
Meeting Book: Kragerø kontrollutvalg (02.09.2019) 

Kragerø kontrollutvalg 

Date: 2019-09-02T16:00:00 

Location: Administrasjonsbygget på Tangen, rom 224 - OBS! Endret sted! 

Note: 

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

 

Vara møter bare etter eget varsel. 

 

I tillegg møter følgende: 

Rådmann Inger Lysa, sak 35/19         kl.  16:00 

Virksomhetsleder Andreas Tengelsen, sak 35/19       kl.  16:00 

Barnevernleder Ellen Mentzen, sak 36/19  ca. kl. 16:30 

Rådmannen/den hun sender i sitt sted, sak 37/19ca. kl. 16:55 
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Arkivsak-dok. 19/00045-30 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Kragerø kontrollutvalg 02.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 2.9.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Innkalling til møte 2.9.2019 godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 19/00045-29 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Kragerø kontrollutvalg 02.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll 28.5.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 28.5.2019 godkjennes. 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll Kragerø kontrollutvalg 28.05.2019 
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Møteprotokoll  
 

Kragerø kontrollutvalg 

 
Dato: 28.05.2019 kl. 16:00 – 17:50 
Sted: Rådhuset, Glasshuset 2. etasje 
Arkivsak: 19/00045 
  
Til stede:  Iver Juel (leder), Unn Kristin Nygaard (nestleder), Bjørn Vidar Bråthen 

(medlem), Arne Kristiansen (medlem) 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
Helen Bøe (for Nina Haugland) 

  
Forfall:  Nina Haugland (medlem) 
  
Andre: Kommunalsjef samfunn Beathe With, sak 28/19 

Daglig leder Kragerø Næringsforening Janna Pihl, sak 28/19 

Kommunalsjef stab og støtte Åge Aashamar, sak 28-29/19 

Personalsjef Cathrine Fosso, sak 29/19 

Fagleder lønn Siv Lia, sak 29/19 

Daglig leder Kragerø Energi AS Geir Elsebutangen, sak 30/19 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kirsti Torbjørnson, f.o.m. sak 30/19 

Oppdragsrevisor Marianne Rogn 

 
  
Protokollfører: Benedikte Muruvik Vonen (Temark) 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

4/19 19/00045-22 Godkjenning av innkalling 28.5.2019 3 

Møteprotokoll 

4/19 19/00045-23 Godkjenning av protokoll 6.5.2019 4 
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Saker til behandling 

28/19 19/09413-5 Rammeavtaler i Kragerø kommune 5 

29/19 19/09668-4 Rutiner for reiseregninger mm. for folkevalgte i Kragerø kommune 6 

30/19 18/13348-6 
Selskapskontroll Kragerø Energi AS - KS' anbefalinger om 

eierstyring, selskapsledelse og kontroll 
7 

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

regnskapsrevisjon 
8 

32/19 19/02850-7 Orienteringer fra revisor 28.5.2019 9 

33/19 19/02867-7 Referatsaker 28.5.2019 10 

34/19 19/02857-7 Eventuelt 28.5.2019 11 

    

 

 
Kragerø, 28.05.2019 

 

 

Iver A. Juel       Benedikte Muruvik Vonen 

Kontrollutvalgsleder      Rådgiver i sekretariatet 
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Møteinnkalling 

4/19 Godkjenning av innkalling 28.5.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 28.05.2019 4/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Innkalling til møte 28.5.2019 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Innkalling til møte 28.5.2019 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

  



5/19 Godkjenning av protokoll 28.5.2019 - 19/00045-29 Godkjenning av protokoll 28.5.2019 : Protokoll Kragerø kontrollutvalg 28.05.2019

 

 4  

Møteprotokoll 

4/19 Godkjenning av protokoll 6.5.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 28.05.2019 4/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møte 6.5.2019 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Protokoll fra møte 6.5.2019 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

28/19 Rammeavtaler i Kragerø kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 28.05.2019 28/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Forslag til vedtak legges frem i møtet. 

 

 

Møtebehandling 

Kommunalsjef samfunn Beathe With informerte om at møtet mellom Kragerø kommune, 

Kragerø Næringsforening og GS Maskin AS 28.5.2019 ikke hadde dreid seg om det brevet 

som er sendt til kontrollutvalget, men om dialog mellom partene. Hun viste til at rådmannen 

vil legge frem praksis og dokumentasjon til neste møte i september 2019.  

 

Daglig leder Kragerø Næringsforening Janna Pihl viste kort til møtet mellom partene, og at 

dette var positivt. 

 

Kommunalsjef stab og støtte Åge Aashamar var til stede og ga utfyllende kommentarer. 

 

Kontrollutvalget ga uttrykk for at de var lite tilfreds med at administrasjonen ikke svarte ut 

saken til dette møtet. 

 

Sekretariatet gjorde oppmerksom på at kontrollutvalget var gjort kjent med manglende 

kapasitet hos administrasjonen gjennom saksfremlegget. 

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Kontrollutvalget rettet sterk kritikk mot rådmannen i forhold til at ytterligere informasjon i 

saken ikke var klargjort fra administrasjonens side før møtet. Kontrollutvalget ber om å få 

saken til ny behandling i septembermøtet. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget rettet sterk kritikk mot rådmannen i forhold til at ytterligere informasjon i 

saken ikke var klargjort fra administrasjonens side før møtet. Kontrollutvalget ber om å få 

saken til ny behandling i septembermøtet. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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29/19 Rutiner for reiseregninger mm. for folkevalgte i Kragerø kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 28.05.2019 29/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Forslag til vedtak legges frem i møtet. 

 

 

Møtebehandling 

Oppdragsrevisor Marianne Rogn orienterte om resultat av tilleggskontroll på reiseregninger 

for ledende folkevalgte og administrative ledere, og svarte på spørsmål. Hun mente at 

kommunen med fordel kan skjerpe kravet til dokumentasjon, men at avvikene ikke er 

vesentlige i kommunal sammenheng.  

 

Personalsjef Cathrine Fosso og fagleder lønn Siv Lia ga utfyllende kommentarer og svarte på 

spørsmål. Folkevalgte får ved behov hjelp av politisk sekretariat for utfylling av 

reiseregninger. Kommunalsjef stab og støtte Åge Aashamar ga også utfyllende kommentarer. 

Administrasjonen noterte seg innspill fra kontrollutvalget. 

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Redegjørelsen fra revisor og utfyllende kommentarer fra administrasjonen tas til orientering. 

Kontrollutvalget anmoder om at folkevalgtopplæringen etter høstens valg inkluderer regler for 

føring og levering av reiseregninger for folkevalgte. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Redegjørelsen fra revisor og utfyllende kommentarer fra administrasjonen tas til orientering. 

Kontrollutvalget anmoder om at folkevalgtopplæringen etter høstens valg inkluderer regler for 

føring og levering av reiseregninger for folkevalgte. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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30/19 Selskapskontroll Kragerø Energi AS - KS' anbefalinger om 

eierstyring, selskapsledelse og kontroll 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 28.05.2019 30/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. Kontrollutvalget anmoder Telemark kommunerevisjon IKS om å ta 

med seg innspill fra møtet i det videre arbeidet med selskapskontrollen med 

forvaltningsrevisjon i Kragerø Energi AS. 

 

 

Møtebehandling 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kirsti Torbjørnson orienterte kort om fremdriften i 

prosjektet. Hun viste til revisjonskriteriene som Kragerø Energi AS blir revidert etter i bestilt 

selskapskontroll i selskapet. Selskapet avviker fra flere av anbefalingene fra KS. Det ligger an 

til levering av rapport etter planen til utvalgets septembermøte. 

 

Daglig leder Kragerø Energi AS Geir Elsebutangen var til stede under behandlingen og ga 

utfyllende kommentarer og svarte på spørsmål. Datterselskapene har gjennomført sine 

generalforsamlinger for 2019, og holding-selskapet har sin generalforsamling 11.6.2019. 

 

Kontrollutvalget mener at anbefalingene fra KS bør følges, gjennom at det velges 

valgkomitéer og at det ikke bør være gjennomgående styrerepresentasjon. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. Kontrollutvalget anmoder Telemark kommunerevisjon IKS om å ta 

med seg innspill fra møtet i det videre arbeidet med selskapskontrollen med 

forvaltningsrevisjon i Kragerø Energi AS. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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31/19 Revisors egenvurdering av uavhengighet 2019 Kragerø - 

regnskapsrevisjon 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 28.05.2019 31/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet datert 3.5.2019 tas til 

orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Oppdragsrevisor Marianne Rogn ga en kort introduksjon til saken. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet datert 3.5.2019 tas til 

orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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32/19 Orienteringer fra revisor 28.5.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 28.05.2019 32/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Oppdragsrevisor Marianne Rogn orienterte om løpende revisjonsoppgaver og svarte på 

spørsmål. Tema: 
- I gang med planleggingen for 2019 – risikovurderinger 

- Regner med å legge frem strategien i septembermøtet 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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33/19 Referatsaker 28.5.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 28.05.2019 33/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

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

a. 07.05.2019: 

i. PS 46/19 Rapport fra forvaltningsrevisjonen Barneverntjenesten – kort referat 

fra Bjørn Vidar Bråthen 

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

planforslag og oppmåling 

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

etter neste møte 

3. Neste møte 2.9.2019 kl. 16:00 på Rådhuset 

4. Årsmøte Forum for Kontroll og Tilsyn 4.6.2019. Arne Kristiansen representerer 

kontrollutvalget. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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34/19 Eventuelt 28.5.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Kragerø kontrollutvalg 28.05.2019 34/19 

 

 

  

 

Møtebehandling 

Ingen saker. 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 19/09413-18 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Kragerø kontrollutvalg 02.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Rammeavtaler i Kragerø kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

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

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

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

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

rammeavtaler og praktisering av disse. 

 

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

Næringsforening viste til, håndteres. I tillegg ble det informert om at det var avtalt et møte mellom 

Kragerø kommune, Kragerø Næringsforening og GS Maskin, og kontrollutvalget ba om en orientering 

om resultatet av det avtalte møtet mellom partene. 

 

Saken ble så satt opp igjen i kontrollutvalgets ekstra møte 28.5.2019 sak 28/19. Til dette møtet hadde 

kontrollutvalget etter det sekretariatet oppfattet i møtet, en forventning om at de skulle få en nærmest 

fullverdig presentasjon av de forholdene de hadde etterspurt. Rådmannen på sin side hadde varslet at dette 

ikke var mulig å få til på dette tidspunktet. Bakgrunnen var at saksansvarlig var bortreist i forbindelse 

med utdanning i hele perioden mellom de to møtene i mai. Sekretariatet hadde forsøkt å få dette frem i 

saksfremstillingen til møtet, men kontrollutvalget fant ikke dette tilfredsstillende. I tillegg viste deg seg at 

møtet som var avtalt mellom partene 28.5. ikke omhandlet den saken som kontrollutvalget ønsket belyst. 

Dette var ukjent for sekretariatet før møtet i kontrollutvalget 28.5. Kontrollutvalget vedtok følgende i 

saken: 

Kontrollutvalget rettet sterk kritikk mot rådmannen i forhold til at ytterligere informasjon i saken ikke var 

klargjort fra administrasjonens side før møtet. Kontrollutvalget ber om å få saken til ny behandling i 

septembermøtet. 

 

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

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

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

til avvik. De hadde vedlagt en henvendelse fra GS Maskin AS, som var stilet til kontrollutvalget. 

Henvendelsen fra Kragerø Næringsforening følger ved saken. 
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I brevet fra GS Maskin AS ble det vist til at selskapet har deltatt i konkurranse om rammeavtale for 

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

I begge periodene kom de ut med en rammeavtale med rangering nr. 1 ut fra beste pris på en del av det de 

la inn anbud på. I ettertid mente de at andre hadde fått oppdragene, uten at de var blitt forespurt først, slik 

konkurransegrunnlaget tilsa. I tillegg mente de at en del fakturaer fra andre leverandører inneholdt 

tilleggsposter som ifølge konkurransegrunnlaget skulle ha ligget inne i prisen (skilter, sperremateriell, 

flytting av maskin fra arbeidsstedet). Brevet fra GS Maskin AS følger ved saken. 

 

Kragerø kommune har rammeavtale med GS Maskin AS for innleie av maskiner, lastebiler og personell. 

Tilsvarende rammeavtaler har kommunen også med andre leverandører. I vedlagte notat gjør rådmannen 

greie for hvilke rutiner og fremgangsmåter kommunen har for bruk av rammeavtaler, som bl.a. hvordan 

de gjør avrop i ulike rammeavtaler. Når det gjelder rammeavtalene for innleie av maskiner, lastebiler og 

personell, blir leverandørene rangert på hver enkelt maskin og «pakker». Pakkene er laget for å få et 

sammenligningsgrunnlag, og oppdragsgiver (kommunen) står fritt til å sette sammen pakker som dekker 

behovet for arbeidet som skal utføres. 

 

Vedlagt finner vi også en oversikt over bestillinger ut fra rammeavtalene i perioden. Her har rådmannen 

markert med gult de avtaler som avviker fra rammeavtalene. Rådmannen viser i sitt notat til at det er ulike 

årsaker til avvikene, og at det ikke er gitt at avropene er gitt på feil grunnlag. I mange tilfelles er det gjort 

muntlige avtaler pr. telefon som ligger til grunn for disse avropene. Rådmannen viser til at avvikene i 

disse tilfellene vil være at prosessen er for dårlig dokumentert. Rutinene for dette skal være bedre i dag. 

Videre følger dokumentasjon på en rekke tilbudsåpninger, meddelelsesbrev, valg av entreprenør og 

ekstern konsulents innstilling til valg av leverandør. 

 

Rådmannen og virksomhetsleder Andreas Tengelsen vil stille i møtet for å orientere i saken. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Det er viktig at kontrollutvalget fokuserer på systemperspektivet i denne saken. Det er ikke 

kontrollutvalget som avgjør eventuelle tvister mellom kommunen og en eller flere leverandører. 

Kontrollutvalgets interesse bør ligge i å avdekke om rådmannen har systemer som sikrer at lover, regler 

og avtaler blir overholdt. 

 

Vedlegg:  

Notat avrop rammeavtale lastebil, maskin og personell 

Oversikt bestillinger rammeavtaler 2014-2019 med kommentarer 

Landtak Stabbestad meddelelsesbrev 

Tilbudsåpning Skåtøyveien 

VA rehab Ekorntoppen – valg av entreprenør 

VA rehab Møllerstubakken valg av entreprenør 

VA rehab Tallakshavn – valg av entreprenør 

VA rehab Tevannsbakken valg av entreprenør 

VA-anlegg Skarbo Protokoll fra anbudsåpning, 22.05.2018 

Re Avrop rammeavtale transport fra Tangen 

VS Etablering av ny utløpskum for vann vPortørenga 

Innstilling- E01- Ørvik VA anlegg 

Innstilling Portørenga 

Innstilling_Kil VA anlegg 

Opplysning om tildeling av rammeavtale 

Gjennomgang av rammeavtaler i Kragerø kommune 

Rammeavtaler i Kragerø kommune 

Konkurransegrunnlag – Rammeavtale for innleie av maskiner, lastebiler og personell 2014-2017 

Konkurransegrunnlag – Rammeavtale for innleie av maskiner, lastebiler og personell 2018-dd. 

Kst 2018-11-08 Kragerø – en næringsvennlig kommune – med vedlegg 
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Kragerø kommune 

VAR – Notat 
 

 

Postadresse: Postboks 128 · 3791 KRAGERØ · Besøksadresse: Gamle Kragerøvei 112 · Telefaks: 35983460 

E-post: andreas.tengelsen@kragero.kommune.no · www.kragero.kommune.no 

 

 

TIL: RÅDMANN  

KOMMUNALSJEF SAMFUNN 

FRA: ANDREAS TENGELSEN 

EMNE: REDEGJØRELSE AV RUTINER OG FREMGANGSMÅTE I BRUK AV RAMEAVTALER 

DATO: 23.07.2019 

KOPI:  

 

Kort om Kragerø kommunes rammeavtaler 

Kragerø kommune er en del av GKI og hovedandelen av kommunens rammeavtaler er inngått via 

dem og brukes aktivt av kommunen. Kommunen har også selv inngått et fåtall av rammeavtaler 

selv på områder GKI ikke har avtaler som er dekkende. Disse avtalene omhandler bl.a. «innleie 

av maskiner, lastebiler og personell», «VA-arbeid i skjærgården», «drift og vedlikehold av 

ventilasjonsanlegg» og «brøyteavtaler». 

Det er flere forskjellige avropsformer både på rammeavtalene inngått av GKI og avtalene inngått 

av kommunen selv. Det går frem i anbudsgrunnlaget og kontraktene hvordan kommunen skal 

gjøre avrop på de forskjellige avtalene. Dette er noen av avropsformene som er benyttet i 

avtalene Kragerø kommune skal forholde seg til: 

- Rammeavtale for rådgivertjenester kommunalteknikk: Det er inngått avtale med flere 

likestilte leverandører. Avrop foretas på følgende måte:  

Den leverandøren som har best kompetanse for det konkrete oppdraget blir valgt.  

CV levert på tilbudt personell til rammeavtalen brukes i evalueringen av kompetansen 

for det enkelte oppdrag.  

- Rammeavtale for rådgivertjenester byggeledelse: Det er inngått avtale med flere 

leverandører som er rangert. Avrop foretas på følgende måte: 

Leverandøren som er rangert som nr. 1 vil først bli forespurt og tildelt oppdrag.  

Leverandøren må innen 3 arbeidsdager gi tilbakemelding om han kan påta seg 

oppdraget. Dersom leverandøren ikke kan påta seg oppdraget innen påkrevd tid, vil neste 

rangerte på listen bli forespurt osv.  

- Rammeavtale for håndverkertjenester rørlegger VVS: Det er inngått avtale med to 

leverandører som er rangert som nr.1 og 2. Avrop foretas på følgende måte: 

Leverandøren med 1. prioritet skal alltid først bli forespurt om å utføre ønsket oppdrag. 

Dersom denne leverandøren ikke kan påta seg oppdraget eller responderer innen oppsatte 

responstider, vil leverandør med 2. prioritet bli forespurt. 

- Rammeavtale for anskaffelse av byggevarer: Det er kun inngått avtale med en 

leverandør. Avrop foretas på følgende måte: Alle kjøp som faller inn under avtalen og 

hensikten med avtalen skal gjøres hos denne leverandøren. 

- Rammeavtale for innleie av maskiner, lastebiler og personell: Det er inngått avtale med 

flere likestilte leverandører, hvor leverandørene blir rangert på hver enkelt maskin og 

«pakker». Pakkene er laget for å få et sammenligningsgrunnlag og 
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oppdragsgiver(kommunen) står fritt til å sette sammen pakker som dekker behovet for 

arbeidet som skal utføres. Avrop foretas på følgende måte: Prosjektleder/bestiller 

vurderer behovet for maskiner i det enkelte prosjektet, deretter summeres timeprisene for 

maskinene og det selskapet med den laveste totale timeprisen får oppdraget. Det 

praktiseres at man kan benytte seg av maks 2 selskaper i det samme prosjektet for å 

kunne ha en fornuftig og effektiv oppfølging av prosjektene, dette er i tilfeller hvor det er 

enkelte selskaper ikke kan levere alle maskinene det er behov for. 

I de tilfeller hvor det er lyst ut minikonkurranser er alle rammeavtalepartene invitert til å 

levere tilbud, det legges da til grunn at rammeavtalen er en prekvalifisering av 

selskapene. 

 

Vedlagt oversikt over alle fakturaer knyttet til rammeavtale for maskiner, lastebil og personell 

viser hva kommunen har gjort avrop på og grunnlaget for avropet der dette foreligger. I 

oversikten har man merket ut de avropene hvor man har funnet avvik. Prisoppstilling av både 

rammeavtale for lastebil maskin og personell 2014-2017 og rammeavtale for lastebil, maskin og 

personell 2018-2020 legges ved. Ved behov kan fakturaer med bilag og konkurransedokumenter 

fra anskaffelsene av rammeavtalene fremlegges. Det gjøres oppmerksom på at alle enhetspriser i 

tilbud, fakturaer og anbudspapirer er unntatt offentlighet av konkurransemessige årsaker. 

Det er funnet avvik på ca. 9% av avropene gjort på rammeavtalen for lastebil, maskin og 

personell i perioden 2014-2019. Selv om disse er merket som avvik er det ikke gitt at avropene er 

gjort på feil grunnlag, det ligger med stor sannsynlighet muntlige avtaler gjort pr telefon til grunn 

i hovedandelen av disse avropene. Avviket vil i disse tilfellene være at dette er for dårlig 

dokumentert, rutinene for dette er i dag bedre.  

 

 



35/19 Rammeavtaler i Kragerø kommune - 19/09413-18 Rammeavtaler i Kragerø kommune : Oversikt bestillinger rammeavtaler 2014-2019 med kommentarer rev 5.8.2019

Kommentar

År Fakturanummer Avdeling Prosjektnummer Aktivitet Prosjektnavn Avrop rammeavtale Entrerpenør Beløp Grunnarbeider SprengningsbasStikker m/gps GB 3-5 GB 5-7 GB 7-10 GB 10-15 GH 10-15 GH 15-19 GB 15-19 GB 19-23 GB 23-27 GB 27-31 HJULLA 13-17 HJULLA 17-21 Sopemaskin Traktor m fres Borerigg 32-45 Borerigg 45-63 Minidumper 1,2t Minidumper 2,5t Minidumper 5t Minigraver 1-1,5t Minnigraver 1,5-2t Lastebil 3 aks m/tipphenger m/maskinhenger Latebil 4 aks Semi m/tipp Pakke 1 Pakke 2 Pakke 3 Pakke 4 Pakke 5 Pakke 6 Merket

### 333 VAR 584 Rehab Stigerbakken JA Steintransport 104 543,75kr        X Pakke 6 benyttet iht. rammeavtalen. Valgt entreprenør billigst

### 446 VAR 584 Rehab Stigerbakken JA Steintransport 67 975,00kr          X Pakke 4 benyttet.Valgt entreprenør billigst

### 613 VEI 43011 Overløpsgrøft Sjådammen JA Steintransport 151 450,00kr        X X X X X Grunnarbeider, GH 15-19, GB 27-31, lastebil m/maskinhenger. Valgt entreprenør billigst. GS har ikke lastebil i rammeavtalen2014-2017

### 614 VAR 586 Rehab Vestheia JA Steintransport 7 093,75kr             X GH15-19 benyttet. Valgt entreprenør billigst

### 616 Eiendom 339 Renovering Frydensborgveien 15 JA Steintransport 48 487,50kr          X X X Grunnarbeider, GH 15-19. lastebil. Valgt entreprenør billigst

### 617 Eiendom 43003 Flytte kunstverk Kragerø skole JA Steintransport 6 093,75kr             X GH 15-19. Valgt entreprenør billigst

### 618 VEI 43012 Fjellrensk Sandåsen JA Steintransport 8 125,00kr             X GH15-19 benyttet. Steintransport billigst. GS har ikke denne type maskin

### 619 VEI 43000 Forsterke veiskulder Lovisenberg JA Steintransport 25 937,50kr          X X GH15-19 benyttet. Steintransport billigst. GS har ikke denne type maskin.

### 620 VEI 78 Klargjøring asfalt Sannidal BH JA Steintransport 36 112,50kr          X X X X Rammeavtale inkl. lastebil. Steintransport billigst. GS har ikke priset lastebil i i rammeavtalen2014-2017

### 179 VAR Vannlekkasje Lille ringvei JA Steintransport 7 031,25kr             Hasteoppdrag. Valgt entreprenør billigst

### 347 VAR Rehabe Korset Skåtøy JA Steintransport 44 833,20kr          X X GH 15-19 + lastebil. Valgt entreprenør billigst

### 349 Skjærgådstjenesten Arbeid Tårnbryggeveien JA Steintransport 29 824,41kr          X X X GH 15-19 + lastebil. Valgt entreprenør billigst

### 615 VAR Rensk slambasseng Nilsbukjerr JA Steintransport 12 187,50kr          X GH 15-19. Valgt entreprenør billigst

### 713 VAR Kartlegging VA Kirkebukta JA Steintransport 17 637,50kr          X X X GH 15-19 + lastebil. Valgt entreprenør billigst

### 654 VAR Vannlekkasje Kil Sannidal JA Steintransport 13 000,00kr          X GH15-19 benyttet. Steintransport billigst. GS har ikke denne type maskin i rammeavtalen 2014-2017

### 712 VAR Vannlekkasje Ringveien JA Steintransport 25 718,75kr          X GH 15-19. Valgt entreprenør billigst

### 20 VEI Fjellrensk Sollia Helle JA Steintransport 7 218,00kr             VEI.

### 293 VAR 584 Rehab Stigerbakken JA Steintransport 9 250,00kr             Lastebil/grus. GS hadde ikke lastebil

### 5526 VAR 43021 585 Rehab Vestheia JA Oddmumd Farsjø og sønner 464 124,25kr        X X X X X Lastebil benyttet. GS har ikke priset lastebil  i rammeavtalen2014-2017. Oddmund Farsjø billigst

### 5616 VAR 43021 585 Rehab Vestheia JA Oddmumd Farsjø og sønner 393 909,88kr        X Lastebil benyttet. GS har ikke priset lastebil i rammeavtalen2014-2017. Oddmund Farsjø billigst

### 5617 VAR 43021 Mur Skriverheia JA Oddmumd Farsjø og sønner 70 939,38kr          X Pakke 4 benyttet. Steintransport billigst - Oddmund Farsjø nr. 2

### 5625 VAR 43021 583 Rehab Tallakshavn JA Oddmumd Farsjø og sønner 79 488,75kr          X X Benyttet grunnarbeider + GB3-5. Oddmund Farsjø billigst

### 5705 VAR 43021 586 Rehab Vognmansveien JA Oddmumd Farsjø og sønner 465 703,06kr        X X X X X Benyttet grunnarbeider, stikker, GB 5-7, GB 7-10 + lastebil. Oddmund Farsjø billigst. 

### 5786 VAR 43021 583 Rehab Tallakshavn JA Oddmumd Farsjø og sønner 18 000,00kr          X Grunnarbeider. Oddmund Farsjø er nr.4, Knut Waasjø var billigst. Hvorfor de er valgt er usikkert x

### 5787 VAR 43021 Div rehab jobber JA Oddmumd Farsjø og sønner 206 502,50kr        X X X Grunnarbeider, GB 5-7 + lastebil. GS har ikke lastebil + GB 5-7 i rammeavtalen2014-2017

### 5846 VAR 43013 Graving Tyskerporten JA Oddmumd Farsjø og sønner 9 875,00kr             X X Grunnarbeider + GB 5-7. Valgt entreprenør billigst

### 5901 VAR 43021 585 Div rehab jobber JA Oddmumd Farsjø og sønner 139 532,31kr        X X X X Grunnarbeider, GB 5-7, Gb 7-10 +lastebil. GS har ikke lastebil og GB 5-7 i rammeavtalen2014-2017

### 5528 Skjærgådstjenesten Mur Gunnarsholmen JA Oddmumd Farsjø og sønner 77 192,50kr          X X X Grunnarbeider, GB 10-15 + lastebil. Valgt entreprenør billigst. GS har ikke lastebil i rammeavtalen2014-2017

### 5626 VAR Klargjøring asfalt Måneliheia JA Oddmumd Farsjø og sønner 24 771,25kr          X X X Grunnarbeider, GB 10-15 + lastebil. GS har ikke lastebil i rammeavtalen2014-2017.

### 5788 VAR VA Bråtøymyrveien Skåtøy JA Oddmumd Farsjø og sønner 108 087,63kr        X X X X X Grunnarbeider, borerigg 45-63, Gb 10-15 + lastebil.Valgt entreprenør billigst. GS har ikke lastebil i rammeavtalen2014-2017

### 5863 VAR VA Bråtøymyrveien Skåtøy JA Oddmumd Farsjø og sønner 267 701,56kr        X X X X X Grunnarbeider, borerigg 45-63, Gb 10-15 + lastebil.Valgt entreprenør billigst. GS har ikke lastebil i rammeavtalen2014-2017

### 5292 VEI Brøyting JA Oddmumd Farsjø og sønner 89 168,75kr          Ekstrahjelp snørydding - raskeste leverandør ble valgt. Muntlig avklart.

### 5527 VAR Graving Solheimveien Stabbestad JA Oddmumd Farsjø og sønner 30 736,88kr          X X X Grunnarbeider, lastebil, GB7-10. Valgt entreprenør ikke billigst. Steintransport billigst

### 101548 VAR 196 Soneovervåkning VA JA GS maskin 35 756,25kr          X X X X Grunnarbeider, GB 10-15 + lastebil. GS valgt selv om de ikke har lastebil i rammeavtalen. Leif Øygarden var billigst, usikkert om de er forespurt først. x

### 101757 VAR Div slam Nilsbukjerr JA GS maskin 15 893,75kr          X X X GB 10-15 + lastebil. GS valgt selv om de ikke har lastebil i rammeavtalen. Leif Øygarden var billigst, usikkert om de er forespurt først. x

### 101462 VAR Grøftesprengning Måneliveien JA GS maskin 30 583,75kr          x Borerigg. Valgt entreprenør billigst

### 101492 Skjærgådstjenesten 1302 Arbeid i Lyngdalen JA GS maskin 241 875,00kr        

### 101452 VAR Grøftesprengning Måneliveien JA GS maskin 105 272,50kr        x Borerigg. Valgt entreprenør billigst

### 4003 VAR 43021 Div rehab VA JA Leif Øygarden 40 525,00kr          X X X Grunnarbeider, GB3-5, GB10-15. Valgt entreprenør billigst

### 3846 VAR VA-anlegg Kirkesund Skåtøy JA Leif Øygarden 22 780,00kr          X X Grunnarbeider, GB 3-5. Valg entreprenør billigst

### 3788 VEI Grøft Korset Skåtøy JA Leif Øygarden 28 226,00kr          

### 1306 VAR 43021 585 Rehab Vestheia JA Steintransport 161 850,00kr        X Lastebil benyttet. GS har ikke priset lastebil i rammeavtalen2014-2017

### 1375 VAR 43021 585 Rehab Vestheia JA Steintransport 79 150,00kr          X Lastebil benyttet. GS har ikke priset lastebil i rammeavtalen2014-2017

### 1376 VAR 43021 588 Levering asfalt JA Steintransport 17 063,00kr          X Stikker m/gps. Valgt entreprenør rangert som nr. 2 bak Knut Waasjø. Det er usikkert om  billigste er forespurt først, dette ble vanligvis gjort pr telefon x

### 1085 VAR 43021 Rehab Stabbestad JA Steintransport 135 156,00kr        X Pakke 4 benyttet iht. rammeavtalen. Valgt entreprenør Steintransport billigst

### 1086 VAR 43021 588 Rehab Høyåsen Tønnesensbakke JA Steintransport 165 206,00kr        X Pakke 6 benyttet iht. rammeavtalen. Valgt entreprenør billigst

### 1096 VAR 43021 589 Rehab Bekkedalen JA Steintransport 56 825,00kr          X Lastebil. Valgt entreprenør Steintransport billigst

### 1192 VAR 327 Servicebygg Sannidal BH JA Steintransport 98 536,00kr          X Pakke 4 ih.t rammeavtalen benyttet. Valgt entreprenør Steintransport billigst

### 1211 VAR 43021 588 Rehab Høyåsen Tønnesensbakke JA Steintransport 101 825,00kr        X Pakke 6 benyttet iht. rammeavtalen. Valgt entreprenør Steintransport billigst

### 1212 VAR 43021 597 Rehab Rørvik JA Steintransport 5 425,00kr             X Lastebil benyttet, Steintransport billigst. GS har ikke priset lastebil i rammeavtalen2014-2017

### 1213 VEI 43012 Fjellrensk Tangen JA Steintransport 2 438,00kr             X Rammeavtale - valgte den som raskest kunne ta jobben. Muntlig avklart

### 1240 Eiendom 327 Servicebygg Sannidal BH JA Steintransport 8 275,00kr             X X X Grunnarbeider, Gb7-10, lastebil. Steintransport billigst. GS har ikke lasetbil i rammeavtalen2014-2017

### 1378 VAR 43021 Bortkjøring masser JA Steintransport 11 625,00kr          X Lastebil benyttet. Steintransport billigst. GS har ikke lastebil i rammeavtalen2014-2017

### 1379 VAR 43021 589 Rehab Bekkedalen JA Steintransport 1 550,00kr             X Lastebil benyttet. Steintransport billigst. GS har ikke lastebil i rammeavtalen2014-2017

### 1380 VAR 43021 588 Rehab Høyåsen Tønnesensbakke JA Steintransport 306 699,00kr        X Pakke 6 benyttet iht. rammeavtalen. Valgt entreprenør Steintransport billigst

### 1423 VEI 43011 Overvannshåndtering Stabbestad JA Steintransport 16 590,00kr          X x GB 7-10 + lastebil. Valgt entreprenør billigst

### 1446 VAR 43021 588 Rehab Høyåsen Tønnesensbakke JA Steintransport 44 477,00kr          X Pakke 6 benyttet iht. rammeavtalen. Valgt entreprenør billigst

### 1448 VAR 43021 598 Rehab Strand JA Steintransport 12 400,00kr          X Lastebil. Valgt entreprenør Steintransport billigst

### 1466 VAR 43021 588 Rehab Høyåsen Tønnesensbakke JA Steintransport 22 550,00kr          X Pakke 6 benyttet iht. rammeavtalen. Valgt entreprenør billigst

### 1467 Eiendom 43052 Teknisk bygg Hellekirken BH JA Steintransport 34 606,00kr          X X X GH13-17, stikker, GB 3-5. Valgt entreprenør billigst

### 1468 Eiendom 43063 Stoppekran sannidal BS JA Steintransport 21 681,00kr          X Pakke 6. Valgt entreprenør billigst

### 1470 VEI 43011 Vei Sollia JA Steintransport 23 838,00kr          X Lastebil. Valgt entreprenør billigst

### 927 Eiendom 43003 Lekestativ Kragerø skole JA Steintransport 55 650,00kr          X X X Grunnarbeider, GH 15-19, lastebil. Steintransport billigst. GS har ikke lastebil i rammeavtalen2014-2017

### 928 VAR 43021 588 Rehab Høyåsen Tønnesensbakke JA Steintransport 43 443,75kr          X Pakke 6 benyttet iht. rammeavtalen.Valgt entreprenør billigst

### 989 VAR 43021 588 Rehab Høyåsen Tønnesensbakke JA Steintransport 61 494,00kr          X Pakke 6 benyttet iht. rammeavtalen.Valgt entreprenør billigst

### 990 VAR 43021 587 Rehab Feierheia JA Steintransport 22 088,00kr          X Lastebil. Valgt entreprenør billigst

### 926 Skjærgådstjenesten 43078 Pumpestasjon Gunnarsholmen JA Steintransport 7 968,75kr             X GH 15-19. Steintransport billigst

### 1165 VAR 43021 588 Rehab Høyåsen Tønnesensbakke JA Steintransport 10 925,00kr          X Pakke 6 benyttet iht. rammeavtalen. Valgt entreprenør billigst

### 1097 VAR Haugstranda JA Steintransport 12 463,00kr          X Lastebil. Valgt entreprenør billigst

### 1447 VAR Engsvolden sak 15/03642 JA Steintransport 11 625,00kr          X Lastebil. Valgt entreprenør billigst

### 1469 Eiendom 543 Riving av hus i Kil JA Steintransport 35 269,00kr          X X X GH 15-19, grunnarbeider, lastebil. Valgt entreprenør billigst. GS har ikke lastebil i rammeavtalen2014-2017

### 1471 VAR Overvann Kirkebukta JA Steintransport 111 875,00kr        X X X GH 15-19, grunnarbeider, lastebil. Valgt entreprenør billigst. GS har ikke lastebil i rammeavtalen2014-2017

### 925 VEI Utbedring Tårnbryggeveien JA Steintransport 22 678,75kr          X X GB 7-10 + lastebil. Valgt entreprenør billigst. GS har ikke lastebil i rammeavtalen2014-2017

### 924 Skjærgådstjenesten 86 Utbedring Tårnbryggeveien JA Steintransport 30 691,25kr          X X GB 7-10 + lastebil. Valgt entreprenør billigst. GS har ikke lastebil i rammeavtalen2014-2017

### 1009 VAR Graving Øya JA Steintransport 1 550,00kr             X Lastebil. Valgt entreprenør billigst

### 1377 VAR Arbeid Stabbestad JA Steintransport 81 225,00kr          X X X Stikker, GB 7-10, lastebil. Valgt entreprenør billigst. GS har ikke lastebil i rammeavtalen2014-2017

### 991 VAR Sikring av mur JA Steintransport 6 094,00kr             X GH 15-19. Steintransport billigst

### 101923 VAR 43021 588 Rehab Høyåsen Tønnesensbakke JA GS maskin 21 293,75kr          Ingen avklaringer eller vurderinger mht valg av entreprenør funnet i 360 eller på vårt arbeidsområde. GS valgt x

### 102057 Eiendom 327 Servicebygg Sannidal BH JA GS maskin 20 890,00kr          X Borerigg, GS valgt da de var billigst

### 102115 VAR 43021 585 Rehab Vestheia JA GS maskin 134 837,50kr        X GB 10-15. GS valgt da de var billigst

### 102160 VAR 43021 585 Rehab Vestheia JA GS maskin 58 781,25kr          X GB 10-15. GS valgt da de var billigst

### 101806 VAR VA grøft Jomfruland JA GS maskin 15 956,25kr          X GH 10-15.GS valgt da de var billigst

### 101922 VAR Graving Møllerstubakken JA GS maskin 29 468,75kr          X X Grunnarbeider, GH7-10. GS valgt selv om Knut Waasjø var billigst. Det er usikkert om billigste ble forespurt først, dette ble vanligvis gjort pr telefon x

### 102043 VAR Vannlekkasje Jomfruland JA GS maskin 5 962,50kr             X GB 10-15. GS valgt da de var billigst

### 4182 VAR 43021 588 Rehab Høyåsen Tønnesensbakke JA Leif Øygarden 93 525,00kr          X GB 3-5 + minidumper. Valgt entreprenør Øygarden billigst

### 4195 VAR 43021 588 Rehab Høyåsen Tønnesensbakke JA Leif Øygarden 148 100,00kr        X GB 3-5 + minidumper. Valgt entreprenør Øygarden billigst

### 4259 VAR 43021 588 Rehab Høyåsen Tønnesensbakke JA Leif Øygarden 154 375,00kr        X GB 3-5 + minidumper. Valgt entreprenør Øygarden billigst

### 4284 VAR 43021 588 Rehab Høyåsen Tønnesensbakke JA Leif Øygarden 267 475,00kr        X GB 3-5 + minidumper. Valgt entreprenør Øygarden billigst

### 4287 VAR 43021 597 Frakt Granvik JA Leif Øygarden 1 275,00kr             X Lastebil. Valgt entreprenør rangert som nr. 3, Knut Waasjø var billigst. Hastejobb. Det er usikekrt om billigste ble forespurt først, dette ble vanligvis gjort pr telefon x

### 4310 VEI 43000 Ny vei Tallakshavn JA Leif Øygarden 10 219,00kr          X X Grunnarbeider + GB 7-10. Valgt entreprenør ikke billigst, Knut Waasjø var billigst. Det er usikkert om billigste ble forespurt først, dette ble vanligvis gjort pr telefon. x

### 4321 VAR 43021 588 Rehab Høyåsen Tønnesensbakke JA Leif Øygarden 201 831,00kr        X X GB 3-15, GB 7-10 + minidumper. Øygarden valgt da er eneste entreprenør med begge disse maskinene.

