark fylkeskommune.  

I forlengelsen av dette er det påbegynt et arbeid med tilpasning til ny fylkeskommune ved 

at like organisasjoner slås sammen. Fellesnemnda sluttet seg til vurderingene fra 

Temakomiteen for eierskap og prosjektleder gir i denne saken en orientering om 

gjennomført eller planlagt prosess for de selskaper det er forutsatt oppfølging av.  

Av de 48 eierskap og samarbeidsordninger besluttet fellesnemnda at 18 skulle følges opp 
særskilt i 2019. Saken redegjør for hvilke selskaper som på bakgrunn av vedtaket er avviklet, 
fulgt opp videre gjennom dialog eller vil få oppfølging med ytterligere vurderinger. 
Prosjektleder ønsker med denne saken å orientere fellesnemnda om oppfølgingsstatus. 
 

Saksopplysninger 
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Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Sør IKS (TKS) 
  
Komiteens innstilling og vedtak i fellesnemnda: 
Temakomite for eierskap anbefalte å tre ut av eierskapet, og ønsker i stedet å integrere de 
aktuelle tjenestene i det eksisterende tilbudet i VFK og TFK. Fylkestingene vedtok i 
desember 2018 å tre ut av eierskapet. 
 
Gjennomført eller planlagt prosess: 
Representantskapet i TKS har valgte et avviklingsstyre som har startet arbeidet med 
avviklingen av selskapet. Avviklingsstyret hadde sitt første møte 11.03.19 med et medlem 
fra Vestfold fylkeskommune og et medlem fra Telemark fylkeskommune. Alle ansatte har 
fått skriftlig oppsigelse og noen få har sluttet. Helsedirektoratet har lovet støtte ut dette 
året og det arbeides mot at selskapet skal ha avviklet leieforholdet ved Sørlandet sykehus 
innen 1.01.2020.   
  

Oslofjordfondet (Regionalt forskingsfond) 
 
Komiteens innstilling og vedtak i fellesnemnda: 
Komiteen viste til den pågående prosessen i Stortinget. Komiteen ønsket at det nye 
fylkestinget uttaler seg om saken når den blir forelagt. 
 
Gjennomført eller planlagt prosess: 
Fylkeskommunene avventer et høringsutkast fra departementet om retningslinjer for 
Regionale forskningsfond. Prosjektleder legger til grunn at forholdet blir omtalt i 
Statsbudsjettet 2020 som legges frem i oktober, og tar sikte på å behandle dette i 
årsbudsjett 2020. Dette også på bakgrunn av at Fellesnemnda ønsker at nytt fylkesting 
behandler saken. 
 

Skien Dalen Skipsselskap AS  

Komiteens innstilling og vedtak i fellesnemnda: 
Komiteen anbefalte at eierskapet bør vurderes nærmere av det nye fylkestinget. Komiteens 
medlemmer har av prinsipielle årsaker ulike vurderinger av eierskapet. Noen av komiteens 
medlemmer mente det bør være et skille mellom fylkeskommunens rolle som eier og 
tilskuddsavsender, mens andre medlemmer mente at eierskapet bør videreføres av 
praktiske grunner. 
 
Gjennomført eller planlagt prosess: 
Prosjektleder vil behandle dette i budsjett 2020 på bakgrunn av et ønske om at nytt 
fylkesting behandler saken og på bakgrunn av at dette er spørsmål om tilskudd fra 
fylkeskommunen.  
   

Vest-Telemark Næringsbygg AS 
Komiteens innstilling og vedtak i fellesnemnda: 
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Komiteen anbefalte å tre ut av eierskapet. 
 
Gjennomført eller planlagt prosess: 
Fylkeskommunen har solgt aksjene i selskapet   
 

Innovasjon Norge  

Komiteens innstilling og vedtak i fellesnemnda: 
Eierskapet i Innovasjon Norge var en konsekvens av forvaltningsreformen og var ment å 
bidra til å styrke fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør. Nærings-
departementet jobber med en utredning som skal drøfte hvorvidt fylkeskommuner skal 
være eiere av Innovasjon Norge, eller om selskapet skal overtas av staten. Dagens 
eierstruktur (2,58 % pr. fylkeskommune, til sammen 49 %) må justeres som følge av 
regionreformen.   
 
Gjennomført eller planlagt prosess: 
Næringsdepartementet har igangsatt et større utredningsarbeid om behovet for endringer i 
virkemiddelapparatets organisering, som også vil omhandle det fylkeskommunale 
eierskapet i Innovasjon Norge. Det vil ennå gå noe tid før det er klart hvilke anbefalinger 
som kommer ut av dette arbeidet. Foreløpig foreligger ikke signaler om at 
fylkeskommunenes samlede eierandel skal endres. 
 
Prosjektleder avventer innstillingen fra Næringsdepartementet. 
  

Telemark og Vestfold Regionteater AS (Teater Ibsen) 
Komiteens innstilling og vedtak i fellesnemnda: 
Komiteen anbefalte å videreføre eierskapet. Komiteen anbefalte videre at det blir tatt 
initiativ til samtaler med Skien og Tønsberg kommuner for å avklare framtidig eierstruktur.
   
 
Gjennomført eller planlagt prosess: 
I 2018 ble det gjennomført et dialogmøte med Tønsberg kommune, for å kartlegge evt. 
interesse for å gå inn på eiersiden i Teater Ibsen. Tønsberg kommune ønsket ikke å gå inn 
som eier. Etter at Vestfold og Telemark slår seg sammen, vil det nye fylket eie majoriteten 
av aksjene (66 prosent), mens Skien kommune vil eie 33 prosent som i dag. Som følge av 
dette må selskapets  vedtektene revideres.  
 
Administrasjonen i Vestfold har fått ansvar for å utarbeide et forslag til reviderte vedtekter, 
som etter planen skal fremlegges på en ekstraordinær generalforsamling i løpet av høsten.  I 
mai 2019 gjennomførte teateret en dialogkonferanse / innspillkonferanse, hvor de samlet et 
bredt utvalg av interessenter for å drøfte teaterets utviklingsmuligheter. Vestfold 
fylkeskommune og Telemark fylkeskommune deltok både politisk og administrativt. 
 

Viken Filmsenter AS og Sørnorsk Filmsenter AS 
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Komiteens innstilling og vedtak i fellesnemnda: 
Komiteen viste til pågående prosesser i selskapet. Komiteen ber prosjektlederen om å 
forberede en sak nyttet til eierskap i ett eller begge filmselskaper (Viken Filmsenter AS og 
Sørnorsk Filmsenter AS). 
 