### 4322 VAR 43021 588 Rehab Høyåsen Tønnesensbakke JA Leif Øygarden 30 663,00kr          X GB 3-5 + minidumper. Valgt entreprenør Øygarden billigst

### 4363 VEI 43011 Overvann Sollia Harestien JA Leif Øygarden 12 309,00kr          X Rammeavtale - valgte den som raskest kunne ta jobben. Muntlig avklart

### 4070 VAR Frakt hjullaster JA Leif Øygarden 5 381,00kr             X X Lastebil med maskinhenger. Valgt entreprenør billigst

### 4074 VAR Tåtøy Tollefsen JA Leif Øygarden 35 229,00kr          X X Grunnarbeider + GB 3-5. Valgt entreprenør billigst.

### 4286 VAR P-stasjon Ørvik JA Leif Øygarden 1 375,00kr             X Grunnarbeider. Valgt entreprenør ikke billigst, Knut Waasjø var billigst. Hastejobb. Det er usikkert om billigste ble forespurt først, dette ble vanligvis gjort pr telefon x

### 4311 VAR Tilbakeslagsventil Tallakshavn KP JA Leif Øygarden 12 094,00kr          X GB 7-10 + minidumper. Valgt entreprenør billigst.

### 4318 VAR Oppretting vei på Øya JA Leif Øygarden 5 050,00kr             X Minidumper + GB 3-5. valgt entreprenør billigst

### 4345 VEI Oppussing av vei JA Leif Øygarden 71 150,00kr          X Rammeavtale - valgte den som raskest kunne ta jobben. Muntlig avklart

### 4071 VAR Kil renseanlegg JA Leif Øygarden 7 163,00kr             X Gb 3-5. Valgt entreprenør billigst

### 4359 VAR Vannlekkasje Bekkedalen JA Leif Øygarden 5 463,00kr             X Gb 3-5. Valgt entreprenør billigst

### 4201 VAR Rep tett ledning Skåtøy KP JA Leif Øygarden 9 195,00kr             X Grunnarbeider. Hastejobb med vannlekkasje. Valgt entreprenør ikke billigst

### 23 VAR 43021 585 Rehab Vestheia JA Knut Waasjø 109 725,00kr        X X Grunnarbeider + Gb 7-10. Valgt entreprenør billigst

### 10 VAR 43021 587 Rehab Feierheia JA Knut Waasjø 4 125,00kr             X X Grunnarbeider + Gb 7-10. Valgt entreprenør billigst

### 14 VAR 43021 589 Rehab Bekkedalen JA Knut Waasjø 162 275,00kr        X X Grunnarbeider + Gb 7-10. Valgt entreprenør billigst

### 16 VEI Vei Langjordet JA Knut Waasjø 32 915,00kr          X X Grunnarbeider + Gb 7-10. Valgt entreprenør billigst

### 18 VAR 43021 597 Rehab Rørvik JA Knut Waasjø 149 606,00kr        X X Grunnarbeider + Gb 7-10. Valgt entreprenør billigst

### 2 VAR 43021 587 Rehab Feierheia JA Knut Waasjø 137 363,00kr        X X Grunnarbeider + Gb 7-10. Valgt entreprenør billigst

### 21 VAR 43021 585 Rehab Vestheia JA Knut Waasjø 209 431,00kr        X X Grunnarbeider + Gb 7-10. Valgt entreprenør billigst

### 22 VAR 43021 585 Rehab Vestheia JA Knut Waasjø (1 250,00)kr           X X Grunnarbeider + Gb 7-10. Valgt entreprenør billigst

### 25 VAR 43021 598 Rehab Måneliheia JA Knut Waasjø 172 575,00kr        X X Grunnarbeider + Gb 7-10. Valgt entreprenør billigst

### 30 VEI 43011 Vei Sollia JA Knut Waasjø 63 619,00kr          X X Grunnarbeider + Gb 7-10. Valgt entreprenør billigst

### 5 VAR 43021 587 Rehab Feierheia JA Knut Waasjø 162 000,00kr        X X Grunnarbeider + Gb 7-10. Valgt entreprenør billigst

### 1921 VAR 43021 589 Rehab Bekkedalen JA Steintransport 93 338,00kr          X Pakke 1 . Valgt entreprenør billigst

### 1922 VAR 43021 589 Rehab Bekkedalen JA Steintransport 252 813,00kr        X Pakke 1 . Valgt entreprenør billigst

### 1925 VAR 43021 599 Rehab Kil JA Steintransport 98 645,00kr          X Pakke 1 . Valgt entreprenør billigst

### 1926 VAR 43021 599 Rehab Kil JA Steintransport 266 050,00kr        X Pakke 1 . Valgt entreprenør billigst

### 2089 VAR 43021 599 Rehab Kil JA Steintransport 214 714,00kr        X Pakke 1 . Valgt entreprenør billigst

### 2090 VAR 43060 589 Rehab Bekkedalen JA Steintransport 202 635,00kr        X Pakke 1 . Valgt entreprenør billigst

### 2092 VAR 43011 Rehab Fugleheia JA Steintransport 167 678,00kr        X Pakke 1 . Valgt entreprenør billigst

### 1652 Eiendom 43121 Ballbinge Sannidal JA Steintransport 67 488,00kr          X Pakke 1 . Valgt entreprenør billigst

### 1802 VAR 339 Rehabilitering Frydensborgveien 15 JA Steintransport 30 950,00kr          X X Grunnarbeider og stikker. Valgt entreprenør nr. 2, Knut Waasjø var billigst. Det er usikkert om billigste ble forespurt først, dette ble vanligvis gjort pr telefon x

### 1923 VAR 43021 589 Rehab Bekkedalen JA Steintransport 172 088,00kr        X Pakke 1 . Valgt entreprenør billigst

### 1936 Eiendom 327 Ballbinge Sannidal JA Steintransport 42 763,00kr          X Pakke 1 . Valgt entreprenør billigst

### 2091 VAR 43088 Kartlegging Kragerø vgs JA Steintransport 2 750,00kr             X Stikker. Valgt entreprenør nr. 2, Knut Waasjø var billigst. Det er usikkert om billigste ble forespurt først, dette ble vanligvis gjort pr telefon x

### 2141 VAR 43060 Rehab Fugleheia JA Steintransport 133 354,00kr        X Rammevtake inkl. lastebil, Pakke 4. Valgt entreprenør billigst

### 2217 VEI 43018 Rehab Fugleheia JA Steintransport 318 206,00kr        X Rammevtake inkl. lastebil, Pakke 4. Valgt entreprenør billigst

### 2309 VAR 43060 599 Rehab Kil JA Steintransport 3 198,00kr             X Rammevtake inkl. lastebil, Pakke 4. Valgt entreprenør billigst

### 1591 VAR Vannlekkasje Tevannsbakken JA Steintransport 11 344,00kr          X X GB 7-10 + lastebil. Valgt entreprenør billigst

### 1800 VEI Gravearbeid ved Smia JA Steintransport 12 469,00kr          X X GB 7-10 + lastebil. Valgt entreprenør billigst

### 2223 VAR Overvann Nordbø Helle JA Steintransport 25 500,00kr          X X GB 7-10 + lastebil. Valgt entreprenør billigst

### 1838 VAR Klargjøring asfalt Kil RA JA Steintransport 34 413,00kr          X X X GB 7-10 + lastebil. Valgt entreprenør billigst

### 1937 VEI Grusing Svenumsveien JA Steintransport 2 325,00kr             X Lastebil. Valgt entreprenør billigst

### 2142 VAR Vannlekkasje terrassehusene JA Steintransport 120 350,00kr        X X GB 7-10 + lastebil. Valgt entreprenør billigst

### 1595 VEI Fjernet rot i Kil JA Steintransport 3 250,00kr             X GH 15-19. Valgt entreprenør billigst

### 102267 VAR 196 Vannmåler Helle JA GS maskin 48 395,38kr          X X Grunnarbeider + GB 10-15. Valgt entreprenør billigst

### 102268 VAR VA Haugstranda JA GS maskin 50 043,75kr          X GB 10-15. GS valgt da de var billigst

### 102281 VAR Skåtøyveien JA GS maskin 95 856,25kr          X GB 10-15. GS valgt da de var billigst

### 102357 VAR Stikkrenne Skåtøyroa JA GS maskin 106 255,00kr        X GB 10-15. GS valgt da de var billigst

### 102426 VAR VA Haugstranda JA GS maskin 152 213,13kr        X GB 10-15. GS valgt da de var billigst

### 102645 VAR VA Sjåen JA GS maskin 57 310,00kr          X Borerigg, GS valgt da de var billigst

### 102661 VAR Kreditnota VA Sjåen JA GS maskin (57 310,00)kr         X Borerigg, GS valgt da de var billigst

### 102664 VAR VA Sjåen JA GS maskin 66 060,00kr          X Borerigg. GS valgt da de var billigst.

### 102695 VAR Vannlekkasje Thomesheia JA GS maskin 15 826,66kr          X GB 10-15. GS valgt da de var billigst

### 102317 VAR Stikkrenne Skåtøyroa JA GS maskin 54 636,88kr          X GB 10-15. GS valgt da de var billigst

### 102374 VAR VA Haugstranda JA GS maskin 22 937,50kr          X GB 10-15. GS valgt da de var billigst

### 102459 VAR Stikkrenne Skåtøyroa JA GS maskin 58 987,50kr          X GB 7-10. Valgt entreprenør billigst

### 102479 VAR VA Haugstranda JA GS maskin 20 847,78kr          X GB 10-15. GS valgt da de var billigst

### 4630 VEI 43011 Overvann Langjordet JA Leif Øygarden 202 228,00kr        X X Minidumper + GB 3-5+ grunnarbeider. valgt entreprenør billigst

### 4669 VEI 43011 Overvann Langjordet JA Leif Øygarden 47 654,00kr          X X Minidumper + GB 3-5+ grunnarbeider. valgt entreprenør billigst

### 4631 VAR 43129 Stengning av vann Barthebrygga JA Leif Øygarden 33 050,00kr          X Minidumper + GB3-5. Valgt entreprenør billigst

### 4398 VAR Masseutskiftning Kil renseanlegg JA Leif Øygarden 22 725,00kr          X Minidumper+GB 3-5. Valgt entreprenør billigst

### 4483 VEI Skarbo JA Leif Øygarden 18 210,00kr          X Gb 3-5. Valgt entreprenør billigst

### 4474 VAR Trykkøkning Knipen JA Leif Øygarden 3 788,00kr             X Gb 3-5. Valgt entreprenør billigst

### 4477 VAR VA Haugstranda JA Leif Øygarden 1 275,00kr             X Hastejobb. Valgt entreprenør ikke billigst, Knut Waasjø var billigst. Det er usikkert om billigste ble forespurt først, dette ble vanligvis gjort pr telefon x

### 4478 VAR Grus til Skåtøy JA Leif Øygarden 18 100,00kr          X Rent varekjøp ikke omhandlet av rammeavtalen (grus) (Lastebil benyttet og GS har ikke lastebil)

### 2766 VEI 43155 6657 Uteareal Kragerø skole JA Steintransport 168 425,00kr        X Pakke 4 ih.t rammeavtalen benyttet. Valgt entreprenør Steintransport billigst

### 2834 Eiendom 43063 Sannidal skole JA Steintransport 660 450,00kr        X X X X X Grunnarbeider, stikker, GB 7-10, Gb 15-19, lastebil. Valgt entreprenør billigst

### 2472 VAR 43060 128 Rehab Bakkestubakken JA Steintransport 255 369,00kr        X Pakke 4 ih.t rammeavtalen benyttet. Valgt entreprenør Steintransport billigst

### 2531 VAR 43060 128 Rehab Bakkestubakken JA Steintransport 101 456,00kr        X Pakke 4 ih.t rammeavtalen benyttet. Valgt entreprenør Steintransport billigst

### 2533 VEI 43148 Overvann Fugleheia løkkebakken JA Steintransport 79 315,00kr          X X Lastebil m/tipp. Valgt entreprenør billigst

### 2672 VEI 43000 Ventefelt Danskekaia JA Steintransport 802 806,00kr        X Pakke 4 ih.t rammeavtalen benyttet. Valgt entreprenør Steintransport billigst

### 2673 VAR 43077 Tømmestasjon bobil JA Steintransport 537 500,00kr        X Pakke 4. Steintransport billigst. 

### 2759 VAR 46011 589 Rehab Bekkedalen JA Steintransport 108 403,00kr        X Pakke 4 ih.t rammeavtalen benyttet. Valgt entreprenør Steintransport billigst

### 2766 VEI 43155 6657 Uteareal Kragerø skole JA Steintransport 168 425,00kr        X Pakke 4 ih.t rammeavtalen benyttet. Valgt entreprenør Steintransport billigst

### 2768 VEI 43000 333 Ventefelt Danskekaia JA Steintransport 67 835,00kr          X Pakke 4 ih.t rammeavtalen benyttet. Valgt entreprenør Steintransport billigst

### 2786 VAR 43077 Tømmestasjon bobil JA Steintransport 505 401,00kr        X Pakke 4. Steintransport billigst. 

### 2885 VAR 46011 585 Rehab Vestheia JA Steintransport 1 129 174,00kr    X X X Rammeavtaleoppdrag (Steintransport hadde Vestheia, GS Tallakshavn og Øygarden Tangenheia. Oppdragene gikk samtidig)

### 2896 VAR 46024 Løsmasser bak Kil RA JA Steintransport 429 375,00kr        X Pakke 4 ih.t rammeavtalen benyttet. Valgt entreprenør Steintransport billigst

### 2909 Eiendom 43063 Sannidal skole JA Steintransport 216 969,00kr        X Pakke 4 ih.t rammeavtalen benyttet. Valgt entreprenør Steintransport billigst

### 2956 VAR 46011 585 Rehab Vestheia JA Steintransport 314 568,00kr        X X X X Lastebil, stikker, GB 7-10, Gb 15-19. Valgt entreprenør billigst

### 2472 VAR 43060 128 Rehab Bakkestubakken JA Steintransport 255 369,00kr        X Pakke 4 ih.t rammeavtalen benyttet. Valgt entreprenør Steintransport billigst

### 2957 VEI 43097 Oppgtradering vei Ekorntoppen JA Steintransport 67 046,00kr          X X GB 7-10+lastebil. Valgt entreprenør billigst. GS har ikke lastebil i rammeavtalen2014-2017

### 2339 VEI Frakt hjullaster JA Steintransport 37 500,00kr          X X Lastebil m/maskinhenger. Valgt entreprenør billigst. GS har ikke lastebil i rammeavtalen2014-2017

### 2534 VAR Fjerning av blindfyllinger JA Steintransport 18 438,00kr          X X X GH 15-19 + lastebil. Valgt entreprenør billigst

### 2581 VAR Kloakklekkasje Sannidal JA Steintransport 34 431,00kr          X X X Grunnarbeider, GB 7-10, GH 15-19. Valgt entreprenør billigst

### 2758 VEI Fjellrensek Årø skole JA Steintransport 35 007,00kr          X X X GB 27-31+lastebil. Valgt entreprenør billigst. GS har ikke lastebil i rammeavtalen2014-2017

### 2897 VAR Rep av rampe Nilsbukjerr JA Steintransport 59 834,00kr          X X Bestilt av Norsk Gjenvinning uten å konfere med kommunen. Rampen tilhører kommunen.

### 2958 VAR Bakfylling av avfallsbinge JA Steintransport 46 767,00kr          X Kruse Smith som rammeavtalepartner hadde oppdrag med å sette opp en forstøtningsmur til avfallsbinge i betong og hadde engasjert Steintransport til å grave for seg. Faktura ble sendt rett til kommunen av Steintransport og det var ok for Kruse Smith AS

### 2959 VAR Ny port Nilbukjerr JA Steintransport 13 637,00kr          X X GB 7-10 + GH 15-19. Valgt entreprenør billigst. Kruse Smith som rammeavtalepartner hadde oppdrag med å sette opp en forstøtningsmur i betong og hadde engasjert Steintransport til å grave for seg. Da maskinen allerede var på tomta ble den benyttet til å grave for ny Port. 

### 2537 VAR Riving av mur Dalen JA Steintransport 47 819,00kr          X X

### 2580 VAR Kreditnota riving mur Dalen JA Steintransport (47 819,00)kr         X X

### 103233 VAR 46011 208 Rehab Tallakshavn JA GS maskin 115 394,81kr        X X X X X Rammeavtale inkl. lastebil selv om GS ikke hadde lastebil med i rammeavtalen. Steintransport hadde Vestheia, GS Tallakshavn og Øygarden Tangenheia. Fordelt etter kapasitet x

### 103258 VAR 46011 585 Sprengning Vestheia JA GS maskin 22 431,25kr          X Borerigg. Valgt entreprenør billigst

### 103275 VAR 46011 208 Rehab Tallakshavn JA GS maskin 916 829,39kr        X X X X X Rammeavtale inkl. lastebil selv om GS ikke hadde lastebil med i rammeavtalen. Steintransport hadde Vestheia, GS Tallakshavn og Øygarden Tangenheia. Fordelt etter kapasitet x

### 103327 VAR 46011 208 Rehab Tallakshavn JA GS maskin 1 042 084,81kr    X X X X X Rammeavtale inkl. lastebil selv om GS ikke hadde lastebil med i rammeavtalen. Steintransport hadde Vestheia, GS Tallakshavn og Øygarden Tangenheia. Fordelt etter kapasitet x

### 103353 VAR 46011 208 Rehab Tallakshavn JA GS maskin 152 631,26kr        X X X X X Rammeavtale inkl. lastebil selv om GS ikke hadde lastebil med i rammeavtalen. Steintransport hadde Vestheia, GS Tallakshavn og Øygarden Tangenheia. Fordelt etter kapasitet x

### 102957 VAR Pumpestasjon Tåtøy skole JA GS maskin 17 958,75kr          X Borerigg. Valgt entreprenør billigst

### 4747 VAR Jomfruland RA JA Leif Øygarden 263 716,00kr        x X GB 3-5 + lastebil. Valgt entreprenør billigst. GS har ikke lastebil i rammeavtalen2014-2017

### 4783 Skjærgådstjenesten 43156 Tårnbryggeveien JA Leif Øygarden 27 825,00kr          X X X Grunnarbeider, GB3-5, GB5-7 , lastebil. Valgt entreprenør billigst. GS har ikke lastebil i rammeavtalen2014-2017

### 4796 VAR 43129 Barthebrygga JA Leif Øygarden 4 600,00kr             X X x

### 4843 VEI 43011 Overvann Langjordet JA Leif Øygarden 12 894,00kr          X X Grunnarbeider, GB 3-5. Valgt entreprenør billigst. GS har ikke lastebil i rammeavtalen2014-2017

### 4868 VAR 43125 Jomfruland RA JA Leif Øygarden 63 568,00kr          x GB 3-5. Valgt entreprenør billigst

### 4900 Skjærgådstjenesten 43156 Tårnbryggeveien JA Leif Øygarden 45 228,00kr          X X  Grunnarbeider, GB 3-5. Valgt entreprenør billigst.

### 4920 VAR 46011 207 Rehab Tangeheia JA Leif Øygarden 312 500,00kr        X x Dumper, grunnarbeider GB 3-5. Valgt entreprenør billigst

### 4947 VAR 46024 Kil RA JA Leif Øygarden 22 183,00kr          X X Rammeavtale - valgte den som raskest kunne ta jobben. Muntlig avklart

### 4955 VAR 46011 207 Rehab Tangeheia JA Leif Øygarden 367 614,00kr        X x Dumper, grunnarbeider GB 3-5. Valgt entreprenør billigst

### 4978 VAR 46011 207 Rehab Tangeheia JA Leif Øygarden 111 180,00kr        X x Dumper, grunnarbeider GB 3-5. Valgt entreprenør billigst

### 4812 VAR 203 Returpunkt brannstasjon Jomfruland JA Leif Øygarden 35 368,00kr          X x Dumper, grunnarbeider GB 3-5. Valgt entreprenør billigst

### 4892 VAR Div graving VA JA Leif Øygarden 3 060,00kr             X m/pigg GH 10-15 m/pigg. Valgt entreprenør billigst

### 4907 VEI Vei Tåtøy JA Leif Øygarden 130 155,00kr        X m/pigg GH 10-15 m/pigg. Valgt entreprenør billigst

### 48 VAR Prøvegraving Lindviksdalen JA Knut Waasjø 3 775,00kr             X GB 7-10. Valgt entreprenør billigst

### 55 Eiendom 576 Lekkajse Rørviklia 4 JA Knut Waasjø 18 375,00kr          X GB 7-10. Valgt entreprenør billigst

### 57 Eiendom 576 Rørsikring Sommerfjøsveien JA Knut Waasjø 6 588,00kr             X GB 7-10. Valgt entreprenør billigst

### 64 VEI Grøfterensk Landsverk JA Knut Waasjø 70 466,00kr          X GB 7-10. Valgt entreprenør billigst

### 54 VEI Masseutskiftning Kleivaveien JA Knut Waasjø 6 313,00kr             X GB 7-10. Valgt entreprenør billigst

### 3146 VAR 46011 157 Rehab Møllerstubakken JA Steintransport 836 697,00kr        X Valg av entreprenør ble gjort  etter å ha definert behov for 7-10 tonn gravemaskin, grunnarbeider, stikker og tippbil. Dette er pakke 4 hvor Steintransport er billigst . Ved behov for større gavemaskin benyttes GB 15-19 og GB 27-31

### 3157 VAR 46011 157 Rehab Møllerstubakken JA Steintransport 394 055,00kr        X Valg av entreprenør ble gjort  etter å ha definert behov for 7-10 tonn gravemaskin, grunnarbeider, stikker og tippbil. Dette er pakke 4 hvor Steintransport er billigst . Ved behov for større gavemaskin benyttes GB 15-19 og GB 27-31

### 3306 VAR 46011 157 Rehab Møllerstubakken JA Steintransport 305 567,00kr        X Valg av entreprenør ble gjort  etter å ha definert behov for 7-10 tonn gravemaskin, grunnarbeider, stikker og tippbil. Dette er pakke 4 hvor Steintransport er billigst . Ved behov for større gavemaskin benyttes GB 15-19 og GB 27-31

### 3307 VAR 46011 157 Rehab Møllerstubakken JA Steintransport 244 571,00kr        X Valg av entreprenør ble gjort  etter å ha definert behov for 7-10 tonn gravemaskin, grunnarbeider, stikker og tippbil. Dette er pakke 4 hvor Steintransport er billigst . Ved behov for større gavemaskin benyttes GB 15-19 og GB 27-31

### 3339 VAR 46011 157 Rehab Møllerstubakken JA Steintransport 107 801,00kr        X Valg av entreprenør ble gjort  etter å ha definert behov for 7-10 tonn gravemaskin, grunnarbeider, stikker og tippbil. Dette er pakke 4 hvor Steintransport er billigst . Ved behov for større gavemaskin benyttes GB 15-19 og GB 27-31

### 3343 VEI 43097 Div jobber vei JA Steintransport 168 219,00kr        X X GB 7-10 + lastebil. Valg entreprenør billigst

### 3344 Eiendom 43063 Sannidal skole JA Steintransport 30 094,00kr          X X GB 7-10 + lastebil. Valg entreprenør billigst

### 3386 VAR 46011 157 Rehab Møllerstubakken JA Steintransport 1 209 385,00kr    X Valg av entreprenør ble gjort  etter å ha definert behov for 7-10 tonn gravemaskin, grunnarbeider, stikker og tippbil. Dette er pakke 4 hvor Steintransport er billigst . Ved behov for større gavemaskin benyttes GB 15-19 og GB 27-31

### 3429 VAR 46011 185 Tevannsbakken JA Steintransport 700 073,00kr        X X X X X X Valg av entreprenør ble gjort  etter å ha definert behov for 7-10 tonn gravemaskin, grunnarbeider, stikker og tippbil. Dette er pakke 4 hvor Steintransport er billigst . Ved behov for større gavemaskin benyttes GB 15-19 og GB 27-31

### 3469 VAR 46011  Vannledning Langjordet JA Steintransport 25 000,00kr              X X Fastprisoppdrag bestilt av grunneier. Kommunen dekker 50% av kostnadene.

### 3490 VAR 46011 185 Tevannsbakken JA Steintransport 4 924,00kr             X Valg av entreprenør ble gjort  etter å ha definert behov for 7-10 tonn gravemaskin, grunnarbeider, stikker og tippbil. Dette er pakke 4 hvor Steintransport er billigst . Ved behov for større gavemaskin benyttes GB 15-19 og GB 27-31

### 3499 VAR 46011 185 Kil RA JA Steintransport 38 896,00kr          X X X Gravemaskin 7-10 tonn, lastebil. Valgt entreprenør billigst

### 3510 VAR 46011 185 Tevannsbakken JA Steintransport 820 826,00kr        X X X X X Valg av entreprenør ble gjort  etter å ha definert behov for 7-10 tonn gravemaskin, grunnarbeider, stikker og tippbil. Dette er pakke 4 hvor Steintransport er billigst . Ved behov for større gavemaskin benyttes GB 15-19 og GB 27-31

### 3565 VAR 46011 185 Tevannsbakken JA Steintransport 837 186,00kr        X X X X X X Valg av entreprenør ble gjort  etter å ha definert behov for 7-10 tonn gravemaskin, grunnarbeider, stikker og tippbil. Dette er pakke 4 hvor Steintransport er billigst . Ved behov for større gavemaskin benyttes GB 15-19 og GB 27-31

### 5214 VAR 46011 185 Tevannsbakken JA Leif Øygarden 92 994,00kr          X X X Leif Øygarden ble valgt i tilleggg til Steintransport på dette prosjektet da de har minigravere og minidumper som eneste rammeavtale partner. De er også rangert som nr 2 på lastebil og borerigg.

### 5216 VAR 46011 157 Rehab Møllerstubakken JA Leif Øygarden 17 213,00kr             Leif Øygarden ble valgt i tilleggg til Steintransport på dette prosjektet da de har minigravere og minidumper som eneste rammeavtale partner. De er også rangert som nr 2 på lastebil og borerigg.

### 5214 VAR 46011 185 Tevannsbakken JA Leif Øygarden 481 679,00kr        X X X X Leif Øygarden ble valgt i tilleggg til Steintransport på dette prosjektet da de har minigravere og minidumper som eneste rammeavtale partner. De er også rangert som nr 2 på lastebil og borerigg.

### 5286 VAR 46011 185 Tevannsbakken JA Leif Øygarden 375 749,00kr        X X X X Leif Øygarden ble valgt i tilleggg til Steintransport på dette prosjektet da de har minigravere og minidumper som eneste rammeavtale partner. De er også rangert som nr 2 på lastebil og borerigg.

### 5317 VAR 46011 185 Tevannsbakken JA Leif Øygarden 327 923,00kr        X X X X Leif Øygarden ble valgt i tilleggg til Steintransport på dette prosjektet da de har minigravere og minidumper som eneste rammeavtale partner. De er også rangert som nr 2 på lastebil og borerigg.

### 3060 Eiendom 523 Bortkjøring av snø Sannidal BH JA Steintransport 22 125,00kr          X X GB 7-10+lastebil. Valgt entreprenør billigst

### 3241 VEI Transport grus JA Steintransport 1 750,00kr             X Lastebil. Valgt entreprenør billigst

### 103389 VAR 46011 208 Rehab Tallakshavn JA GS maskin 100 969,89kr        X X X X X Rammeavtale inkl. lastebil selv om GS ikke hadde lastebil med i rammeavtalen. 

### 103491 VAR 46011 208 Rehab Tallakshavn JA GS maskin 5 162,19kr             X X X X X Rammeavtale inkl. lastebil selv om GS ikke hadde lastebil med i rammeavtalen. 

### 103568 VAR 46011 208 Rehab Tallakshavn JA GS maskin 430 401,80kr        X X X X X Rammeavtale inkl. lastebil selv om GS ikke hadde lastebil med i rammeavtalen. 

### 103663 VAR 46011 208 Rehab Tallakshavn JA GS maskin 83 248,00kr          X X X X X Rammeavtale inkl. lastebil selv om GS ikke hadde lastebil med i rammeavtalen. 

### 5044 VAR Rehab Møllerstubakken JA Leif Øygarden 200 000,00kr        X X X Leif Øygarden ble valgt i tilleggg til Steintransport på dette prosjektet da de har minigravere og minidumper som eneste rammeavtale partner. De er også rangert som nr 2 på lastebil og borerigg.

### 5084 VAR 43085 171 Krantrappa KP JA Leif Øygarden 97 904,00kr          X X X Øygarden valgt av rammeavtalepartnere pga behov for liten graver hvor de var billigst. Den minste graveren ble byttet ut med en litt større da den var for liten

### 5085 VAR 46011 157 Rehab Møllerstubakken JA Leif Øygarden 337 500,00kr        X X X Leif Øygarden ble valgt i tilleggg til Steintransport på dette prosjektet da de har minigravere og minidumper som eneste rammeavtale partner. De er også rangert som nr 2 på lastebil og borerigg.

### 5131 VAR 46011 157 Rehab Møllerstubakken JA Leif Øygarden 250 000,00kr        X X X Leif Øygarden ble valgt i tilleggg til Steintransport på dette prosjektet da de har minigravere og minidumper som eneste rammeavtale partner. De er også rangert som nr 2 på lastebil og borerigg.

### 5155 VAR 46011 157 Rehab Møllerstubakken JA Leif Øygarden 457 973,00kr        X X X Leif Øygarden ble valgt i tilleggg til Steintransport på dette prosjektet da de har minigravere og minidumper som eneste rammeavtale partner. De er også rangert som nr 2 på lastebil og borerigg.

### 5173 VEI 46090 Rehab Møllerstubakken JA Leif Øygarden 52 610,00kr          X X X Leif Øygarden ble valgt i tilleggg til Steintransport på dette prosjektet da de har minigravere og minidumper som eneste rammeavtale partner. De er også rangert som nr 2 på lastebil og borerigg.

### 5214 VAR 46011 185 Rehab Tevannsbakken JA Leif Øygarden 92 994,00kr          X X X X Leif Øygarden ble valgt i tilleggg til Steintransport på dette prosjektet da de har minigravere og minidumper som eneste rammeavtale partner. De er også rangert som nr 2 på lastebil og borerigg.

### 5216 VAR 46011 157 Rehab Møllerstubakken JA Leif Øygarden 17 213,00kr          X X X Leif Øygarden ble valgt i tilleggg til Steintransport på dette prosjektet da de har minigravere og minidumper som eneste rammeavtale partner. De er også rangert som nr 2 på lastebil og borerigg.

### 5222 Eiendom 43437 548 Brannstasjonen JA Leif Øygarden 29 775,00kr          X Minigraver 1-1.5 t. Valgt entreprenør eneste med denne maskintypen

### 5028 Skjærgådstjenesten Båtplass Tallakshavn JA Leif Øygarden 19 069,00kr          X GH 15-19. Valgt entreprenør billigst. Hasteoppdrag.

### 5072 VAR Lapping Thomesheia JA Leif Øygarden 6 165,00kr             X GH 10-15. Valgt entreprenør ikke billigst. Hasteoppdrag. GS billigst. Det er usikkert om billigste ble forespurt først

### 5083 VAR 480 Mannodden KP JA Leif Øygarden 82 444,00kr          X Ringte rundt til rammeavtalepartnerne. Hastet pga overløp. Øygarden valgt da de var første som bekreftet at de kunne ta oppdraget 

### 5095 VAR Vannlekkasje Sannidal B skole JA Leif Øygarden 1 856,00kr             X Innkjøp av grus ifm. stor vannlekkasje (var tilstede når kommunen gravde og leverte omgående)

### 5138 VAR Vannlekksje Knipen JA Leif Øygarden 3 788,00kr             X Hasteoppdrag. Minigraver 1-1.5 t. Valgt entreprenør billigst

### 5158 VAR 480 Mannodden KP JA Leif Øygarden 40 948,00kr          X Ringte rundt til rammeavtalepartnerne. Hastet pga overløp. Øygarden valgt da de var første som bekreftet at de kunne ta oppdraget 

### 5167 VEI Sti Sannidal BS JA Leif Øygarden 35 838,00kr          x X Minidumper 1.2 t + GB 5-7. Valgt entreprenør eneste firma med begge maskintyper

### 221 VAR 46011 208 Vannlekkasje Rørvik JA Entreprenørfirma Vibeto 15 725,00kr          X Leie av grunnarbeider. Firma rangert som nr. 1 i rammeavtalen

### 30052 VAR 46011 208 Vannlekkasje Rørvik JA Entreprenørfirma Vibeto 12 875,00kr          X Leie av grunnarbeider. Firma rangert som nr. 1 i rammeavtalen

### 90012 VAR 46011 208 Kreditnota vannlekkasje Rørvik JA Entreprenørfirma Vibeto (15 725,00)kr         X Leie av grunnarbeider. Firma rangert som nr. 1 i rammeavtalen

### 51592 VAR Landtak Stabbestad - minianbud Eckholdt AS 463 257,50kr        Minianbud. Billigste entreprenør valgt. 

### 51631 VAR Skarbobukta - minianbud Eckholdt AS 1 141 938,75kr    Minianbud. Billigste entreprenør valgt. 

### 51639 VAR Landtak Stabbestad - minianbud Eckholdt AS 319 603,75kr        Minianbud. Billigste entreprenør valgt. 

### 51647 VAR Landtak Stabbestad - minianbud Eckholdt AS 292 317,50kr        Minianbud. Billigste entreprenør valgt. 

### 51651 VAR Skarbobukta - minianbud Eckholdt AS 233 831,25kr        Minianbud. Billigste entreprenør valgt. 

### 51652 VAR Skarbobukta - minianbud Eckholdt AS 73 397,50kr          Minianbud. Billigste entreprenør valgt. 

### 51680 VAR Landtak Stabbestad - minianbud Eckholdt AS 840 661,25kr        Minianbud. Billigste entreprenør valgt. 

### 51680 VAR Landtak Stabbestad - minianbud Eckholdt AS 227 147,50kr        Minianbud. Billigste entreprenør valgt. 

### 3636 VAR 46011 185 Tevannsbakken JA Steintransport 1 096 159,00kr    X X X X X X X Valg av entreprenør ble gjort  etter å ha definert behov for 7-10 tonn gravemaskin, grunnarbeider, stikker og tippbil. Dette er pakke 4 hvor Steintransport er billigst . 

### 3662 VAR 46011 185 Tevannsbakken JA Steintransport 930 033,00kr        X X X X X X X Valg av entreprenør ble gjort  etter å ha definert behov for 7-10 tonn gravemaskin, grunnarbeider, stikker og tippbil. Dette er pakke 4 hvor Steintransport er billigst . 

### 3663 VAR 46011  Portørenga JA Steintransport 137 086,00kr        X X X Rammeavtale GB 7-10, lastebil, grunnarbeider. Steintransport billigst. 9.1.2019. Bestilt pr e-post

### 3664 VAR Stilnestangen JA Steintransport 59 625,00kr          X X X GB 15-19, 3 akslet lastebil + semi tipp. Steintransport AS billigst.

### 3726 VAR Portørenga JA Steintransport 20 031,00kr          X X X Rammeavtale GB 7-10, lastebil, grunnarbeider. Steintransport billigst. 9.1.2019. Bestilt pr e-post

### 3727 VAR 46011 185 Tevannsbakken JA Steintransport 1 015 449,00kr    X X X X X X X Valg av entreprenør ble gjort  etter å ha definert behov for 7-10 tonn gravemaskin, grunnarbeider, stikker og tippbil. Dette er pakke 4 hvor Steintransport er billigst . 

### 3744 VAR 46011 185 Tevannsbakken JA Steintransport 379 503,00kr        X X X X X X X Valg av entreprenør ble gjort  etter å ha definert behov for 7-10 tonn gravemaskin, grunnarbeider, stikker og tippbil. Dette er pakke 4 hvor Steintransport er billigst . 

### 3790 VAR Drift JA Steintransport 84 375,00kr          Utbedring av vei Helle RA. Faktura delt med Helle småbåthavn som har fremforhandlet avtalen og fulgte opp arbeidene.

### 5345 VAR 46011 185 Tevannsbakken JA Leif Øygarden 422 124,00kr        X X X X X Leif Øygarden ble valgt i tilleggg til Steintransport på dette prosjektet da de har minigravere og minidumper som eneste rammeavtale partner. De er også rangert som nr 2 på lastebil og borerigg.

### 5361 VAR 46011 185 Tevannsbakken JA Leif Øygarden 356 570,00kr        X X X X Leif Øygarden ble valgt i tilleggg til Steintransport på dette prosjektet da de har minigravere og minidumper som eneste rammeavtale partner. De er også rangert som nr 2 på lastebil og borerigg.

### 5375 VAR 46011 185 Tevannsbakken JA Leif Øygarden 390 185,00kr        X X X X Leif Øygarden ble valgt i tilleggg til Steintransport på dette prosjektet da de har minigravere og minidumper som eneste rammeavtale partner. De er også rangert som nr 2 på lastebil og borerigg.

### 5389 VAR 46011 185 Tevannsbakken JA Leif Øygarden 203 290,00kr        X X X X Leif Øygarden ble valgt i tilleggg til Steintransport på dette prosjektet da de har minigravere og minidumper som eneste rammeavtale partner. De er også rangert som nr 2 på lastebil og borerigg.

### 5408 VAR   Drift JA Leif Øygarden 4 559,00kr                 Leif Øygarden ble valgt i tilleggg til Steintransport på dette prosjektet da de har minigravere og minidumper som eneste rammeavtale partner. De er også rangert som nr 2 på lastebil og borerigg.

### 51834 VAR Skarbobukta - minianbud Eckholdt AS 122 841,25kr        Minianbud. Billigste entreprenør valgt. 

### 51847 VAR Landtak Stabbestad - minianbud Eckholdt AS 314 798,75kr        Minianbud. Billigste entreprenør valgt. 

### 3344 Eiendom 43063 Sannidalskole - parkeringsplass JA Steintransport 30 094,00kr          X X X Valg av entreprenør ihht. kunskap til prosjektet fra tidligere, samt at de er billigst på både lastebil og GB 7-10 tonn

### 3604 Eiendom 43063 Sannidalskole - riggområde JA Steintransport 133 706,00kr        X X X Rydding etter Brakke (skolelokaler) inkludert faktura fra Kragerø energi 74.704 kr. Arbeidet bestilt ihht kunskap til prosjekt samt at de er billigst på både lastebil og GB 7-10 

### 5222 Eiendom 43473 Kragerø brannstasjon JA Leif Øygarden 29 775,00kr          X X X Leif Øygården ble valgt siden det var viktig med små maskiner til arbeidet. De er eneste som tilbyr minigraver

### 5275 Eiendom 43473 Kragerø brannstasjon JA Leif Øygarden 10 406,00kr          X X Leif Øygården ble valgt der som det var viktig med små maskiner til arbeidet.