Gjennomført eller planlagt prosess: 
Fellesnemnda for Vestfold og Telemark vedtok 29.5.19, i sak 52/19,    

1. Vestfold og Telemark fylkeskommune viderefører eierskapet i Sørnorsk filmsenter 
AS 

2. Vestfold fylkeskommune avslutter eierskapet i Viken filmsenter AS 
3. Fellesnemda ber prosjektleder høsten -19 gå i dialog med selskapet for både en 

vurdering av størrelse på eierskap og tilskudd i Sør-Norsk filmsenter for å sikre et 
videre godt tilbud for utvikling av filmbransjen i Vestfold og Telemark. 
 

Vestfold fylkeskommune har varslet selskapet og medeierne ønske om å tre ut av Viken 
filmsenter AS innen 01.01.20. Saksforholdet ble behandlet på generalforsamling og 
eierskapsmøte 26.6.19 og det planlegges et nytt eiermøte i oktober/november og en 
ekstraordinær generalforsamling i desember. Oppsigelsestiden er 1 år i henhold til 
vedtektene.   
 
Prosjektleder følger opp vedtakspunkt 3 høsten 2019.  
 

Sameie Farmannsveien 36 
Komiteens innstilling og vedtak i fellesnemnda: 
Komiteen viser til at temakomité for kultur, idrett og folkehelse tar ansvar for eierskapene 
tilhørende museumssektoren. 
 
Gjennomført eller planlagt prosess: 
Vestfold fylkeskommune bidro til at Tønsberg kommune kunne kjøpe eiendommen. All 
forvaltning, drift og vedlikehold er overført til Tønsberg kommune. Fylkeskommunen er 
ikke aktiv eier og har ikke utgifter knyttet til eiendommen.   
 

Opplæringskontoret for offentlig sektor Telemark og Opplæringskontoret for 
offentlig sektor Vestfold 
Komiteens innstilling og vedtak i fellesnemnda: 
Komiteen anbefalte å se på mulighetene for en sammenslåingen av OKOS Telemark og 
OKOS Vestfold, og ba administrasjonen gå i dialog med kontorene. 
 
Gjennomført eller planlagt prosess: 
Administrasjonen har hatt dialog med OKOS Vestfold. Daglig leder i OKOS Vestfold 
opplyser at det ikke er noe ønske fra eget styre om sammenslåing. Styreleder i Vestfold vil 
gjennomføre samtaler med styreleder i Telemark. 
Prosjektleder vil følge opp styrene høsten 2019.  
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Vestfold Kollektivtrafikk AS  

Komiteens innstilling og vedtak i fellesnemnda: 
Komiteen viste til det grundige arbeidet som foregår i temakomité for organisering av 
kollektivtrafikk. 
 
Fellesnemnda vedtok følgende 26.2 i sak 17/19 

1. Prosjektleder går umiddelbart i gang med å etablere en enhet i Vestfold og 
Telemark fylkeskommunen for å organisere kollektivtrafikken i både Vestfold og 
Telemark   

2. Denne fylkeskommunale enheten skal være operativ fra 01.01.2020  
3. De ansatte som kommer fra VKT vil omfattes av omstillingsdokumententes 

oppsigelsesvern og mulighet for individuell tilpassing av arbeidet når det overføres 
til fylkeskommunen. 

4. Vestfold og Telemark fylkeskommune vil kompensere den ansatte dersom 
overføringen får urimelige konsekvenser for den enkelte. 

 
Gjennomført eller planlagt prosess: 
Ledere i Vestfold Kollektivtrafikk AS har fått mulighet til å søke på lederstillinger i den nye 
fylkeskommunen. Det er gjennomført kartleggingssamtaler med ansatte og de er 
innplassert.  Alle ansatte og all aktivitet overføres til Vestfold og Telemark fylkeskommune 
fra 1.1.2020. Selskapet vil være avviklet i løpet av 1. kvartal 2020. 
   

Vestviken Kollektivtrafikk AS – under avvikling 
Komiteens innstilling og vedtak i fellesnemnda: 
Selskapet er under avvikling. 
 
Gjennomført eller planlagt prosess: 
Vestviken Kollektivtrafikk AS ble formelt avviklet fra 12.11.2018. 
 

Vegfinans AS 
Komiteens innstilling og vedtak i fellesnemnda: 
Komiteen anbefalte å videreføre eierskapet og avvente videre prosess fra Vegfinans 
angående nye eierbrøker på grunn av regionreformen. 

 
Gjennomført eller planlagt prosess: 
Vegfinans ønsker en videreføring av dagens likhetsprinsipp slik at eierne har lik eierandel. 
Dagens 7 eiere blir til 3, dette innebærer endringer i selskapsavtale og vedtekter.  For 
Vestfold og Telemark fylkeskommune vil dette innebære innbetaling av ny aksjekapital. Det 
kan også medføre behov for nye garantivedtak i den nye fylkeskommunen. Vegfinans vil 
utarbeide en fremdriftsplan hvor hvilke aktiviteter som må gjennomføres fremkommer. 

 
Vestfold kommunerevisjon og Telemark kommunerevisjon 
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Komiteens innstilling og vedtak i fellesnemnda: 
Komiteen viste til at selskapet hadde satt i gang et arbeid for samordning av revisjons-
arbeidet innenfor den nye fylkeskommunens område. Komiteen støttet dette initiativet og 
la til grunn at Fylkestinget fikk denne saken til behandling når selskapets vurderinger og 
anbefalinger forelå. 
 
Gjennomført eller planlagt prosess: 
Fylkesrådmennene og prosjektleder har fremlagt sakene til politisk behandling. 
Fylkestingene i Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune har godkjent 
styrenes forslag til sammenslåing og selskapsavtaler. Fellesnemnda har godkjent avtalene.  
 

Vestfold interkommunale kontrollutvalgssekretariat og Agder og Telemark 
kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
Komiteens innstilling og vedtak i fellesnemnda: 
 
Komiteen viste til at selskapet hadde satt i gang et arbeid for samordning av revisjons-
arbeidet innenfor den nye fylkeskommunens område. Komiteen støttet dette initiativet og 
la til grunn at Fylkestinget fikk denne saken til behandling når selskapets vurderinger og 
anbefalinger forelå. 
 
Gjennomført eller planlagt prosess: 
Fylkesrådmennene og prosjektleder har fremlagt sakene til politisk behandling. 
Fylkestingene i Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune har godkjent 
styrenes forslag til sammenslåing og selskapsavtaler. Fellesnemnda har godkjent avtalene 
 
 

Prosjektleders vurdering 
Prosjektleder har ingen ytterligere bemerkninger. 
 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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87/19 Kollektivtilbud mellom Sande og Svelvik 
 
Arkivsak-dok. 19/00154-1 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler Trine Flagstad 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Fellesnemnda 20.08.2019 87/19 

 
 

Innstilling fra prosjektleder 
1. Fellesnemnda tar saken til orientering. 

2. Prosjektleder legger frem en endelig anbefaling av en eventuell styrking av 

kollektivtilbudet mellom Sande og Svelvik ved fremleggelse av budsjett- og 

økonomiplan for 2020-2023. 

 

 
Bakgrunn for saken 
30.april 2019 fattet Fellesnemnda vedtak i sak 44/19 Overføring av Svelvik kommune til Viken 
fylkeskommune 2020: 

 
Fellesnemnda legger til grunn at VKT i nødvendig samarbeid med Brakar finner en løsning slik 
at kollektivtransporten i området ikke blir forringet av at Svelvik kommune overføres til Viken. 
Fellesnemnda ber prosjektleder å ta initiativ slik at tilfredsstillende kollektivtransport i området 
opprettholdes på dagens nivå. 

 
Fellesnemnda blir i denne saken orientert om dialogen med Brakar og alternativer som er 
vurdert for å imøtekomme vedtaket. 
 
 

Saksopplysninger 
 
30.april 2019 fattet Fellesnemnda vedtak i sak 44/19 Overføring av Svelvik kommune til Viken 
fylkeskommune 2020: 

 
Fellesnemnda legger til grunn at VKT i nødvendig samarbeid med Brakar finner en løsning slik 
at kollektivtransporten i området ikke blir forringet av at Svelvik kommune overføres til Viken. 
Fellesnemnda ber prosjektleder å ta initiativ slik at tilfredsstillende kollektivtransport i området 
opprettholdes på dagens nivå. 

 
Fellesnemnda blir i denne saken orientert om dialogen med Brakar og alternativer som er 
vurdert for å imøtekomme vedtaket. 
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Saksopplysninger 
 
Gjeldende avtale om kollektivtrafikk i nordfylket utløper 31.12.2019.  Etter 
anbudskonkurranse har VKT inngått ny avtale med Vy Buss AS (tidligere Nettbuss) om 
kollektivtrafikk i nordfylket fra 01.01.2020.  Kollektivtrafikk i Svelvik vil fra 01.01.2020 være 
Viken fylkeskommunes ansvar. Tidspunktet for oppstart av ny anbudskontrakt, og ny 
ruteplan, er derfor utsatt et halvt år for å tilpasse seg tidspunktet hvor Svelvik kommune går 
over til Viken.  For øvrig er ruteendringene en konsekvens av at det er utarbeidet en ny 
trafikkplan før oppstart av ny anbudsperiode. Trafikkplan for Holmestrand og Sande er 
vedlagt. 
 
Trafikkplaner er nyttige verktøy for å vurdere kollektivtilbudet, planlegge hvor bussene skal 
gå og hvor ofte de skal gå. Trafikkplaner ser på hvor folk bor, hvor det er planlagt nye 
boliger, hvor arbeidsplassene ligger, i hvilke retninger det pendles og hvor andre viktige 
reisemål som institusjoner, handelssentra og skoler ligger.  For at flere skal velge å ta 
bussen må tilbudet være enkelt å forstå og bruke, bussene må gå ofte og 
framkommeligheten må være god. Kundene vil raskest mulig fram til reisemålet og ha 
færrest mulig omveier.  Kommunene har vært med i arbeidet og har kommet med viktige 
innspill til endelig plan. Trafikkplaner er tidligere utarbeidet for Tønsberg, Larvik og 
Sandefjord.  Plan for Horten er under arbeid. 
 
Trafikkplan for Holmestrand og Sande viser at det er behov for å styrke rutetilbudet i deler 
av kommunen, mens det foreslås å redusere tilbudet i områder med lite passasjergrunnlag. 
VKT registrerer alle påstigninger og har god oversikt over passasjerantall, også på 
delstrekninger av rutene. Kollektivtilbudet i nordfylket vil fra januar 2020 totalt sett bli 
styrket. Omprioritering- og økt ressursinnsats gjør at det nå skal kjøres mer buss der 
potensialet for vekst er størst. 
 
På strekningen mellom Svelvik og Selvik blir det færre bussavganger enn i dag. Strekningen 
har svakt passasjergrunnlag, men fordi strekningen ligger på en slags ringrute har den i dag 
et vesentlig bedre tilbud enn passasjergrunnlaget skulle tilsi. Ringruta kjører 
halvtimes/timesrute Sande – Svelvik – Drammen – Sande, i en kombinasjon av rute 91 
(Drammen – Svelvik- Berger ) og rute 96 (Drammen-Skoger).   På hverdager kjøres det 
timesrute, med noe styrking i rushtida.    I nytt ruteopplegg brytes denne ringen ved Selvik 
skole. Fra Selvik skole via Sande til Drammen vil det bli et godt kollektivtilbud med 
halvtimesavganger i rush og timesavganger ut over dette.  
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Mellom Svelvik og Selvik vil tilbudet bli fem 
daglige avganger. I motsatt retning, fra Sande 
til Selvik, er det lagt opp til fire daglige 
avganger.  Disse vil også kjøre ved skolefri, slik 
at det blir et reelt tilbud også for andre 
reisende.  
 
Påstigningstall for dagens rute 91 Drammen – 
Svelvik – Sande viser at færre enn 3% av 
passasjerene går på bussen på den aktuelle 
strekningen. I snitt blir det færre enn èn person 
pr avgang. Holdeplassene Bjerkøya og Reiersen 
peker seg ut og står for mer enn en tredel av 
påstigningene på strekningen. Langt flere enn 
halvparten av påstigningene er skoleelever. 
Disse vil bli ivaretatt også med det nye tilbudet. 
Holdeplassen Reiersen ligger ca 600 m fra 
holdeplassen ved Selvik skole.  Alternativet for 
disse kundene er benytte holdeplassen Selvik 
skole. 
 
Det er få av reisene på rute 91 som krysser den 

nye fylkesgrensa, det vil si at de reiser mellom Sande og Svelvik kommuner.  Det er grunn til 
å tro at reisene i hovedsak går til jobb eller skole.  Det vurderes at busstilbudet fra 2020 vil 
være dekkende for en stor del av disse. 

  
Dialog med Brakar 
På bakgrunn av vedtaket i Fellesnemnda sak 44/19 har VKT vært i dialog med Brakar AS, 
Buskerud fylkeskommunes kollektivselskap, om busstilbudet mellom Svelvik og Sande. 
Brakar har lagt Trafikkplan for Holmestrand og Sande til grunn for sin produksjon med 
oppstart 1.1.2020. Brakar støtter markedsvurderingene i trafikkplanen og melder at de ikke 
vil prioritere merproduksjon på strekningen Sande – Svelvik. Dersom det skulle bevilges 
ekstra midler til å styrke rutetilbudet fra Svelvik vil dette bli brukt på strekningen Svelvik – 
Drammen, der det anses å være et betydelig større passasjergrunnlag.   
 