### 5315 Eiendom 43473 Kragerø brannstasjon JA Leif Øygarden 9 389,00kr             X X Leif Øygården ble valgt der som det var viktig med små maskiner til arbeidet.

### 160 Eiendom Sannidal barnehage JA Knut Waasjø 28 297,00kr          X X Steintransport kunne ikke gjøre jobben, Avdelingleder fikk ikke tak i GS Maskin, derfor var Knut Waasjø fått til at utføre jobben. Knut Waasjø har ikke rammeavtale med kommunen. Leif Øygarden as og Eckholdt as ble ikke forespurt x

3728 Eiendom 42155 Kragerøskole - skolehagen JA Steintransport 96 911,00kr          X Fakturering fra Gjerden fjellsikring, arbeidet bestil fra Steintransport.

3746 Eiendom 43155 Kragerøskole - skolehagen JA Steintransport 62 341,00kr          X X X X Arbeidet bestilt fra Steintransport, fullføre arbeidet i skolehagen, stabling av naturstein

### 5234 VEI Drift Leif Øygarden 3 850,00kr             X x Fjerning av ei rot langs Skåtøyveien. Valgt entreprenør billigst

### 123 VEI Drift Nei Knut Waasjø 5 625,00kr             x Gravearbeid ifbm drenering Vidsjåveien. Knut Waasjø har ikke rammeavtale med kommunen. Steintransport er billigst og ble ikke forespurt x

### 5245 VEI Drift JA Leif Øygarden 10 275,00kr          X x Grøfterensk Almedalen. Valgt entreprenør billigst

### 5299 VEI Drift JA Leif Øygarden 7 719,00kr             X x Opprydding etter steinras. Valgt entreprenør billigst

### 5298 VEI Drift JA Leif Øygarden 3 844,00kr             X Grøfterensk Nordbøveien. Valgt entreprenør billigst

### 5186 VEI 43016 Tiltak trafikksikkerhetsplan JA Leif Øygarden 170 988,00kr        x Busslomme Ferjeveien - Stabbestad. Det er ikke gjennomført konkurranse eller avrop ihht rammeavtalen. Vanskelig å vurderer hvem som skulle hatt denne jobben ettersom det er avtalt pris og ikke enhetspriser x

### 5185 VEI 43016 Tiltak trafikksikkerhetsplan JA Leif Øygarden 361 638,00kr        x Bussholdeplass Myraveien - Stabbestad. Det er ikke gjennomført konkurranse eller avrop ihht rammeavtalen. Vanskelig å vurderer hvem som skulle hatt denne jobben ettersom det er avtalt pris og ikke enhetspriser x

### 5267 VEI 43016 Tiltak trafikksikkerhetsplan JA Leif Øygarden 426 450,00kr        x Siktutbedring Sannidalsveien / Rugbråtveien. Det er ikke gjennomført konkurranse eller avrop ihht rammeavtalen. Vanskelig å vurderer hvem som skulle hatt denne jobben ettersom det er avtalt pris og ikke enhetspriser x

### 3482 VEI 43097 Oppgradering kommunale veier JA Steintransport 198 401,00kr        x Utbedre G/S vei - Nøkkeldalen

### 3509 VEI 43097 Oppgradering kommunale veier JA Steintransport 92 806,00kr          x x Natursteinsmur V Delecto

### 103951 VEI 43050 Oppgradering av Skåtøyveien NEI GS Maskin 61 768,00kr          Ferdigstilling av oppgraderingen av Skåtøyveien.

### 5316 VEI 43016 Tiltak trafikksikkerhetsplan JA Leif Øygarden 22 554,00kr          x Siktutbedring Sannidalsveien / Rugbråtveien. Det er ikke gjennomført konkurranse eller avrop ihht rammeavtalen. Vanskelig å vurderer hvem som skulle hatt denne jobben ettersom det er avtalt pris og ikke enhetspriser x

### 3614 VEI 43090 Veilys JA Steintransport 56 268,00kr          Kabelgrøft Fugleheia, som en del av rehabiliteringen VA

### 3613 VEI 43090 Veilys JA Steintransport 25 334,00kr          Kabelgrøft Fugleheia, som en del av rehabiliteringen VA

### 5372 VEI Drift JA Leif Øygarden 10 739,00kr          X x Grusing av Skåtøyveien. Valgt entreprenør billigst

### 5392 VEI Drift JA Leif Øygarden 5 250,00kr             X Opprydding etter steinras. Valgt entreprenør billigst

### 2031 VEI Bergneset Nei Knut Waasjø 16 329,00kr          x x Tilrigging rullestolrampe - Bergneset. Knut Waasjø har ikke rammeavtale med kommunen.

### 5355 VEI Drift Nei Leif Øygarden 25 094,00kr          x Levering av strøgrus.

### 5356 VEI Drift Nei Leif Øygarden 20 467,00kr          x Levering av strøgrus.

### 100112 VEI 43518 Opparbeidelse strøm Fikkjebakke JA GS Maskin 106 386,00kr        x X x Kabelgrøft industriområdet på Fikkjebakke

### 3747 VEI 43097 Oppgradering kommunale veier JA Steintransport 142 278,00kr        x x Fjerning av asfalt og gamle jernbanesviller Ytre strandvei

### 100163 VEI 43518 Opparbeidelse strøm Fikkjebakke JA GS Maskin 260 135,00kr        x x x Kabelgrøft industriområdet på Fikkjebakke

Manuelt arbeid Maskiner inklusive sjåfør Komponerte pakkerTillegg i 2018 kontrakten Lastebil
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Norconsult AS 

Porselensvegen 20, NO-3920 Porsgrunn 

Tel: +47 35 96 07 22 

Hovedkontor: 

Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika 

Pb. 626, NO-1303 Sandvika 

NO 962392687 MVA 

firmapost@norconsult.no 

www.norconsult.no 
 

GS Maskin A/S 

Kilsveien 41 

3766 Sannidal 

Norge 

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 

Asbjørn Pedersen 5142393/Meddelsesbrev_GS Maskin AS - Entreprise 

Landtak Stabbestad 

2018-03-26 

Kragerø kommune - Entreprise "Landtak Stabbestad" 

 

Vi viser til forespørsel for entreprise «Landtak Stabbestad». 

Anskaffelsen foretas i henhold til anskaffelsesprosedyren «Begrenset anbudskonkurranse» blant Kragerø 

kommune sine rammeavtaleentreprenører. 

 

Ved tilbudsfristens utløp var det kommet inn 4 tilbud. 

 

Norconsult AS har på vegne av Kragerø kommune gjennomgått tilbudene og foretatt evaluering av tilbud ut fra 

kriteriet laveste tilbudspris. 

 

På grunnlag av dette meddeler vi at Kragerø kommune har til hensikt å inngå kontrakt med Eckholdt AS. 

 

Klagefristen for avgjørelsen satt til 2018-04-11 kl 16:00. 

 

Vi takker for deltakelsen i konkurransen. 

 

Med vennlig hilsen 
Norconsult AS 

Jan Isnes   
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Lasse Svendsen

Fra: Lasse Svendsen
Sendt: mandag 28. august 2017 14:31
Til: 'GS Maskin AS'
Kopi: Andreas Tengelsen
Emne: Avklaringer rammeavtale ved VA-rehab Tallakshavnveien

Takk for deres tilbud.  
Vi går for deres priser i rammeavtalen, samt lastebilpris til kr 680,- eks mva pr time i dette prosjektet. 
 
Med hilsen  
Lasse Svendsen  
Ingeniør 
VAR 
Kragerø kommune 
Mobiltelefon: 99205720 
Telefon: 35986303 
Sentralbord: 35986200 
www.kragero.kommune.no  
 

 

Kragerø - Perlen blant 
kystbyene 

 

 

 
Fra: GS Maskin AS [mailto:gsmaskin@gmail.com]  
Sendt: mandag 28. august 2017 10:49 
Til: Lasse Svendsen <Lasse.Svendsen@kragero.kommune.no> 
Emne: Rammeavtale 
 
Hei 
 
Vi kan tilby lastebil for kr 680,- eks mva pr time.  
 
 
Mvh 
GS Maskin AS 
 
Asbjørn Pedersen 
Tlf. 48 14 10 37 
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Fra: Mats Fossen <Mats@steintransport.no> 
Sendt: 18. februar 2019 16:28 
Til: Andreas Tengelsen 
Kopi: Even Hæhre Ødegaard; Post, Steintransport; Kenneth Thorsen 
Emne: Re: Avrop rammeavtale, transport fra Tangen 
Vedlegg: image001.png; image002.png 
 
Hei Andreas.  
Bekrefter at vi stiller med gravemaskin på 16 tonn, 3akslede lastebiler til Lindvikskollen og Tippsemier 
til Nilsbukjerr.  
 
Jeg tror det blir oppstart nå til torsdag.  
Vi tar kontakt med Petter Baann når tidspunkt for oppstart er endelig avklart.  
 
Har dere tippmaskin på Lindvikskollen som sørger for at bilene får tippet? Eller er det så høy tipp og 
stor plass at lassene kan tippes uten mottaksmaskin?  

Mvh 
Mats Fossen  
Steintransport AS  
mats@steintransport.no 
45244545 
 
 
18. feb. 2019 kl. 14:11 skrev Andreas Tengelsen <andreas.tengelsen@kragero.kommune.no>: 

Hei Mats. 
Viser til telefonsamtale på fredag. 
Som nevnt trenger vi noen biler til å kjøre masser fra masselageret på Tangen til 

Lindviksdalen og Nilsbukjerr. 
Vi ser for oss at det kjøres med to stk 3 akslet lastebil til Lindvikskollen og med to stk 

tipp-semi til Nilsbukjerr. 
Vi har også behov for en 15-19tonn beltegraver for å laste bilene. 
Vi tror det vil ta en til to dager å gjennomførte arbeidene. 
Det er ønskelig at dette gjøres i løpet av denne uken, vi er tilgjengelige for befaring. 

Med vennlig hilsen  

Andreas Tengelsen  
Virksomhetsleder 
VAR 
Kragerø kommune 
Mobiltelefon: 92034032 
Sentralbord: 35986200 
www.kragero.kommune.no  
 

<image001.png> 

Kragerø - Perlen blant 

kystbyene 

<image002.png> 
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Fra: Kenneth Haugholt <kenneth.haugholt@kragero.kommune.no> 
Sendt: 30. juli 2019 14:04 
Til: Andreas Tengelsen 
Emne: VS: Etablering av ny utløpskum for vann v/Portørenga 
Vedlegg: image001.png; image002.png 
 
Bekreftelse Portørenga 
 
Med vennlig hilsen  
Kenneth Haugholt  
Ingeniør 
VAR 
Kragerø kommune 
Mobiltelefon: 90919770 
Sentralbord: 35986200 
www.kragero.kommune.no  
 

 

Kragerø - Perlen blant 
kystbyene 

 

 

 

Fra: Mats Fossen <Mats@steintransport.no>  
Sendt: onsdag 9. januar 2019 18:15 
Til: Kenneth Haugholt <kenneth.haugholt@kragero.kommune.no> 
Kopi: Petter Wellek Baann <Petter.Baann@kragero.kommune.no>; Kenneth Thorsen <Kenneth@steintransport.no>; Even Hæhre Ødegaard 
<Even@steintransport.no>; Post, Steintransport <Post@steintransport.no> 
Emne: Re: Etablering av ny utløpskum for vann v/Portørenga 
 
Hei Kenneth.  
Takk for forespørsel.  
Dette vil vi gjerne hjelpe dere med. Vi har 7 tonns graver ledig når det måtte passe for dere.  
 
Foreslår at du og Kenneth Thorsen tar en befaring på stedet for å finne ut om det er kjekt å gjøre dette  
Må mens det er frost i bakken, eller om det bør utsettes til våren.  
 
Ta direkte kontakt med Kenneth Thorsen du!  

Mvh 
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Mats Fossen  
Steintransport AS  
mats@steintransport.no 
45244545 
 
 
9. jan. 2019 kl. 16:43 skrev Kenneth Haugholt <kenneth.haugholt@kragero.kommune.no>: 

Hei Mats, 
 
Vi ønsker å engasjere dere på rammeavtale til å etablere en ny utløpskum for vann ved Portørenga.  
 
Bakgrunnen er at ved landtaket her kommer det en hovedledning inn til Brokheller, også går det en 125 mm PE ledning ut samme veien fra 
Brokheller mot Ospevika. Problemet her et at det er en 90 mm og en 50 mm som en koblet på grunntrykket inn til Portørenga i 
inntakskummen her. Disse 2 ledningene mister vanntrykket på natta når vi fyller høydebassenget, og det er derfor nødvendig å få koblet disse 
over på trykksonen der ute. 
 
Vi har bestilt det aller meste av utstyr og kum til dette og har dette liggende på Nilsbukjerr. 
 
Vi ønsker at dere bruker en graver på 7-10 ton til denne jobben slik at man ikke ødelegger for mye ute hos Anita Pedersen som er grunneier 
der vi vil plassere den nye kummen. Jeg har snakket med Anita i høst og fortalt at vi kommer til å måtte gjøre noe der ute og det var greit, men 
det kan være fint å gjøre dette mens det er litt tæle i bakken. 
 
Fint om du kan ta kontakt med meg om det er noe dere har anledning til? 
 

Med vennlig hilsen  
Kenneth Haugholt  
Ingeniør 
VAR 
Kragerø kommune 
Mobiltelefon: 97509193 
Sentralbord: 35986200 
www.kragero.kommune.no  
 

<image001.png> 

Kragerø - Perlen blant 
kystbyene 

<image002.png> 
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VA consult Grenland AS 

Trommedalsvegen 245 � 3740 Skien � Norge 
Telefon 335 222 60 � Telefax 335 222 61 

 

 

 

Kragerø kommune 
Teknisk drift 

Gamle Kragerøvei 12 

3791 Kragerø 

 

 

Att.: Knut Jarle Sørdalen 

 

 

 

Deres ref.: KJS Vår ref.: HB 10. juni 2014 

 

 

Innstilling E01 - Ørvik VA-anlegg. 
 

VA consult Grenland AS har kontrollregnet innkomne tilbud til konkurransen E01 - Ørvik VA-anlegg. Det 

ble innlevert totalt 3 tilbud. 

 

 

Kvalifikasjonskriterier – kvalifiserte firma 

Innlevert dokumentasjon iht oppgitte kvalifikasjonskrav i pkt. D2 Kvalifikasjonskriterier i 

konkurransegrunnlaget, er gjennomgått. Samtlige firmaer har levert tilstrekkelig informasjon og er 

kvalifisert til å delta i anbudskonkurransen. 

 

Kontrollregning  

VA consult Grenland AS har gått gjennom og kontrollert de innleverte tilbudene. Nedenfor er det vist 

oppgitt tilbudssum ved tilbudsåpning og kontrollert tilbudssum (alle priser er ekskl. mva): 

 

 

 

 

 

 

Merknader: 

- Farsjø AS har priset tiltak ved frosne masser og snørydding til kr. 0,- 

GS Maskin AS har priset kr. 1 000,-.  

Leif Øygarden AS har priset kr. 6 000,- 

 

- Leif Øygarden AS har priset oppmålingsingeniør inkl. utstyr til kr. 0,- 

 

- GS Maskin AS har priset boring for trekkerør til kr. 1500,- pr. stk boring 

Farsjø AS har priset til kr. 31 000,- pr stk.  

Leif Øygarden AS har priset til kr 34 500,- pr. stk. 

 

GS Maskin AS har priset post F 03.01.28 – Boring i løsmasser til 1500,- pr. stk. boring. Det kan virke som 

om entreprenøren hadde intensjon om å prise pr. meter boring.  

Prisingen av denne posten er ikke utslagsgivende på innstillingen.  

Det anbefales tatt opp i kontraktforhandlingene at denne prisen blir gjeldende. 

Entreprenør Oppgitt sum Kontrollert sum Korreksjon Korrigert sum 

GS Maskin AS 4 259 172,31 4 259 172,31 0 4 259 172,31 

Oddmund Farsjø & Sønner AS 4 525 426,00 4 525 426,00 0 4 525 426,00 

Leif Øygarden AS 5 153 620,00 5 153 620,00 0 5 153 620,00 

Trommedalsvegen 245
3740 Skien

Telefon: 335 222 60
Telefax: 335 222 61

Mail: firmapost@vaconsult.no
Hjemmeside: www.vaconsult.no

Org.nr. NO 997 886 488 MVA
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VA consult Grenland AS 

Trommedalsvegen 245 � 3740 Skien � Norge 
Telefon 335 222 60 � Telefax 335 222 61 

 

 

Poengtildeling tilbud 

Følgende kriterier er lagt til grunn for rangering av anbudene: 

  

Tildelingskriterier Vekt (%) 

Pris 100 

 

Det er gjennomført poengsetting og utregning av totalpoeng for alle anbydere. Rangering av anbudene 

blir som følger: 

 

Entreprenør Oppgitt sum 

GS Maskin AS 10,0 

Oddmund Farsjø & Sønner AS 9,4 

Leif Øygarden AS 8,3 

 

 

Innstilling 

GS Maskin AS tilfredsstiller kravene i kvalifikasjonskriteriene og har oppnådd den høyeste 

poengsummen i henhold til tildelingskriteriene.  

 

VA consult Grenland AS anbefaler derfor at det gjennomføres avklarende møte med GS Maskin AS med 

intensjon om å inngå kontrakt for arbeidene.  

 

 

 

 

 

 
Skien, 10.06.2014 

 

 

_________________ 

Henning Borgeraas 

Ingeniør 

VA consult Grenland AS 

 

 
 

 

 

 

 

Vedlegg: 

- Vedlegg 1- Vurdering av kvalifikasjoner- Ørvik VA-anlegg. 

- Vedlegg 2 - Vurdering av kvalifiserte tilbud - Ørvik VA-anlegg. 
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VA consult Grenland AS 

Trommedalsvegen 245  3735 Skien  Norge 
Telefon 354 99 200   

 

 

 

Kragerø kommune 
Teknisk drift 
Gamle Kragerøvei 12 
Postboks 128 
3791 Kragerø 
 
 
Att.: Knut Jarle Sørdalen 

 
 
 
 
Deres ref.: KJS Vår ref.: MH 01. mars 2016 
 
 

Innstilling Kil VA anlegg. 
 

VA consult Grenland AS har kontrollregnet innkomne tilbud til konkurransen Hølen 
avløpspumpestasjon. Det ble innlevert totalt 4 tilbud. 
 

Kvalifikasjonskriterier – kvalifiserte firma 

Innlevert dokumentasjon er gjennomgått på bakgrunn av oppgitte kvalifikasjonskrav i kap. D.3 
Kvalifikasjonskrav i konkurransegrunnlaget. 
 
Knut Haugsjå AS og Leif Øygarden AS har noe mangelfull dokumentasjon, men kan godkjennes under 
tvil. Avvik er beskrevet i vedlegg 1 
Samtlige av firmaene er derfor vurdert å være kvalifisert til å delta i anbudskonkurransen. 
 

Kontrollregning  

VA consult Grenland AS har gått gjennom og kontrollert de kvalifiserte tilbudene. Nedenfor er det vist 
oppgitt tilbudssum ved tilbudsåpning og kontrollert tilbudssum (alle priser er eks. mva): 
 

Entreprenør Oppgitt sum eksl.mva Korrigert sum Avvik 

GS Maskin AS 5 721 536.80 5 721 536.80 0 

Knut Haugsjå AS 6 549 472.00 6 549 472.00 0 

Steintransport AS 4 871 158.43 4 871 158.43 0 

Leif Øygarden AS 7 626 327.00 7 284 493.00 - 341 834.00 

 
Det er funnet summeringsfeil i beskrivelsen til Leif Øygarden AS, det er ikke funnet avvik hos de andre 
anbyderne ved kontrollregningen. 

Trommedalsvegen 245 
3735 Skien 

 
Telefon: 354 99 200 

Mail: firmapost@vaconsult.no 

Hjemmeside: www.vaconsult.no 
 

Org.nr. NO 997 886 488 MVA 
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VA consult Grenland AS 

Trommedalsvegen 245  3735 Skien  Norge 
Telefon 354 99 200   

 

  
 

Poengtildeling tilbud 
Følgende kriterier er lagt til grunn for rangering av anbudene: 
  
Tildelingskriterier Vekt (%) 

Pris 100 

Totalsum 100 

 
Det er gjennomført poengsetting og utregning av totalpoeng for alle anbydere.  
Rangering av anbudene blir som følger: 
 

Entreprenør Poeng 

GS Maskin AS 85 

Knut Haugsjå AS 74 

Steintransport AS 100 

Leif Øygarden AS 67 

 
 

Innstilling 

Steintransport AS tilfredsstiller kravene i kvalifikasjonskriteriene og har oppnådd den høyeste 
poengsummen i henhold til tildelingskriteriet.  
 
VA consult AS anbefaler derfor at det gjennomføres avklarende møte med Steintransport AS med 
intensjon om å inngå kontrakt for arbeidene. 
 
 
 
 
 

Skien, 01.03.2016 
 
 

_________________ 
Mats Hansen 

VA consult Grenland AS 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 

- Vedlegg 1- Anbudsvurdering- kvalifikasjonskrav, Hølen Avløpspumpestasjon. 
- Vedlegg 2- Anbudsvurdering - tildelingskriterier, Hølen Avløpspumpestasjon. 
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Fra: Janna Pihl - Kragerø Næringsforening (KNF) <janna@kragero-nf.no> 
Sendt: 29. april 2019 14:10 
Til: Benedikte Vonen 
Kopi: iver.juel@kragero.kommune.no; Iver Albert Juel 
Emne: Gjennomgang av rammeavtaler Kragerø kommune 
Vedlegg: Brev til kontrollutvalget.pdf; Vedlegg 1.pdf; Vedlegg 2.pdf; 18_00951-

64Melding om vedtak -  Kragerø - En næringsvennlig kommune med 
vedlegg.pdf 

 
Til Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS v/ Benedikte Vonen 
 
På vegne av en medlemsbedrift ønsker vi en gjennomgang av Kragerø kommunes rammeavtaler og 
praktisering av disse.  
Vedlagt finner dere brev fra bedriften med en rekke spørsmål og forhold de mener ikke stemmer 
med konkurransegrunnlag og inngåtte rammeavtaler. Det er også lagt ved eksempler på det de 
mener er avvik.  
 
Bedriften stiller seg til disposisjon for spørsmål og møte hvis kontrollutvalget ønsker det.  
 
Hensikten med forespørsel om gjennomgang er at vi ønsker forutsigbarhet og rettferdighet.  
Loven om offentlige anskaffelser skal sikre best mulig utnyttelse av offentlige ressurser, da er det 
viktig at flest mulig bedrifter er med å konkurrerer om de anbudene som blir lagt ut. Hvis 
næringslivet opplever avvik fra inngåtte avtal uten at relevant dokumentasjon foreligger på årsaken 
til avvik, vil bedriftene miste tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.  
Det er viktig at både næringslivet og kommunens innkjøper innehar kompetanse på avtalene og 
innholdet i disse. Ved å lese vedlagt brev og eksempler på avvik kan det virke som om det i noen 
tilfeller inngåtte avtaler ikke blir fulgt. Hvis dette stemmer ønsker vi en forklaring på årsaken til dette.  
 
Vi viser også til nylig vedtak 18_00951-64 Kragerø – En næringsvennlig kommune  
På side 20 i vedlegget kan man lese om Kommunens roller som leverandørutvikler.  
Dette vedtaket bekrefter at kommunestyret ønsker å være en god leverandørutvikler, dette 
understrekes videre ved at man nylig har vedtatt Retningslinjer og veileder for kommunale innkjøp i 
Kragerø. 
 
Vi håper at en gjennomgang av rutiner, rammeavtaler og praktisering av disse ytterligere vil heve 
kompetansen på den viktige rollen kommunen har som innkjøper.  
 
 

 
Med vennlig hilsen 

Janna Pihl  

Kragerø Næringsforening 

Daglig leder 

Tlf. +47 957 28 934 | janna@kragero-nf.no 
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Melding om vedtak -  Kragerø - En næringsvennlig kommune  
 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 08.11.2018 sak 83/18 
 
Følgende vedtak ble fattet: 
 
Kommunestyrets vedtak  
 

1. Kommunestyret vedtar planutkastet: «Kragerø – En næringsvennlig kommune».   
Dokumentets handlingsplan, jf. kap. 9, representerer forpliktende satsingsområder i det 
kommunale næringsarbeidet i perioden 2019-2020. 

 
2. Ansvaret for gjennomføringen av handlingsplanen tilligger rådmannen. 

Regelmessige statusevalueringer skal bidra til å sikre at vedtatte aktiviteter blir gjennomført 
og gir ønsket effekt.  
Statusgjennomgangene innebærer også muligheter for rådmannen til fordele ansvar for nye 
aktuelle aktiviteter. 

 
3. Informasjon om framdriften i arbeidet, herunder status når det gjelder forbedringstiltakene, 

fremmes som egen sak til behandling i formannskapet en gang per år. Utkast til 
evalueringssak drøftes med næringslivet i kommunen, representert ved Kragerø 
Næringsforening, før saken fremmes til behandling.  

 
4. Det skal være status oppdateringer til FSK som næringsutvalg minst hver annen måned, for å 

kunne ha oversikt over arbeidet og sette trykk der det til enhver tid er behov. Satsningsområdene 
er viktig for å kunne være en attraktiv kommune å drive samt etablere næring.   

 
 

Satsingsområdet Kragerø - En næringsvennlig kommune er initiert av styret for 
Omstillingsprogrammet. Satsingsområdet inngår som et av flere elementer i pågående 
omstillingsarbeid. Styret for omstillingsprogrammet holdes derfor fortløpende orientert om 
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den videre utviklingen innenfor satsingsområdet.  
 
 
Vedlegg:  Saksutskrift 
 Kragerø – en næringsvennlig kommune, Plan 
 
 
 
For alle sakens dokumenter, henvises det til Kragerø kommunes hjemmeside: 
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/kragero/Meetings/Details/1031202?agendaItemId=217656 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Jorunn Tisjø 
Konsulent 
35986231  
 
Brevet er godkjent elektronisk.  
 
 

 
 
 
Antall vedlegg: 2  
 

Mottakere: Visit i Telemark, Caroline Laurhammer 
Telemark fylkeskommune, Audun Mogen 
Rådmannsnivå, Geir Helge Lia, Pb. 128, 3791 KRAGERØ 
Vekst i Grenland, Uniongata 18, 3732 SKIEN 
Kragerø Næringsforening, P. A. Heuchsgate 24, 3770 KRAGERØ 
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Kragerø kommune 
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Saksutskrift 

Arkivsak-dok.  18/00951-58 
 
Saksbehandler Bjørn Hagen 
 
 
 
 

Kragerø - En næringsvennlig kommune-saksfremlegg 

 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Omstillingsstyret 18.10.2018 20/18 

2 Formannskapet 30.10.2018 59/18 

3 Kommunestyret 08.11.2018 83/18 

 
 
Omstillingsstyret har behandlet saken i møte 18.10.2018 sak 20/18 
 
Møtebehandling 
Delprosjektleder Bjørn Hagen holdt en kort redegjøring for prosessen rundt utarbeidelse av 
fremlagt planutkast. Hagen presiserte samtidig at dokumentet vil være gjenstand for politisk 
behandling og at styret måtte være forberedt på enderinger innholdsmessig. Det ble videre 
spurt fra styret om hva som var nytt i fremlagt planutkast og hvordan handlingsplanen skulle 
følges opp. Hagen kommenterte at mange elementer i planutkastet er godt kjent, det som nå 
er nytt er at det er satt i system og dokumentert. Vedr. oppfølging av handlingsplanen vil det 
bli fremmet en egen sak i formannskapet (årlig) som gir en tilbakemelding på status og 
resultater.  
 
 
Votering 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
 
Omstillingsstyrets vedtak/innstilling  
 

1. Kommunestyret vedtar planutkastet: «Kragerø – En næringsvennlig kommune».   
Dokumentets handlingsplan, jf. kap. 9, representerer forpliktende 
satsingsområder i det kommunale næringsarbeidet i perioden 2019-2020. 

 
2. Ansvaret for gjennomføringen av handlingsplanen tilligger rådmannen. 

Regelmessige statusevalueringer skal bidra til å sikre at vedtatte aktiviteter blir 
gjennomført og gir ønsket effekt.  
Statusgjennomgangene innebærer også muligheter for rådmannen til fordele 
ansvar for nye aktuelle aktiviteter. 

 
3. Informasjon om framdriften i arbeidet, herunder status når det gjelder 

forbedringstiltakene, fremmes som egen sak til behandling i formannskapet en 
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gang per år. Utkast til evalueringssak drøftes med næringslivet i kommunen, 
representert ved Kragerø Næringsforening, før saken fremmes til behandling.  

 
Satsingsområdet Kragerø - En næringsvennlig kommune er initiert av styret for 
Omstillingsprogrammet. Satsingsområdet inngår som et av flere elementer i 
pågående omstillingsarbeid. Styret for omstillingsprogrammet holdes derfor 
fortløpende orientert om den videre utviklingen innenfor satsingsområdet.  

 
 
 

 
Formannskapet har behandlet saken i møte 30.10.2018 sak 59/18 
 
Møtebehandling 
Grunde Knudsen (U) 
Ønsker at Formannskapet skal ha tettere oppfølging, og mer fokus på arbeidet som ligger 
foran oss- som kommunens næringsutvalg – være synlige og tilgjengelige!  
 
Henriette Fluer Vikre (Frp) 
Varsler at Frp kan komme med endringsforslag til kommunestyrets behandling av saken 
 
Reidar Skoglund (H) 
Halvering av antall formannskapsmøter og dobling av møtegodtgjøring – ber om 
halvdagsmøter i Formannskapet hvor man har tid til å være nærings- og økonomiutvalg 
 
Ordfører påpekte at formannskapet selv har vedtatt både møteplan, delegasjonsreglement 
og møtegodtgjørelse. 
 
 
Votering 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 
 
Formannskapets vedtak/innstilling  
 

1. Kommunestyret vedtar planutkastet: «Kragerø – En næringsvennlig 
kommune».   

Dokumentets handlingsplan, jf. kap. 9, representerer forpliktende 
satsingsområder i det kommunale næringsarbeidet i perioden 2019-2020. 

 
2. Ansvaret for gjennomføringen av handlingsplanen tilligger rådmannen. 

Regelmessige statusevalueringer skal bidra til å sikre at vedtatte aktiviteter blir 
gjennomført og gir ønsket effekt.  
Statusgjennomgangene innebærer også muligheter for rådmannen til fordele 
ansvar for nye aktuelle aktiviteter. 

 
3. Informasjon om framdriften i arbeidet, herunder status når det gjelder 

forbedringstiltakene, fremmes som egen sak til behandling i formannskapet en 
gang per år. Utkast til evalueringssak drøftes med næringslivet i kommunen, 
representert ved Kragerø Næringsforening, før saken fremmes til behandling.  
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Satsingsområdet Kragerø - En næringsvennlig kommune er initiert av styret for 
Omstillingsprogrammet. Satsingsområdet inngår som et av flere elementer i 
pågående omstillingsarbeid. Styret for omstillingsprogrammet holdes derfor 
fortløpende orientert om den videre utviklingen innenfor satsingsområdet.  

 
 
 

 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 08.11.2018 sak 83/18 
 
Møtebehandling 
Grunde Knudsen fremmet følgende forslag til vedtak: 

1. Rådmannens innstilling  

 
2. Ansvaret ligger fortsatt i en prosjekt organisering. Dette for å ha stort trykk og fokus 

på viktige oppgaver knyttet til styrking av punktene i handlingsplanen.  

 
3. Det skal være status oppdateringer til FSK som næringsutvalg minst hver annen 

måned, for å kunne ha oversikt over arbeidet og sette trykk der det til enhver tid er 

behov. Satsningsområdene er viktig for å kunne være en attraktiv kommune å drive 

samt etablere næring.   

 
Henriette Fluer Vikre fremmet følgende tillegg på rådmannens innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar planutkastet: «Kragerø – En næringsvennlig kommune». 
Dokumentets handlingsplan, jf. kap. 9, representerer forpliktende satsingsområder i det 
kommunale næringsarbeidet i perioden 2019-2020. 
 
3. Informasjon om framdriften i arbeidet, herunder status når det gjelder 
forbedringstiltakene, fremmes som egen sak til behandling i formannskapet en gang 
per år. Utkast til evalueringssak drøftes med næringslivet i kommunen, representert 
ved Kragerø Næringsforening, før saken fremmes til behandling. 
Satsingsområdet Kragerø - En næringsvennlig kommune er initiert av styret for 
Omstillingsprogrammet. Satsingsområdet inngår som et av flere elementer i pågående 
omstillingsarbeid. Styret for omstillingsprogrammet holdes derfor fortløpende orientert 
om den videre utviklingen innenfor satsingsområde 
 
4.Det skal være status oppdateringer til FSK som næringsutvalg minst hver annen måned, 
for å kunne ha oversikt over arbeidet og sette trykk der det til enhver tid er behov. 
Satsningsområdene er viktig for å kunne være en attraktiv kommune å drive samt etablere 
næring.   
  
 
Pkt 2 i rådmannens innstilling 2. Ansvaret for gjennomføringen av handlingsplanen tilligger 
rådmannen. 
Regelmessige statusevalueringer skal bidra til å sikre at vedtatte aktiviteter blir 
gjennomført og gir ønsket effekt. 
Statusgjennomgangene innebærer også muligheter for rådmannen til fordele ansvar for nye 
aktuelle aktiviteter. 
settes opp mot forslag Ansvaret ligger fortsatt i en prosjekt organisering. Dette for å ha stort 
trykk og fokus på viktige oppgaver knyttet til styrking av punktene i handlingsplanen. 
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Votering 
Rådmannens punkt 1 enstemmig vedtatt 
 
Rådmannens punkt 3 enstemmig vedtatt 
 
Fluer Vikres forslag til nytt punkt 4 vedtatt med 18 stemmer 
 
 
Rådmannens punkt 2 ble satt opp mot Fluer Vikres forsalg til punkt 2, Rådmannens punkt 2 
vedtatt med 29 stemmer mot 6 avgitt for Fluer Vikres forslag til punkt 2 
 
Kommunestyrets vedtak  
 

1. Kommunestyret vedtar planutkastet: «Kragerø – En næringsvennlig 
kommune».   

Dokumentets handlingsplan, jf. kap. 9, representerer forpliktende 
satsingsområder i det kommunale næringsarbeidet i perioden 2019-2020. 

 
2. Ansvaret for gjennomføringen av handlingsplanen tilligger rådmannen. 

Regelmessige statusevalueringer skal bidra til å sikre at vedtatte aktiviteter blir 
gjennomført og gir ønsket effekt.  
Statusgjennomgangene innebærer også muligheter for rådmannen til fordele 
ansvar for nye aktuelle aktiviteter. 

 
3. Informasjon om framdriften i arbeidet, herunder status når det gjelder 

forbedringstiltakene, fremmes som egen sak til behandling i formannskapet en 
gang per år. Utkast til evalueringssak drøftes med næringslivet i kommunen, 
representert ved Kragerø Næringsforening, før saken fremmes til behandling.  

 
4. Det skal være status oppdateringer til FSK som næringsutvalg minst hver annen 

måned, for å kunne ha oversikt over arbeidet og sette trykk der det til enhver tid er 
behov. Satsningsområdene er viktig for å kunne være en attraktiv kommune å drive 
samt etablere næring.   

 
 

Satsingsområdet Kragerø - En næringsvennlig kommune er initiert av styret for 
Omstillingsprogrammet. Satsingsområdet inngår som et av flere elementer i 
pågående omstillingsarbeid. Styret for omstillingsprogrammet holdes derfor 
fortløpende orientert om den videre utviklingen innenfor satsingsområdet.  
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Rådmannens innstilling: 
 

1. Kommunestyret vedtar planutkastet: «Kragerø – En næringsvennlig kommune».   
Dokumentets handlingsplan, jf. kap. 9, representerer forpliktende 
satsingsområder i det kommunale næringsarbeidet i perioden 2019-2020. 

 
2. Ansvaret for gjennomføringen av handlingsplanen tilligger rådmannen. 

Regelmessige statusevalueringer skal bidra til å sikre at vedtatte aktiviteter blir 
gjennomført og gir ønsket effekt.  
Statusgjennomgangene innebærer også muligheter for rådmannen til fordele 
ansvar for nye aktuelle aktiviteter. 

 
3. Informasjon om framdriften i arbeidet, herunder status når det gjelder 

forbedringstiltakene, fremmes som egen sak til behandling i formannskapet en 
gang per år. Utkast til evalueringssak drøftes med næringslivet i kommunen, 
representert ved Kragerø Næringsforening, før saken fremmes til behandling.  

 
Satsingsområdet Kragerø - En næringsvennlig kommune er initiert av styret for 
Omstillingsprogrammet. Satsingsområdet inngår som et av flere elementer i 
pågående omstillingsarbeid. Styret for omstillingsprogrammet holdes derfor 
fortløpende orientert om den videre utviklingen innenfor satsingsområdet.  

 
 

 
Særutskrift av saken med kommunestyrets vedtak ekspederes til: 

 Styret for Omstillingsprogrammet ved fungerende programleder Geir Lia: 
geir.h.lia@kragero.kommune.no  

 Kragerø Næringsforening ved daglig leder Janna Pihl: janna@kragero-nf.no  

 Vekst i Grenland IKS ved daglig leder Hanne Gro Haugland: gro@vig.no  

 Visit Telemark ved reiselivsdirektør Caroline Laurhammer: 
caroline@visittelemark.no  

 Telemark fylkeskommune team næring og innovasjon ved teamleder Audun 
Mogen: audun.mogen@t-fk.no  

 
 
Vedlegg:  

 Plandokumentet: «Kragerø – En næringsvennlig kommune». 
 

 
 
Bakgrunn for saken: 
Store strukturelle endringer i næringslivet kombinert med befolkningsutfordringer 
medførte at Kragerø kommune, etter søknad til Telemark fylkeskommune, ble 
innvilget omstillings- status i 2017. Hovedmålet er å sikre, skape og utvikle 100 
arbeidsplasser i Kragerø i løpet av 6 år. Dette for å erstatte tapte arbeidsplasser i 
kommunen.  
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Kommunestyret har vedtatt en egen omstillingsplan for perioden 2017 - 2022.  
og oppnevnt et eget styre med et særlig ansvar for gjennomføringen av 
omstillingsprogrammet. Det er tidligere besluttet at programmet skal vie følgende 
satsingsområder særlig oppmerksomhet: 
 
o Reiseliv 

o Industri og håndverk 

o Bostedskommunen 

o Næringslivskommunen 

Planen som nå fremmes til behandling er avgrenset til å omfatte satsingsområdet  

«Næringslivskommunen».  Styret for omstillingsprogrammet har tidligere, gjennom en 

egen forprosjektplan gitt følgende føringer for hva det her skal arbeides med: 

 

1. Utvikling en tydelig næringspolitikk med fokus på: 

o Innholdet i næringstjenestene 

o Møteplasser mellom næringsliv og kommune 

o Næringsvennlig arealplanlegging 

o Kommunens roller som leverandørutvikler 

 

2. Utvikling av kommunens service- og veilederrolle der det blant annet fokuseres 

på: 

o En proaktiv og mulighetsorientert organisasjonskultur i møte mellom næringsliv, 

næringsapparat og kommune. 

 

Planutkastet fremmes til behandling i kommunestyret etter forutgående drøftinger i 

omstillingsstyret og formannskapet. Slik behandling anses nødvending for å sikre at 

innholdet i dokumentet er i samsvar med omstillingsstyrets «bestilling». 

Formannskapets rolle som kommunens næringsutvalg tilsier behandling i dette 

organet før sluttbehandling finner sted i kommunestyret.  

 
Referanser i saken: 
Mer utfyllende informasjon om bakgrunnen for og innholdet i pågående 
omstillingsarbeid er å finne ved å følge lenken: Omstillingsprogrammet i Kragerø 
kommune  
 
 
Saksfremstilling: 
Vedlagte plandokument inneholder alle relevante saksopplysninger. En har funnet 
det unødvendig å gjenta disse opplysningene i saksframlegget.  
 
Planen redegjør imidlertid ikke for involveringen av næringslivet i prosessen som har 
ført fram til dokumentet som nå foreligger. Kommunestyret gjøres derfor særskilt 
oppmerksom på at planen, med beskrivelse av forbedringsområder og tiltak, er et 
resultat av brede involveringsprosesser gjennomført forsommeren 2018.  
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På nevnte tidspunkt ble det avholdt arbeidsmøter ledet av representanter for 
konsulentfirmaet PricewaterhouseCoopers (PwC). Næringsforeningen, andre lokale 
næringslivsrepresentanter, Vekst i Grenland, Telemark fylkeskommune, Skagerrak 
Sparebank, leder av omstillingsprogrammet og ulike kommunale fagpersoner bidro i 
drøftingene som her fant sted.  
 
Utkast til plan er forelagt Kragerø Næringsforening og Vekst i Grenland til 
gjennomlesning og uttalelse. Denne kvalitetssikringen medførte noen 
tilbakemeldinger som langt på vei er hensyntatt i det endelige dokumentet.  
 
Planutkastet inneholder konkrete tiltaksforslag når det gjelder:  

 Innholdet i næringstjenestene. 

 Møteplasser mellom næringsliv og kommune. 
 
Tiltakene på ovennevnte områder kan iverksettes uten ytterligere forberedelser 
dersom kommunestyret sin tilslutning til forslagene.  
 
Rådmannen har initiert forbedringsarbeid også på øvrige satsingsområder: 

 Næringsvennlig arealplanlegging 

 Kommunens roller som leverandørutvikler 

 Utvikling av kommunens service- og veilederrolle 
 

Realisering av tiltak på disse områdene fordrer ytterligere forberedende arbeid i regi 
av administrasjonen. Her nevnes: 
 
1. I tidsintervallet dags dato - sommeren 2019 planlegges det arbeidet med 

satsingsområdet «Næringsvennlig arealplanlegging».  I august 2019 vil 
næringsforeningen, hovedutvalg for plan bygg og miljø, hovedutvalg for samfunn 
og formannskapet bli informert om resultatene av arbeidet som er gjennomført. 

 
2. Knyttet til satsingsområdet «Kommunens rolle som leverandørutvikler» opplyses 

det følgende: Felles opplæring, for formannskapets medlemmer og administrativ 
ledelse,  i Lov om offentlige anskaffelser ble gjennomført den 25.september 2018. 
I perioden nov. 2018 primo 2019 planlegges det utarbeidet et lokalt 
innkjøpsreglement som regulerer anskaffelser som ikke er omfattet av 
rammeavtaler i regi av GKI og anskaffelser under terskelverdien for kunngjøring i 
DOFFIN-databasen.  
Reglementet skal, innenfor rammene av gjeldende lovverk, legge til rette for 
lokale tilbydere.  

 
3. Rutiner og prosedyrer for samhandlingen mellom kommunen og næringslivet, jf. 

satsingsområdet «Utvikling av kommunens service- og veilederrolle», planlegges 
utarbeidet og skriftliggjort i løpet av januar mnd. 2019.  
Hovedutvalg for plan bygg og miljø, hovedutvalg for samfunn, Kragerø 
Næringsforening og formannskapet informeres på nevnte tidspunkt om 
endringene som er gjort. 
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Rådmannens vurdering: 
Det er rådmannens vurdering at innholdet i planutkast er i henhold til de føringer som 
omstillingsstyret ga for satsingsområdet: Kragerø – En næringsvennlig kommune. 
Kommunestyret anbefales å gi sin tilslutning til planen. 
  
Arbeidet med satsingsområdet Næringslivskommunen har så langt vært organisert 
som prosjekt etter PLP-metoden (prosjektlederprosessen).  
Prosjektarbeidet har vært drevet fram av en egen prosjektorganisasjon. Planutkastet 
som nå foreligger er å anse som forprosjektets sluttprodukt. 
 
Prosjektorganiseringen har representert en hensiktsmessig arbeidsform i forstudie- 
og forprosjektfasen.  
 
Det er rådmannens vurdering at den videre realiseringen av foreslåtte 
forbedringstiltak - hovedprosjektet - med fordel kan gjennomføres «i linjen» uten at 
arbeidet prosjektorganisers. Det legges her vekt på at rutineendringer og arbeid med 
serviceholdninger ligger innenfor Rådmannens delegerte ansvarsområde.  
Fravær av prosjektorganisering vil ikke påvirke framdriften i forbedringsarbeidet. 
Gjennom regelmessige rapporteringer til formannskapet, styret for 
omstillingsprogrammet og styret for Kragerø Næringsforening vil en opprettholde 
«trykk» i arbeidet. 

 
 
 RETT UTSKRIFT 
DATO 9.november.2018 
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Kragerø - En næringsvennlig kommune 

   «Ja hvis vi kan, nei hvis vi må» 
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1. Mål for næringsarbeidet. 
Næringslivsutvikling er nødvendig for å realisere kommunens visjon: «Trivsel og vekst».  
Kommunen er ansvarlig for å sikre at nye og eksisterende bedrifter får gode utviklingsbetingelser i 
Kragerø. Hovedmålsettingen for kommunens næringsarbeid sammenfattes slik:  
Kommunens næringsarbeid skal styrke næringsgrunnlaget i Kragerø  gjennom å  bidra til å opprettholde 
eksisterende og etablere nye lønnsomme arbeidsplasser. Kommune har ambisjoner om økt antall 
arbeidsplasser, på et nivå som minst svarer til landsgjennomsnittet. 
Målsettingen er ytterligere spisset/konkretisert i Omstillingsprogrammet hvor det heter:  
«Hovedmålet er å bidra til å skape 100 nye/sikre eksisterende arbeidsplasser i Kragerø i løpet av 6 år.»  

Telemark fylkeskommune har etter søknad innvilget Kragerø status som omstillingskommune.  
Dette innebærer en særskilt satsing på å skape flere arbeidsplasser. I løpet av 6 år er målet å sikre, skape 
og utvikle 100 arbeidsplasser. Mer utfyllende informasjon om dette er å finne under omtalen av 
Omstillingsprosjektet og i omstillingsprogrammets dokumenter. 

 

2. Referanser til andre planer/dokumenter. 
Premisser og målsettinger for Kragerø kommunes næringsarbeid i er nedfelt i følgende planer/ 
dokumenter: 
 
Gjeldende kommuneplan for Kragerø kommune 

Strategisk næringsplan for Vekst i Grenland 

Øvrige styrende dokumenter for Vekst i Grenland    

Strategisk utviklingsanalyse for Kragerø kommune    

Omstillingsprogrammets dokumenter 

Innovasjon Norge - Næringsvennlig kommune 

 

3. Bakgrunnen for arbeidet. 
Kragerø har opplevd store endringer i næringslivet som følge av bortfall av viktige arbeidsplasser. I følge 
SSB har det i perioden 2008 til 2015 vært en vesentlig nedgang i sysselsettingen i Kragerø, fra 4761 til 
4076 personer. Med bakgrunn i forholdene beskrevet ovenfor, er det behov for et målrettet arbeid med å 
tilrettelegge for næringsutvikling i kommunen. Utfordringene omtalt ovenfor er bakgrunn for kommunens 
omstillingsstatus. Kommunen mottar statlige omstillingsmidler i en periode på tre år med virkning fra og 
med 1.1.2017. Det er forventninger om at omstillingsperioden vil bli utvidet med ytterligere 3 år. 
 
Omstillingsarbeidet som gjennomføres i Kragerø skal ikke preges av problemfokus. Ønsket utvikling, 
både når det gjelder arbeidsplasser og befolkning, oppnås best ved å fokusere på de positive muligheter 
og fortrinn kommunen har.  

Strategisk utviklingsanalyse for Kragerø kommune, jf. rapport datert 22. februar 2017, beskriver 
kommunen: 
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o I et regionalt perspektiv 
o Komparative fortrinn for næringsutvikling i Kragerø, 
o Utviklingsmuligheter knyttet til eksisterende næringsliv  
o Kommunens rolle som tilrettelegger for næringslivsvekst.       

Utviklingsanalysen trekker frem følgende anbefalte satsingsområder: 

o Reiseliv 
o Industri og håndverk 
o Bostedskommunen 
o Næringslivskommunen 

Foreliggende dokument er avgrenset til å omhandle satsingsområdet Næringslivskommunen. Området er 
nærmere beskrevet i  forprosjektplan - Næringsvennlig kommune. Det er her forutsatt at foreliggende 
dokument skal beskrive følgende forhold: 

1. Utvikling av en tydelig næringspolitikk med fokus på: 
o Innholdet i næringstjenestene 
o Møteplasser mellom næringsliv og kommune 
o Næringsvennlig arealplanlegging 
o Kommunens roller som leverandørutvikler 

 
2. Utvikling av kommunens service- og veilederrolle der det blant annet fokuseres på 
o En proaktiv og mulighetsorientert organisasjonskultur i møte mellom næringsliv, næringsapparat og 

kommune (“Ja hvis vi kan, og nei hvis vi må”). 
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4. Utvikling av en tydelig næringspolitikk. 
 

 4.1 Innholdet i de kommunale næringstjenestene. 
Det er behov for en samlet oversikt over kommunens næringsarbeid som gjøres tilgjengelig på 
kommunens nettside. Den seinere tids organisatoriske endringer i næringsapparatet underbygger dette 
behovet.  Nedenstående beskrivelse representerer et forsøk på å ivareta informasjonsbehovet. 
 
4.2 Ansvaret for næringsarbeidet. 
Formannskapet ivaretar funksjonen som næringsutvalg og har det politiske ansvaret for dette prioriterte 
arbeidsområdet. Formannskapet/næringsutvalget er av kommunestyret delegert myndighet til å behandle 
enkeltsøknader om økonomiske tilskudd fra næringsfondet.  
Det daglige operative ansvaret for næringsarbeidet er delegert til Rådmannen.   

 

4.3 Det kommunale næringsapparatet. 
Kommunens næringsapparat består av følgende elementer: 
 
Kommunens næringsrådgiver: Næringsrådgiveren har den daglige kontakten med de næringsdrivende og 
næringsorganisasjonene. Næringssaker som skal fremmes til politisk og administrativ behandling 
saksbehandles av næringsrådgiveren på vegne av Rådmannen.  
Kontakten med Vekst i Grenland (ViG) går også gjennom næringsrådgiveren. Gjennom samarbeidet med 
ViG kan kommunen tilby lokal etablererveiledning, og veiledning på et høyere nivå via industri- 
inkubatoren Proventia. 
 
Vekst i Grenland IKS (ViG): Selskapet er etablert og eies av Kragerø og de øvrige grenlandskommunene. 
ViG er vårt felles næringsutviklingsapparat på regionalt nivå. 
Selskapet arbeider med saker av felles interesse for eierkommunene opp mot nasjonale og regionale 
myndigheter, virkemiddelaktører, interesseorganisasjoner og ideelle organisasjoner.  
VIG arbeider for å gjøre regionen mer synlig og attraktiv.  
Næringsoppgaver som gjelder den enkelte kommune håndteres fortrinnsvis lokalt, men kan «løftes inn» 
på ViG-arenaen når dette er av felles interesse for regionen. 
ViG ved etablerertjenesten er regelmessig tilstede i Kragerø. Selskapet har løpende dialog med 
Næringsforeningen, og deltar på møter i formannskapet og kommunestyret når regionale næringssaker 
står på dagsorden. Kommunens næringsrådgiver deltar på regelmessige møter i regi av ViG og ivaretar 
her kommunens interesser. 
 

4.3 Omstillingsorganisasjonens oppgaver.  
Kragerø kommune er, av Telemark fylkeskommune, innvilget omstillingsstatus. Dette innebærer en 
særskilt satsing på å skape flere arbeidsplasser. Omstillingsarbeidet ledes av et eget styre, valgt av 
kommunestyret, med ordfører som styreleder.  
Leder for omstillingsprogrammet, programleder, har det daglige ansvar for å iverksette de 
aktivitetene/tiltakene som styret vedtar.  Programleder samarbeider tett med kommunens 
næringsrådgiver og Kragerø Næringsforening. 
 
Behovet for målrettet og systematisk arbeid for å tilrettelegge for næringsutvikling i kommunen er søkt 
ivaretatt gjennom en egen omstillingsplan som begrunner og prioriterer hvordan omstillingsmidlene som 
er stilt til rådighet skal brukes. Omstillingsmidlene skal benyttes til næringsprosjekter med 
vekstambisjoner, og skal fortrinnsvis anvendes til planlegging og undersøkelser, ikke til ordinær drift. 
Dette er de fire vedtatte satsingsområdene: 
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1. Reiseliv og opplevelsesnæring 
2. Innovasjon og utvikling i eksisterende næringsliv – industri, bygg og anlegg 
3. Bostedskommunen 
4. Næringsattraktivitet 

 
 

4.4 Kragerø Næringsforening (KNF). 
KNF er en felles interesseorganisasjon for alle næringsdrivende i hele Kragerø kommune.  
Kommunen bidrar økonomisk til driften av foreningen, og har forpliktet seg til at foreningen skal være en 
prioritert samarbeidspartner i næringsarbeidet. KNF ønsker å gjennomføre tiltak som styrker utviklingen 
av næringslivet i hele Kragerø gjennom å:  
 
 Synliggjøre, markedsføre og formidle informasjon om medlemmenes produkter og tjenester gjennom 

felles nettsider, ulike arrangementer og andre tiltak  
 Samarbeide med det offentlige om å utvikle overordnet næringspolitikk og skape en offensiv strategi 

for å utvikle næringslivet i Kragerø slik at Kragerø blir en av landets mest moderne og attraktive 
kommuner å drive næring i, besøke, leve og bo i.  

 Initiere og drive konkrete prosjekter og tiltak innenfor foreningens formål  
 Arbeide for at både helårsbefolkningen og turister bruker lokale tilbud og tjenester   
 Være næringslivets kontakt-, hørings- og samarbeidsorgan mot kommunens politiske og 

administrative organer og arbeide for rammebetingelser til beste for alle deler av næringslivet i 
kommunen.  

  
 

4.5 Ulike virkemidler. 
Gründer - etablerertjenester:  
Kommunen tilbyr førstelinje etablerertjeneste lokalt i Kragerø gjennom ViG. Tilbudet gis i form av 
individuell veiledning eller felles kurs. Behov for tilbud utover det lokale førstelinjetilbudet formidles, i 
samarbeid med ViG, mot industrikubatoren Proventia.  
Kragerø kommune følger opp og videreutvikler lokale startopp- /næringshageinitiativ (Kragerø Cowork). 
Videre følger en opp lokale tiltak og aktiviteter i regi av Ungt Entreprenørskap Telemark. 
 
Økonomiske virkemidler: 
 
Kommunalt næringsfond: Midlene skal benyttes til å styrke nyetablering, innovasjon og næringsutvikling 
i kommunen. For å kvalifisere til støtte fra næringsfondet skal søker sannsynliggjøre at planlagt tiltak vil 
føre til nye arbeidsplasser eller økning i antall eksiterende arbeidsplasser.  
 
Investmar AS: Privat næringsfond eid av Skagerrak Sparebank hvor formålet er å stimulere til økt 
lønnsomhet og etablering av varige arbeidsplasser gjennom nyskapning, knoppskyting, 
kompetanseheving og andre utviklingstiltak. Alle type næringer i regionen Vestmar kan søke, men 
kompetansebaserte bedrifter/miljøer og arbeidsplasser er prioritert sammen med destinasjonsutvikling. 
For ytterligger informasjon og søknadsveidledning er kommunens næringsrådgiver fondets 
kontaktperson: Geir Lia Mob. 993 66 166 e-post: geir.h.lia@kragero.kommune.no  
 
Regionale og nasjonale offentlige virkemidler: Virksomheter i Kragerø er også kvalifisert til å søke 
regionale og nasjonale offentlige virkemidler. For ytterligere informasjon og avklaring er det 
hensiktsmessig å ta kontakt med kommunens næringsrådgiver eller VIG.  
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4.6 Andre samarbeidspartnere. 
Næringsrådgiveren formidler kontakt med disse. 
 
Telemark Fylkeskommune: Fylkeskommunen har som oppgave å lede og koordinere utviklingen av ny 
næringsvirksomhet i fylket, samt legge til rette for besøk og bosetting. 
 
 Samarbeid med kommuner og næringsliv 
 Rådgivningsapparat med etablererkontor, næringshager og inkubatorer 
 Strategiske, regionale planer for nyskaping og næringsutvikling, og for reiseliv og opplevelser 
 Støtte til næringsutvikling, direkte (Telemark Utviklingsfond og regionale utviklingsmidler) eller 

gjennom Innovasjon Norge 
 Satsing på entreprenørskap, etablererkontorer og elevbedrifter for ungdom 
 Satsing på utdanning og kompetanseheving 
 
Innovasjon Norge: Bistår etablerere, og personer som allerede driver virksomhet i Telemark, med 
finansiering, rådgivning og en rekke tjenester som gjør det mulig å bygge en bedre bedrift, eller satse i 
nye markeder med varer og tjenester.   
 
Proventia: Er en industriinkubator innen SIVA-systemet og skal hjelpe gründere og idehavere med å 
kommersialisere nye unike forretningsideer. Inkubatoren gir idehaver tilgang på støttetjenester, kontorer, 
kompetanse, nettverk, investorer og fysisk infrastruktur. Proventia holder til på Herøya Industripark og i 
Notodden Næringspark. 
  
Visit Telemark: Visit Telemark er den naturlige samarbeidspartneren for reiselivsaktørene og 
destinasjonene i Telemark. Gjennom felles markedsførings- og salgstiltak i det norske og prioriterte 
utenlandske markeder presenteres Telemark som et spennende og attraktivt feriested. 
Kragerø kommune ble fullverdig medlem i Visit Telemark i 2018.  
 
Kragerø Cowork: Et arbeidsfellesskap for små bedrifter, gründere, pendlere og turister.  
Målsetningen er å leie ut kontorplasser i attraktive og spennende lokaler for sammen å skape et innovativt 
og drivende gründermiljø i Kragerø. Kragerø Cowork er knyttet til Telemark Næringshage og 
industriinkubatoren Proventia. Kragerø Cowork ønsker å bygge en lokal møteplass og arena for 
næringsutvikling og verdiskaping. Det samarbeides tett med lokalt næringsliv og kommunen.  
 
Ungt Entreprenørskap Telemark (UET): Arbeidet består i å fremme entreprenørskapskultur i grunnskole, 
videregående skole og høyere utdanning i Telemark. UET er en selvstendig, ideell forening som er en del 
av et nasjonalt og internasjonalt nettverk. Målet er å bygge entreprenørskapskompetanse hos barn og unge 
i Telemark i samarbeid med utdanningssystemet og næringslivet. UET har samarbeidsavtale med Kragerø 
kommune.  
 
Opplæringskontoret for bygg og mekaniske fag: Kontoret er ansvarlig for lærlingeordingen på vegne av 
en rekke bedrifter i Kragerø (ca. 40 stk). Virksomheten er viktig for å få sikre ungdom tilgang på 
lærlingeplasser og lokale virksomheter tilgang til lokal arbeidskraft.  
 
Kragerø ressurs- og kompetansesenter: Virksomheten, som er en nyetablert enhet ved Kragerø 
videregående skole, har som formål å drive med kurs, sertifiseringer og fagbrevutdanning for skolens 
elever, næringslivet og offentlig sektor.   Behovet for tettere kontakt mellom videregående skole og lokalt 
næringsliv var drivende kraft bak etableringen.  
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Kragerø videregående skole: Eneste lokale videregående skole med utdanningstilbud innen 
studiespesialisering, teknologifag, bygg- og anleggsfag, helse- og oppvekstfag, idrettsfag, tilpasset 
opplæring og innovasjonsfag (nytt tilbud fra og med skoleåret 2018/19). 
 
Kragerø Læringssenter: Kragerø Læringssenter er en kommunal utdanningsinstitusjon med undervisning 
for voksne på alle nivåer, herunder: Grunnskole, studiekompetanse, høyskolestudier og 
norskundervisning for fremmedspråklige.  
  
 

4.7 Kontaktinformasjon. 
Kragerø kommune Ordfører Jone Blikra 

E-post: jone.blikra@kragero.kommune.no 
Mobiltelefon 924 62 989 
 

Kragerø kommune Rådmann Inger Lysa 
E-post: inger.lysa@kragero.kommune.no 
Mobiltelefon 913 77 571 
 

Kragerø kommune Næringsrådgiver Geir Lia 
E-post: geir.h.lia@kragero.kommune.no 
Mobiltelefon 993 66 166 
 

Kragerø næringsforening (KNF) Styreleder Jan Petter Abrahamsen 
E-post: jan-petter.abrahamsen@no.abb.com 
Mobiltelefon 917 40 788 
 

Kragerø næringsforening (KNF) Daglig leder Janna Pihl  
E-post: janna@kragero-nf.no 
 

ViG 
Telemark fylkeskommune 
Innovasjon Norge 
Kragerø Cowork 
            + 
Kommunens øvrige samarbeidspartnere 

Næringsrådgiver Geir Lia  
geir.h.lia@kragero.kommune.no 
Mobiltelefon 993 66 166 
formidler gjerne kontakt med disse. 
 

 

5. Næringsvennlig arealplanlegging. 
Gjennomførte prosesser, med deltakelse fra næringslivet og kommunale virksomheter har avdekket et 
potensial for en mer næringsvennlig arealplanlegging gjennom å fokusere på følgende satsingsområder: 

Satsingsområder 
 

Konkretisering  av satsingsområdene 

 
Tilgjengelige næringsarealer 

 
Rådmannen ved kommunalsjef samfunn skal til enhver tid ha en 
oppdatert oversikt over beholdningen av arealreserver, herunder: 

 Oversikt over regulerte og tilrettelagte arealreserver  
 Oversikt over beholdningen av langsiktige arealer (er å 

finne kommuneplanens arealdel). 
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Satsingsområder 
 

Konkretisering  av satsingsområdene 

 Oversikt over ledige kontorlokaler – offentlige og private. 
Oversikten utarbeides og ajourholdes i samarbeid med 
Næringsforeningen. 
 

Rådmannen ved kommunalsjef samfunn utarbeider 
 Strategi for tilrettelegging av nye næringsarealer 
 En egen arealstrategi for reiselivet 
 Arealguide basert på ovenstående 

 
Informasjon Rådmannen ved kommunalsjef samfunn har et særlig ansvar for å 

promotere Arealguiden og bidra til å holde denne oppdatert. 
Guiden skal være tilgjengelig på eller via kommunens nettsider for 
næring, sammen med kontaktinformasjon til: Næringsrådgiver, 
bygningssjef, ansvarlig planlegger. 
 
Internett og sosiale medier skal aktivt brukes som 
informasjonskanal. 
 
Informasjon om søknadsprosess, arealplaner til høring mm skal 
kommuniseres i Kragerø næringsforenings møter og felles 
møteplasser i tillegg til elektronisk distribusjon. 
 
 

Rutiner Rådmannen ved kommunalsjef samfunn er ansvarlig for at 
følgende rutiner utarbeides og at disse etterleves.  
Rutinene gjøres tilgjengelig på kommunens nettside under fanen 
næring: 
 

- Skjematisk oversikt over saksgang, krav og ressurser ved 
reguleringsplan. 

- Beskrivelse av rutiner for interne samordningsmøter 
mellom bygg- areal, næringsrådgiver og VIG. 

- Rutinebeskrivelse for etablering i tilgjengelige/regulerte 
arealer. 

- Rutiner for etablering på «nye» arealer. 
- Rutiner for tidlig avklaring av KU-krav og 

utbyggingsavtale. 
- Rutiner for tett oppfølging i planfasen. 
- Rutiner for felles, nettbasert dokumentarkiv. 
- Rutiner også for effektiv byggesaksbehandling/parallell 

saksbehandling. 
- Rutine for forenklet saksgang ved behov for tilpasning i 

allerede tilrettelagte/regulerte arealer. 
- Rutine for parallell saksgang f.eks. reguleringsplan og 

byggesøknad. 
 

             Inkludert: 
- Avklaringsmøter i tidlig fase. 
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Satsingsområder 
 

Konkretisering  av satsingsområdene 

- Avklare m/reg. myndigheter i tidlig fase (nye arealer). 
- Krav til plankonsulent. 

 
Ressurser Stor arbeidsmengde skal ikke forsinke planprosessen. 

Det skal aktivt jobbes med å få tiltakshavere til å søke også på høst 
og vinter (insitamenter er prioritet, raskere saksgang, tilgang på 
veiledning i prosessen). 

 

6. Kragerø kommune som leverandørutvikler. 
Kommunale innkjøp/anskaffelser gjennomføres i samsvar med regler gitt i Lov om offentlige anskaffelser 
med tilhørende forskrifter. Kragerø kommunes etiske retningslinjer gir også føringer på området.  
Formålet med lov- og regelverket er å sikre best mulig utnyttelse av offentlige ressurser, og bidra til at 
kommunen opptrer med integritet slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en 
samfunnstjenlig måte. 
 
Leverandørene i markedet likebehandlers. Det skal ikke forekomme ulovlig diskriminering, heller ikke på 
bakgrunn av lokal tilhørighet.  Kommunen gjennomfører konkurranser/ anskaffelser basert på objektive 
tildelingskriterier som er relevante for den konkrete tjenesten/varen som skal anskaffes. 
 
Kragerø kommune ønsker at lokale næringsvirksomheter skal kunne konkurrere om og forhåpentligvis 
oppnå kommunale leveranser. Innenfor rammene av gjeldende lovverk, det eksisterer et handlingsrom, 
ønsker kommunen å tilrettelegge konkurranser slik at også lokale/mindre aktører har reelle muligheter til 
å delta og oppnå leveranser. 
 
Lokal tilrettelegging finner sted på ulike måter og stadier av konkurransen, avhengig av type anskaffelse 
og verdien av denne. Allerede i planleggingen av den enkelte konkurranse vil kommunen foreta en 
vurdering av mulighetene for lokal deltakelse, og hvilke tilretteleggingstiltak dette evt. fordrer. 
Aktuelle tilretteleggingstiltak er: 
 
 
Virkemiddel  Aktuelle lokale tilpasninger 

 
Forhåndsavklaring 

              og 
      Informasjon 

Kragerø kommune kan gå i dialog med markedet/leverandører i forkant av en 
anskaffelser. Dette for å få innspill og kunnskap om det som skal anskaffes. 
Anskaffelsesforskriften har av pedagogiske hensyn, åpnet for dette: 
  
«1) Oppdragsgiveren kan gjennomføre markedsundersøkelser for å forberede 
anskaffelsen og gi informasjon til leverandørene om sine planer og behov. 
(2) Oppdragsgiveren kan søke eller motta råd fra uavhengige eksperter, 
myndigheter, leverandører eller andre markedsaktører. Rådene kan brukes i 
planleggingen og gjennomføringen av anskaffelsen. Forutsetningen er at 
rådene ikke har konkurransevridende effekt eller fører til brudd på 
likebehandlingsprinsippet». 
 
Når dialog som nevnt ovenfor finner sted vil en fortsatt måte passe på 
likebehandlingsprinsippet og ikke ulovlig favorisere lokale leverandører. 
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Virkemiddel  Aktuelle lokale tilpasninger 
 
 
Kommunen kan på et tidlig tidspunkt informere om sitt kommende behov for 
anskaffelser. Dette for å gi alle leverandører, også lokale, bedre grunnlag for å 
forberede deltakelse i anbudskonkurransen. Gjennomføring av konkurranser i 
god tid før levering skal påbegynnes gir mindre leverandører bedre 
forutberegnelighet. 
 
Forutgående uforpliktende informasjon kan gis på en av følgende måter:  
 Ved veiledende kunngjøring på Doffin. Liste over planlagte anskaffelser 

med en kort beskrivelse av hver av dem. 
 Ved oppretting av kjøpeprofil/infoside på kommunens nettside som 

inneholder opplysninger om alle anskaffelser, inkludert opplysninger om 
pågående konkurranser, planlagte anskaffelser, inngåtte kontrakter og 
avlyste konkurranser. 

 
 

Bruk av del- 
kontrakter 

Anskaffelsesforskriften muliggjør bedret tilgang til det offentlige markedet for 
små og mellomstore leverandører ved at oppdragsgiver evt. deler opp en 
anskaffelse i flere delkontrakter, jf.  forskriftenes § 19-4.   
 
Formålet er å gi økt konkurranse om oppdraget ved at delkontraktene er bedre 
tilpasset disse bedriftenes kapasitet eller geografiske plassering. Dette 
innebærer eksempelvis at et større anleggsprosjekt, som i utgangspunktet kun 
store entreprenører har kapasitet til å utføre, kan deles opp i delkontrakter slik 
at også mindre lokale entreprenører  har en reell mulighet til å og konkurrere 
om en eller flere av disse. 
Også anskaffelse av andre ytelser, for eksempel juridiske tjenester eller andre 
rådgivingstjenester, kan innrettes slik at lokale/mindre aktører vil kunne være 
konkurransedyktige. Å dele opp en rammeavtale i mindre kategorier er et 
virkemiddel som kan gjøre konkurransen mer tilgjengelig for lokale aktører. 
 

Kvalifikasjonskrav Allerede i kvalifikasjonsfasen kan oppdragsgiver tilrettelegge for lokal 
deltakelse. Utover det obligatoriske kravet til skatteattest, har oppdragsgiver en 
viss frihet til å velge hvilke minimumskrav som skal gjelde for deltakelse i den 
enkelte konkurranse, jf. forskriftens § 16-1.  
 
Kvalifikasjonskravene som stilles må stå i forhold til tjenesten/varen som skal 
anskaffes. Kragerø kommune vil legge vekt på ikke stille for høye 
kvalifikasjonskrav. Samtidig vil Kragerø kommune legge vekt på at den lokale 
deltakelsen ikke begrenses ved at det stilles høyere kvalifikasjonskrav enn det 
som er nødvendig, 
 

Utøvelse av skjønn Kommunen har anledning til å utøve et visst skjønn når det gjelder å definere 
konkurranse/ tildelingskriterier. Utgangspunktet er at kriteriene skal være 
objektive og ha tilknytning til leveransen. Oppdragsgiver kan eksempelvis 
utarbeide kriterier som gjør at lokale aktører kan ha visse konkurransefortrinn i 
kraft av sin geografiske tilhørighet. Dette betinget av at geografisk tilhørighet 
er relevant for den aktuelle kontrakten. Slik tilhørighet kan være av betydning 
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Virkemiddel  Aktuelle lokale tilpasninger 
 
ved for eksempel utførelse av tjenester hvor kunnskap om lokale forhold er en 
fordel ved gjennomføringen av prosjektet. Kommunen må være oppmerksom 
på at leverandører fra andre deler av landet også kan inneha relevant kunnskap 
på området, og en må her være varsom ved formuleringen av kriteriet. 
 

Valg av prismodell Kommunens behov for god ressursstyring og kostnadskontroll tilsier at alle 
prisevalueringer også skal omfatte evt. reisetid, reisekostnader, kost og losji, 
mv. Prismodellen forventes å medføre en konkurransefordel for evt. lokale 
aktører i og med at disse normalt ikke har behov for å innkalkulere denne 
typen kostnader. 
 

Responstid Kragerø kommune vil i anbudskonkurranser, der dette er relevant, ha fokus på 
krav til responstid, krav på oppmøte i oppdragsgivers lokaler og krav til 
deltakelse på lokale møter. 
  
Ved utførelse av samfunnskritiske tjenester og rådgivingstjenester vil dette 
være relevant. For disse tjenestene har kommunene ofte et reelt behov for at 
leverandøren kan stille på kort varsel, og evaluering av responstid er derfor et 
relevant evalueringskriterium. Betydningen av responstiden vil influere på 
hvor høyt denne skal vektes. 
 

Forholdet til GKI Kommunens representanter i GKIs organer, rådmannen i styret, kommunalsjef 
stab og støtte i samarbeidsrådet og ulike kommunale fagpersoner i 
kompetansegruppene, bidrar til at anskaffelser i regi av GKI tar hensyn til 
ønsket om tilrettelegging for lokale tilbydere. 
Anbudskonkurransene finner sted i henhold til GKIs eget 
anskaffelsesreglement, jf. reglement under utarbeidelse som kommunestyret ga 
innspill til i møte avholdt 14. 6.2018.  
 

 

7. Kommunens møteplasser med næringslivet. 
Kragerø kommune forplikter seg til regelmessig dialog med næringslivet på følgende måter: 

Bedriftsbesøk: Politisk og administrativ ledelse gjennomfører regelmessige bedriftsbesøk.  
I tillegg til ordfører, rådmann og næringsrådgiver deltar kommunalsjef samfunn og NAV-leder på 
bedriftsbesøkene.   

Utkast til plan for bedriftsbesøk utarbeides av rådmannen ved næringsrådgiver medio august hvert år. 
Planen presenteres for formannskapet som derved gis muligheter til å komme med innspill/forslag. 
 
Bedriftsbesøkene benyttes blant annet til å skaffe seg kunnskap om de av næringslivsaktørenes behov 
som kommunen helt eller delvis kan imøtekomme. 
 
Temamøter: Det er tilkjennegitt behov for å avholde temamøter hvor næringsspørsmål drøftes uten at det 
«der og da» skal fattes konkrete vedtak. Temamøteformen forventes å kunne bidra til  konstruktiv 
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ideutveksling.

Faste møter: Nedenstående årshjul beskriver de faste møteplassene mellom formannskapet og sentrale
næringsaktører. Tidsangivelsen er tentativ. Rådmannen er ansvarlig for at møtene finner sted.

Benyttede forkortelser:

FSK Formannskapet
KNF Kragerø Næringsforening
ViG Vekst i Grenland
TFK Telemark fylkeskommune

Møtene mellom FSK og KNF i 2. og 4. kvartalfokuserer på næringsutvikling generelt, herunder aktuelle
temaer til drøfting uten at konkret vedtak skal fattes.

Møtenepå ettersommeren/tidlig høst fokuserer på kommunens forestående rullering av økonomiplanen
og arbeidetmed påfølgende års budsjett.

Innplassertfellesmøtemellom FSK, KNF ,VIGog Visit Telemarki 1. kvartal fokuserer på regionale
næringsspørsmål av særlig betydning/interesse for Kragerø kommune.
Det fokuseres videre på Kragerø kommunes reiselivssatsing. Møtearenaen benyttes til å drøfte
samhandlingen mellomkommunen, ViGog Visit Telemarkpå kommunens satsingsområder (Jf.
Omstillingsprogrammet).

Kragerø kommune tilrettelegger for at fylkeskommunens hovedutvalg for næring regelmessig legger
møter til Kragerø. En benytter denne anledningen til å drøfte aktuelle næringspolitiske spørsmål med
hovedutvalget, jf. infrastruktur (vei, bane, ferge) og forhold knyttet til Omstillingsprogrammet.

Møte FSK- KNF - ViG - Visit TelemarkMøte FSK-KNF

Møter ved starten på
økonomiplanarbeidet:

Kommuneadm. - KNF
FSK-KNF

Møte FSK-KNF

JanDes

Møte FSK-TFK
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8. Kommunens saksbehandling og service i næringssaker. 
Gjennomførte prosesser, med deltakelse fra næringslivet og kommunens aktuelle fagetater har avdekket et 
forbedringspotensial når det gjelder saksbehandling og service i næringssaker.  
Forholdet er ikke et utrykk for at kommunes nåværende tilbud er dårlig, jf. god score på en rekke 
statistikkparametere. Men, «Man må ikke være syk for å bli bedre».  
 
Kragerø kommune vil jobbe kontinuerlig for å styrke kvaliteten og effektiviteten i saker for næringslivet. 
«Ja hvis vi kan, nei hvis vi må» skal være holdningen som preger det kommunale apparatet. 
 
En del av de identifiserte rutineforbedringsområdene fordrer også aktiv medvirkning  fra næringslivet 
selv. Nedenfor redegjøres det for hvilke forbedringsområder som er identifisert av næringslivet og 
kommunen i fellesskap (jf. avholdte workshops): 

 

 Forbedringsområdene Forbedringer 
foreslått av  

Fordrer handlinger fra 

1 Legge til rette for kompetanseutvikling 
internt i kommunen gjennom bruk av 
fagmøter og samhandling på tvers av 
virksomhetene 

Kommunen Kommunen 

2 Behov for saksbehandlere i kommunen 
med kompetent erfaring fra bransjen  

Kommunen Kommunen 

3 Redusert  responstid ved henvendelser 
til kommunen 

Kommunen Kommunen 

4 Forståelig språkbruk Kommunen Kommunen 
5 Forenkle digitale løsninger  Kommunen Kommunen 
6 Servicekultur Kommunen Kommunen 
7 Øke kvaliteten på veiledningen fra 

kommunen (fokus på å veilede, ikke 
rådgi) 

Kommunen/ 
næringslivet 

Kommunen 

8 Økt kvalitet på kommunens 
saksbehandling, spesielt fokus på 
konkrete begrunnelser 
 

Næringslivet  Kommunen 

9 Økt bevissthet på å bygge tillit (samsvar 
mellom ord og handling) 

Næringslivet Kommunen 

10 Framsnakking/positiv kommunikasjon  Kommunen Kommunen/ 
næringslivet. 

10 Definere klare mål  for samarbeidet 
mellom kommunen og næringslivet 

Kommunen Kommunen/ 
næringslivet. 

11 Skape rom for dialog med felles 
møteplasser 

Kommunen  Kommunen/ 
næringslivet. 

12 Skolering av bransjen Kommunen Næringslivet 
13 Næringslivsengasjement utover egen 

bedrift/bransje 
Næringslivet  Næringslivet 

14 Gradere viktigheten av ulike 
tiltak/prosjekter (hva er det som virkelig 
haster) og være åpen om dette i 

Næringslivet Næringslivet 
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 Forbedringsområdene Forbedringer 
foreslått av  

Fordrer handlinger fra 

kommunikasjonen 
15 Øke kvaliteten og den bakenforliggende 

kompetansen ift. søknad og 
dokumentasjon 

Næringslivet Næringslivet 

16 Styrke samarbeidsånden  Næringslivet Næringslivet/kommunen 
17 Økt kunnskap om kommunens rolle  Næringslivet Næringslivet 
18 Ressurs/kapasitetstyring: 

 
Gjennom informasjon til entreprenører, 
innbyggere og hytteeiere tilstrebes en 
bedret fordeling av byggesøknader mv. 
Ved å iverksette «Søk nå» aktiviteter 
forsøker en å unngå 
sesongopphopninger. 
 