Økonomiske, administrative og juridiske konsekvenser 
 
Utvidelse av tilbudet på strekningen Svelvik – Selvik vil gi ekstra kostnader. I møte med VKT 
og Brakar 4. mars 2019 ytret ordførerne i Svelvik og Sande ønske om fire ekstra avganger pr 
dag mellom Svelvik og Sande.   
 
Innenfor inngått anbudskontrakt er det mulig å både øke og redusere den planlagte 
produksjonen. Dette kan ved behov skje med oppstart fra 01.01.2020. Om en eventuell økt 
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produksjon også krever økt innsats i form av materiell eller sjåfører må leverandøren varsles 
3 måneder før oppstart.  
VKT har beregnet merkostnader for en eventuell økning i produksjon som kjøres fra 01.jan 
2020. Det er beregnet merkostnader for to alternativ: 
 

− Opprettholde dagens nivå: Merkostnadene er beregnet til ca 7,5 mill kr årlig.  

− Fire ekstra avganger pr dag: Merkostnader ved to ekstra avganger på dagtid og to på 

kveldstid, alle dager, er beregnet til om lag 2,5 mill årlig.   

 

En vesentlig del, ca 55% av merproduksjonen, vil skje i Svelvik kommune. Brakar har uttalt 
at de ikke vil prioritere midler til en satsing på denne kollektivaksen. Brakar bidrar heller 
ikke i dag til finansiering av drift av rutene 91 og 96, selv om store deler av rutene går i 
Buskerud.  Det må tas høyde for at hele merkostnaden dekkes av Vestfold og Telemark 
fylkeskommune.  Endringen kan finansieres ved å redusere tilbudet tilsvarende i andre 
områder eller ved å utvide rammen til kollektivtrafikk. 
 
 

Prosjektleders vurdering 
 
Bakgrunnen for ruteendringene i nordfylket er at gjeldende anbudskontrakt for 
kollektivtrafikk utløper 31.12.19 
 
I forkant av anbudsutlysningen ble det gjort en vurdering av rutetilbudet.  Ruteplan for 
Holmestrand og Sande er resultatet av dette arbeidet. Det er ingen tvil om at 
kollektivtilbudet blir bedre for innbyggerne om en betrakter nordfylket samlet.  Tilbudet på 
strekningen Svelvik – Selvik reduseres fordi passasjergrunnlaget her er mindre enn dagens 
tilbud kan forsvare. Prosjektleder oppfatter at reaksjonene i nordfylket først og fremst 
handler om denne strekningen. Det er forståelig at det blir reaksjoner i områder der 
busstilbudet reduseres.  
 
I regionale planer for Vestfold er det vedtatt at utvikling i kollektivtilbudet skal skje der 
potensialet for overgang fra bil til buss er størst.  Både tilleggsbevilgninger ut over rammen 
og omprioriteringer innfor rammen til kollektivtrafikk må kunne forsvares ut i fra denne 
føringen.  Trafikkplan for Holmestrand og Sande synes å være et godt grunnlag for 
målrettet prioritering av ressursbruken.  Politisk er det høye ambisjoner om vekst i 
passasjertallene i Vestfold og Telemark. Elever fra Svelvik som har begynt på videregående 
skole i Sande er gjennom avtale mellom fylkeskommunene sikret å få fullføre utdanningen i 
Sande. I trafikkplanen er de også sikret et tilfredsstillende kollektivtilbud til og fra skolen.  
 
Ut fra foreliggende trafikkplan og gjeldende politiske styringssignaler om utvikling av 
kollektivtilbudet i Vestfold, anser prosjektleder at det pr i dag ikke er faglig sterke grunner 
for å prioritere 2,5 til 7,5 mill kroner årlig for å opprettholde tilbudet til de få passasjerene 
som berøres negativt av den planlagte ruteomleggingen. Prosjektleder vil like fullt komme 
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tilbake med en endelig prioriteringsanbefaling i forbindelse med den politiske behandlingen
av budsjett- og økonomiplan 2020-2023 for Vestfold og Telemark fylkeskommune.
Fylkestinget vil dermed gis mulighet til å prioritere en slik eventuell styrking opp mot flere
andre gode formål i budsjettforslaget.

Vedlegg:
Trafikkplan for Holmestrand og Sande

Vedlegg til sak
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88/19 Kjøp av AS Torggaten 18 
 
Arkivsak-dok. 19/00147-6 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler Rune Terje Hjertaas 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Partssammensatt utvalg 20.08.2019 27/19 

2 Fellesnemnda 20.08.2019 88/19 

 
 

Innstilling fra prosjektleder 
1. Fellesnemnda godkjenner kjøp av eiendommen Torggaten 18 med overtagelse 1. 

januar 2020, til en verdi av 290 millioner kroner.  
2. Fellesnemnda for Vestfold og Telemark fylkeskommune vedtar at fylkeskommunen 

kjøper aksjene i AS Torggaten 18 og at selskapet videreføres som et single-purpose 
eiendomsselskap. Kjøpet av aksjene finansieres ved opptak av langsiktig lån.  

3. Fellesnemnda bevilger 30 mill kroner til tilpasning av lokalene. Dette finansieres med 
låneopptak.  

4. Ved overtagelse av aksjeselskapet oppnevnes et nytt styre. 
 

Bakgrunn for saken 
 
Fellesnemnda fattet følgende vedtak 25.06.2019 i sak 62/19  

1. Fellesnemnda bevilger 2 mill kroner til å utrede behov og kostnader med å 
tilrettelegge arbeidsplassene i dagens fylkeshus. Beløpet belastes fellesnemndas 
budsjett for omstilling.  

2. Prosjektleder får fullmakt til å inngå leieavtaler som dekker behovet for arealer fra 
1.1.2020.  

3. Prosjektleder får fullmakt til å fremforhandle kjøpskontrakt for eksisterende 
bygninger som kan dekke behovet for arbeidsplasser i Skiensområdet. Aktuelle 
alternativer må være innenfor kostnadsrammen ved tilrettelegging av dagens 
fylkeshus og til markedsmessige vilkår.  

4. Eventuell kontrakt skal godkjennes av fellesnemnda / fylkestinget  
 
Fellesnemnda har vektlagt at begge fylkeshusene skal være viktige regionale møteplasser. 
Fylkeshuset i Tønsberg har i dag 250 kontorplasser.  Fylkeshuset i Skien har 240 
kontorplasser og er forutsatt å ivareta funksjonen som et fylkesadministrativt hovedsete. 
Med foreliggende planer for organisering medfører dette et behov på ca 310-350 
arbeidsplasser. Det foreligger en forhandlingsforståelse mellom VFK og TFK om at Skien 
skal kompenseres for 70 arbeidsplasser som fylkesmannen flytter fra Skien til Tønsberg. 
Behovet i Skien vil derfor være minst 310 arbeidsplasser.  
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Fylkestinget i Telemark vedtok i møte 24.10.18 sak 89/18 å be fellesnemnda og 
prosjektrådmann om å ta over ansvaret for å planlegge et nytt fylkeshus i Skien. 
Fellesnemnda behandlet saken i møte 29.01.19 sak 6/19 og gjorde følgende vedtak: 

1. Fellesnemnda overtar ansvaret for å planlegge et nytt fylkeshus i Skien for nye 
Vestfold og Telemark fylkeskommune.  

2. Fellesnemnda ber prosjektleder iverksette en utredning der følgende forutsetninger 
legges til grunn for utredningen:  
a) Det skal være funksjoner på begge fylkeshus. Endelig funksjons- og 

arbeidsfordeling skal avklares før sommerferien 2019 som ledd i prosessen 
for den administrative organiseringen.  

b) Et rom /arealbehov for om lag 400 -450 ansatte.  
c) Arealbehov for kontorarbeidsplasser minimum tilsvarende Statsbygg sin 

norm. Tilgjengelig forskning, erfaringer og ansatterepresentanter sine 
innspill må vektlegges tungt i utredningen videre av arealbehovet.  

d) Alle funksjoner som skal være plassert i Skien skal ved en permanent løsning 
lokaliseres på samme sted (ikke delt løsning).  

e) Lov om offentlige anskaffelser skal overholdes i prosessen.  
f) Begge fylkeshus må utformes for fleksible løsninger med muligheter for 

midlertidige kontorplasser (gjestearbeidsplasser).  
3. Det skal utredes 4 alternative løsninger for nytt fylkeshus i Skien:  

a) Bygge nytt fylkeshus  
b) Kjøpe eksisterende bygg  
c) Leie  
d) Bygge ut/bygge om eksisterende fylkeshus i Skien  

4. For alle 4 alternativene skal følgende vurderes:  
a) Økonomi  
b) Tidsperspektivet og behovet for løsninger på kort og permanent sikt, på kort 

sikt må det sikres et arealbehov for alle ansatte innen 1.1.2020.  
c) Tilgjengelighet for både ansatte og brukere/besøkende mht. nærhet til 

kollektivknutepunkt  
d) Nærhet til, eventuelt samlokalisering med, interessenter som kan gi 

synergier, f.eks. kommune og næringsliv  
e) Tilstrekkelig parkering for ansatte og besøkende, inkludert ladeinfrastruktur 
f) Innvirkning på miljøet. Klimaregnskap og muligheter for tak- og 

fasadebeplantning skal vurderes  
5. Utredningen skal ferdigstilles for behandling i fellesnemnda i juni 2019.  
6. Når fylkeskommunen har kompensert for arbeidsplasser som flyttes hos 

fylkesmannen, fordeles øvrige arbeidsplasser mellom de to lokasjonene. 
Arbeidsplasser i tilknytning til nye oppgaver i regionen vurderes plassert i 
tilknytning til regionale fagmiljøer der oppgavene gjør det naturlig.  

7. Ved eventuell bygging av helt nytt fylkeshus bør det bygges i tre  
 
Som det fremgår av punkt 2b ble det lagt til grunn et behov på 400-450 kontorplasser i 
Skien. Dette var basert på følgende antagelser: 
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 antall 
Dagens ansatte på fylkeshuset i Skien 220 
Kontorplasser til politikere på dagens fylkeshus 11 
Ansatte som i dag er lokalisert utenfor fylkeshuset 30 
Kompensasjon for flytting av fylkesmannen til Tønsberg 70 
Ansatte som følger overføringen av fylkesvegdelen av SAMS 60 
50% av nye oppgaver 50 

Totalt  441 
 
De signalene som nå foreligger fra departementene bidrar til at antall nye arbeidsplasser 
blir redusert knyttet til nye oppgaver i forbindelse med regionreformen. Videre er det 
usikkert om det er hensiktsmessig å flytte alle ansatte som i dag er lokalisert utenfor 
fylkeshuset (for eksempel Talenthuset), og det vurderes også om noen ansatte knyttet til 
veg bør lokaliseres i Notodden og Vinje. Ut fra dette kan behovet for kontorplasser i Skien 
bli redusert til ca 310-350 arbeidsplasser. Konsulentselskapet Rambøll har utredet en løsning 
med 330 arbeidsplasser i eksisterende bygg. En gjennomgang av forslaget fra Rambøll gir 
grunn til å anta at forslaget kan justeres slik at det kan oppnås inntil 350 arbeidsplasser med 
ombygging av eksisterende fylkeshus, og prosjektleder har derfor valgt å sammenligne 
alternativene (leie, kjøp og ombygging) med 350 arbeidsplasser i Skien. 
 

Saksopplysninger 
Dagens fylkeshus i Skien består av 5 bygninger av ulik alder, type og standard. Felles for alle 
bygningene er at det er behov for teknisk oppgradering, men legges en meget nøktern 
standard til grunn vil en rehabilitering / oppgradering av innvendige arealer kunne 
gjennomføres for 170 mill kroner (17.000 kr /kvm). Norsk Prisbok er et oppslagsverk for 
byggekostnader basert på reelle prosjekter, og benyttes av byggebransjen til 
kostnadsvurderinger.  Norsk Prisbok 2019 medfører en kostnad pr kvm for innvendig 
ombygging av kontorarealer på kr 21.900,- pr kvm. En nøktern standard    (17 000 kr kvm) vil 
medføre at det vanskelig kan oppnås gode løsninger knyttet til energieffektivitet og miljø.  
Selv med en kostnad på 21 900 pr kvm vil en ombygging av dagens fylkeshus trolig ikke 
oppnå standarden til T18.   
 