Kommunen Kommunen 

 

Forbedringsområdene listet opp ovenfor er fulgt opp i nedenstående handlingsplan, jf. kap. 9. 

Aktiviteter som fordrer handlinger fra Næringslivet vil bli drøftet med Kragerø Næringsforening (KNF). 

 

9. Handlingsplan – Kragerø en næringsvennlig kommune. 
«Utvikle en tydelig næringspolitikk der det blant annet settes fokus på»: 

Satsings- 
områdene 
 

Hva skal gjøres 
 

Ansvar for handling Gjennomføres 

Innholdet i 
næringstjenestene 

1. Kommunestyret gir 
sin tilslutning til 
foreliggende 
beskrivelse av 
kommunens 
næringspolitikk.  

 
2. Beskrivelsen gjøres 

tilgjengelig på 
kommunens 
hjemmesider og 
oppdateres 
fortløpende. 

 

Kommunestyret 
 
 
 
 
 
 
Rådmannen ved 
næringsrådgiver og 
informasjonsrådgiver 

November 2018 
 
 
 
 
 
 
November 2018 

Møteplasser  
mellom næringsliv 
og kommune 

1. Formannskapet gir sin 
tilslutning til 
utarbeidet plan for 
dialog mellom 
næringslivet og 
kommunen. 

 

Formannskapet  
 
 
 
 
 
 

Oktober/november 2018 
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Satsings- 
områdene 
 

Hva skal gjøres 
 

Ansvar for handling Gjennomføres 

2. Ordfører og rådmann 
delegeres ansvar for å 
gjennomføre møter 
som beskrevet i 
årshjulet. 
 

Ordfører og rådmann 
 

Oktober/november 2018 
og fortløpende 

Næringsvennlig 
arealplanlegging. 

Hovedutvalg for plan, 
bygg og miljø samt 
kommunestyret gir sin 
tilslutning til følgende 
prioriterte satsings- 
områder:  

 
1. Fokus på tilgjengelige 

Næringsarealer 
2. Informasjon 
3. Rutineforbedringer 
4. Ressursoptimalisering 
 
Innholdet i de enkelte 
forbedringspunktene er 
beskrevet i kap 5. 

 

Rådmannen ved 
kommunalsjef samfunn 
 
 
 
 
 
Arbeidet finner sted i 
regi av en egen adm. 
arbeidsgruppe 
bestående av personer 
med: 
 
 Plankompetanse 
 Næringskompetanse 
 Informasjons-

kompetanse 
 
Rutineforbedrings-
arbeidet ses i 
sammenheng med 
satsingsområdet: 
«Kommunens service og 
veilederrolle». 
 

Hovedutvalgsmøtet i 
september 2018 
 
Kommunestyremøtet i 
november 2018 
 
 
August 2019: 
Formannskapet, 
hovedutvalgene for plan 
bygg og miljø, 
hovedutvalg for 
samfunn og Kragerø. 
Næringsforening 
informeres om 
endringene som er gjort 

Kommunens roller 
som leverandør- 
utvikler. 

1. Politisk og 
administrativ 
ledelse sikrer seg 
felles kunnskap om 
reglene i Lov om 
offentlige 
anskaffelser. 
Det legges særlig vekt 
på å få identifisert 
kommunens 
muligheter for å 
tilrettelegge for lokale 
næringslivsaktører.  
Næringsforeningen 
inviteres til å delta. 

 

Formannskapet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opplæringsøkten  
Fant sted i tilknytning til 
formannskapets møte 
den 25. september 2018. 
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Satsings- 
områdene 
 

Hva skal gjøres 
 

Ansvar for handling Gjennomføres 

2. Det utarbeides  et 
lokalt innkjøps- 
reglement som 
regulerer anskaffelser 
som ikke er omfattet 
av rammeavtaler i 
regi av GKI, 
anskaffelser under 
terskelverdien for 
kunngjøring i Doffin-
databasen.  
Reglementet skal 
innenfor rammene av 
gjeldende lovverk 
tilrettelegge for lokale 
tilbydere.  
Jf. handlingsrommet 
omtalt tidligere i 
dokumentet. 

 
 
 

 

Rådmannen ved 
kommunalsjef 
stab- og støtte. 
utarbeider 
reglementsutkast.  
 

Reglementet fremmes til 
behandling i 
formannskapet og 
kommunestyret primo 
2019. 
 
Behandlingstidspunktet 
er betinget av at endelig 
reglement for GKI er 
vedtatt. 
 

 

«Utvikling av kommunens service- og veilederrolle der det blant annet settes fokus på»: 
«Utvikling av en proaktiv og mulighetsorientert organisasjonskultur i møte mellom næringsliv, 
næringsapparat og kommune - Ja hvis vi kan, og nei hvis vi må” 

Satsings- 
områdene 
 

Hva skal gjøres 
 

Ansvar for handling Gjennomføres 

Arbeid med rutine- 
forbedringer og 
serviceholdning 
med utgangspunkt 
på identifiserte 
forbedringsområder 
 
 
 

1. Hovedutvalgene for 
samfunn og plan bygg 
og miljø informeres, i 
september 2018, om 
innholdet i og 
rammene for 
forbedringsarbeidet. 
 

 
 
 
 
2. Arbeidet med å 

forbedre prosedyrer, 
rutiner og 
kommunens veileder/ 

Rådmannen ved 
kommunalsjef samfunn. 
Realisering av 
rutineendringer og 
arbeid med service-
holdninger ligger 
innenfor Rådmannens 
delegerte ansvars- 
område.  
 
 

Januar 2019:  
Rutiner/prosedyrer for 
samhandling med 
næringslivet er 
utarbeidet og 
skriftliggjort. 
 
 
 
 
 
 
Januar 2019: 
Formannskapet, 
hovedutvalg for plan 
bygg og miljø, 
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Satsings- 
områdene 
 

Hva skal gjøres 
 

Ansvar for handling Gjennomføres 

servicerolle, starter 
opp i september 2018 
ledet av kommunal -
sjef samfunn.  
Samtlige ansatte i de 
aktuelle 
virksomhetene og i 
staben involveres.  

 
 

hovedutvalg for 
samfunn og Kragerø 
Næringsforening 
informeres om 
endringene som er gjort. 
 

Nærings- og 
serviceperspektiv i 
all kommunal 
saksbehandling. 

Næringshensyn vurderes i 
alle saker hvor dette er 
relevant. 
 
 
Forholdet kommer til 
uttrykk ved at Nærings-
konsekvenser inngår som 
fast vurderingstema i 
kommunal saks- 
behandling på linje med 
økonomi- og 
miljøkonsekvenser. 

 
 

Rådmannen November 2018 

 

 

10. Ansvar for oppfølgning av handlingsplanen. 
Oppfølgingsansvaret for foreliggende plan tilligger rådmannen. Minimum 2 ganger i året gjennomgås 
planen for å undersøke om vedtatte/besluttede aktiviteter er gjennomført. Formannskapet orientertes årlig 
om utfallet av statusgjennomgangene. Oppfølgningsaktivitetene innebærer også muligheter for 
rådmannen til fordele ansvar for nye aktuelle aktiviteter.  
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Arkivsak-dok. 18/10794-18 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Kragerø kontrollutvalg 02.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging av forvaltningsrevisjon Barneverntjenesten i Kragerø 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding på kommunestyrets vedtak vedr. forvaltningsrevisjonen 

Barneverntjenesten i Kragerø til orientering. På grunn av at flere tiltak ennå ikke er igangsatt eller 

opplevd effekt av, ber kontrollutvalget om nye oppdateringer: 

- i løpet av våren 2020 

- i løpet av høsten 2020 

- i løpet av våren 2021. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kragerø kontrollutvalg behandlet i sitt møte 18.3.2019 sak 8/19 rapport fra forvaltningsrevisjonen 

Barneverntjenesten. Revisjonen ble gjennomført av Telemark kommunerevisjon IKS, og de anbefalte en 

rekke tiltak for forbedringer basert på de funn og konklusjoner de kom frem til. Kontrollutvalget tok 

rapporten Barneverntjenesten til orientering og oversendte den til kommunestyret med følgende forslag til 

vedtak: 

Kommunestyret tar rapporten Barneverntjenesten til orientering og ber rådmannen: 

- beskrive fremtidig kompetansebehov i barneverntjenesten, 

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

av alle bekymringsmeldinger begrunnes rett, 

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

informeres ved fristbrudd, 

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

erfaring, 

- sikre at det gjennomføres systematiske risikovurderinger av tjenesten, 

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

- gjennomføre systematisk overvåking og kontroll av internkontrollen. 

 

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

på bakgrunn av vedtaket og hvilken effekt disse har hatt, senest til septembermøtet 2019. 

 

Kommunestyret behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten i sitt møte 7.5.2019 sak 46/19, og de vedtok 

enstemmig kontrollutvalgets innstilling i saken. Grunnen sekretariatet skisserte til at det ble gitt 

forholdsvis kort frist for tilbakemelding fra rådmannen, var at dette er et viktig område hvor sårbare 

innbyggere skal få den hjelpen de har krav på, og det derfor var viktig å ikke vente for lenge med 

tilbakemelding om hvilke endringer som gjennomføres og hvilken effekt disse har. 
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Saksopplysninger: 
I tillegg til den bestillingen kommunestyret gjorde i sin sak 46/19, har Fylkesmannen i Telemark og 

Vestfold henvendt seg til Kragerø kommune og bedt om tilbakemelding på fire punkter vedr. Vestmar 

barneverntjeneste: 

1. Redegjørelse av situasjonen slik kommunens ledelse vurderer den 

2. Ta stilling til om barneverntjenesten er i stand til å yte forsvarlige tjenester og tiltak etter 

barnevernloven § 1-4, jf. § 1-1. 

3. Områder som kommunen nå vurderer som spesielt sårbare 

4. Risikovurdering av Vestmar barneverntjeneste 

 

Fylkesmannens forespørsel er besvart i brev, og fylkesmannen ba om en ny orientering om situasjonen i 

barneverntjenesten innen 1.10.2019. 

 

Rådmannen har koblet disse to tilbakemeldingene sammen til en politisk sak som legges frem for 

Hovedutvalg for oppvekst 29.8.2019, kontrollutvalget 2.9.2019 og kommunestyret 5.9.2019. 

Saksfremstillingen legges ved som rådmannens skriftlige tilbakemelding på vedtaket i kommunestyret 

7.5.2019 i saken om forvaltningsrevisjonen Barneverntjenesten. 

 

Rådmannen beskriver tjenestens hovedutfordringer (bl.a. manglende personell som følge av høyt 

sykefravær og utfordringer med å sette inn vikarer raskt nok ved langtidssykefravær) og følger av disse 

(bl.a. fristoversittelser). Rådmannen beskriver i tillegg hva hun ser for seg av tiltak for å rette opp dette på 

kort og litt lengre sikt. 

 

Konkret tilbakemelding på de 7 punktene som kommunestyret vedtok ut fra kontrollutvalgets 

forvaltningsrevisjon, er gitt i punkt 2 i saksfremlegget til politisk behandling. Av tilbakemeldingen 

fremgår hva som er planlagt, hva som er gjennomført, og effekt som tiltakene er forventet å ha. Noen 

tiltak er allerede gjennomført, men mye er fortsatt under planlegging. 

 

Rådmannen ved barnevernleder Ellen Mentzen vil orientere i saken i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet mener at rådmannen viser at hun tar utfordringene som er avdekket i barneverntjenesten på 

alvor. Det kan synes som at valget av område for forvaltningsrevisjon har vært fornuftig, og at det settes i 

verk relevante tiltak. Det virker også hensiktsmessig at rådmannen velger å se helhetlig på de forespørsler 

og vedtak som har kommet fra fylkesmannen og kommunestyret, siden begge deler handler om å sørge 

for å levere den tjenesten som er pålagt kommunen overfor sårbare innbyggere. Koblingen mot 

rådmannens internkontroll virker hensiktsmessig. 

 

Det er positivt at mange tiltak er satt i gang svært raskt. Andre ting vil imidlertid ta litt lengre tid å 

gjennomføre og få en effekt av. Bl.a. blir det skissert et behov for å se helhetlig på organiseringen av 

tjenesten, med tiltak som vil komme først i 2020. Det vil være naturlig å be om nye orienteringer om 

hvordan barneverntjenesten utvikler seg i tiden fremover, og sekretariatet vil anbefale at oppfølgingen 

skjer over noe tid, dvs. at det legges opp til jevnlige rapporteringer i en periode, eksempelvis i løpet av 

våren 2020, i løpet av høsten 2020 og i løpet av våren 2021. I denne sammenheng vil det være naturlig å 

følge opp også eventuelle nye tiltak som kommunestyret måtte vedta ved sin behandling av saken. 

 

Vedlegg:  

Oppfølging av forvaltningsrevisjon og orientering om Vestmar barneverntjeneste 

TKR-rapport – Barneverntjenesten – Kragerø kommune 
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Arkivsak-dok. 19/05776-1 
Saksbehandler Rune Torp Olsen 
  
Saksgang Møtedato 
Hovedutvalg for oppvekst 29.08.2019 
Kommunestyret 05.09.2019 

 
 
   

Oppfølging av forvaltningsrevisjon og orientering om Vestmar 
barneverntjeneste 

Rådmannens innstilling: 
 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonens rapport og orienteringen om Vestmar barnevern tas til 
orientering.  
 
 
Vedlegg:  
 
Ingen 
 
Saken ekspederes til: 
 

 Kommunalsjef oppvekst 

 Kopi av saken og vedtak sendes til Fylkesmannen i Vestfold Telemark, postadresse-postboks 

2076, 3103 Tønsberg, fmvtpost@fylkesmannen.no  

 Drangedal kommune, Gudbrandsveien 7, 3750 Drangedal, 

postmottak@drangedal.kommune.no 

 
Referanser i saken 
 

 Telemark kommunerevisjon IKS, Barneverntjenesten forvaltningsrevisjon - Kragerø 

kommune 2019, behandlet i kontrollutvalget 18.03.19 - sak 8/19, behandlet i HOP 02.05.19 

- saker til behandling 12/19, Kommunestyret behandlet saken i møte 07.05.19 -  sak 46/19 

 Anmodning om informasjon-Vestmar barneverntjeneste, fra Fylkesmannen i Vestfold og 

Telemark, 11.03.19, dok. nr. 19/02175-1 

 Svar på anmodning om informasjon-Vestmar barneverntjeneste, fra Kragerø kommune, 

28.03.19, dok.nr. 19/02175-2 

 Oppfølging-Vestmar barneverntjeneste, fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, 

24.04.19, dok.nr. 19/02175-4 

 Referat-Oppfølging av Vestmar barneverntjeneste, fra Fylkesmannen i Vestfold og 

Telemark, møtet gjennomført 27.06.19, dok.nr 19/02175-5 

 
Bakgrunn 
 
Telemark kommunerevisjon gjennomførte en forvaltningsrevisjon av Vestmar barnevern primo 
2019 med anbefalinger til kommunen om endringer. Forvaltningsrevisjonens anbefalinger til tiltak 
ble vedtatt i sin helhet av Kragerø kommunestyre 07.05.19. Rådmannen fikk i oppdrag å 
rapportere tilbake til kontrollutvalget, siste del av vedtaket lyder: «Kommunestyret ber rådmannen 
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komme tilbake til kontrollutvalget med hvilke tiltak som er gjennomført på bakgrunn av vedtaket og 
hvilken effekt disse har hatt, senest i septembermøtet 2019.» 
 
I tillegg har Fylkesmannen i Telemark og Vestfold henvendt seg til Rådmannen og bedt om 
opplysninger i forhold til Vestmar barneverntjeneste, mars 2019. Det var fire konkrete punkter som 
Fylkesmannen ba om tilbakemelding på:  
1. Redegjørelse av situasjonen slik kommunes ledelse vurderer den 
2. Ta stilling til om barneverntjenesten er i stand til å yte forsvarlige tjenester og tiltak etter  
    bvl §1-4,jf §1-1 
3. Områder som kommunen nå vurderer som spesielt sårbare 
4. Risikovurdering av Vestmar barneverntjeneste 
 
Rådmannen ga opplysningene som fylkesmannen etterspurte i brev. Fylkesmannen har tatt 
opplysningene til etterretning og i svaret til kommunen fremkommer det at fylkesmannen vurderer 
at det er for tidlig å si hvorvidt de iverksatte tiltakene vil fungere, og ber om en ny orientering om 
situasjonen i barneverntjenesten innen 01.10.19. Det er gjennomført et eget møte med 
fylkesmannen om oppfølging av tjenesten der det fremkom at Fylkesmannen er fornøyd med 
kommunens håndtering av situasjonen, men er samtidig tydelig på at det er ønskelig med konkrete 
forbedringer på resultatene i løpet av kalenderåret 2019. 
 
Saken som her legges frem til behandling skal oppfylle vedtak i Kommunestyret og samtidig 
beskrive situasjonen på en slik måte at den utgjør den orienteringen som Fylkesmannen ber om 
innen 1. oktober.  
 
 
Saksfremstilling 
 
Barneverntjenesten har implementert anmodningen fra Telemark kommunerevisjon (Oppfølging av 
vedtak i Kommunestyret 07.05.19) i sin virksomhetsplan for 2019. De forskjellige punktene i 
anmodningen er fulgt opp med en beskrivelse av tiltakene.  
 
Det er et prioritert område å lukke fristoversittelser ifm undersøkelser. Selv om man i nøkkeltallene 
ser nedgang i fristoversittelser, vil undersøkelsessaker som gikk over fristen i 
rapporteringsperioden fortsatt komme fram i kvartalsrapporteringene til FM. Det vil derfor ta noe tid 
før tallet er 0, og barneverntjenesten eventuelt ikke lenger rapporterer fristoversittelser av 
undersøkelser. Tjenesten har gjennomført Sikker Jobb Analyse på fristoversittelser hvor det ble 
avdekket utfordringer hvor det er laget egne tiltak, ut over de som allerede er i varetatt i 
virksomhetsplanen. Hovedutfordringen er ikke overraskende at man må ha bemanningen på plass. 
Det jobbes med tiltak rundt bemanningene fortløpende. Fra september økes undersøkelsesteamet 
med 1 stilling og det forventes at det vil bedre situasjonen. I tillegg vil det bli vurdert en mer varig 
omorganisering av tjenesten. Arbeidet med en omorganisering iverksettes høsten 2019.  
 
Det jobbes fortløpende med tiltak ift sykefravær, fordi man ser klare sammenhenger mellom 
fristoversittelser og sykefravær. Sykefraværet har gått ned i perioden april-august-med et unntak 
for mai måned der det gikk noe opp. Sykefraværet per august er på 12% som fortsatt vurderes for 
høyt. Men nedgangen i sykefraværet vitner om at de grepene som er tatt, har en gunstig 
påvirkning på det totale sykefraværet. Det egenmeldte korttidsfraværet er lavt, så det er arbeidet 
rundt langtidssykefraværet som har fokus, herunder å få på plass vikarer raskt ved slikt fravær. 
 
Den gjennomførte brukerundersøkelsen ga dessverre ikke tilgang på brukernes mening om driften, 
da svarprosenten var for lavt til å offentliggjøres. Barneverntjenesten vil vurdere om man skal 
benytte en annen form for brukerundersøkelse høsten 2019. 
 
Områdene som Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har fokus på i sin dialog med 
barneverntjenesten omhandler de samme områdene, men har en litt annen ordlyd, slik at de under 
svares opp i egne punkter.  Situasjonen tas svært alvorlig, og Rådmannen vil jobbe sammen med 
barneverntjenesten for på kort og lang sikt finne fleksible løsninger for å yte forsvarlige tjenester. 
Dette gjøres blant annet gjennom å styrke internkontrollen, ved kvartalsrapporteringer til 
Fylkesmannen, og fortsette å gjennomføre risikoanalyser, med påfølgende tiltak. 
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Med de grepene som er tatt og vil bli tatt ift sykefravær, fristoversittelser og organisatorisk tiltak, 
ser man at det går den riktige veien. Men det er fortsatt langt igjen. Tiltakene må implementeres og 
følges opp kontinuerlig. 
 
 
1.0 Beskrivelse av situasjonen i tjenesten per 1.7.2019 – første halvår 2019 
 
1.1 Bekymringsmeldinger 

 
Antallet bekymringsmeldinger fremkommer av tabellene under. Meldingene gjelder både for 
Kragerø og Drangedal. Bekymringsmeldinger fører ikke alltid til undersøkelser, fordi de kan komme 
i det som kalles «aktiv sak» eller de kan henlegges.  
 

 2017 2018 

Antall meldinger 123 138 

 

 Januar Februar Mars April Mai Juni Total ½ 
år 

2018 16 10 13 8 11 10 68 

2019 8 10 10 14 7 11 60 

 
Vi ser at antallet meldinger i 2018 var høyere enn året før. Sammenlignet med første halvår 2019 
ser vi at 2019 ligner mer på 2017.  
 
1.2 Ordinær ½ års rapport til fylkesmannen (kun Kragerøtall) 
 
Barneverntjenesten rapporterer hvert halvår på nøkkeltall. Rapporten etter første halvår 2019 viser:  
 
Bekymringsmeldinger  

 2 bekymringsmeldinger er konkludert etter lovpålagt frist på en uke. 

 Fristoversittelsene utgjør til sammen 4,34% av alle konkluderte meldinger i perioden 1/1-30/6 

Undersøkelser. 

 15 undersøkelser er avsluttet mellom 1 dag og 6 måneder etter lovpålagt frist på hhv 3 og 3 

mnd. 

 1 undersøkelse er avsluttet mer enn 6 måneder etter lovpålagt frist. 

 Fristoversittelsene utgjør tilsammen 61,54% av alle avslutta undersøkelser i perioden 1/1-30/6. 

 
 

Usikkerhetsfaktorer Forslag til tiltak 

Manglede ressurser Ansette vikarer i «fredstid» 
Omorganisere virksomheten, for å styrke 
undersøkelesesteamet 
Tar for lang tid før vikar er på plass ift 
langtidsfravær 
 

Henstillinger fra politiet om å vente med å 
gjøre noe i saker som gjelder SO og vold 

Tatt grep. Ikke relevant lenger, bvtj må gjøre 
en barnevernfaglig vurdering ut ifra barnets 
beste, og ikke la seg styre av hensyn til evt 
bevisforspillelse i en politisak. Viktig å 
informere nytilsatte.  

Sent innkomne opplysninger fra 
samarbeidspartnere 

Ta opp i ledermøte Oppvekst. 
Det er laget skriftlig mal for purring. 
Spesielt skolene sender bekymringsmeldinger i 
juni og går i ferie. 
Bruke raskere digitale løsninger, se på 
muligheten for å bruke 360, framfor A post. 
 

For mye møtevirksomhet utenom 
saksbehandlingen 

Se på møtestrukturen. 
Bruke muligheten for skype møter med 
eksterne samarbeidspartnere. 
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Funksjonelle Ipad-er til hjemmebesøk (mobilt 
barnevern). 
 

 
 
1.3 QM+ internkontroll 
 
HMS meldinger: Vestmar barneverntjeneste har i perioden 01.01.19 til 03.07.19 skrevet 10 HMS 
avvik.  

 6 vold og trusler 

 2 psykososial forhold 

 1 organisatoriske forhold 

 1 maskiner og utstyr 

Kvalitetsmeldinger: Vestmar barneverntjeneste har i perioden 01.01.19-03.07.19 skrevet 75 
kvalitetsavvik. 

 2 Materielle skader 

 67 Forvaltning/saksbehandling 

 2 øvrige områder 

 4 økonomi 

De 67 avvikene ift forvaltning/saksbehandling omhandler i hovedsak fristbrudd i tilknytning til Lov 
om barnevern, og blir i tillegg rapportert kvartalsvis og i halvårsrapport til Fylkesmannen i Vestfold 
og Telemark, og årlig rapport til SSB. 
I avviksmeldingen blir det beskrevet at årsakene er mangel på ressurser av bemanning, eller for 
mange saker pr saksbehandler. 
 
 
1.4 Sikker Jobb Analyse (SJA) 

 

Det er gjennomført SJA 14.05.19 ift organisatoriske forhold. Totalt gjennomført 7 SJA siden 2015. 
Dette tallet oppleves for lavt, ift utforingene vi kjenner til i barneverntjenesten, og man vil øke fokus 
på gjennomføre flere SJA videre. 
 
Barneverntjenesten har satt SJA på dagorden, og med støtte av staben i Oppvekst gjennomført 
SJA på to sentrale områder. Forslagene på tiltak på de områdene som ble «røde», implementeres 
i det videre arbeidet. 

 Personalmøtet 13 august 2019, tema sykefravær. 

 Personalmøtet 15 august 2019, tema fristoversittelser i undersøkelsesteamet. 

 

 
1.5 Brukerundersøkelse i juni 2019  

 
Det er gjennomført en brukerundersøkelse gjennom bedre kommune.no. Det ble sendt ut brev 
med passord til elektronisk pålogging til 25 foresatte for barn med hjelpetiltak i hjemmet. 
Svarprosenten ble lav, på 16%. Visning av rapporter for denne undersøkelsen krever minst 5 
besvarelser. Det kom bare inn 4 svar.  
 
 
1.6 Sykefravær 
 

Inkluderer 
sykemeldinger 
og 
egenmeldinger 

Vestmar 
barnevern 

januar februar mars april mai juni 

2017 sykefravær 14,76% 10,29% 13,82% 12,77% 9,25% 3,15% 

2018 sykefravær 12,56% 18,74% 12,78% 8,81% 9,25% 7,98% 

2019 Sykefravær 25,09% 26,95% 20,68% 14,51% 24,23% 16,85% 

Tall hentet fra Visma enterprise-BI 
Kommentar: Sykefraværet i første halvår har vært særlig høyt, som i seg selv har vært en sentral 
årsak når det gjelder områdene Fylkesmannen er bekymret over. Det som kompliserte det 
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ytterligere var at barnevernleder var en av de sykemeldte fra nyttår, og man fikk ikke konstituert ny 
barnevernleder før i mars. I tillegg har det tatt tid å få satt inn vikarer for de sykemeldte 
barnevernskonsulentene. 
Dersom man ser på det egenmeldte sykefraværet isolert sett, utgjør dette for 2019 ca 1,5%, som i 
seg selv ikke er svært høyt. Utfordringen til tjenesten har vært det sykemeldte fraværet.  
 
 
1.7 Bemanningssituasjonen 
 
Den totale personalressursen for Vestmar barneverntjeneste pr 01.01.19 

Barnevernkonsulenter 
undersøkelsesteam 

tiltaksteam 

Miljøterapeuter 
miljøterapeut 

PMTO 

Administrasjon 
leder 

konsulent 
merkantil 

Total  
Pr 01.01.19 

10,4 stillinger, hvorav 
400% undersøkelse, 

640% tiltak 

2,6 stillinger 2,8 stillinger 
 

15,8 stillinger 

 
Denne fordelingen av ressurser og stillinger vil bli vurdert i forhold til en omorganisering av 
tjenesten. Det er iverksatt tiltak for å midlertidig styrke undersøkelsesteamet, slik at det flyttes 
ressurser internt i tjenesten dit.  
 

Svart opp tidligere: 
Pr 31.12.18, i barneverntjenestens halvårsrapport for 2. halvår 2018 til bufdir, oppgis det at 
antall fagstillinger ved Vestmar barneverntjeneste er besatt. Kragerø 8 og Drangedal 4. 
Fra 01.01.19, tildelte fylkesmannen 40% stilling til styring av tiltak. 

 
Det er gjennomført en Sikker Jobb Analyse hvor sykefravær var tema. 
 

Usikkerhetsfaktorer 
 

Forslag til tiltak 

Andres sykefravær Gode rutiner for å raskt sette inn vikar. 
Se på muligheten for å samarbeide med andre 
kommuner. 
Samarbeide med andre virksomheter ift til 
nedbemanning/jobbrotasjon. 

Manglende ledelse Raskt sette inn vikar ved langtidssykefravær av 
leder. 

Nødvendige pauser Ta pauser og minne hverandre på viktigheten 
av pause. 

Arbeidsmengde Jobbe videre med hva som er godt nok, bedre 
saksbehandling, organisering, effektivisering, 
kunne fagprogram, selvledelse, struktur. 

Konflikter med brukere Øke kunnskap ift kommunikasjon og 
relasjonsbygging. 

Tunge saker Saksbehandler 1 og 2. 
Forbygge gjennom TIK- og ressursteam /tidlig 
innsats. 

 
 
 
1.8 Virksomhetsplan for 2019 
Vestmar barneverntjeneste har laget virksomhetsplan med delmål, tiltak, tidsplan og ansvar for å 
nå målene og lukke anbefalinger/avvik i anbefalingene fra forvaltningsrevisjonen/vedtak i 
kommunestyret. Barneverntjenesten har i tillegg tatt med områder som ligger i Handlingsplan for 
Oppvekst som berører barneverntjenesten, samt tillegg som er nevnt men ikke anbefalt i rapporten 
fra forvaltningsrevisjonen. I kapitel 2. er tiltakene beskrevet som enten planlagte eller iverksatte, 
men en beskrivelse av effekter pr nå og forventninger ved måloppnåelse. 
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2.0 Tiltak; planlagt, iverksatt og hvilke effekter? Oppfølging av vedtak i Kommunestyret (07.05.19)  
 
2.1 beskrive fremtidig kompetansebehov i barneverntjenesten 
 

Planlagt Kartlegge fremtidig kompetansebehov i barnevernstjenesten 

Iverksatt Man har kartlagt kompetansen man har i barnevernstjenesten pr.dags dato  

Effekter Personale som føler seg trygg i jobben. 

 
 
2.2 etablere rutiner for saksbehandling av bekymringsmeldinger og sikre at utfallet av 
behandlingen av alle bekymringsmeldinger begrunnes rett,  
 

Planlagt Evaluering i 2020 

Iverksatt Dette er etablert nye rutiner og maler for saksbehandling i tråd med at man har 
vært med på Tjenestestøtteprogrammet. Man har også tatt i bruk fokusverktøy – 
Systematisk refleksjon i barnevernundersøkelsen som støtte til faglig gode 
konklusjoner. 

Effekter Bedre rutiner, og maler for behandling av bekymringsmeldinger. Grundigere faglig 
konklusjon av meldingen. 

 
 
2.3 treffe tiltak som sikrer at saksbehandlingsfristen for undersøkelsessaker overholdes og at 
foreldrene informeres ved fristbrudd, 
 

Planlagt Styrke undersøkelse teamet med ressurser. Sørge for at nye ansatte får den 
opplæring de trenger, og at alle innehar den kompetansen man trenger for å 
utføre undersøkelsen på en god og hensiktsmessig måte.  Systematisk 
risikovurdering av saksbehandlings og undersøkelse fristen 

Iverksatt Bruke sjekkliste for gjennomføring av undersøkelse. Gjennomgått på 
personalmøte våren 2019 

Effekter Saksbehandlingstiden for undersøkelse går ned, og foreldrene informeres ved 
fristbrudd. 

 
 
2.4 etablere rutiner og tiltak som sikrer arbeidstakere og oppdragstakernes kunnskap og erfaring, 
 

Planlagt Barnevernet fortsetter med de møteplasser som er for ansatte pr dags dato 
Barnevernet ønsker å se på andre former for rutiner og tiltak enn 
brukermedvirkning for oppdragstakere. Tilbud om felles samling 1-2 ganger i året 
for støttekontakter og tilsynsførere i fosterhjem.  
Barneverntjenesten ønsker ett tettere samarbeid med bufetat på hva tilbud man 
sammen kan gi fosterforeldre. 

Iverksatt Personalmøter, teammøter, ledermøte, ulike arbeidsgrupper, samarbeidsmøter på 
tvers av virksomheter, arbeidsmiljø og medbestemmelsesmøter. 

Effekter Personale er fornøyde med møte og medbestemmelse mulighetene i 
barnevernstjenesten 
Oppdragsgivere for utvekslet erfaringer og tilegnet seg ny kunnskap. 

 
2.5 sikre at det gjennomføres systematiske risikovurderinger av tjenesten, 
 

Planlagt Det er planlagt å bruke systematisk risikovurdering som ett verktøy til å avdekke 
risikoområder, og forbedre tjenesten. kvalitet sikre de oppgaver man utfører. 
Gjennomgang av systematisk risikovurdering med personalet via interne møter i 
tjenesten . 

Iverksatt Personalet har vært med på å gjennomføre risikomatrise personalmøte tidlig vår 
2019 og fått en opplæring i QM+ 
Det er også utført Sja- Sikker jobb analyse på sykefravær  i tjenesten og fristbrudd 
på undersøkelse i august 2019 

Effekter Mindre kvalitets og hms avvik, færre uønsket hendelser og bedre tjenester 
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2.6 sikre at rutiner og prosedyrer er oppdatert og at alt regelverk er tilgjengelig,  
 

Planlagt Man har laget en plan for gjennomgåelse av rutiner og prosedyrer for 2. halvår 
2019 

Iverksatt Man har gjennomgått prosedyrer og rutiner ut på personalmøter etter plan for 
første halvår 2019 på personalmøter, og man har også satt ned en 
prosedyregruppe som retter opp det som er kommet frem som må endres. Alle 
har fått gjennomgang på hvor oppdatert lovverk ligger i QM+ på personalmøte 
våren 2019. I tillegg har personalet oppdaterte lovverket i fagprogrammet Familia 
til enhver tid.   

Effekter Bedre utarbeidet rutiner og prosedyrer i interkontrollen. Alle blir kjent med de ulike 
prosedyrene og rutinene.  

 
 
2.7 og gjennomføre systematisk overvåking og kontroll av internkontrollen 

 

Planlagt Bruke QM+ for jevnlig revisjon av interkontrollen, og lage ett årshjul for tjenesten 

Iverksatt Man er i gang med å lage ny interkontroll- ut fra interkontroll forskriften for 
barnevern  

Effekter Man vil ha en oppdatert interkontroll etter gjeldene lovverk 

 
 
 
3.0 Tilbakemelding til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark (svar 2) 
Fylkesmannen har bedt om tilbakemelding innen 1. oktober på fire punkt. I det følgende gis 
kommentarer per punkt:  
 
 
3.1 Redegjørelse av situasjonen slik kommunens ledelse vurderer den 
 

Bemanningssituasjonen 
Svart opp tidligere: (komprimert versjon) 
I perioden januar til mars var stillingene som var berørt av sykefravær knyttet til 
barnevernkonsulenter i undersøkelses- og tiltaksteam, og barnevernleder. 
Nytt: 
I perioden april til juni, var ny konstituert barnevernleder på plass (begynte i mars), ledige stillinger 
ble besatt, i fast og vikariater ut ifra hva som var behovet.  Det har vært sykemelding av 
merkantilressursen i denne perioden, som etter hvert ble besatt med vikar.  
Egenmeldt fravær er normalt sammenlignet med andre virksomheter i Oppvekst, og Sykemeldt 
fravær er på vei ned. I praksis lavere enn dokumentasjonen viser, da en hel sykemeldt stilling er 
ute av barneverntjenesten, men fortsatt er registrert i barneverntjenesten. 
Saksmengden  
Svart opp tidligere: 
Pr 19.03.19 har barneverntjenesten 26 undersøkelser, og 112 saker i tiltak, inkludert 34 barn i 
tiltak utenfor hjemmet.  
Nytt: 
Pr 14.08.19 har barneverntjenesten 35 undersøkelser, og 92 saker i tiltak, inkludert 36 barn i tiltak 
utenfor hjemmet. 
 
Fristoversittelser: (undersøkelser- Kragerø/Drangedal) 
Antall pr 14.08.19 er: 12 
 
Vurdering: 
Leder og barnevernkonsulenter er på plass, og kompetansen hos nytilsatte øker. Fortsatt behov 
for oppfølging og støtte til barnevernleder fra Kommunalsjef og stab. Antall firstoversittelser er 
nedadgående.  
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3.2 Ta stilling til om barneverntjenesten er i stand til å yte forsvarlige tjenester og tiltak etter  
bvl § 1-4, jf. §1-1 
 

Svart opp tidligere: 
Tilbakemeldingen i forvaltningsrevisjonen, kvalitetssystemet QM+, og Fagprogrammet Familia, 
viser at Kragerø kommune ved barneverntjenesten har utfordringer i å yte lovpålagte forsvarlige 
tjenester.  
Målsettingen er å yte forsvarlige tjenester og tiltak etter bvl § 1-4, jf. §1-1, «for å sikre at barn og 
unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og 
omsorg i rett tid.» 
Nytt: 
Dette er noe kommunen fortsatt tar svært alvorlig, og kommunalsjef Oppvekst vil jobbe sammen 
med barneverntjenesten for på kort og lang sikt finne fleksible løsninger for å yte forsvarlige 
tjenester. Kommunalsjefens rådgiver med ansvar for internkontroll, vil følge med på avvik i QM+, 
og ved kvartalsrapporteringer til Fylkesmannen, og gjennomføre risikoanalyser, med påfølgende 
tiltak. 
 
 
 
3.3 Områder som kommunen nå vurderer som spesielt sårbare  
 

Svart opp tidligere: 
Det er tre områder som peker seg ut som spesielt sårbare, manglene bemanning av 
barnevernkonsulenter, barnevernfaglig bistand til barnevernleder, forsvarlige tjenester og tiltak. 
 
Nytt: 

 Manglende bemanning er mindre sårbar, da stillingene er besatt, og sykefraværet går ned. 

 Det er fortsatt behov for barnevernfaglig bistand til barnevernleder, som gis av intern 
kompetanse i barneverntjenesten og fra rådgiver i stab (tidligere barnevernleder) 

Hovedutfordringen barneverntjenesten sitter igjen med er å yte forsvarlige tjenester, med særlig 
vekt på ressurser og null avvik ift fristoversittelser i undersøkelsesteamet. Her må det raskt gjøres 
endringer for å lukke eksisterende avvik og unngå nye.  Se punkt 4 
 

 
 
3.4 Risikovurdering av Vestmar barneverntjeneste 
 

Svart opp tidligere:  
Det er ikke gjennomført en metodisk risikovurdering ved barneverntjenesten i forbindelse med høyt 
sykefravær i 2019. 
Nytt: 
I august 2019 skal det gjennomføres to risikoanalyser på to områder: 

1. Sykefravær, egenmeldte og sykemeldte (målsetting: sykefravær ned til 5%) 
2. Fristoversittelser i undersøkelsesteamet (målsetting: 0 fristoversittelser ifm undersøkelser) 
3. Risikovurdering, en gang pr mnd på områder som utpeker seg i driften, avvik i QM+, 

nøkkeltall i Familia eller i rapportering til Fylkesmannen. 
 

 
 
 
Rådmannens vurdering 
 
Situasjonen i Vestmar barneverntjeneste har vært og er fortsatt utfordrende. Den største 
bekymringen knytter seg til lang saksbehandlingstid i undersøkelse, med påfølgende fristbrudd. 
Dette er svært alvorlig i forhold til de barna og familiene som berøres. Barneverntjenesten skal 
sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får 
nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Det er derfor høyt prioritert at man setter inn virkningsfulle 
tiltak. Det er igangsatt tiltak som skal redusere saksbehandlingstiden i undersøkelsesfasen, og det 
forventes resultater av dette grepet i løpet av høsten 2019. 
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Et høyt sykefravær gjør tjenesten sårbar. Pr august er sykefraværet redusert til 12% som i seg selv 
er en halvering siden januar. Det vurderes imidlertid til å fortsatt ligge for høyt og arbeidet med å 
redusere sykefraværet ytterligere har høy prioritet.  
 