I tillegg vil det være behov for å gjennomføre en trinnvis utbygging av dagens fylkeshus og 
behov for leie av midlertidige lokaler i form av kontormoduler på tomten eller leie av 
eksterne lokaler i Skien.  Dagens fylkeshus vil selv etter ombygging være mindre 
arealeffektivt enn et nyere bygg, og det vil derfor både være flere kvm pr ansatt og høyere 
driftskostnader pr arbeidsplass. I tillegg bør det tas høyde for risiko ved ombygging av en 
eldre bygningsmasse. Basert på foreliggende dokumentasjon anslås denne til 15-20% med 
utgangspunkt i 170 mill kroner. Prosjektleder har på bakgrunn av endret arealbehov gjort en 
grundig kjøpsvurdering av T18, og selger har i forhandlinger redusert prisforlangende til 290 
mill kroner.  
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Eiendommen inkluderer parkeringsarealer på ca 2 000 kvm og kontorlokaler på 10 230 kvm. 
Av dette er pt 3 872 kvm utleid til 1900 kr kvm slik at 6 358 kvm kan benyttes av 
fylkeskommunen. Prosjektleder vurderer at ledige lokaler kan dekke behovet for arbeids-
plasser med en tilpasning av lokalene på 30 mill kroner. NAV-bygget er et moderne bygg 
som enkelt kan tilpasses forskjellige typer møterom- og kontorløsninger. Bygget er 
energieffektivt, har gode løsninger for ventilasjon og lys og har en sentral lokalisering i 
sentrum av Skien by. Ytterligere behov for parkeringsarealer kan det være mulig å leie, for 
eksempel Bygarasjen. Det er 400 parkeringsplasser i Bygarasjen hvor mellom 50-100 er leid 
ut på langsiktige avtaler. Kapasiteten er god, og kostnad pr måned i henhold til offentlige 
nettside er kr 1.085,- inklusiv merverdiavgift. 
 
Uansett valg av løsning må det i budsjett 2020 også innarbeides investeringsramme for kjøp 
av inventar. Dette er både knyttet til at begge løsninger forutsetter nye databaserte 
løsninger, nye kontorløsninger og funksjoner, men også til at fylkeskommunen får nye 
medarbeidere både VKT AS og sams. Prosjektleder vil kartlegge dagens inventar og vurdere 
behov for fornyelse. 
 

Økonomiske, administrative og juridiske konsekvenser 
 
Lønnsomhet knyttet til kjøp av T18 og ombygging av dagens fylkeshus 
Prosjektleder har sammenlignet lønnsomheten knyttet til en ombygging av eksisterende 
fylkeshus og et kjøp av NAV-bygget. For å sammenligne alternativene er det gjennomført 
en nåverdianalyse som viser at en ombygging av dagens fylkeshus har en litt høyere 
nåverdikostnad enn kjøp og tilpasning av NAV-bygget. Det er lagt til grunn en antatt 
minimumskostnad på ombygging av fylkeshuset for 170 mill kroner. Kostnadsberegningene 
innebærer trolig en lavere energi- og miljøstandard enn fellesnemnda ser som ønskelig, og i 
tillegg medfører ombygging av dagens fylkeshus en risiko for kostnadsoverskridelser på ca 
15-20 prosent. En totalvurdering er derfor at kjøp av T18 medfører mindre risiko og kan 
være et bedre alternativ enn ombygging av dagens fylkeshus. 
 
Noen vesentlige forutsetninger som er lagt til grunn ved nåverdiberegningen er: 
• Verdien av eiendommen T18 er 290 mill kroner. 
• Tilpasning av T18 kan gjennomføres for 30 mill kroner. 
• Fylkeskommunen benytter ca 6358 kvm til egen bruk. Dagens leiekontrakter 

videreføres. 
• Dagens fylkeshus kan bygges om for 170 mill kroner. 
• Dagens fylkeshus kan selges for 60 mill kroner. 
• Eiendomsselskapet T18 videreføres. 
• Det benyttes en kalkulasjonsrente tilsvarende meglers renteforutsetning ved 

beregning av markedsverdi for T18. 
 
Lønnsomhet knyttet til leie av lokaler i forhold til kjøp eller ombygging 
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For tiden er det mange ledige kontorer i Skien og dette medfører at gode og moderne 
kontorlokaler kan leies for 1900 kroner pr kvm. Det er få lokaler som kan dekke areal-
behovet, og aktuelle lokaler er beskrevet i mulighetsstudien «Nytt fylkeshus i Skien», som 
var et vedlegg til fellesnemnda den 27.6 i sak 19-00147-2.  I tillegg har prosjektleder 
undersøkt kapasitet og mulighet i Statens hus i Skien som benyttes av Fylkesmannen. Disse 
lokalene er totalt på 4857 kvm. Fylkesmannen disponerer 110 kontorer, men bare et fåtall 
kan det være mulig å leie før Fylkesmannen får tilgang til nye lokaler i Tønsberg. 
 
Prosjektleder har derfor vurdert økonomien knyttet til en eventuell leie av lokaler som 
alternativ til å kjøpe lokalene. Det er naturlig å ta utgangspunkt i T18 for å ha 
sammenlignbare forutsetninger. Følgende forutsetninger er benyttet. 
 
• Leiekostnad 1900 kr pr kvm. (dagens leiekontrakter er ca kr 1 900 pr kvm) 
• Normalt vil leienivået bli oppjustert med 60-70% i forhold til konsumprisindeksen 

(KPI).  I beregningene benyttes en faktor på 60%. 
• Samme leieperiode som levetid på avskrivningstid ved kjøp av bygg. 
• Samme kostnad til tilpasning av lokaler, dvs 30 mill kroner. Det er ikke krav til å 

tilbakestille lokalene til opprinnelig utforming/ standard. 
• Leid areal er 6300 kvm.  
 
Nåverdien av leie sammenlignet med kjøp av lokaler innebære en økt kostnad på ca 50 mill 
kroner basert på disse betingelsene.  
 
Dagens salgspriser reflekterer lave leiekostnader pt i Skien, men også usikkerhet knyttet til 
at deler av kontorarealene vil stå ledig i perioder. Det er også flere ledige lokaler og i sum 
medfører dette lave salgs- og leiepriser. Dersom fylkeskommunen inngår en langsiktig 
kontrakt på et betydelig areal i et kontorbygg, vil trolig salgsprisen på denne eiendommen 
øke vesentlig. Dette bidrar til at inngåelse av en leiekontrakt trolig vil medføre at 
kjøpsalternativet senere kan bli mindre aktuelt. 
 
Ut fra en samlet økonomisk vurdering fremstår derfor kjøp av et eksisterende kontorbygg 
som den beste løsning.  
 
Konsekvenser for driftsbudsjettet  
 
Lønnsomhetsvurderingene viser ikke stor forskjell mellom kjøp og ombygging. Imidlertid vil 
det være større forskjeller knyttet til hvordan alternativene påvirker driftsbudsjettet. Som 
det fremgår av nedenstående tabell vil netto driftsutgifter ved et kjøp av T18 være lavere 
enn både ombygging og leie av lokaler. Det er lagt til grunn forvaltnings-, drifts- og 
vedlikeholdskostnader i byggene med 500 kr pr kvm ekskl strøm og kommunale avgifter i 
sammenligningen. I leide lokaler er leietakers drifts- og vedlikeholdskostnader anslått til 150 
kr kvm. 
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Mill kroner Kjøp Ombygging Leie 

Låneopptak 290,0 160,0  
Lån til tilpasning av arealer 30,0  30,0 
Salg av dagens fylkeshus -60,0  -60,0 

Netto låneopptak 260,0 160,0 -30,0 
Lånerente (3%) 7,8 4,8  
Renteinntekter (2%)   -0,6 
Leiekostnad    7,3 
Leieinntekter fra eksterne  -7,3   
FDV kostnader 5,1 5,0 1,0 

Netto driftskostnader 5,6 9,8 7,7 
 
Som det fremgår av tabellen vil netto driftskostnader knyttet til kjøpsalternativet være 
lavere enn de andre alternativene. Leie vil medføre lavere driftskostnader enn en 
ombygging av fylkeshuset. I vedtatt økonomiplan er det innarbeidet krav til kostnads-
reduksjoner og kjøpsalternativet kan bidra til å muliggjøre forsterket satsing på nye 
oppgaver i forbindelse med regionreformen.  
 
Økonomiplan 2020-2023 
Fellesnemnda behandlet 25.06 i sak 60/19 - Kommuneproposisjonen og arbeidet med 
budsjett 2020 og økonomiplan 2020-23 - nye og endrede forutsetning i forhold til vedtatte 
økonomiplaner. Flere nye forhold bidrar til en strammere økonomi og det blir trolig 
nødvendig å redusere både drifts- og investeringsbudsjettene i kommende økonomiplan. 
Spesielt endrer ny kommunelov de forutsetningene vedtatte økonomiplaner er basert på. 
Ny lov stiller et krav om at driftskostnader ikke kan finansieres ved bruk av driftsfond.  Dette 
medfører at det kan bli nødvendig å redusere driftskostnadene i vedtatte økonomiplaner. 
 
Det er vedtatt investeringer på samlet 2,7 mrd kroner i vedtatte økonomiplaner.  I sak 60/19 
ble det anslått at økte finanskostnader sammen med vedtatte kostnadsreduksjoner, ville 
medføre behov for å redusere driftskostnadene med 150-200 mill kroner i kommende 
økonomiplan. Prosjektleder vurderte derfor i 19/0079-10 at samlet investeringsnivå bør 
begrenses til anslagsvis 1,5 mrd kroner i kommende økonomiplanperiode, og vurderte at 
dette kan gjennomføres ved at investeringer utsettes i tid eller at prosjektene nedskaleres. I 
denne sammenheng er det viktig at nødvendige kostnader til nytt fylkeshus forsøkes 
begrenset til et minimum, men likevel slik at det muliggjør å etablere en kompetent, 
effektiv og god driftsorganisasjon, som er en forutsetning for at den nye fylkeskommunen 
skal levere på samfunnsoppdraget. 
 
Et kjøp av T18 med tilhørende salg av nåværende fylkeshus, vil medføre at driftskostnadene 
med et nytt fylkeshus blir redusert i forhold til forutsetningene om investeringen i nytt 
fylkeshus i vedtatt økonomiplan.  
 
Arealer 
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Ut fra ovenstående vurderer prosjektleder at det er nødvendig å begrense arealbruken for å 
redusere investeringen og belastningen på driftsbudsjettet, men slik at det likevel er mulig å 
oppnå akseptable løsninger. Investeringene i fylkeshuset må veies mot behovet i skolene og 
på fylkesvegene. Dette medfører at løsningen som foreslås medfører mindre arealer enn 
fellesnemda har forutsatt ved at arealene for kontorarbeidsplasser minimum skal tilsvare 
Statsbygg sin norm på 23 kvadratmeter. Det er viktig i denne sammenheng å være 
oppmerksom på at normen er sammensatt av flere faktorer hvor selve arbeidsplassen er en 
mindre del: 
 
• Arbeidsplass med arbeidsbord, arbeidsstol og oppbevaring. = ca. 4,0m2 pr 
• Støtterom i tilknytning til arbeidsplassen (støtterom som multirom/stillerom, sosiale 

soner, prosjektrom, små møterom, kopi/printerrom, rekvisita, små lagre, uformelle 
møtegrupper, toaletter, garderober og bøttekott samt internt trafikkareal mellom 
disse funksjonene) = ca. 13,0m2 pr. ansatt. 

• Støtterom i direkte tilknytning til arbeidsplassen (støtterom som toaletter, 
garderober, bøttekott og internt trafikkareal, multirom/stillerom og sosiale soner) 
=ca 6,0m2 pr. ansatt. 

 
Tilgjengelig kontorareal ved en eventuell overtakelse av T18 vil være ca 18 – 21 
kvadratmeter pr ansatt med en dimensjonering for 310-350 ansatte. Dette er som nevnt 
under normen til Statsbygg, men med god arealutnyttelse av tilgjengelig areal, samt at det 
til enhver tid trolig vil være mange ansatte som gjør store deler av sine oppgaver utenfor 
fylkeshusene, vil effektiv arealtilgang pr ansatt kunne oppleves bedre ut fra at det ikke er 
kontorplassene, men tilgang på møterom og støttearealer som er viktig i normen. Alle 
ansatte kan heller ikke plasseres umiddelbart i nytt bygg og arealbruken kan økes dersom 
nåværende leietakere ikke ønsker å fornye leiekontrakten når disse utløper om kort tid.  
 
Flere organisasjoner har gjennomført prosesser med de ansatte og funnet frem til gode 
løsninger også under 23 kvm. Disse løsningene reflekterer at organisasjonene har endret 
hvordan de arbeider og fungerer. Færre sitter på arbeidsplassen store deler av dagen, men 
har utadrettet virksomhet og er i liten grad på kontoret. Enkelte organisasjoner har kartlagt 
at 30-40% av kontorplassene daglig er tomme. Som følge av dette er normen for antall kvm 
pr arbeidstaker i mindre grad i fokus, men det legges vekt på at kapasiteten dekker det 
antallet som normalt er tilstede i lokalene med tilgang på nok møterom, tilrettelagte 
digitale møterom og tilgang på gode og effektive løsninger på andre støtterom.  
 
Prosjektleder mener at det vil være mulig å legge til rette for gode arbeidsforhold innenfor 
de forutsetningene som er nevnt ovenfor, og vil videreføre det gode samarbeidet med 
ansatte, hovedtillitsvalgte og fylkesvernombud som ble etablert i utredningsarbeidet. I 
fellesskap vil det være mulig å finne best mulig løsninger for funksjonelle arealløsninger.  
 