De ansatte i Vestmar barneverntjeneste har en krevende arbeidssituasjon og har i denne krevende 
perioden med tidvis for lav bemanning og uavklart ledelse utvist vilje og evne til å håndtere 
situasjonen på best mulig måte. Det er rådmannens vurdering at tjenesten i løpet av 2020 må se 
på intern organisering og en økt fleksibilitet som et virkemiddel for å samle ressursene der det 
«brenner mest». Det knyttes forventninger til økningen i undersøkelsesteamet fra 1. september 
som et strakstiltak for å bedre situasjonen der. Samtidig er det viktig at organisering av tjenesten 
på lengre sikt, vies oppmerksomhet. Dette arbeidet igangsettes allerede fra høsten 2019.  
 
Samarbeidet med Drangedal kommune er forsterket i 2019 og kontakten mellom kommunene 
oppleves til å være god. Dette samarbeidet og samarbeidet med de øvrige tjenestene internt i 
kommunen er viktig for utviklingen av kvaliteten i barneverntjenesten. 

 
 

Næringsmessige konsekvenser- ingen 
 

Miljøkonsekvenser- ingen 
 

Økonomikonsekvenser 
 
Barneverntjenesten har et merforbruk per 2. tertial. Det forventes at merforbruket øker noe ut året. 
Dette er det redegjort ytterligere for i 2. tertialrapport.  
 
Andre konsekvenser - ingen 

 
Konklusjon 
 
Denne saken svarer opp vedtaket gjort av Kommunestyret 07.05.19, og fungerer som kommunes 
svar på anbefalingene fra Telemark kommunerevisjons forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten 
i Kragerø kommune. I tillegg utgjør dette saksframlegget svaret til Fylkesmannen i Vestfold og 
Telemark, som har bedt om en rapportering innen 1. oktober. 
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Sammendrag 
 

Bakgrunn 
Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget 17.09.18 i sak 24/18. 

 

Vi har undersøkt følgende problemstillinger: 

 I hvilken grad har barneverntjenesten en forsvarlig organisering av 

tjenestene? 

 I hvilken grad samarbeider barneverntjenesten systematisk med andre 

kommunale instanser?  

 I hvilken grad håndterer barneverntjenesten meldinger i samsvar med 

barnevernloven? 

 I hvilken grad håndterer barneverntjenesten undersøkelser i samsvar med 

barnevernloven? 

 

Fra 01.03.17 ble Drangedal og Kragerø barneverntjeneste slått sammen til Vestmar 

barneverntjeneste, med Kragerø som vertskommune. Ved utgangen av 2018 hadde 

barneverntjenesten 15,4 ansatte. 

 

Organisering av tjenestene 
Vi har funnet at barneverntjenesten har gjort mange tiltak for å sikre at 

barneverntjenesten har en tilstrekkelig internkontroll. På noen områder er 

internkontrollen mangelfull, blant annet:  

 er det ikke beskrevet hvordan kompetansebehov skal dekkes fremover,  

 diverse forskrifter hjemlet i barnevernloven er ikke gjort tilgengelig for ansatte, 

 noe av lovgrunnlaget for en del interne rutiner og prosedyrer er utdatert, 

 det mangler rutiner for saksbehandling av bekymringsmeldinger, 

 det foreligger ikke rutiner som sikrer oppdragstakernes medvirkning og bruk av 

samlet kunnskap og erfaring hos disse, 

 mangler det tiltak for å bruke kunnskap om brukernes erfaringer, 

 det mangler rutiner og praksis for risikovurdering 

 det gjennomføres ikke en systematisk overvåking og kontroll av 

internkontrollen. 
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Samarbeid med barneverntjenesten 
Vi har funnet at kommunen har gjort flere grep som bidrar til at man får systematisert 

og formalisert samarbeidet mellom barneverntjenesten og andre kommunale 

instanser som jobber med barn og unge. Samordning av tjenestene under et felles 

kommunalområde med felles plan og styringsverktøy, legger grunnlag for at man 

styrer og rapporterer på felles mål.  

 

Vi vurderer at barneverntjenesten i stor grad bidrar i felles samarbeidstiltak i Oppvekst 

og i samarbeidet med skoler, barnehager og helsestasjon. Rutinen for samarbeid 

mellom barneverntjenesten og barnehagene inneholder en del klare 

samarbeidspunkter. Rutinen ser ut til å fungere godt så langt, men er for ny til at den 

kan evalueres foreløpig. Rutinen for samarbeid mellom barneverntjenesten og 

helsestasjon, er for 2018 fulgt opp av barneverntjenesten og evaluert i siste møte i 

2018. Samarbeidet med skolene er i mindre grad formalisert.  

 

Barneverntjenesten har etablert faste kontaktpersoner inn mot hver enkelt skole og 

barnehage. De fleste ansvarlige i barnehage og skole er fornøyd med 

kontaktpersonene som er etablert ut mot skolene. De som i mindre grad er fornøyd 

har ikke hatt samarbeidsmøter med kontaktpersonene.  

 

Skole og barnehage gir uttrykk for at de i mange saker ønsker mer informasjon fra 

barneverntjenesten enn de faktisk får i enkeltsaker. Et forventningsgap mellom hva 

barneverntjenesten gir av informasjon og hva skole og barnehage ønsker kan svekke 

samarbeidsklimaet. Konkrete forventninger og muligheter til informasjon kan i så fall 

være nyttig å få avklart i samarbeidsarenaene.  

 

Håndtering av bekymringsmeldinger 
Vi har funnet at barneverntjenesten saksbehandler bekymringsmeldinger innen fristen 

på syv dager, og i stor grad sikrer at melder får tilbakemelding etter at bekymringen er 

saksbehandlet.  

 

Barneverntjenesten har imidlertid forbedringspotensial i å sikre god skriftlig 

begrunnelse for utfallet av saksbehandlingen. Dokumentasjon i henleggelsessaker 

forstyrres i stor grad av autotekst som skulle vært fjernet. Autoteksten er beregnet på 

saker der det skal konkluderes med videre undersøkelser, og er derfor misvisende i 

begrunnelsen for en sak som skal henlegges.  
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Håndtering av undersøkelser 
Vi har funnet at barneverntjenesten i stor grad sørger for at barn blir hørt før det 

treffes vedtak etter barnevernloven. Vi har også sett at barneverntjenesten har rutiner 

og praksis for gi tilbakemelding til melder etter endt undersøkelse.  

 

Barneverntjenesten har imidlertid store utfordringer med å overholde 

saksbehandlingsfristen på tre måneder og har fristbrudd i omtrent en av tre saker. 

Dette er betydelig over gjennomsnittet for kommuner i Telemark og for kommuner i 

kommunegruppa. Til tross for at bemanningssituasjonen har blitt mer stabil, viser 

utviklingen ingen tegn til bedring fra andre halvår 2017 til andre halvår 2018.  

 

Dersom saksbehandlingsfristen ikke overholdes, skal foreldre informeres om dette. I 

mange saker er dette ikke gjort, og det mangler også rutiner og kontrolltiltak som 

sikrer at barneverntjenesten informerer foreldrene om fristbrudd.  

 

 

Anbefalinger 
 

Vi anbefaler at kommunen bør 

 beskrive framtidig kompetansebehov i barneverntjenesten, 

 etablere rutiner for saksbehandling av bekymringsmeldinger, sikre at utfallet av 

behandlingen av alle bekymringsmeldinger begrunnes rett, 

 treffe tiltak som sikrer at saksbehandlingsfristen for undersøkelsessaker 

overholdes og at foreldre informeres ved fristbrudd, 

 etablere rutiner og tiltak som sikrer bruk av brukerne og oppdragstakernes 

kunnskap og erfaring,  

sikre at det gjennomføres systematiske risikovurderinger av tjenesten, 

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

 gjennomføre systematisk overvåking og kontroll av internkontrollen. 

 

 

Skien, 05.03.19 

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 17.09.18 i sak 24/18. Bestillingen 

er i tråd med vedtak 07.05.18, sak 25/18 om rullering av plan for forvaltningsrevisjon. I 

kontrollutvalgets vedtak står det:  

 

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonen Barnevernet i Kragerø fra Telemark 

kommunerevisjon IKS i tråd med fremlagt prosjektplan, med følgende endring: 

 Forvaltningsrevisjonen utvides med undersøkelser også innen barnevernets 

håndtering av bekymringsmeldinger, og barnevernets samhandling med andre 

instanser i kommunen. 

 Problemstillingen «I hvilken grad får barn med tiltak en forsvarlig oppfølging av 

barnevernet?» trekkes da ut av prosjektet. 

 

Hjemmel for forvaltningsrevisjon er gitt i kommunelovens § 77 nr. 4, jamfør forskrift 

om kontrollutvalg kapittel 5 og forskrift om revisjon kapitel 3.  

 

1.2 Vestmar barneverntjeneste 
Fra 01.03.17 ble Drangedal og Kragerø barneverntjeneste slått sammen til Vestmar 

barneverntjeneste, med Kragerø som vertskommune.  

 

1.3 Problemstillinger og revisjonskriterier 
Rapporten handler om følgende problemstilling: 

 

 I hvilken grad har barneverntjenesten en forsvarlig organisering av 

tjenestene? 

 I hvilken grad samarbeider barneverntjenesten systematisk med andre 

kommunale instanser?  

 I hvilken grad håndterer barneverntjenesten meldinger i samsvar med 

barnevernloven? 

 I hvilken grad håndterer barneverntjenesten undersøkelser i samsvar med 

barnevernloven? 
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Revisjonskriteriene1 i denne forvaltningsrevisjonen er hentet fra barnevernloven, 

forskrift om internkontroll etter barnevernloven og aktuelle rundskriv. Kriteriene 

framgår under hver problemstilling nedenfor, og er nærmere omtalt i vedlegg 2 til 

rapporten.  

 

 

1.4 Avgrensning 
Vi har så langt det er mulig avgrenset rapporten til Kragerø kommune. Vi har derfor 

ikke undersøkt barnevernssaker fra Drangedal og samhandling mellom 

barneverntjenesten og Drangedal kommune.  

 

Våre undersøkelser av barnverntjenestens samhandling med andre kommunale 

instanser i Kragerø er avgrenset til samhandlingen med skoler, barnehager og 

helsestasjon.  

 

Når det gjelder rutiner, har vi undersøkt rutiner for saksbehandling av 

bekymringsmeldinger og barnevernsundersøkelser.  

 

 

1.5 Metode og kvalitetssikring 
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført av forvaltningsrevisor Geir Kastet Dahle, med 

Kirsti Torbjørnson som oppdragsansvarlig.  

 

For å vurdere barneverntjenestens styring og organisering og samhandling med andre 

kommunale instanser, har vi gjennomgått sentrale dokumenter som omhandler dette, 

blant annet rapporteringer, virksomhetsplaner, måldokument, avviksstatistikk og 

rutiner/maler som brukes i saksbehandlingen og øvrige dokumenter som beskriver 

kommunal samhandling med barneverntjenesten. Vi har også intervjuet kommunalsjef 

for oppvekst, ledelsen i barneverntjenesten og et utvalg saksbehandlere.  

 

For å få mer kunnskap om barneverntjenestens samarbeid med andre kommunale 

instanser, har vi gjennomført en spørreundersøkelse hvor alle rektorer, 

barnehageledere og leder for helsestasjon deltok.  

 

                                                        
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, Revisjonskriteriene 

er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere samsvar, avvik eller svakheter. 
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For å få informasjon om saksbehandling av bekymringsmeldinger og 

barnevernsundersøkelser, har vi foretatt en stikkprøvekontroll av barnevernssaker for 

barn bosatt i Kragerø.  

 

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

 

 

1.6 Høring 
Rapporten er sendt på høring 18.02.19. Høringen har ført til noen rettelser i faktadelen 

med tilhørende justering av vurderinger, konklusjon og anbefaleringer. Rådmannens 

høringsuttalelse ligger i vedlegg 1.  
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2 Organisering av tjenestene 
 

I hvilken grad har barneverntjenesten en forsvarlig organisering av tjenestene? 

 
 

2.1 Organisering, mål og ansvar 
Kommunen skal beskrive hvordan barneverntjenesten er organisert, samt 

barneverntjenestens hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet. 

Det skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt. 

 

2.1.1 Organisering og ansvar 
 
Kragerø kommune er organisert med fire kommunalområder. Dette er: 

 Samfunn 

 Helse og omsorg 

 Stab og støtte 

 Oppvekst 

 

Barneverntjenesten er plassert i Oppvekst sammen med skoler, barnehager, 

voksenopplæring/flyktningtjeneste, helsestasjon og PPT. Organisasjonskart både for 

kommunen og kommunalområdet Oppvekst er beskrevet på kommunens nettsider se 

figur 1. 

Figur 1 Organisering under kommunalområdet Oppvekst og utdanning hentet fra kommunens nettsider 11.02.19 
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Kommunen har utarbeidet administrativt delegasjonsreglement, datert 06.01.17. Her 

fremgår det at barnevernleder er tildelt vedtaksmyndighet etter lov om 

barneverntjenester (barnevernloven) og myndighet til å føre tilsyn med barn i 

fosterhjem. I virksomhetsplan for 2018 er oppgavene på ansvarsområdet beskrevet 

nærmere. I barneverntjenestens kompetanseplan for 2018 – 2020 står det at nestleder 

ved tjenestestedet ivaretar barnevernleders ansvar i hennes fravær. Videredelegasjon 

til nestleder er ikke omtalt i delegasjonsreglement. 

 

Organiseringen av barneverntjenesten er beskrevet i enhetens virksomhetsplan for 

2018. Her fremgår det at tjenesten er delt i et undersøkelsesteam og et tiltaksteam. 

Behandling av bekymringsmeldinger blir ivaretatt av lederteamet. I følge 

barnevernleder er barneverntjenesten organisert i samsvar med denne beskrivelsen.   

 

Tall fra Kostra viser at barneverntjenesten i 2017 hadde 5,3 årsverk per 1 000 barn i 

alderen 0-17 år og 4 årsverk per 1 0000 innbyggere i alderen 0-22 år. Dette er det 

samme gjennomsnitt som gjelder for landet som helhet og for barnevernsregion sør.  

 

2.1.2 Mål og forbedringsarbeid 
Kommunen har satt mål for tjenesten både i 2017 og i 2018. I 2017 ble det satt åtte 

mål for tjenesten i virksomhetsplanen (kalt endringsplan på grunn av 

sammenslåingsprosessen med Drangedal). Disse målene og videre evalueringsarbeid 

er omtalt i virksomhetsplan for 2018. Det er beskrevet at målene skulle evalueres ved 

hjelp av en spørreundersøkelse blant ansatte. Dette ble gjort i mars 2018. Evalueringen 

medførte fem nye forbedringsområder.  

 

I virksomhetsplan for 2018 er det utarbeidet seks kvalitetsmål for tjenesteområdet. 

Disse er: 

 Barn, unge og familier skal få hjelp som virker. 

 Barn, unge og familier skal møte trygge og sikre tjenester. 

 Barn, unge og familier skal bli involvert og ha innflytelse. 

 Barn, unge og familier skal møte tjenester som er samordnet og preget av 

kontinuitet. 

 Vestmar barneverntjenestes ressurser skal utnyttes godt. 

 Vestmar barneverntjeneste skal sørge for likeverdige tjenester. 
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Kvalitetsmålene er i tråd med de mål Bufdir 2har lagt til grunn for kvalitetsforbedring i 

barnevernarbeidet. De ulike målene er beskrevet nærmere, men det er ikke beskrevet 

hvordan målene skal evalueres.  

 

 

2.2 Tilgang til lover og forskrifter 
Barneverntjenesten skal sikre at arbeidstakerne har tilgang til og kunnskap om 

aktuelle lover og forskrifter som gjelder for barneverntjenesten 

 

Vestmar barneverntjeneste benytter Visma Familia Barnevern (Familia) som fagløsning 

for saksbehandling. Alle ansatte har elektronisk tilgang til fagsystemet og benytter 

systemet daglig i saksbehandling av barnevernssaker. I dette programmet er 

barnevernloven, saksbehandlingsrundskrivet samt fire veiledere gjort tilgjengelig. Det 

finnes flere forskrifter hjemlet i barnevernloven som ikke er gjort tilgjengelig der. Vi 

har ikke fått informasjon om at disse er gjort tilgjengelig for ansatte på andre måter.  

 

Kragerø kommune benytter Qualitymanager+ (QM+)3 som kontroll- og kvalitetssystem. 

Alle rutiner og prosedyrer som barneverntjenesten har utviklet er lagret i dette 

programmet. Alle ansatte i barneverntjenesten har elektronisk tilgang til 

kvalitetssystemet.  

 

Saksbehandlerne vi har snakket med opplever at det er relativt greit å hente ut rutiner 

fra QM+, men at det burde vært ryddet i rutinene. Noen opplever at de kan bruke mer 

tid enn nødvendig på å finne rett informasjon. Teamlederne har noen av de samme 

rutinene stående i perm på kontoret, men permene er ikke alltid oppdatert med siste 

versjon. Noen ansatte opplyser at de bruker disse rutinene i stedet for å søke de fram i 

QM+.  

 

Bufdir har utarbeidet et rundskriv i 2017 (saksbehandlingsrundskrivet) som tar for seg 

de ulike fasene i en barnevernssak og gir en oversikt over regelverk og sentrale 

problemstillinger. Dokumentet inneholder lenker til tolkningsuttalelser, andre 

rettskilder, rundskriv, håndbøker og veiledere både på barnevernfeltet og tilstøtende 

tjenesteområder. Elektronisk versjon av saksbehandlingsrundskrivet blir løpende 

                                                        
2 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet 

(BLD), og er et fagorgan på områdene barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, 

likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner. 

3 QM+ er et verktøy som kan benyttes til oppdatering og forankring av rutiner, risikoanalyse, 

kompetansekartlegging, avvikshåndtering samt andre deler som inngår i et godt internkontrollsystem.   
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oppdatert. Alle ansatte i Vestmar barneverntjeneste har elektronisk tilgang til dette 

dokumentet via QM+.  

 

 

2.3 Ansattes kunnskap 
Barneverntjenesten skal sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og 

ferdigheter innenfor fagområdet, samt om barneverntjenestens internkontroll 

 

2.3.1 Kompetanse 
Ved utgangen av 2018 hadde barneverntjenesten totalt 15,4 stillinger hvorav ingen 

ubesatte. 11,8 var fagstillinger. I 2017 hadde barneverntjenesten 10 ansatte. Disse var 

fordelt på  

 sosionomer 

 barnevernspedagoger 

 4,2 med annen høyskole/universitetsutdanning 

 0,8 med kontor/merkantilutdanning.  

 

Saksbehandlerne er i hovedsak i to team, et team rettet mot arbeid med 

undersøkelser og et team for barneverntiltak. I tillegg er det et PMTO-team4 og 

merkantilt team.  

 

Sammenslåingen av barneverntjenesten i Kragerø og Drangedal har ifølge 

barnevernleder sammenfalt med en stor turnover i personalet. Mange har sluttet og 

det har vært behov for flere nyansettelser. I 2018 har to sluttet hvorav en fagansatt i 

100 %. Sykefraværet har for 2018 vært på 11 %. Tre ansatte har hatt permisjon i løpet 

av 2018.  

 

 

2.3.2 Opplæring av nyansatte 
Barneverntjenesten har utarbeidet «mal for opplæringsplan for nyansatte uten 

utdanning og/eller erfaring fra studier/arbeid regulert etter barnevernloven». Dette er 

et dokument som beskriver gjøremål og læringsmål for ansatte. Til hvert læringsmål er 

det beskrevet omfang av opplæring, hvem som er ansvarlig og et felt hvor det skal 

signeres for gjennomført. Dokumentet inneholder en oversikt over hvem som er 

                                                        
4 PMTO er terapeutisk metode hvor målet med behandlingen er at foreldrene og barnet skal 

gjenopprette en positiv relasjon. Opposisjonell atferd skal reduseres, og positiv utvikling skal fremmes. 
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fadder for nyansatte og hvor lenge de skal ha denne rollen. Det er også utarbeidet et 

tilsvarende dokument for nyansatte som har barnevernfaglig kompetanse.  

 

Av saksbehandlerne vi intervjuet var det noen som har hatt behov for opplæring det 

siste året. En av disse var mindre fornøyd med opplæringen. Han/hun opplevde at det 

ikke ble kartlagt hva slags opplæringsbehov vedkommende hadde og at opplæringen 

som ble gitt var mangelfull. En annen saksbehandler beskriver at opplæringen som ble 

gitt var bra.  

 

2.3.3 Sentrale kompetansehevende tiltak 
Barnevernleder vurderer kurs gitt av Fylkesmannen som nyttige og det tilstrebes at alle 

ansatte deltar på alle kurs som arrangeres av Fylkesmann i Telemark.  

 

I 2018 har alle fagansatte deltatt i tjenestestøtteprogrammet. Dette er et 

samlingsbasert tjenesteutviklingprogam for kommunal barneverntjeneste, og det 

arrangeres av Bufdir. For ansatte innebærer det tre samlinger på totalt fem dager. I 

følge leder er dette såpass omfattende at det reduserer omfanget av andre 

opplæringstiltak. Hun vurderer at det er stor nytte av opplæringstiltaket.  

 

Alle ansatte har vært på kurs hos Fylkesmannen med gjennomgang av 

saksbehandlingsrundskrivet.  Dokumentet er i daglig bruk av ansatte og leder.  

 

Barnevernleder deltar i Fylkesmannens barnevernsforum.  

 

Alle ansatte skulle høsten 2018 deltatt i kompetanseprogrammet «Barnesamtalen 

DCM Telemark». Dette er et samarbeidsprogram for alle barneverntjenestene i 

Telemark. I følge barnevernleder er denne opplæringen forskjøvet til 2019 på grunn av 

manglende kapasitet i barneverntjenesten. Tiltaket står opplistet i virksomhetsplanen 

for 2018.  

 

I desember 2018 har alle ansatte deltatt på et kurs om QM+ og registrering av avvik. 

Kurset arrangeres av rådgiver i kommunal stab.   

 

2.3.4 Kompetanseplan 
Barneverntjenesten har laget en kompetanseplan for 2018-2020. Planen er, ifølge 

dokumentet, laget for å «synliggjøre kompetansehevingsbehov for ansatte i Vestmar 

barneverntjeneste og for å ivareta ulike oppgaver i Vestmar barneverntjeneste». 

Dokumentet består av tre hoveddeler: hvilke kompetansebehov barnverntjenesten har 

for ulike grupper ansatte, hva de ansatte har av kompetanse/utdanning/opplæring og 
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hvilke opplæringstiltak som skal iverksettes i 2018 og 2019. Dokumentet inneholder 

også en oversikt over ulike opplæringsønsker ansatte har spilt inn gjennom 

medarbeidersamtaler. Delen om kompetanseplan for 2019 er i liten grad utfylt. Flere 

av saksbehandlerne uttrykker at de ønsker at dette blir raskt prioritert av ledelsen. 

Barnevernleder er kjent med dette og vil prioritere dette framover.  

 

2.3.5 Ansattes vurdering av egen kompetanse 
De ansatte vi har intervjuet vurderer egen kompetanse som tilfredsstillende, men flere 

uttrykker også behov for flere opplæringstiltak. Kompetanse om internkontroll og 

avvikshåndtering vurderes som lav og mange ansatte er fornøyd med at de får 

opplæring i dette i desember 2018. 

 

 

2.4 Medvirkning 
Barneverntjenesten skal sørge for at arbeidstakerne og oppdragstakerne medvirker 

slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes,  

 

2.4.1 Ansattes medvirkning 
Barneverntjenesten har etablert ulike arenaer hvor ansatte får medvirke. I følge 

barnevernleder deltar ansatte i rutinegruppa, kontor/arkivgruppa og i sosial- og i 

trivselsgruppe. I 2017 hadde barneverntjenesten personalmøter hver uke. 

Barnevernleder opplevde det som nødvendig etter omorganiseringen, men 

tidkrevende. I 2018 er hyppigheten redusert til annenhver uke.  

 

Hvert team har ukentlige teammøter av tre-timers varighet. Dette er en arena hvor 

ansatte kan melde opp saker og hvor enkeltsaker drøftes.  

 

I tillegg arrangeres det avdelingsmøter hvor HMS, ulike planer og målsettinger for 

tjenesten er tema. Avdelingsmøter er for alle ansatte er heldagsmøter og arrangeres 

minimum to ganger i halvåret.  

 

Ansatte vi har snakket med er fornøyd med måten de får medvirke på. Særlig 

rutinegruppa trekkes fram som positivt, samt at ansatte som ikke er med i 

rutinegruppa blir spurt om innspill og råd.  

 

Kragerø kommune gjennomfører medarbeiderundersøkelser annet hvert år. De 

benytter «10-faktor» utviklet av KS. Undersøkelsen som ble gjennomført i 2018 er 

ifølge barnevernleder behandlet på personalmøte høsten 2018. Alle enheter i 
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kommunen må levere tiltaksplan på hvordan man skal følge opp resultater fra 

undersøkelsen. I følge kommunalsjef for Oppvekst vil neste medarbeiderundersøkelse 

bli gjennomført i 2020.  

 

2.4.2 Oppdragstakernes medvirkning 
I veileder til forskrift om internkontroll i barneverntjenesten defineres oppdragstakere 

som blant annet fosterforeldre, tilsynsførere i fosterhjem, støttekontakter og andre 

som kommunen måtte benytte til utføring av oppgaver på barnevernområdet. I følge 

kommunens høringssvar har barneverntjenesten ikke rutiner og tiltak som sikrer 

oppdragstakernes medvirkning.  

 

 

2.5 Erfaringer fra barn og foreldre 
Barneverntjenesten skal gjøre bruk av erfaringer fra barn og foreldre til forbedring av 

barneverntjenesten 

 

Barneverntjenesten i Kragerø har ikke sendt ut brukerundersøkelse siden 2016. På 

grunn av sammenslåingsprosessen ble ikke brukerundersøkelsen fra 2016 fulgt opp i 

etterkant.  

 

I handlingsplan for Oppvekst 2018 står det at det skal gjennomføres 

brukerundersøkelse i Vestmar barneverntjeneste, og at dette skal gjøres annethvert 

år. Dette er også omtalt i virksomhetsplan for barneverntjenesten. Her står det at det 

skal nedsettes en arbeidsgruppe som utarbeider spørsmål til brukerundersøkelsen. I 

følge barnevernleder vil denne bli sendt ut i 2019. 

 

Barneverntjenesten deltar jevnlig i Ungdata 5undersøkelsen. I følge ungdata.no har 

Kragerø gjennomført undersøkelsen i 2012, 2015 og 2018. Tiltaket er også omtalt i 

virksomhetsplanen. Kommunen opplyser i høringssvaret at virksomheten ikke har fulgt 

opp Ungdata undersøkelsen.  

 

 

                                                        
5 Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser. Systemet 

er utarbeidet av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – Storbyuniversitetet. Undersøkelsen 

innebærer at skoleelever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring svarer på spørsmål om ulike 

sider ved livet sitt. 
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2.6 Risikovurdering 
Barneverntjenesten skal skaffe oversikt over områder i barneverntjenesten hvor det 

er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav. 

 
Saksbehandlingssystemet Familia er et verktøy for å avdekke mangel på oppfyllelse av 

myndighetskrav. Saksbehandlingsfrister, henleggelser, utarbeidelse av tiltaksplaner og 

omsorgsplaner etc. kan spores her. Familia er imidlertid ikke ment som et fullverdig 

risikovurderingsverktøy som kan avdekke kvalitative brudd på lov og forskrift. 

 

Barneverntjenesten har ikke gjennomført risikovurderinger eller andre skriftlige 

vurderinger som kan bidra til å skaffe oversikt over tjenesteområder hvor det er fare 

for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav. I følge barnevernleder har man 

gjennom sammenslåing av Kragerø og Drangedal barneverntjeneste hatt et stort fokus 

på å beramme og organisere tjenesten slik at de oppfyller myndighetskravene. I dette 

arbeidet har det vært naturlig å vurdere risiko for at man ikke klarer å levere 

forsvarlige tjenester og at ansattes rettigheter ikke blir overholdt. Barnevernleder 

vurderer dette arbeidet som mest nærliggende en risikovurdering, men er klar over at 

dette ikke er tilstrekkelig. 

 

 

2.7 Arbeid med rutiner 
Barneverntjenesten skal utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre 

nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke og rette 

opp overtredelse av barnevernlovgivningen. 

 

I følge barnevernleder har de satt ned en rutinegruppe som har ansvar for å oppdatere 

og lage nye rutiner og prosedyrer. Hun mener rutinegruppa fram til nå har gjort mange 

grep for å rydde opp i rutine- og prosedyreoversikten i QM+. Høsten 2018 har de 

oppdatert rutiner for registrering av bekymringsmeldinger.  

 

I følge barnevernleder har man fortsatt noen eldre rutiner som bør revideres, og som 

vil bli revidert av rutinegruppa etter hvert. Noen av disse kan inneholde ansattnavn på 

oppgaver som skal utføres som ikke lenger stemmer, feil navnebruk for Kragerø og 

Drangedal og manglende datofesting for oppdatering.  

 

2.7.1 Prosedyrer for arbeid med bekymringsmeldinger og undersøkelser 
Vi har undersøkt nærmere prosedyrer for håndtering av bekymringsmeldinger og 

prosedyre for undersøkelsessaker.  
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Prosedyre for registrering av bekymringsmeldinger er angitt med dokumentnummer, 

versjonsnummer, godkjenningsdato, revisjonsansvarlig og revisjonsdato. Dokumentet 

er sist revidert 24.09.18. kommunen har i tillegg prosedyre for krav om innsyn i 

meldinger, sist oppdatert 20.06.18. Det er ikke utarbeidet prosedyre for 

saksbehandling av meldinger, men det er utarbeidet en mal (gjennomgangsdokument) 

som kan fungere som en rettesnor for saksbehandlingen.  

 

For arbeid med undersøkelser er det laget en sjekkliste som inneholder 24 oppgaver 

relatert til arbeid med undersøkelser. Det kan signeres for utført for hvert punkt. Det 

framgår av dokumentet at denne er sist revidert 15.05.18. Det er ikke utarbeidet 

rutiner utover dette. I følge leder for undersøkelsesteamet er det ikke et krav at man 

skal fylle ut sjekkliste for hver undersøkelse. Hun tror saksbehandlerne bruker 

dokumentet mest som en veiledning når man gjennomfører en undersøkelse. 

 

 

 

2.8 Overvåking og gjennomgang av internkontrollen 
Barneverntjenesten skal foreta systematisk overvåking og gjennomgang av 

internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig 

forbedring i barneverntjenesten. 

 
Siden Vestmar barneverntjeneste ble etablert har det ikke vært foretatt en 

gjennomgang av internkontrollen. Det er heller ikke planlagt en slik gjennomgang.  

I følge barnevernleder er mange av svakhetene ved dagens internkontrollsystem 

relativt kjent og noe det jobbes med å dekke inn.  

 
Når internkontroll er etablert må det regelmessig undersøkes om tjenestene som 

leveres er i tråd med rutiner og prosedyrer. Sentralt i dette er å fange opp avvik, 

rapportere det og behandle det. Barneverntjenesten benytter QM+ som verktøy for å 

registrere avvik på tjenestekvalitet. Alle ansatte skal ha fått informasjon om at dette 

skal benyttes. I følge barnevernleder har en av de ansatte med god kompetanse på 

QM+ informert de ansatte på et personalmøte om hvordan systemet fungerer. Dette 

ble sist gjort vinteren 2017/2018.  

 

Vi har fått statistikk som viser at 18 avvik ble meldt inn, behandlet og lukket i 2017. 9 

av sakene hadde høy prioritet. I 2018 (første 9 måneder) har 30 saker blitt meldt inn, 

behandlet og lukket. 10 av sakene hadde høy prioritet. Barnevernleder får melding på 

e-post hver gang det er meldt et avvik og er ansvarlig for at det iverksettes tiltak for å 

lukke avviket.  
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Saksbehandlingsprogrammet Familia er bygd opp på en måte som gjør at blant annet 

fristbrudd og mangel på evaluering av tiltak blir fanget opp. Barnevernleder tar 

ukentlig ut rapporter på slike avvik fra fagsystemet og følger det opp. Ved fristbrudd 

må barneverntjenesten i hvert enkelt tilfelle begrunne hva årsaken til fristbruddet er. 

Dette blir rapportert til Fylkesmannen sammen med annen statistikk fra Familia.  

 

 

2.9 Revisors vurdering av organisering og internkontroll 
 
 

Kommunen skal: 

 beskrive hvordan barneverntjenesten er organisert, samt 

barneverntjenestens hovedoppgaver og mål, herunder mål for 

forbedringsarbeidet. Det skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og 

myndighet er fordelt, 

 sikre at arbeidstakerne har tilgang til og kunnskap om aktuelle lover og 

forskrifter som gjelder for barneverntjenesten, 

 sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor 

fagområdet, samt om barneverntjenestens internkontroll, 

 sørge for at arbeidstakerne og oppdragstakerne medvirker slik at samlet 

kunnskap og erfaring utnyttes,  

 gjøre bruk av erfaringer fra barn og foreldre til forbedring av 

barneverntjenesten, 

 skaffe oversikt over områder i barneverntjenesten hvor det er fare for svikt 

eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav, 

 utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, 

instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp overtredelse av 

barnevernlovgivningen og  

 foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre 

at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i 

barneverntjenesten. 

 
Vi vurderer at barneverntjenesten har gjort mange tiltak for å sikre at 

barneverntjenesten har en tilstrekkelig internkontroll. På noen områder er 

internkontrollen mangelfull, blant annet:  

 er det ikke beskrevet hvordan kompetansebehov skal dekkes fremover,  

 diverse forskrifter hjemlet i barnevernloven er ikke gjort tilgengelig for ansatte, 

 noe av lovgrunnlaget for en del interne rutiner og prosedyrer er utdatert, 
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 det mangler rutiner for saksbehandling av bekymringsmeldinger, 

 det foreligger ikke rutiner som sikrer oppdragstakernes medvirkning og bruk av 

samlet kunnskap og erfaring hos disse, 

 mangler det tiltak for å bruke kunnskap om brukernes erfaringer, 

 det mangler rutiner og praksis for risikovurdering 

 det gjennomføres ikke en systematisk overvåking og kontroll av 

internkontrollen. 
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3 Barneverntjenestens samarbeid 
I hvilken grad samarbeider barneverntjenesten systematisk med andre kommunale 

instanser?  

 

 Kommunen bør ha rutiner og tiltak som sikrer samarbeid mellom 

barneverntjenesten og andre kommunale instanser. 

 Barneverntjenesten må samarbeide med andre instanser i kommunen i 

samsvar med rutiner og tiltak.  

 

3.1 Rutiner og tiltak for samarbeid 
Kommunen bør ha rutiner og tiltak som sikrer samarbeid mellom 

barneverntjenesten og andre kommunale instanser som jobber med barn og unge.  

 

3.1.1 Kommunens organisering av tjenester som jobber med barn og unge 
Kommunen har fra november 2016 samlet de fleste kommunale instanser som jobber 

med barn og unge. Dette inkluderer alle skoler, barnehager, 

voksenopplæring/flyktningtjeneste, barneverntjeneste, 

helsestasjon/helsesøstertjeneste og PPT under samme kommunalområdet. 

Administrativt delegasjonsreglement viser at kommunalsjef for Oppvekst er tildelt 

ansvar for nevnte fagområder.  

 

I følge kommunalsjef for Oppvekst har et av målene med samorganiseringen vært å 

bedre det forebyggende arbeidet. Hun opplever at felles organisering gjør det enklere 

å få til samarbeid på tvers og få felles informasjon ut til enheter og informasjon inn fra 

enheter. Vi har gjennomført en spørreundersøkelse hvor vi har spurt ledere for skoler, 

barnehager og helsestasjon om hvordan de har opplevd organisasjonsendringen. 63 % 

mener at sammenslåingen har ført til en stor eller/større bedring. 37 % mener 

sammenslåingen i liten eller ingen grad har ført til en bedring.  

 

Kommunalsjefen mener organiseringen understreker at kommunen tar forebyggende 

arbeid for barn og unge på alvor og at man ser betydning av å samordne disse 

tjenestene.  

 

3.1.2 Felles mål, planer og tiltak for enhetene i Oppvekst 
Kommunalområdet Oppvekst utarbeider årlige handlingsplaner. I handlingsplan for 

2018 er fire driftstiltak beskrevet. I omtale av disse står det at «Kommunalområdet 
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skal ha et særlig fokus på å lage en felles faglig plattform for kommunalområdet og 

definere en rød tråd gjennom tjenestene».  

 
Kommunalområdet gjennomfører månedlige ledermøter hvor blant annet rektorer, 
barnehageledere, leder for helsestasjon og barnevernleder deltar.  
 

I handlingsplanen er det angitt ulike mål for perioden 2018-2021 for 

kommunalområdet. I tabell 1 er mål hvor barneverntjenesten skal bidra med tiltak 

beskrevet. 

 
Tabell 1 Mål gitt i handlingsplanen for kommunalområdet Oppvekst 2018-2021 

Mål Tiltak for barneverntjenesten Samarbeidende 

aktører 

Kragerø kommune sørger for at alle våre 

elever har forutsetninger for å fullføre 

videregående opplæring.  

Fokus på tidlig innsats i hjemmet 

(hjelpetiltak). 

Skole og 

barnehage 

Kragerø kommune har trygge barn og 

unge som trives og lever i gode fysiske 

og psykososiale miljøer 

Fortsette endringsarbeidet i 

Vestmar barneverntjeneste 

Barnehage og 

skole 

Forbyggende helse, omsorgs- og sosiale 

tiltak har prioritert plass i kommunens 

tjenestetilbud 

Felles forståelse, bruk av 

«Kvellomodellen» i 

barnevernundersøkelser og 

evaluering av tiltak 

Skole 

 

I følge kommunalsjef for Oppvekst skal tiltakene følges opp i barneverntjenestens 

virksomhetsplan. Denne blir videre drøftet i samtaler mellom kommunalsjef og 

barnevernleder. 

 

Tidlig innsats for barn i risiko 
Kragerø kommune deltar i et programmet Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR). Dette 

er et program i regi av Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge, og har som mål å 

forebygge og behandle atferdsproblemer hos barn tilpasset det kommunale 

tjenestenivået. Som følge av dette har kommunen brukt ansatte i skole og barnehage 

til å ivareta funksjonen som TIBIR-veiledere. De har fortsatt sin stilling i respektive 

skole og barnehage og utøver denne funksjonen i tillegg. I tillegg har kommunen 

utdannet to PMTO-terapeuter, og disse er ansatt i barneverntjenesten. Både TIBIR og 

PMTO bygger på samme faglige fundament.   
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Kontaktpersoner i barneverntjenesten 
I kommunalområdet er det etablert kontaktpersoner fra barneverntjenesten inn mot 

barnehage, skoler og helsestasjon. Hver enhet har fått tildelt 2 kontaktpersoner hver. 

Ordningen ble etablert våren 2018.  