Juridiske vurderinger 
T18 er organisert som et single-purpose eiendomsselskap. Slike selskaper eier en nærings-
eiendom (kontorbygg, leiegårder, tomter og så videre) og har som eneste formål å eie og 
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leie ut denne ene eiendommen. I stedet for at ett selskap eier alle sine eiendommer direkte 
«på egen bok», organiseres altså eierskapet til eiendommene i en konsernstruktur med ett 
eiendomsselskap (døtre) for hver eiendom. 
 
Kjøp og salg av eiendom kan da gjennomføres på én av to måter. Det ene alternativet er at 
kjøper overtar selve eiendommen fra datterselskapet (eiendomstransaksjon). Det andre 
alternativet, som har blitt vanlig i eiendomsmarkedet, er at kjøper overtar morselskapets 
aksjer i det aktuelle datterselskapet (selskapstransaksjon). Dette innebærer normalt større 
fleksibilitet og lavere kostnader for både kjøper og selger. 
 
Nåværende kommunelov har et generelt forbud mot å låne til aksjekjøp, og dette har 
medført at fylkeskommunene bare har kunnet lånefinansiere kjøpet hvis det skjedde i form 
av en eiendomstransaksjon. Ny kommunelov åpner for å finansiere kjøp av aksjer i et single-
purpose eiendomsselskap forutsatt at vilkårene er oppfylt. Ny kommunelov stiller følgende 
vilkår i § 14-14 (2 avsnitt)  
 

Kommuner og fylkeskommuner kan ta opp lån for å finansiere kjøp av alle aksjene i 
eiendomsselskap. Det kan bare tas opp lån hvis eiendomsselskapet ikke har 
a) annen virksomhet enn å eie fast eiendom og å drifte denne 
b) vesentlige forpliktelser som gjelder annet enn eiendommen 
c) andre ansatte enn daglig leder. 

 
Prosjektleder vurderer at kjøp av aksjene i T18 oppfyller vilkårene i loven. Når fylkes-
kommunen kjøper et eiendomsselskap, må selskapet forvaltes i samsvar med aksjelovens 
regler med krav til styre, daglig leder og så videre. 
 
 
 
 
Beregningsmodell for kjøp av aksjer i eiendomsselskapet 
Verdien på eiendommen (290 mill kroner) er fastsatt med overtakelse 1 januar 2020. 
Verdien av aksjene må fastsettes basert på revidert regnskap på overtakelsestidspunktet. 
Kjøp av T18 vil derfor forutsette at revisjonsselskaper gjennomfører en juridisk og finansiell 
due diligence av selskapet, dvs nærmere undersøkelser av de økonomiske, skattemessige 
og juridiske forhold rundt selskapet. Her kan det fremkomme forhold som kan påvirke 
kjøpesum for aksjene. 
 
Prinsipielt kan kjøpesum for alle aksjene i eiendomsselskapet beregnes på følgende måte: 
 Avtalt verdi på eiendommen 
+ Øvrige eiendeler 
- Langsiktig gjeld 
- Kortsiktig gjeld 
- Utsatt skatt 
= Kjøpesum for aksjene 
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Prosjektleders vurdering 
 
Vestfold og Telemark fylkeskommune blir en stor og viktig kunnskapsorganisasjon for 
regionen Vestfold og Telemark. Prosjektleder vektlegger at en samlokalisering av alle 
ansatte som skal ha arbeidssted i Skien, vil være viktig for bl. a.  felles kulturbygging, smart 
ressursutnyttelse, ansattes arbeidsforhold og Vestfold og Telemark fylkeskommunes rolle 
som regional utviklingsmotor i samarbeid med vertskapskommunen Skien. Skien kommune 
har i administrative møter på rådmannsnivå understreket at de ønsker å bygge opp under 
Skien som hovedsete for det nye fylket, og har også lagt vekt på utviklingsmulighetene som 
ligger i nabotomta like ved T18.  
 
Prosjektleder vil også påpeke at det er forhold som det er vanskeligere å sette verdi på, men 
som også kan være bedre i T18. Kjøp av T18 gir større muligheter for å oppnå et effektivt og 
moderne arbeidsfellesskap med tilrettelagte møtefasiliteter for intern og ekstern 
samhandling både politisk og administrativt. Å lokalisere regionens hovedsete direkte i 
sentrum, med nærhet til kollektivknutepunkt, styrker muligheten for en mer miljøvennlig 
mobilitet og by- og regionutvikling.  Ved å kunne overta lokalene i T18 allerede fra 1. januar 
2020, kan oppmerksomheten til nye Vestfold og Telemark fylkeskommune rettes mot å 
bygge en ny organisasjonskultur i en kunnskapsorganisasjon som skal være med å forme 
nye Vestfold og Telemark. Videre vil T18 - selv etter en ombygging av dagens fylkeshus - 
innebære en mer fleksibel utforming med bedre miljøstandard.  
 
Kjøp av T18 er det beste alternativet både ut fra en lønnsomhetsvurdering og ut fra årlige 
driftskostnader i budsjettene sammenlignet med leiealternativet og en ombygging av 
dagens fylkeshus. Konklusjonen forsterkes av at det er usikkerhet til ombygging av eldre 
bygg, og det er en risiko for økte kostnader i forhold til benyttede anslag. Løsningen med 
kjøp innebærer også mindre risiko for kostnadsøkninger som foreløpig er anslått til 15-20% 
ved ombygging av dagens fylkeshus. Leiealternativet vil i de første årene medføre lavere 
driftskostnader enn en ombygging av dagens fylkeshus, men over tid vil indeksreguleringen 
medføre økte driftskostnader.  
 
Prosjektleder vektlegger også at nødvendige kostnader til nytt fylkeshus må begrenses til et 
minimum i lys av at samlet investeringsnivå må begrenses i kommende økonomiplan. Et 
kjøp av T18 med tilhørende salg av nåværende fylkeshus, vil som redegjort for, medføre at 
driftskostnadene med et nytt fylkeshus blir redusert i forhold til vedtatt økonomiplan.  
 
En fremforhandlet redusert pris på T18, og endrede behovsforutsetninger, bidrar til at 
prosjektleders etter en samlet vurdering anbefaler et kjøp av T18 som det beste 
fylkeshusalternativet ut fra vedtatte politiske føringer.  
 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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89/19 Eventuelt - fellesnemnda 20.08.19 
 
Arkivsak-dok. 19/00008-44 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler Iren Cecilie Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Fellesnemnda 20.08.2019 89/19 

 
 

Innstilling fra prosjektleder 
Ingen forslag til vedtak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg 
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Arkivsak-dok. 19/00089-9 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Telemark kontrollutval 29.08.2019 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 29.8.19 

 

Klikk her for å skrive inn tekst. 
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