 

TIK-team 
Kommunen har i 2018 etablert innsats-team (TIK-team). Dette er en møtearena for 

tidlig oppfølging av barn i førskolealder. Det er utarbeidet et eget mandat for TIK-

teamene: 

 

 TIK teamet har som mål å bidra til tidlig innsats og tverrfaglig fokus hos barn og 

unge som vekker bekymring. 

 Deltakerne i TIK team skal belyse barnets / elevens situasjon ut fra sitt faglige 

ståsted. 

 TIK teamet skal foreslå tiltak som prøves ut i barnehagen / skolen eller 

eventuelt hjemme. 

 TIK teamet skal vurdere om det skal opprettes Stafettlogg dersom det ikke 

allerede er opprettet. 

 

I dette teamet sitter blant annet helsestasjon, barneverntjenesten og 

styrer/pedagogisk leder fra den barnehagen som melder inn en sak. Foreldre deltar 

normalt ikke, men må gi tillatelse til at barn kan drøftes. Det er forventninger om at 

barneverntjenesten deltar på alle disse møtene.  

 

Møtet gjennomføres etter behov, og administreres av Oppvekst. Møtet varer omtrent 

to timer og på den tiden behandles fra en til to saker. I følge kommunalsjefen har 

ansatte fått opplæring om ordningen våren 2018. 

 

I følge kommunalsjef kan en typisk tilbakemelding til barnehagen være å prøve annen 

tilnærming til barnet. Kommunalsjef tror ordningen vil bidra til at kunnskapen ute i 

barnehagene økes etter hvert som man har drøftet saker. Det vil igjen kunne øke 

barnehagenes evne til å håndtere saker på egen hånd. I følge kommunalsjef er de 

foreløpige tilbakemeldingene fra barnehagene positive.  

 

 

Ressursteam 
Parallelt med etablering av TIK-team er det etablert ressursteam på den enkelte skole i 

kommunen. Disse skal ha en lignende funksjon som TIK-teamene, men administreres 
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på den enkelte skole. Representant fra barneverntjenesten skal delta ved behov etter 

vurdering av skolen.  

 

Det er utarbeidet mandat for ressursteamet. I mandatet står det at helsesykepleier, 

representant fra PPT og rektor er faste deltakere, mens barneverntjenesten deltar ved 

behov.  

 

Utarbeidet oversikt over støttetjenester for barn og ungdomsfamilier 
Kommunen har utarbeidet en oversikt over støttetjenester for barne- og 

ungdomsfamilier i Kragerø. Denne gir en orientering om ulike tjenestetilbud som kan 

bistå familier i vansker, samt hva man kan gjøre dersom man trenger hjelp. Det er 

beskrevet hvordan barneverntjenesten skal bidra med sitt tilbud inn i samarbeidet. I 

følge kommunalsjef blir dokumentet benyttet av ansatte i Oppvekst.  

 

3.1.3 Tiltak for samarbeid med barnehagene 
Kommunen har i oktober 2018 utarbeidet en rutine for samarbeid mellom barnevern 

og barnehagene i Kragerø kommune (8 kommunale og 2 private). Rutinen gjelder for 

2018-2020, og beskriver rutiner for blant annet bekymringsmeldinger, innhenting av 

opplysninger, personvern, taushetsplikt og opplysningsplikt.  

 

Rutinen skal evalueres årlig ved at barnevernleder møter på barnehageledermøte en 

gang i året for evaluering av samarbeidsrutinen, og skal revideres og fornyes etter 

behov.  

 

Rutinen beskriver ulike samarbeidstiltak både ved oppfølging av barn og på et 

overordnet nivå mellom de to tjenestestedene. I dokumentet står det at barnehage er 

ansvarlig for kontaktetablering for at: 

 Barneverntjenestens kontaktpersoner (minst en) deltar på personalmøte i 

barnehagen 1 gang i året, fortrinnsvis i oktober. 

 Barneverntjenestens kontaktpersoner (minst en) kan delta på et 

styrer/ped.leder møte i barnehagen 1 gang i året, fortrinnsvis april/mai. 

 Barneverntjenestens kontaktpersoner (minst en) kan delta på foreldremøte i 

barnehagen 1 gang i året, fortrinnsvis august/september.  

 Deltakelse i TIK team – barnehagene og barneverntjenesten 1 gang i uka etter 

oppsatt møteplan.  
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3.1.4 Tiltak for samarbeid med skolene 
Det er ikke laget rutiner for samarbeid mellom barneverntjenesten og skolene. Det 

som foreligger av samarbeid er regulert i samarbeidet om ressursteamene. I følge 

kommunalsjef for Oppvekst er det gitt signaler i ledermøter om at man ønsker at 

barneverntjenesten blir invitert ut/inviterer seg ut på skolene for å informere både 

ledere og ansatte om blant annet sine tjenester og meldeplikten.  

 

I følge kommunalsjef for Oppvekst er det ikke skriftlige rutiner for samarbeid mellom 

skoler og barneverntjenesten. Dersom de samarbeidsformene som er etablert ikke 

fungerer som ønsket, vil man vurdere å utarbeide rutiner.  

 

3.1.5 Tiltak for samarbeid med helsestasjon 
Vestmar barneverntjeneste og Kragerø helsestasjon har laget en samarbeidsavtale 

som regulerer mål, ansvar og samarbeidsformer. Ansvaret for at avtalen er blir fulgt 

opp er lagt til leder for helsestasjon og barnevernleder. Samarbeidsaktivteter utover 

oppfølging av enkeltbarn er blant annet følgende: 

 Det skal gjennomføres fire møter i året. 

 Det skal være rom for uformelle drøftinger rundt generelle og spesifikke 

problemstillinger. 

 Oppfølgingsansvar og ansvarsfordeling skal klargjøres. 

 Det skal gis gjensidig veiledning. 

 Man skal samarbeide om tverrfaglige prosjekter, forebyggende arbeid i 

kommunen. 

 Man skal samarbeide om felles opplæring som interne og eksterne kurs 

 Samarbeidsavtalen skal evalueres årlig. 

 

Avtalen er signert av begge lederne 12.05.17. 

 

 

3.2 Barneverntjenestens samarbeid med andre instanser 
Barneverntjenesten må samarbeide med andre instanser i kommunen i samsvar med 

rutiner og tiltak.  

 

3.2.1 Overordnet samarbeid på kommunalområdet 
I følge kommunalsjef for Oppvekst deltar leder for barneverntjenesten i månedlige 

ledermøter og øvrige møter i regi av Oppvekst.  
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Hver mandag arrangerer Oppvekst et obligatorisk møte for ansatte i Oppvekst som har 

kontorer på Tange. Dette inkluderer PPT, Helsestasjon, barneverntjenesten og stab. 

For høsten 2018 er det utarbeidet et program med planlagte temaer. Eksempel på 

temaer er informasjon om PMTO og TIBIR, informasjon fra NAV og tjenester knytta til 

barn, unge og foresatte og informasjon statusrapport fra de ulike tjenesteområdene. I 

følge virksomhetsleder for helsestasjon har ordningen med mandagsmøter blitt 

evaluert av de ansatte og trukket fram som det viktigste tiltaket for å skape samarbeid 

på tvers i Oppvekst.  

 

Handlingsplanen for Oppvekst beskriver at barneverntjenesten blant annet skal ha 

fokus på tidlig innsats i hjemmet (hjelpetiltak), fortsette endringsarbeidet i 

barneverntjenesten og bruke Kvellomodellen i undersøkelser og ved evaluering av 

tiltak. Barneverntjenestens virksomhetsplan for 2018 beskriver disse målene nærmere.  

Det fremgår ikke hvordan man skal jobbe for å nå målene.  

 

Folder om barneverntjenesten 
Barneverntjenesten har utarbeidet en folder med informasjon til barn/ungdom om 

barneverntjenesten. Denne beskriver hva de kan hjelpe til med og hvordan man kan 

komme i kontakt. Folderen har vært delt ut til barnehager, skoler og helsestasjon i 

Kragerø.  

 

3.2.2 Samarbeid med barnehagene 

Kontaktpersonrollen 
Barneverntjenesten har laget en oversikt som viser navn på kontaktperson mot skoler, 

barnehager og helsestasjon. Hver enhet har blitt tildelt to kontaktpersoner. Flere av 

kontaktpersonene skal ha sendt ut e-post til barnehagene med informasjon om at de 

gjerne må invitere til informasjonsmøte enten med ledelse eller med ansatte. Det er 

usikkert om alle barnehagene har fått slik informasjon.  

 

Fire av de ni barnehagene har hatt møter om forebyggende arbeid med kontaktperson 

fra barneverntjenesten. De samme fire barnehagene har også hatt informasjonsrunder 

hvor ansatte har fått informasjon fra kontaktpersonene. Tema har blant annet vært 

hjelpetiltak, meldingsrutiner, foreldre-barn relasjon og samarbeidsrutinen med 

barneverntjenesten. 

 

Alle barnehagelederne har i spørreundersøkelsen svart at de kjenner rutinene for å 

sende bekymringsmelding til barneverntjenesten. 
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I spørreundersøkelsen svarer fem av ni barnehageleder at de i noen grad er fornøyd 

med samarbeidet med barneverntjenesten, mens de resterende er i stor eller svært 

stor grad fornøyd med samarbeidet. Tre av barnehagelederne svarer at de i liten grad 

er fornøyd med samarbeidet med kontaktpersonene. Ingen av disse har hatt møter 

med kontaktpersonene. Barnehagelederne ønsker generelt mer kontakt med 

barneverntjenesten, at de kan komme og informere ansatte, og at de gir beskjed 

dersom barneverntjenestens personale byttes ut. Flere synes det er positivt at man har 

fått en samarbeidsrutine som tydeliggjør ansvar og samarbeidsformer. Noen 

barnehageledere uttrykker at de selv bør initiere til et tettere samarbeid.  

 

Flere av barnehagelederne beskriver samarbeidet med kontaktpersonene som positivt. 

Blant annet kan man diskutere saker anonymt, ta kontakt når man ønsker råd, bidrag 

på personalmøter og foreldremøter og deltakelse i TIK-team.  

 

Barneverntjenesten har ikke fordelt ansvar og oppgaver mellom ansatte som er 

sammen om å være kontaktperson ut mot barnehagene. Saksbehandlere vi har 

snakket opplever at de ikke er helt oppdatert på hva slags og hvor mye kontakt den 

andre kontaktpersonen har med barnehagen.  

 

Samarbeid i TIK-team 
Siden TIK-teamene ble etablert i august 2018 er det arrangert ca. 6-8 møter. I alle 

møter har barneverntjenesten vært representert med begge teamlederne. I etterkant 

av møtene gjør de en muntlig evaluering av møtene. Teamleder for 

undersøkelsesteamet sier at de får mange positive tilbakemeldinger fra barnehagen 

som har vært representert. Virksomhetsleder for helsestasjon vurderer 

barneverntjenestens deltakelse som positivt.  

 

3.2.3 Samarbeid med skolene 

Kontaktpersonrollen 
Flere av barneverntjenestens kontaktpersoner for skolene har sendt e-post til skolene 

med informasjon om at skolene gjerne må invitere til informasjonsmøte enten med 

ledelse eller med ansatte. Som for barnehagene er det usikkert om alle skolene har 

fått en slik henvendelse fra kontaktpersonene.  

 

Tre av fem skoler er i noen grad fornøyd med samarbeidet med barneverntjenesten, 

mens to av fem skoler i liten grad er fornøyd.  Mye av misnøyen er knyttet til 

enkeltsaker, herunder manglende barnevernstiltak rundt barn, manglende informasjon 

om utfall av saker og hva slags tiltak som iverksettes rundt barn. Rektorene er fornøyd 
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med ordningen hvor de har fått tildelt kontaktpersoner, men kun en skole har invitert 

kontaktpersonen til møter om forebyggende arbeid. På denne skolen har 

kontaktpersonen også informert ansatte om blant annet forebyggende arbeid. To 

rektorer uttrykker også at de selv kan invitere kontaktpersonen til dialog om 

forebyggende arbeid, men at de foreløpig ikke har gjort det. To rektorer uttrykker at 

de ønsker at barneverntjenesten blir mer synlig fremover.  

 

En ansatt ved barnverntjenesten savner skriftlige beskrivelser av ansvarligfordelingen 

mellom skole og kontaktperson. I følge kommunalsjef for Oppvekst ønsker man at 

skole og barneverntjenesten sammen initierer til samarbeid og møter utover generelt 

samarbeid på individnivå.  

 

En rektor svarer i undersøkelsen at barneverntjenesten årlig informerer ved skolens 

foreldrerådsmøte. På disse møtene er alle foreldrene invitert.  

 

En av kontaktpersonene beskriver at deltakelse i samarbeidsmøter med skolene har 

blitt nedprioritert på grunn av stort arbeidspress på enkeltsaker.  

 

Samarbeid i ressursteam 
Skolene skal invitere kontaktpersonene inn i ressursteam når dette oppfattes som 

hensiktsmessig. De fleste skolene har benyttet seg av denne muligheten til nå. 

Ordningen oppfattes som positiv av rektorene. Virksomhetsleder for helsestasjon 

opplever at noen skoler i mindre grad klarer å utnytte potensialet i ressursteamene.  

 

En av saksbehandler er fornøyd med at det ikke er fastlagt på forhånd hvem av de to 

kontaktpersonene som skal delta dersom skolen kaller inn til møte i ressursteamet. Da 

har man større grad av fleksibilitet og økt mulighet for å delta.  

  

 

3.2.4 Samarbeid med helsestasjon 
Samarbeidsavtalen som er inngått mellom helsestasjon og barneverntjenesten 

beskriver flere aktiviteter og samarbeidsformer. I følge virksomhetsleder for 

helsestasjon er mange av punktene oppfylt: 

 Det er avholdt tre samarbeidsmøter i 2018 (skulle vært fire) og et er planlagt 

tidlig i 2019. Sist møte ble brukt til evaluering av samarbeidsavtalen. På møtet 

deltok også ansatte.  

 Man samarbeider om familier, gir hverandre veiledning og diskuterer saker 

uformelt og anonymt om nødvendig. 
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 Det samarbeides om tverrfaglige prosjekter, i TIK-team og ressursteam og det 

er gjennomført og planlagt flere felles opplæringstiltak for ansatte i 

barneverntjenesten og i helsestasjon.  

 

Helsestasjon etterlyser generelt større grad av toveis kommunikasjon rundt barn. 

Leder opplever at barneverntjenesten er flink til å innhente informasjon men dårligere 

til å dele informasjon. Dette ble også tatt opp på ledermøte i Oppvekst 03.01.19 var 

dette tatt opp som tema.  

 

Samlet sett vurderer leder for helsestasjon at barneverntjenesten gradvis har blitt 

bedre på samarbeid.  

 

 

3.3 Revisors vurdering av samarbeidet 
 

Kommunen bør ha rutiner og tiltak som sikrer samarbeid mellom 

barneverntjenesten og andre kommunale instanser.  

 

Vi vurderer at kommunen har gjort flere grep som bidrar til at man får systematisert og 

formalisert samarbeidet mellom barneverntjenesten og andre kommunale instanser 

som jobber med barn og unge. Samordning av tjenestene under et felles 

kommunalområde med felles plan og styringsverktøy legger grunnlag for at man styrer 

og rapporterer på felles mål. Månedlige ledermøter i kommunalområdet oppfattes 

også som positivt og gir grunnlag for felles forståelse for utfordringer og løsninger.  

 

Samarbeidet mellom barneverntjenesten og barnehage og helsestasjon er formalisert i 

en samarbeidsavtale/samarbeidsrutine. En tilsvarende avtale er ikke laget med 

skolene.  

 

Vi vurderer det som positivt at det er etablert arenaer hvor ulike kommunale 

instansene, herunder barneverntjenesten kan samarbeide på tvers om å finne 

løsninger for barn med behov for forebyggende tiltak.  

 

 

 

Barneverntjenesten må samarbeide med andre instanser i kommunen i samsvar med 

rutiner og tiltak.  

Vi vurderer at barneverntjenesten i stor grad bidrar i felles samarbeidstiltak i Oppvekst 

og i samarbeidet med skoler, barnehager og helsestasjon. Samarbeidsrutinen som er 
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inngått med barnehagene inneholder en del klare samarbeidspunkter, og ser ut til å 

fungere godt så langt, men avtalen er for ny til at den kan evalueres foreløpig. 

Samarbeidsrutinen som er inngått med helsestasjon er for 2018 er fulgt opp av 

barneverntjenesten og evaluert i siste møte i 2018. Samarbeidet med skolene er i 

mindre grad formalisert og derfor vanskeligere å følge opp.  

 

Vi vurderer at barneverntjenesten har fulgt opp ordningen med kontaktpersoner. De 

fleste ansvarlige i barnehage og skole er fornøyd med kontaktpersonene som er 

etablert ut mot skolene. De som i mindre grad er fornøyd har ikke hatt 

samarbeidsmøter med kontaktpersonene.  

 

Skole og barnehage gir uttrykk for at de i mange saker ønsker mer informasjon fra 

barneverntjenesten enn de faktisk får i enkeltsaker. Hvis det er et forventningsgap 

mellom hva barneverntjenesten gir av informasjon og hva skole og barnehage ønsker, 

så kan det svekke samarbeidsklimaet. Slike spørsmål kan være nyttig å få avklart i 

samarbeidsarenaer.  
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4 Barneverntjenestens håndtering av 
meldinger 

 
I hvilken grad håndterer barneverntjenesten meldinger i samsvar med 

barnevernloven? 

 

4.1 Behandling av bekymringsmeldinger innen frist 
Barneverntjenesten skal senest innen en uke avgjøre om meldingen skal videre til 

undersøkelse eller henlegges. 

 

4.1.1 Om bekymringsmeldinger 
Barneverntjenesten mottar bekymringsmeldinger som de skal vurdere om skal til 

videre undersøkelser eller henlegges. I følge tall fra Kostra mottok Kragerø kommune 

færre bekymringsmeldinger i 2017 (4 % per innbygger 0-17 år) enn Telemark (4,6 %), 

egen kommunegruppe (4,6 %) og landet uten Oslo (4,6 %).  

 

I 2017 mottok barneverntjenesten 86 meldinger hvorav 7 ble henlagt. Første halvår 

2018 mottok de 53 bekymringsmeldinger hvorav alle gikk videre til undersøkelser.  

 

For andre halvår 2018 gjaldt 55 bekymringsmeldinger barn fra Kragerø. 18 av disse var 

meldt av skole, 10 var meldt av mor/far og foresatte og 5 var meldt av barnehage. 

Andre aktører står for mindre andeler.  

 

4.1.2 Fristbrudd ved behandling av bekymringsmeldinger 
Bekymringsmeldinger skal avgjøres innen en uke. I 2017 var det fristbrudd i 5 av 86 

saker. I første halvår 2018 var det ingen fristbrudd. Barnevernleder er ikke kjent med 

at de har fristbrudd i andre halvår 2018.  

 

Barnevernleder mener at håndteringen av bekymringsmeldinger gradvis har blitt bedre 

etter hvert som den nye organisasjonen har satt seg.  

 

I Telemark ble totalt 1839 meldinger avslutta i 2017. Av disse ble 27 meldinger 

behandlet etter fristen på 7 dager. Andelen med fristbrudd var da 1,5 %. 

 

4.2 Synliggjøring av barneverntjenestens vurderinger 
Barneverntjenestens vurderinger skal fremgå av sakens dokumenter. 
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Bekymringsmeldinger til barneverntjenesten blir fortløpende skannet og registrert i 

Familia. Muntlige meldinger blir registrert i Familia av merkantil tjeneste, og håndtert 

på samme måte som skriftlige meldinger. Barnevernleder tar ut innkomne meldinger 

til ukentlige møter i lederteamet 6 for vurdering om melding skal henlegges eller gå 

videre til undersøkelse. Dersom saken skal undersøkes drøfter teamet hva som skal 

være tema for «undring» i undersøkelsen. I dokumentet Intern møtestruktur er disse 

rutinene beskrevet. Barnevernleder skriver notater fra møtet og «fører inn» 

vurderinger og konklusjon i et «gjennomgangsdokument» i Familia i etterkant. 

Dokumentet har blant annet rubrikk for «Innhold i meldingen», «Barneverntjenestens 

faglige vurderinger av meldingsinnholdet» og «Barneverntjenestens fokus i 

undersøkelsen». 

 

Vi har undersøkt 30 bekymringsmeldinger der det er konkludert med videre 

undersøkelser. I alle sakene var det enten vist til meldingens innhold eller trukket fram 

vesentlige elementer i meldingen. I fem tilfeller har barneverntjenesten begrenset 

teksten til følgende, eller lignende: «På bakgrunn av bekymringsmeldingen og 

framkomne opplysninger har barneverntjenesten grunn til å tro at det er grunnlag for 

tiltak etter barnevernloven kapittel 4». Øvrige konklusjoner er mer utfyllende 

beskrevet, mens vurderingsfeltet har vært sparsomt utfylt. I alle dokumentene er det 

beskrevet hva som vil være fokus i undersøkelsen, eksempelvis barnets psykiske helse, 

informasjon fra skolen etc. I følge barnevernleder er dette en del av vurderingen.   

 

 

 

4.3 Begrunnelse av henleggelser 
Henleggelser skal begrunnes med faglige vurderinger, med mindre meldingen er 

åpenbar grunnløs.  

Henleggelser skal ifølge barnevernleder begrunnes i gjennomgangsdokument (se 

avsnitt over for mer informasjon).  

 

Vi har undersøkt 12 bekymringsmeldinger som er konkludert med henleggelse. Nesten 

samtlige beskrivelser som er gitt i feltet «vurderinger» inneholder autotekst som er 

ment for meldinger som konkluderer med videre undersøkelse. Eksempelvis står det 

følgende: «På bakgrunn av bekymringsmeldingen og framkomne opplysninger, har 

barneverntjenesten grunn til å tro at det er grunnlag for tiltak etter barnevernloven». I 

flere av sakene er det skrevet at meldingen henlegges på grunn av forhold som faller 

                                                        
6 Dette teamet består av barnevernleder, teamleder for undersøkelser og teamleder for 

bekymringsmeldinger og fagkonsulent. 
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utenfor barnevernloven eller at det nylig er gjort en undersøkelse som ikke endte med 

tiltak og at innkommet melding ikke gir nye momenter i saken. I øvrige saker er det gitt 

noe informasjon, men ikke utover det man kan skrive i en setning. Innholdet gir i liten 

grad informasjon utover å vise til melding og konklusjon.  

 

 
 

4.4 Tilbakemelding til melder innen tre uker 
Barneverntjenesten skal gi tilbakemelding til melder i tråd med barnevernloven § 6-
7a. Herunder skal:  

 det skal være sporbart at det er gitt tilbakemelding 

 tilbakemelding gis skriftlig innen tre uker 

 offentlig myndighet få opplyst hvorvidt det er åpnet undersøkelsessak 
etter § 4-3 

 

I Familia er det et eget avkrysningspunkt som viser om det er gitt skriftlig 

tilbakemelding til melder. Det er utarbeidet egne brevmaler tilpasset om melderen er 

privat eller om melderen er offentlig.  

 

Vi har undersøkt om det er gitt tilbakemelding til melder i 30 saker som alle 

konkluderte med videre undersøkelse, se tabell 2. Her fremkommer det at 

barneverntjenesten har gitt tilbakemelding til offentlig melder i alle sakene og at de i 

tillegg har informert om utfall av undersøkelsen. En privat melder har fått informasjon 

per telefon, men det fremkommer ikke når informasjonen er gitt eller hva det blitt gitt 

informasjon om.  

 
Tabell 2 Tilbakemelding til melder, fra mappegjennomgang 

Varsler Barneverntjenestens 

forpliktelse 

Våre funn 

Barnevern-

tjenesten 

Ingen forpliktelse 3 tilfeller 

Offentlig 

melder 

Skal ha tilbakemelding 

på utfall av meldingen 

22 tilfeller. Er sendt brev med opplysning om utfall av 

meldingen i samtlige 22 saker. Brev er sendt innen 3 uker. 

Privat kjent 

melder 

Skal ha tilbakemelding 

på at melding er 

mottatt.  

4 tilfeller hvorav 3 er mor eller far. Alle sakene har gått 

videre til undersøkelse. Ett tilfelle hvor melding har 

kommet fra en tredjepart per telefon. Denne er også 

besvart per telefon. I Familia står det at man har gitt 

tilbakemelding per telefon. Det fremgår ikke hva man har 

informert om eller når den er gitt.  

4.5 Revisors vurderinger 
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Barneverntjenesten skal innen en uke avgjøre om meldingen skal videre til 

undersøkelse eller henlegges. 

Barneverntjenesten overholder kravet om at bekymringsmeldinger skal avgjøres innen 
en uke.  
 
 

Barneverntjenestens vurderinger skal fremgå av sakens dokumenter. 

Vi vurderer at barneverntjenesten i en del tilfeller ikke dokumenterer tilstrekkelig hva 

som er grunnlaget for at det skal gjennomføres en undersøkelse basert på meldingens 

innhold. Dokumentasjonen av saken inneholder lite informasjon utover at det vises til 

meldingens innhold og barneverntjenestens konklusjon.  

 

 
Henleggelser skal begrunnes med faglige vurderinger med mindre meldingen er 

åpenbar grunnløs.  

Barneverntjenesten begrunner i stor grad henleggelser med faglige vurderinger. 

Vurderingene som er gjort kunne vært skrevet mer utførlig samt under den 

overskriften man forventer å finne den.     

 

Dokumentasjonen forstyrres imidlertid i stor grad av autotekst som skulle vært fjernet. 

Autoteksten er beregnet på saker der det skal konkluderes med videre undersøkelser, 

og er derfor misvisende i en sak som skal henlegges. Dette er uheldig, selv om det ofte 

kan være åpenbart hva som er autotekst, og at autoteksten ikke har noen realitet i den 

aktuelle saken.   

 

 

Barneverntjenesten skal gi tilbakemelding til melder i tråd med barnevernloven § 3. 
Herunder skal:  

 det skal være sporbart at det er gitt tilbakemelding 

 tilbakemelding gis skriftlig innen tre uker 

 offentlig myndighet få opplyst hvorvidt det er åpnet undersøkelsessak 
etter § 4-3 

 

Gjennom saksbehandlingssystemet Familia har barneverntjenesten tilgang på standard 

tilbakemeldingsbrev tilrettelagt for offentlig melder og privat melder. Vi har sett at 

barneverntjenesten har god praksis for å sikre at offentlig melder får skriftlig 

tilbakemelding innen tre uker og at brevene inneholder informasjon om 

bekymringsmeldingen går videre til undersøkelse eller ikke. Vi har kun sett ett tilfelle 

hvor privat melder skulle hatt tilbakemelding. I dette tilfellet ble informasjonen ikke 

gitt skriftlig og det er ikke sporbart om tre ukers fristen er overholdt. 
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5 Barneverntjenestens håndtering av 
undersøkelser 

 

I hvilken grad håndterer barneverntjenesten undersøkelser i samsvar med 

barnevernloven? 

 
 

 Undersøkelse etter barnevernloven skal være ferdig innen tre (eventuelt 

seks) måneder etter at barneverntjenesten har truffet avgjørelse om å 

iverksette undersøkelse. 

 Dersom undersøkelsesfristen på tre måneder ikke overholdes, skal foreldrene 

orienteres om dette.  

 Barn over 7 år skal være hørt før barneverntjenesten treffer vedtak etter 

barnevernloven.  

 Dersom melding kommer fra offentlig instans eller yrkesutøvere av lover vist 

til i § 6-2, skal barneverntjenesten senest innen tre uker informere om 

hvorvidt undersøkelsen fører til vedtak eller henleggelse. 

 

 

5.1 Varighet på undersøkelsen - fristbrudd 
Undersøkelse etter barnevernloven skal være ferdig innen tre (eventuelt seks) 

måneder etter at barneverntjenesten har truffet avgjørelse om å iverksette 

undersøkelsen. 

 

I følge tall fra Kostra hadde Kragerø kommune i 2017 prosentmessig like mange barn 

med undersøkelser i forhold til innbyggertallet som kommunegruppa de tilhører og 

landsgjennomsnittet uten Oslo (4,8 %). 

 

Barneverntjenesten har gjennom saksbehandlingssystemet oversikt over om en 

undersøkelse får fristbrudd eller ikke. Registrerte fristbrudd er del av rapporteringen til 

Fylkesmannen, og er ifølge barnevernleder et sentralt styringsparameter innad i 

organisasjonen. I rapporteringen til Fylkesmannen fremgår det at kommunen har en 

høy andel fristoverskridelser, se tabell 3. I 2018 avsluttet barneverntjenesten 86 

undersøkelser, hvorav 26 etter tremånedersfristen. I to undersøkelsessaker hadde 

kommunen utvidet fristen fra 3 til 6 måneder.  
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Tabell 3 Oversikt over fristbrudd 2017 og 2018, rapportert til Fylkesmannen 

 Avsluttet 

innen 3 

mnd 

Avsluttet 

innen 3-6 

mnd 

Avsluttet 

senere enn 6 

mnd 

Besluttet 

utvidet 

undersøkelse 

Frist-

overskridelse 

i % 

Første 

halvår 2017 

16 16 7 2 51 % 

Andre 

halvår 2017 

30 8 3 1 32 % 

Første 

halvår 2018 

33 11 5 1 29 % 

Andre 

halvår 2018 

27 9 1 1 33 % 

 

Tall fra Kostra viser at Kragerø har betydelig høyere andel fristoverskridelser enn andre 

kommuner. I 2017 har Kragerø gjennom Kostra registrert 45 % fristoverskridelser, 

mens gjennomsnitt for kommunegruppe 11, landet uten Oslo og Telemark er 13-15 %.   

 

I følge barnevernleder er det et stort fokus på å gjennomføre undersøkelsene innen tre 

måneder. Barnevernleder er klar over at de har mange fristoverskridelser som skulle 

vært unngått.  

 

I følge barnevernleder har kommunen hatt perioder med mye underbemanning, også i 

undersøkelsesteamet. I tillegg har man hatt mange nyansatte som har hatt behov for 

opplæring. Bemanningssituasjonen har blitt gradvis bedre fra 2017 til 2018, samt fra 

første til andre halvår 2018.  

 

Teamleder for undersøkelser og saksbehandlerne vi har snakket med antar at mange 

av sakene med fristoverskridelser er saker hvor politiet er involvert. Hun tror imidlertid 

ikke at dette er særlig annerledes for andre kommuner. I tillegg pekes det på for lav 

kapasitet i undersøkelsesteamet. Tall fra Kostra viser at barneverntjenesten i Kragerø i 

2017 hadde lik bemanningstetthet per innbygger som landsgjennomsnittet.  

 

 

5.2 Informasjon til foreldre ved fristbrudd 
Dersom undersøkelsesfristen på tre måneder ikke overholdes, skal foreldrene 

orienteres om dette.  

 

Barneverntjenesten har i stedet for rutiner valgt å ha en sjekkliste for 

undersøkelsesteam, sist oppdatert 15.05.18. Denne gir ingen informasjon om at 

foreldre skal informeres ved fristbrudd. I følge leder for undersøkelsesteamet skal 
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praksis være at foreldre informeres, og at dette synliggjøres i Familia. Hun har ingen 

praksis for å kontrollere om dette gjøres. Saksbehandlerne vi har intervjuet beskriver 

at de pleier å gi denne informasjonen muntlig til foreldrene. De noterer bare sporadisk 

denne informasjonen i Familia.  

 

Vi har funnet 11 undersøkelser med fristbrudd. I alle sakene var det gitt begrunnelse 

for hvorfor saken var forsinket. Som regel skyldtes dette at man ventet på informasjon 

fra andre instanser, eller at politiet har bedt barneverntjenesten avvente videre dialog 

med impliserte parter. I 2 saker var fristbruddet på under 1 uke. I øvrige saker var 

fristbrudd på fra omtrent 3 uker til 2,5 måned.  

 

I to av sakene var det spor av at foreldre var informert om at undersøkelsesfristen på 

tre måneder ikke blir overholdt. I den ene saken ble dette gjort i et formelt brev og i 

den andre saken fremkommer det av journalnotatene. I øvrige ni saker har vi ikke 

funnet spor av at foreldre er informert. To av disse sakene hadde imidlertid fristbrudd 

på under en uke.  

 

 

5.3 Barn skal vært hørt 
Barn over 7 år skal være hørt før barneverntjenesten treffer vedtak etter 

barnevernloven.  

I sjekklista for undersøkelser er det flere punkter som omhandler kontroll med at barn 

skal være hørt. Teamleder og saksbehandlere svarer i intervju at de er nøye på å 

gjennomføre dette kravet og å dokumentere i Familia dersom man har valgt å ikke 

involvere barnet.  

 

Vi har gjennomgått 23 undersøkelser hvor barnet var over 7 år. I 19 av de har vi funnet 

dokumentasjon på at det er gjennomført barnesamtale. I tre undersøkelser står det at 

man har valgt å ikke involvere barnet, da det ikke anses som relevant eller 

hensiktsmessig. I en undersøkelse finner vi ingen dokumentasjon på at barnet er hørt, 

eller informasjon om at man ikke har funnet det hensiktsmessig.  

 

 

5.4 Tilbakemelding til melder om utfall av undersøkelsen 
Dersom melding kommer fra offentlig instans eller yrkesutøvere av lover vist til i § 6-

2, skal barneverntjenesten senest innen tre uker informere om hvorvidt 

undersøkelsen fører til vedtak eller henleggelse. 
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I sjekklista for undersøkelser er det et eget punkt om at offentlig melder skal ha 

tilbakemelding etter endt undersøkelse. Det framgår ikke av sjekklista at utfallet av 

undersøkelsen skal beskrives, og at tilbakemeldingen skal gis innen tre uker. Leder for 

undersøkelsesteamet tror at praksis blant saksbehandlerne er bra på dette, men følger 

ikke opp i Familia for om dette gjøres.  

 

Vi har undersøkt 24 saker hvor melder er offentlig myndighet. I 21 saker har 

barneverntjenesten sendt brev til melder hvor det informeres om hvorvidt 

undersøkelsen førte til vedtak eller henleggelse. Alle ble sendt innen treukersfristen. I 

tre saker finner vi ikke brev eller annen dokumentasjon på at offentlig melder har blitt 

informert om utfall av undersøkelsen.  

 

 

5.5 Revisors vurdering 
Undersøkelse etter barnevernloven skal være ferdig innen tre (eventuelt seks) 

måneder etter at barneverntjenesten har truffet avgjørelse om å iverksette 

undersøkelsen. 

Barneverntjenesten har fristbrudd i omtrent en av tre saker. Dette er betydelig høyere 

over gjennomsnittet for kommuner i Telemark og for kommuner i kommunegruppa. Til 

tross for at bemanningssituasjonen har blitt mer stabil, viser utviklingen ingen tegn til 

bedring fra andre halvår 2017 til andre halvår 2018.  

 

Dersom undersøkelsesfristen på tre måneder ikke overholdes, skal foreldrene 

orienteres om dette.  

Barneverntjenesten orienterer i mange saker ikke foreldre dersom 

undersøkelsesfristen på tre måneder ikke overholdes. Det er heller ikke beskrevet i 

rutinene at man skal gjøre dette og det gjøres ikke kontroll i saksbehandlingssystemet 

på hvorvidt dette gjøres. Sjekklista som er utarbeidet inneholder ikke et punkt hvor 

dette kravet omtales. 

 

Barn over 7 år skal være hørt før barneverntjenesten treffer vedtak etter 

barnevernloven.  

Barneverntjenesten sørger i stor grad for at barn blir hørt før det treffes vedtak etter 

barnevernloven. Det fremgår også i rutinene at dette skal gjøres eventuelt 

dokumenteres hvorfor man ikke har gjort dette.  

 

Dersom melding kommer fra offentlig instans eller yrkesutøvere av lover vist til i § 6-

2, skal barneverntjenesten senest innen tre uker informere om hvorvidt 

undersøkelsen fører til vedtak eller henleggelse. 
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Barneverntjenesten sørger i stor grad for å at offentlig meldere får tilbakemelding om 

utfall av undersøkelsen. Det er laget mal som sikrer at informasjon om utfall av 

undersøkelsen blir omtalt. Fristen på tre uker har blitt overholdt i de sakene vi har 

undersøkt. Kravet er omtalt i barneverntjenestens rutiner, men ikke at man skal 

informere om utfall av undersøkelsen og at tilbakemelding skal gis innen tre uker.  
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6 Konklusjoner og anbefalinger 
 

6.1 Konklusjoner 
I hvilken grad har barneverntjenesten en forsvarlig organisering av tjenestene? 

Vi vurderer at barneverntjenesten har gjort mange tiltak for å sikre at 

barneverntjenesten har en tilstrekkelig internkontroll. På noen områder er 

internkontrollen mangelfull, blant annet:  

 er det ikke beskrevet hvordan kompetansebehov skal dekkes fremover,  

 diverse forskrifter hjemlet i barnevernloven er ikke gjort tilgengelig for ansatte, 

 noe av lovgrunnlaget for en del interne rutiner og prosedyrer er utdatert, 

 det mangler rutiner for saksbehandling av bekymringsmeldinger, 

 det foreligger ikke rutiner som sikrer oppdragstakernes medvirkning og bruk av 

samlet kunnskap og erfaring hos disse, 

 mangler det tiltak for å bruke kunnskap om brukernes erfaringer, 

 det mangler rutiner og praksis for risikovurdering 

 det gjennomføres ikke en systematisk overvåking og kontroll av 

internkontrollen. 

 

 

I hvilken grad samarbeider barneverntjenesten systematisk med andre kommunale 

instanser?  

Kommunen har gjort flere grep som bidrar til at man får systematisert og formalisert 

samarbeidet mellom barneverntjenesten og andre kommunale instanser som jobber 

med barn og unge. Samordning av tjenestene under et felles kommunalområde med 

felles plan og styringsverktøy, legger grunnlag for at man styrer og rapporterer på 

felles mål.  

 

Vi vurderer at barneverntjenesten i stor grad bidrar i felles samarbeidstiltak i Oppvekst 

og i samarbeidet med skoler, barnehager og helsestasjon. Rutinen for samarbeid 

mellom barneverntjenesten og barnehagene inneholder en del klare 

samarbeidspunkter. Rutinen ser ut til å fungere godt så langt, men er for ny til at den 

kan evalueres foreløpig. Rutinen for samarbeid mellom barneverntjenesten og 

helsestasjon, er for 2018 er fulgt opp av barneverntjenesten og evaluert i siste møte i 

2018. Samarbeidet med skolene er i mindre grad formalisert.  

 

Barneverntjenesten har etablert faste kontaktpersoner inn mot hver enkelt skole og 

barnehage. De fleste ansvarlige i barnehage og skole er fornøyd med 
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kontaktpersonene som er etablert ut mot skolene. De som i mindre grad er fornøyd 

har ikke hatt samarbeidsmøter med kontaktpersonene.  

 

Skole og barnehage gir uttrykk for at de i mange saker ønsker mer informasjon fra 

barneverntjenesten enn de faktisk får i enkeltsaker. Et forventningsgap mellom hva 

barneverntjenesten gir av informasjon og hva skole og barnehage ønsker kan svekke 

samarbeidsklimaet. Konkrete forventninger og muligheter til informasjon kan i så fall 

være nyttig å få avklart i samarbeidsarenaene.  

 

 

I hvilken grad håndterer barneverntjenesten meldinger i samsvar med 

barnevernloven? 

Vi har funnet at barneverntjenesten saksbehandler bekymringsmeldinger innen fristen 

på syv dager, og i stor grad sikrer at melder får tilbakemelding etter at bekymringen er 

saksbehandlet.  

 

Barneverntjenesten har imidlertid forbedringspotensial i å sikre god skriftlig 

begrunnelse for utfallet av saksbehandlingen. Dokumentasjon i henleggelsessaker 

forstyrres i stor grad av autotekst som skulle vært fjernet. Autoteksten er beregnet på 

saker der det skal konkluderes med videre undersøkelser, og er derfor misvisende i 

begrunnelsen for en sak som skal henlegges.  

 

 

I hvilken grad håndterer barneverntjenesten undersøkelser i samsvar med 

barnevernloven? 

Barneverntjenesten sørger i stor grad for at barn blir hørt før det treffes vedtak etter 

barnevernloven. Vi har også sett at barneverntjenesten har rutiner og praksis for gi 

tilbakemelding til melder etter endt undersøkelse.  

 

Barneverntjenesten har imidlertid store utfordringer med å overholde 

saksbehandlingsfristen på tre måneder og har fristbrudd i omtrent en av tre saker. 

Dette er betydelig over gjennomsnittet for kommuner i Telemark og for kommuner i 

kommunegruppa. Til tross for at bemanningssituasjonen har blitt mer stabil, viser 

utviklingen ingen tegn til bedring fra andre halvår 2017 til andre halvår 2018.  

 

Dersom saksbehandlingsfristen ikke overholdes, skal foreldre informeres om dette. I 

mange saker er dette ikke gjort, og det mangler også rutiner og kontrolltiltak som 

sikrer at barneverntjenesten informerer foreldrene om fristbrudd.  

 

 



36/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Barneverntjenesten i Kragerø - 18/10794-18 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Barneverntjenesten i Kragerø : TKR-rapport - Barneverntjenesten - Kragerø kommune

Barneverntjenesten – Kragerø kommune  

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS  

 
 

42 

6.2 Anbefalinger 
 

Vi mener at kommunen bør 

 

 beskrive framtidig kompetansebehov i barneverntjenesten, 

 etablere rutiner for saksbehandling av bekymringsmeldinger, sikre at utfallet av 

behandlingen av alle bekymringsmeldinger begrunnes rett, 

 treffe tiltak som sikrer at saksbehandlingsfristen for undersøkelsessaker 

overholdes og at foreldre informeres ved fristbrudd, 

 etablere rutiner og tiltak som sikrer bruk av brukerne og oppdragstakernes 

kunnskap og erfaring,  

sikre at det gjennomføres systematiske risikovurderinger av tjenesten, 

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

 gjennomføre systematisk overvåking og kontroll av internkontrollen. 
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Vedlegg 1: Rådmannens høringsuttalelse 
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Vedlegg 2: Revisjonskriterier 
 

I hvilken grad har barneverntjenesten en forsvarlig organisering av 
tjenestene? 
Barnevernloven § 2-1 andre ledd pålegger kommunen å ha internkontroll for å sikre at 

de utfører alle sine oppgaver i samsvar med krav i loven og gir et forsvarlig tilbud. I § 2-

1 fjerde og femte ledd står det at det i hver kommunen skal være en administrasjon 

med en leder som har ansvar for oppgaver etter denne loven. Administrasjonen skal 

utføre det daglige løpende arbeid, herunder: 

 gi råd og veiledning,  

 treffe vedtak i henhold til loven, eventuelt innstille til vedtak, jf. tredje ledd,  

 forberede saker til behandling i fylkesnemnda, 

 iverksette og følge opp tiltak. 

 

Det er fastsatt en egen forskrift som angir minimumskrav til hvordan denne 

internkontrollen skal gjennomføres.7 Internkontrollforskriften § 5 krever at 

internkontrollen må kunne dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig 

på bakgrunn av barneverntjenestens størrelse, aktiviteter og risikoforhold.  

 

Internkontrollen skal tilpasses barneverntjenestens størrelse, egenart, aktiviteter og 

risikoforhold og ha et omfang og en dokumentasjon som er nødvendig for å etterleve 

lovens krav. Det innebærer at kommunen skal:8 

 

 beskrive hvordan barneverntjenesten er organisert, samt barneverntjenestens 

hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet. Det skal klart 

fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt, 

 sikre at arbeidstakerne har tilgang til og kunnskap om aktuelle lover og 

forskrifter som gjelder for barneverntjenesten, 

 sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor 

fagområdet, samt om barneverntjenestens internkontroll, 

 sørge for at arbeidstakerne og oppdragstakerne medvirker slik at samlet 

kunnskap og erfaring utnyttes,  

 gjøre bruk av erfaringer fra barn og foreldre til forbedring av 

barneverntjenesten, 

                                                        
7 Forskrift 14. desember 2005 nr. 1584: Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov 

om barneverntjenester 
8 Forskrift om internkontroll § 4 
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 skaffe oversikt over områder i barneverntjenesten hvor det er fare for svikt 

eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav, 

 utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, 

instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp overtredelse av 

barnevernlovgivningen og  

 foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre 

at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i 

barneverntjenesten. 

 
 
Dette gir følgende revisjonskriterier: 
Kommunen skal: 

 beskrive hvordan barneverntjenesten er organisert, samt barneverntjenestens 

hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet. Det skal klart 

fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt, 

 sikre at arbeidstakerne har tilgang til og kunnskap om aktuelle lover og 

forskrifter som gjelder for barneverntjenesten, 

 sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor 

fagområdet, samt om barneverntjenestens internkontroll, 

 sørge for at arbeidstakerne og oppdragstakerne medvirker slik at samlet 

kunnskap og erfaring utnyttes,  

 gjøre bruk av erfaringer fra barn og foreldre til forbedring av 

barneverntjenesten, 

 skaffe oversikt over områder i barneverntjenesten hvor det er fare for svikt 

eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav, 

 utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, 

instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp overtredelse av 

barnevernlovgivningen og  

 foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre 

at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i 

barneverntjenesten. 

 
 

I hvilken grad samarbeider barneverntjenesten systematisk med andre 
kommunale instanser?  
Barnevernloven § 3-1 fastslår at kommunen skal følge nøye med i de forhold barn 

lever under, og at kommunen har ansvar for å finne tiltak som kan forebygge 

omsorgssvikt og atferdsproblemer. 
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Ifølge barnevernloven § 3-2 skal barneverntjenesten medvirke til at barns interesser 

ivaretas også av andre offentlige organer. Barneverntjenesten skal samarbeide med 

andre sektorer og forvaltningsnivåer når dette kan bidra til å løse oppgaver som den er 

pålagt etter denne loven. Som ledd i disse oppgavene skal barneverntjenesten gi 

uttalelser og råd, og delta i den kommunale og fylkeskommunale 

planleggingsvirksomhet og i de samarbeidsorganer som blir opprettet. 

 

God forebygging forutsetter samarbeid internt i kommunen. Rundskriv Q-16/2013 

Forebyggende innsats for barn og unge gir anbefalinger til kommunene om samarbeid 

på tvers. Rundskrivet sier bl.a. følgende: 

 

Kommunen har ansvar for at de ulike tjenestene for barnefamiliene er godt koordinert. 
Godt forebyggende arbeid vil ofte forutsette samarbeid på tvers av ulike fagområder 
og forvaltningsnivå. Det er viktig at det blir laget rutiner og systemer som gjør det 
enkelt å samarbeide. Felles forståelse av problemet, mål og virkemiddelbruk (samsyn) 
samt gode styrings- og rapporteringssystemer, vil øke sannsynligheten for å oppnå 
gode resultater. For å få til et godt samarbeid må alle ha kunnskap om og respekt for 
hverandres ansvar og roller. Noen kommuner har opprettet egne stillinger som 
oppvekstkoordinatorer blant annet for å sikre en bedre samordning av 
tjenestetilbudet. Andre har organisert tjenester rettet mot barn og unge i egne 
enheter eller etater. 

 

Dette gir følgende revisjonskriterier: 

 Kommunen bør ha rutiner og tiltak som sikrer samarbeid mellom 

barneverntjenesten og andre kommunale instanser. Herunder: 

 Barneverntjenesten må samarbeide med andre instanser i kommunen i 

samsvar med rutiner og tiltak. 

 

I hvilken grad håndterer barneverntjenesten meldinger i samsvar med 
barnevernloven? 
 
I barnevernloven § 4-2 framgår det at barneverntjenesten snarest, og senest innen en 

uke, skal gjennomgå innkomne meldinger og vurdere om meldingen skal følges opp 

med undersøkelse etter § 4-3. Videre står det i § 4-2 at henleggelse av meldinger uten 

undersøkelse skal begrunnes skriftlig, og at begrunnelsen skal inneholde faglige 

vurderinger. Henleggelse av åpenbart grunnløse meldinger trenger ikke begrunnes, 

men det bør fremgå at de er henlagt som grunnløse.  

 

I følge saksbehandlingsrundskrivet (BUFDIR 2017) bør barneverntjenestens 

vurderinger fremgå av sakens dokumenter. Videre må barneverntjenesten se 
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meldingen i sammenheng med eventuelle tidligere bekymringsmeldinger og 

opplysninger i saken.  

 

Dersom meldingen kommer fra privatpersoner som er bekymret for barnet, skal 

barneverntjenesten senest innen tre uker sende tilbakemelding som bekrefter at 

bekymringsmeldingen er mottatt (barnevernloven § 6-7a). Ut fra bestemmelsens 

ordlyd og formål er det naturlig å legge til grunn at tilbakemeldingen skal være skriftlig. 

 

Dersom meldingen kommer fra noen med opplysningsplikt til barneverntjenesten 

(«offentlige meldere»), jf. § 6-4 andre og tredje ledd, skal barneverntjenesten i tillegg 

gi opplysninger om barneverntjenesten har åpnet undersøkelsessak. 

 

 
Dette gir følgende revisjonskriterier: 

 Barneverntjenesten skal snarest og senest innen en uke avgjøre om meldingen 

skal videre til undersøkelse eller henlegges. 

 Henleggelser skal begrunnes med faglige vurderinger med mindre meldingen er 

åpenbar grunnløs.  

 Barneverntjenestens vurderinger skal fremgå av sakens dokumenter. 

 Henleggelser skal begrunnes med faglige vurderinger med mindre meldingen er 

åpenbar grunnløs.  

 Barneverntjenesten skal gi tilbakemelding til melder i tråd med barnevernloven 

§ 6-7a. Herunder skal:  

o det skal være sporbart at det er gitt tilbakemelding 

o tilbakemelding gis skriftlig innen tre uker 

o offentlig myndighet få opplyst hvorvidt det er åpnet undersøkelsessak 

etter § 4-3 

 

I hvilken grad håndterer barneverntjenesten undersøkelser i samsvar 
med krav i barnevernloven? 
 

Saksbehandlingsfrist 

Barneverntjenesten skal snarest, og senest innen en uke, gjennomgå innkomne 

meldinger og vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelser etter 

barnevernloven § 4-3. Terskelen for iverksetting av undersøkelser er knyttet til om det 

er rimelig grunn til å anta at forholdene gir grunnlag for å iverksette tiltak etter 

barnevernloven kapittel 4, for eksempel hjelpetiltak, medisinsk behandling, 

opplæringstiltak eller omsorgsovertakelse.  
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En undersøkelsessak skal gjennomføres snarest og senest innen tre måneder etter at 

det er besluttet å iverksette undersøkelse, jf. barnevernloven § 6-9. Fristen kan være 

seks måneder i særlige tilfeller. I saksbehandlingsrundskrivet står følgende om 

utvidelse av fristen til seks måneder: 

«Kommunen må begrunne hvorfor det foreligger "særlige tilfeller" som innebærer at 

undersøkelsesfristen i § 6-9 første ledd skal være seks måneder. Dette vil være aktuelt 

dersom saken er spesielt vanskelig, og det av denne grunn er behov for særlig 

omfattende og tidkrevende undersøkelser for eksempel ved sakkyndige utredninger 

som ikke lar seg gjennomføre innen tre måneder. Særlig aktuelt vil dette være dersom 

familien unndrar seg kontakt med barneverntjenesten. Dersom en familie tar et lengre 

ferie-/utenlandsopphold i undersøkelsesfasen vil også dette etter en konkret vurdering 

kunne medføre at undersøkelsestiden kan utvides. Forhold knyttet til 

barneverntjenesten, som for eksempel stor saksmengde, ferieavvikling, sykdom med 

videre vil ikke kunne begrunne utvidet frist.» 

 

En undersøkelse er gjennomført når barneverntjenesten enten har truffet vedtak om 

tiltak eller henlagt den.  

 
Tilbakemelding til foreldre ved fristbrudd 
I følge saksbehandlingsrundskrivet skal barneverntjenesten ved fristbrudd i 

undersøkelsessaker informere foreldre om en eventuell utvidelse av fristen og årsaken 

til utvidelsen.  

 

Barns rett til å bli hørt 

Barns retten til medvirkning framgår av barnevernloven § 6-3, første ledd hvor det 

heter at «et barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne 

synspunkter, skal informeres og gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelse i sak 

som berører ham eller henne. Barnets menig skal tillegges vekt i samsvar med barnets 

alder og modenhet». Retten til medvirkning er nærmere regulert i forskrift om 

medvirkning og tillitsperson. 

 
Informasjonsplikt til offentlig melder 
I saker der meldingen kommer fra offentlige myndighet og yrkesutøvere, skal 

barneverntjenesten informere melder om hvorvidt undersøkelsen fører til vedtak eller 

henleggelse, jf. barnevernloven § 6-7 a. Dette skal gjøres senest innen tre uker etter at 

undersøkelsen er gjennomført.  

 
Dette gir følgende revisjonskriterier: 

 En undersøkelse etter barnevernloven skal være ferdig innen tre (eventuelt 

seks) måneder etter at barneverntjenesten har truffet avgjørelse om å 

iverksette undersøkelse. 
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 Dersom undersøkelsesfristen på tre måneder ikke overholdes, skal foreldrene 

orienteres om dette.  

 Barn over 7 år skal være hørt før barneverntjenesten treffer vedtak etter 

barnevernloven.  

 Dersom melding kommer fra offentlig instans eller yrkesutøvere etter § 6-4, 

skal barneverntjenesten informere om hvorvidt undersøkelsen fører til vedtak 

eller henleggelse senest innen tre uker etter at undersøkelsen er gjennomført. 
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Vedlegg 3: Metode og kvalitetssikring 
Generelt om forvaltningsrevisjon 
Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal 

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

revisjon § 7. Denne rapporten er utarbeidet med grunnlag i RSK 001 Standard for 

forvaltningsrevisjon9. 

 

Med utgangspunkt i det oppdraget vi har fått fra kontrollutvalget, formulerer vi 

problemstillinger og utleder relevante revisjonskriterier, se vedlegg 2. Deretter 

kartlegger og beskriver vi virksomhetens systemer, praksis eller resultater på aktuelle 

områder. Dette blir så vurdert opp mot revisjonskriteriene. Vurderingene leder frem til 

konklusjoner og eventuelle anbefalinger. 

 

Den praktiske gjennomføringen 
Undersøkelsen er rettet mot Vestmar barneverntjenesten og mot administrasjonen i 

kommunen i deler av problemstilling 2.  

 

Forvaltningsrevisjonen startet opp ved oppstartbrev til Kragerø kommune 18.09.18. 

Oppstartsmøte ble holdt med ledelsen i kommunen og virksomhetsleder for 

barneverntjenesten 28.09.18. Datainnsamling ble gjennomført i månedene oktober – 

januar 2019.  

 

Innsamling og bearbeiding av data – valgte metoder 
 

Barneverntjenestens internkontroll 

For å få svar på barneverntjenestens organisering, styring og øvrige internkontrolltiltak 

har vi gjennomgått sentrale dokumenter utarbeidet av barneverntjenesten, herunder 

rapporteringer, virksomhetsplaner, måldokument, avviksstatistikk og rutiner/maler 

brukt i saksbehandlingen. Vi har også undersøkt dokumenter som beskriver og 

underbygger kommunens tiltak for samhandling mellom barneverntjenesten og øvrige 

virksomheter.  

 

                                                        
9 Gjeldende RSK 001 er fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds styre med virkning fra 1 februar 

2011, og er gjeldende som god kommunal revisjonsskikk. Standarden bygger på norsk regelverk og 

internasjonale prinsipper og standarder som er fastsatt av International Organization of Supreme Audit 

Institutions (INTOSAI) og Institute of Internal Auditors (IIA). 
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Fra administrasjonen har vi intervjuet kommunalsjef for Oppvekst og fagperson i stab 

med ansvar for barnevernstjenester.  Fra barneverntjenesten har vi intervjuet 

barnevernleder, begge nestlederne og tre saksbehandlere. Bortsett fra intervju av 

barnevernleder har intervjuene skjedd via telefon. Alle har verifisert enten 

intervjureferat eller et utklipp fra rapportutkast hvor informasjon de har gitt 

fremkommer. 

 

Barneverntjenestens samarbeid 

For å få svar på barneverntjenestens samarbeid med andre instanser i kommunen har 

vi gjennomført en elektronisk spørreundersøkelse blant rektorer og barnehageledere i 

kommunen (herunder 3 private aktører). Ansvarlig for helsestasjon deltok også i 

spørreundersøkelsen og har i tillegg svart på spørsmål via et telefonintervju. 

Deltakerne i spørreundersøkelsen ble informert om at de ikke var anonyme i 

undersøkelsen. Denne informasjonen har gitt informasjon om hvordan samarbeidet 

har vært fulgt opp av andre kommunale instanser og hvordan de opplever 

barneverntjenestens innsats på området.  

 

Saksbehandling av bekymringsmeldinger og undersøkelser 

For å få svar på barneverntjenestens saksbehandling av meldinger og undersøkelser, 

har vi undersøkt rapporteringsdata til Fylkesmannen, intervjuet ansatte i 

barneverntjenesten, undersøkt rutiner og maler i saksbehandlingen og undersøkt 

praksis i et utvalg enkeltsaker.  

 

Vi ba barnevernleder om en oversikt over alle meldinger som ble mottatt i første 

halvår 2018, totalt ca. 35 saker. Vi undersøkte 30 av disse sakene. Alle disse sakene 

konkluderte med videre barnevernsundersøkelse. For å vurdere hvordan 

barneverntjenesten begrunnet henleggelse av bekymringsmeldinger manglet vi data. 

Vi gjorde derfor spesifikke søk i Familia og fant på denne måten 12 slike saker, hvor 

alle var fra 2018. Alt utvalg har vært tilfeldig. Vi vurderer at utvalget er representativt 

for barneverntjenestens saksbehandling av bekymringsmeldinger og undersøkelser i 

2018.  

 

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

sjette ledd. 

 

Vi behandler personopplysninger slik det er beskrevet i vår personvernerklæring. 

Personvernerklæringen er tilgjengelig på vår nettside www.tekomrev.no.  
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I forbindelse med denne forvaltningsrevisjonen har vi behandlet personopplysninger 

som navn og epostadresse til ansatte i kommunen. Vår stikkprøvekontroll i 

barnevernssaker anses ikke som behandling av personopplysninger, da ingen 

informasjon er behandlet utenfor Kragerø kommunes lokaler.  

 

Gyldighet og pålitelighet  
Forvaltningsrevisjoner skal gjennomføres på en måte som sikrer at informasjonen i 

rapporten er pålitelig og gyldig (relevant).  

 

Gyldighet (relevans) handler om at en undersøker de forholdene som 

problemstillingene handler om. Pålitelighet handler om at innsamling av data skal skje 

så nøyaktig som mulig – at innholdet er til å stole på. Både gyldighet og pålitelighet 

vurderes i forbindelse med kvalitetssikringen av forvaltningsrevisjonen. 

  

Undersøkelsen bygger på data innhentet ved hjelp av flere metoder og fra ulike 

datakilder, jf. beskrivelsene ovenfor. Funnene som er gjort på ulike områder og ved 

ulike metodiske verktøy har i stor grad forsterket hverandre. Vi mener derfor at de 

innsamlede dataene er tilstrekkelig gyldige og pålitelige som grunnlag for våre 

vurderinger og konklusjoner. 

 

God kommunal revisjonsskikk - kvalitetssikring 
RSK 001 krever at forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres. Kvalitetssikring skal sikre at 

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

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

vurderinger og konklusjoner. 

  

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

samsvar med den internasjonale standarden for kvalitetskontroll – ISQC 1 

Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og begrenset revisjon av 

regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester. Denne 

forvaltningsrevisjonen er kvalitetssikret i samsvar med vårt kvalitetskontrollsystem og i 

samsvar med kravene i RSK 001. 
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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. 19/02961-10 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Kragerø kontrollutvalg 02.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging av aktivitetsplikt etter Opplæringslova kap. 9 A Kragerø 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. Temaet spilles inn til revisjonens arbeid med risiko- og vesentlighetsvurdering 

av kommunens virksomhet. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 4.2.2019 sak 1/19 Aktivitetsplikt etter Opplæringslova kap. 9 A. I 

møtet fikk kontrollutvalget en orientering om Kragerø kommunes rutiner, oppfølging og erfaringer etter 

lovendringen i kapittel 9 A i opplæringsloven. Dette kapittelet i loven tar for seg elevene sitt skolemiljø, 

og de viktigste endringene ble av rådmannen beskrevet som følger: 

- Lovfesting av nulltoleranse mot mobbing, vold, diskriminering og trakassering 

- Videreføring av plikten til å arbeide systematisk for å fremme elevenes helse, miljø og trygghet 

- Innføring av aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et godt og trygt psykososialt skolemiljø 

- Plikten til å fatte enkeltvedtak i mobbesaker bortfaller 

- Innføring av tvangsmulkt 

- Straffeansvaret er presisert både generelt, i forhold til rektor og den som handler på vegne av 

skoleeier 

- Bestemmelsene om ordensreglement er flyttet til lovkapittelet om skolemiljø. 

 

Kontrollutvalget gjorde følgende vedtak i saken: 

Saken tas til orientering. Kontrollutvalget anbefaler en oppfølging av erfaringene med økt aktivitetsplikt i 

opplæringslovens § 9 A om et par års tid. 

 

Saksopplysninger: 
Når det likevel legges frem en sak på dette området igjen allerede nå, har det sammenheng med at 

Hovedutvalget for Oppvekst har bedt rådmannen om en orientering vedrørende voldshåndtering og 

avvikshåndtering i skolen. Denne legges frem for utvalget 29.8.2019. Saksfremlegget følger vedlagt, og 

gir dermed en oppdatering i forhold til den orienteringen kontrollutvalget fikk i februar. 

 

I dokumentet viser rådmannen til generelle tiltak og statistikk som gjelder både mobbing/trakassering av 

elever, som utføres av andre elever eller ansatte, og vold/trakassering av ansatte, som utføres av elever 

eller kolleger. Det vises til det forebyggende arbeidet som gjøres i skolene, bl.a. med opplæring av alle 

ansatte og flere ulike programmer og verktøy som brukes overfor elevene. 
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Som tilbakemelding til kontrollutvalget er det tatt med en beskrivelse av ressurser som skolene bruker på 

å saksbehandle i sak etter opplæringslovens kap. 9 A. Ved en «enkel» sak etter kap. 9 A-4 (aktivitetsplikt 

for å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø) brukes det 37,5 timer, dvs. en arbeidsuke, fra varsel 

til godkjent aktivitetsplan. I tillegg kommer evaluering og ev. utsjekk i etterkant om at det har skjedd 

ønsket endring. Totalt vurderer rådmannen at det i siste skoleår er brukt minimum 50 arbeidsuker på 

behandling av saker etter opplæringsloven 9 A. 

 

I sitt dokument skriver rådmannen at det er underveis en ny «mobbeplan» med tittel Trygt og godt 

skolemiljø. Denne skal behandles av kommunestyret høsten 2019, og det vil deretter lages en plan for 

implementering.  

 

Rådmannen er invitert til å kommentere og svare på ev. spørsmål. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Saken er en oppfølging av tidligere sak. Siden det er beskrevet i saken at det kommer en ny «mobbeplan» 

med tittel Trygt og godt skolemiljø i løpet av høsten 2019, som så skal implementeres, er det naturlig å 

fortsatt ha på kontrollutvalgets plan å følge opp saken om en tid. Det vil også være naturlig at temaet 

oversendes som innspill til revisjonen i forbindelse med risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens 

virksomhet.  

 

Vedlegg:  

Statusrapport om mobbing-trivsel og vold-trusler i skolen 
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Saksgang Møtedato 
Hovedutvalg for oppvekst            
Kommunestyret            

 
 
   

Statusrapport om mobbing/trivsel og vold/trusler i skolen 

 
Rådmannens innstilling: 
 
Saken tas til orientering 
 
Vedlegg:  
 
Ingen 
 
Saken ekspederes til: 
 
Kommunalsjef for Oppvekst 
 
Referanser i saken 
 

 Overordnet prosedyre for forebygging og håndtering av trusler og vold (Kragerø kommune) 

 Rapporteringstall i QM+ HMS meldinger, vold og trusler, skoleåret 2018/2019 

 Erfaringer med innføring av nytt regelverk knyttet til mobbing i skolen (Arkivsak-dok 

18/03998-1) 

 HMS-arbeidet i Kragerø kommune, en orientering til administrasjonsutvalget 11.juni 2019 

 Evaluering av kap. 9A i Opplæringsloven 2019 https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-

forskning/rapporter/evaluering-av-nytt-kapittel-9a-i-opplaringsloven/ 

 
 
Bakgrunn 
 
Hovedutvalget for Oppvekst (HOP) i møte den 21.03.19 ba kommunalsjefen om en orientering 
vedrørende voldshåndtering og avvikshåndtering i skolen til neste møte.  Det ble senere avtalt at 
det ville være hensiktsmessig å legge fram en orientering om overstående tema, sammen med «ny 
mobbeplan» i augustmøtet, da også statistikk for avsluttet skoleår kunne legges fram og 
sammenlignes med forrige skoleår. Senere ble saken om «ny mobbeplan» utsatt, som heretter 
heter «Trygt og godt skolemiljø», er for tiden under høring, og vil legges frem for HOP i 
oktobermøtet. 
I tillegg til dette ble det i kommunestyret 13.06.19 vedtatt et tillegg til sak 67/19 Tilstandsrapport for 
grunnskolen 2019: «Og hvilke tiltak for å få et bedre datagrunnlag for resultater av mobbing/ 
voksen mobbing og hvordan forhindre at trenden med økt mobbing fortsetter».  
Det er naturlig å følge opp og sammenstille orientering om voldshåndtering og avvikshåndtering i 
skolen, sammen med hvilke tiltak som er satt inn eller må settes inn for å få et bedre datagrunnlag 
for resultater av mobbing/voksen mobbing og hvordan forhindre at trenden med økt mobbing 
fortsetter. 
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Saksfremstilling 

 
Voldshåndtering i skolen 
Voldshåndtering i skolen kan forståes på flere måter. På den ene siden handler det om 
Mobbing/trakassering av elever, som utføres av andre elever eller ansatte. På den andre siden 
handler det om vold/trakassering av ansatte, som utføres av elever eller kollegaer. Under ser vi litt 
på begge forståelsene. 
 
Mobbing/trakassering av elever, som utføres av andre elever eller andre 
I kommuneplanens målformulering i perioden 2019-2022 (fastsatt av kommunestyret i møte 4 
oktober 2018, er et målene under kapitel 1.2.3 Barn og unge-oppvekst og utdanning: «Kragerø 
kommune har trygge barn og unge som trives og lever i gode fysiske og psykososiale miljøer.» 
I kommuneplanen for 2018-2030 er en av ambisjonene for 2030: «alle våre barn og unge trives i 
en trygg og mobbefri barnehage skole» 
Skolene jobber hele tiden med å bli bedre på å håndtere «mobbing» i skolen, både ved å øke 
kompetansen, forebygge og handle når ting oppdages. 
I forslag til ny «mobbeplan», som er under revidering/høring, er tittelen Trygt og godt skolemiljø. 
Dette er et stort og viktig dokument, som er faglig oppdatert, og i tråd med gjeldende lovverk. 
Planen legger føringer for hvordan skolene i Kragerø skal arbeide for å skape et godt og trygt skolemiljø 

(Kapittel 9A i opplæringsloven), og håndtere krenkelser og mobbing. I dette arbeidet er det tre viktige 

forutsetninger: 

1. Skolene driver et aktivt og systematisk arbeid for å fremme et godt skolemiljø 

2. Alle voksne på skolen har plikt til å følge med, gripe inn og varsle når de får mistanke om 

eller kjennskap til mobbing og krenkelser. Rektor har ansvar for å undersøke og sette inn 

tiltak i en aktivitetsplan. 

3. Skolene er ansvarlige for et godt skole-hjem samarbeid. 

Planen har en fagdel som beskriver hvordan man skal fremme et trygt og godt skolemiljø, videre 
hvordan man forbygger, og hvordan man skal håndtere mobbingen og andre krenkelser når det 
allikevel oppstår. Etter kommunestyrets behandling høsten 2019, skal det lages en plan for 
implementering. 
 
Forebyggende programmer/verktøy i bruke ved de kommunale skolene i Kragerø  
I tillegg til planverk er det mange programmer og verktøy som brukes i hverdagen ute i skolene. 
Dette ble utdypet i sak vedrørende «Erfaringer med innføring av nytt regelverk knyttet til mobbing i 
skolen» (Arkivsak-dok 18/03998-1), og vil under kun bli ramset opp. 

 Zippys venner (evalueres høsten 2019) 

 TIBIR=tidlig innsats for barn i risiko 

 PMTO=Parent Management Training-Oregon 

 PALS (positiv adferd, støttende læringsmiljø og samhandling (Sannidal og Levangsheia 

skole) 

 TIK (tidlig innsats Kragerø) 

 Ressursteam  

 SMART oppvekst 

 Beredskapsteam mot mobbing (forslåes i sak om Trygt og godt skolemiljø) 

 SPEKTER –undersøkelse som avdekker mobbing og avdekker trivsel (innføres skoleåret 

2019/2020) 

 LOS-starter høsten 2019. Oppfølgings og Los funksjon, ved begge ungdomskolene. (midler 

fra Bufdir, prosjekt over 3 år) 

Ved begge ungdomskolene er det ansatt miljøarbeidere, to ved Kragerø skole, en ved Sannidal 
ungdomsskole og en ved Sannidal skole. 
I ledergruppa i Oppvekst er det startet et utviklingsarbeid i TIK (tidlig tverrfaglig innsats i Kragerø), 
hvor målsettingen er å støtte virksomhetslederne i arbeidet med å styrke kompetansen ift hvordan 
man i skolehverdag skal møte elevene slik at de kan føle seg trygge og oppleve mestring.  
Skolene saksbehandler varsel om at elever ikke har det trygt og godt på skolen, enten ved at de 
blir utsatt for mobbing/trakassering av medelever eller ansatte. Dette registreres ved hver skole og 
rektor har ansvar for undersøkelse og eventuelle tiltak (aktivitetsplan). Kommunalsjefen orienteres i 
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spesielle saker. Bakgrunnstall samles etter hvert skoleår, sammenfattes og legges fram for 
kommunalsjefen. (se rapport under) 
 
Rapport fra skoleledere- § 13.10 jf kap 9A Elevenes skolemiljø  
 

9A-4 aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø 
9A-5 Skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider på skolen krenker en elev 

 

Varsel fra Antall 
17/18 

Antall 
18/19 

Elevene 9 15 

Foresatte 37 26 

Ansatte 48 18 

total 94 59 

2017/2018: 94 varsel ble mottatt i løpet av skoleåret, 81 omhandler 9A-4 og 13 omhandler 9A-5. 
2018/2019: 59 varsel ble mottatt i løpet av skoleåret, 55 omhandlet 9A-4 og 4 omhandlet 9A-5. 
Totalt en stor nedgang. Men flere elever har selv meldt, foresatte en nedgang, og fra ansatte den 
største nedgangen.  
 

Undersøkelser Antall 
17/18 

Antall  
18/19 

9A-4 54 56 

9A-5 13 4 

total 67 60 

2017/2018: 67 undersøkelser ble gjennomført, hvorav alle varslene i 9A-5 
2018/2019: 60 undersøkelser ble gjennomført, hvorav alle varslene i 9A-5. En nedgang fra året før, 
men stabilt ift 9A-4. 
 

Aktivitetsplaner Antall 
17/18 

Antall 
18/19 

9A-4 36 49 

9A-5 9 1 

total 45 50 

2017/2018: 45 aktivitetsplaner ble laget 
2018/2019: 50 aktivitetsplaner ble laget. En økning i 9A-4 og en nedgang i 9A-5. 
 

Det ble sendt 2 klagesaker til Fylkesmannen i skoleåret 2018/2019 

 
 

Informasjon til elever, 
foresatte og ansatte 

17/18 18/19 

Elever, foresatte og ansatte 
har fått informasjon om § 9A 

5 5 

Ansatte kjenner til 
Opplæringsloven § 9A 

5 5 

Ansatte har tilstrekkelig 
kunnskap og opplæring ift § 
9A 

5 5 

kommentar: 5 = alle de kommunale skolene 
 
2017/2018: 
I en sammenslåing av skolens rapporter fra det første året med endring i lovverket kan man lese at 
det er stor variasjon ift hvem og hvor mange som varsler. Variasjon ift til skolestørrelse gir utslag, 
men det er nok også en ulik terskel for varsling, og ulik forståelse av hva som utløser varsling. Hvis 
en gruppe foresatte, elever eller lærere varsler i samme sak, gir dette for eksempel ekstra utslag i 
varsel, men gir færre undersøkelser og aktivitetsplaner. 
Alle ansatte ved skole, SFO, elever og foresatte, renholdere og driftsoperatører er informert om 
lovendringen. Ansatte kjenner til, og har fått tilstrekkelig kunnskap og opplæring 
Selv om man mangler reelle tall å sammenligne med tilbake i år, vet vi at det i skoleåret 16/17 ble 
fattet 17 enkeltvedtak som gjaldt elevenes rett til et godt psykososialt miljø.  
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Man kan konstatere at ift fokus på nytt lovverk og nye rutiner, brukes verktøyene som er utarbeidet 
ift å ivareta elvenes skolemiljø. Spørsmålet man kan stille seg er hvorvidt vi i foregående skoleår 
(16/17) har lagt «lista» for lavt, gitt den store økningen i saker. Det blir viktig for det videre arbeidet 
at det jobbes frem en felles forståelse for systemet som ivaretar elevenes skolemiljø. Hva legges i 
krenkelse og mobbing, og hvor går bla terskelen for å gripe inn, varsle og undersøke. 
 
2018/2019:  
I år gis det en mulighet for å sammenligne tallene. De viser en stor nedgang i antall varsel, men 
det er flere elever som melder. Antall undersøkelser er omtrent det samme selv om det er en stor 
nedgang av varsler. Antall aktivitetsplaner er også omtrent det samme som året før. Det kan tyde 
på at skolene gjør en vurdering for de iverksetter undersøkelse. 
 
Ressursbruk: 
Kontrollutvalget har bedt om en tilbakemelding på hvor mye ressurser skolene bruker på å 
saksbehandle en 9A sak. Det er gjort et overslag, og beregnet at ved en «enkel» 9A-4 sak brukes 
det 37,5 timer, med andre ord en arbeidsuke, fra varsel til godkjent aktivitetsplan, i tillegg kommer 
evaluering og evt utsjekk i etterkant på å det har skjedd ønsket endring. Det betyr at man i siste 
skoleår har brukt minimum 50 arbeidsuker i 9A saker. 
 
I økonomiplanen for 2019-2022 er det beskrevet måltall og resultater: 

Måleindikatorer mobbing Resultat 
2017 

Måltall 
2018 

Resultat  
2018 

Måltall 
2019 

Måltall 
2022 

Mobbing på skolen, målt i 
elevundersøkelsen UDIR 

7tr=5,6 
10tr=5,8 

7tr-6,0 
10tr-4,7 

7tr=x 
10tr=7 

7tr-5,0 
10tr-5,0 

7tr-4,0 
10tr-4,0 

Andel elever som opplever mobbing på skolen. Tabellen viser andelen elever som svarer at de blir 
mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger 
i måneden eller oftere (prosent) 
 
Kommentar: 
Det er en nedgang i mobbingen på 7 trinn, men en økning på 10 trinn. 
Sitat fra «Tilstandsrapport for grunnskolen i Kragerø 2019»: Skoleeiers egenvurdering-Skolene har 
fortsatt med å jobbe aktivt med temaet mobbing og krenkelser. Det har også i 2018 vært brukt mye 
tid til kompetanseheving av ansatte i forhold til innhold og rutiner i forbindelse med lovendringen i 
Opplæringsloven kapittel 9A. Kragerø skolene har nulltoleranse for mobbing, men likevel viser 
elevundersøkelsen at noen opplever å bli mobbet. 
Resultatene på 7. trinn vises ikke. Det er fordi det er så få som har svart at de blir mobbet og derfor 
er det en fare for at de kan identifiseres (en til fire elever). I 2017 var det 5,6% av elevene som 
opplevde at de ble mobbet. Dette betyr en nedgang i antallet elever på 7.trinn som opplever at de 
blir mobbet, fordi dersom det hadde vært over 4 som hadde svart at de blir mobbet, så ville det 
fremkommet i statistikken. 
Resultatene på 10. trinn er lik det nasjonale nivået. I Kragerøskolene er det 7% som svarer at de 
opplever å bli mobbet. Det er en økning fra 5,8% i 2017. En slik økning tas alvorlig og blir analysert 
ute på den enkelte skole. Deretter iverksettes tiltak som skal føre til forbedring. 
Kragerøskolene vil også videre satse mye på at elevene skal oppleve et trygt og godt skolemiljø.  
 
 

Måleindikatorer trivsel Resultat 
2017 

Måltall 
2018 

Resultat  
2018 

Måltall 
2019 

Måltall 
2022 

Trivsel på skolen , målt i 
elevundersøkelsen UDIR 

7tr=4,4 
10tr=4,1 

7 tr-5,0 
10tr-5,0 

7tr=4,5 
10tr=4,1 

7tr-5,0 
10tr-5,0 

7tr-5,0 
10tr-5.0 

(x) 5 trives svært godt- 4 trives godt- 3 trives litt-  2 trives ikke noe særlig- 1 trives ikke i det hele 
tatt 
 
Kommentar: 
7 trinnet -ligger på samme nivå med flere av kommunene i 2018, på delt andreplass i Telemark, 
etter Siljan med 4,9. Stabilt over flere år. 
10 trinnet – ligger på 4 plass med flere av kommunene i 2018, med Notodden øverst med 4,3. 
Trivselen på 10 trinnet er noe lavere enn på 7 trinnet.  
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Sammenstilling av elevundersøkelsen ift mobbing/trivsel og varsling av 9A saker 
Det er en stor nedgang i antall 9A varsler, som kan indikere at flere elever opplever at de har et 
trygt og godt skolemiljø, noen som støttes av elevundersøkelsen ift mobbing/trivsel. 
 

 
Vold/trassering av ansatte, som utføres av elever eller kollegaer 
Sitat fra orientering til administrasjonsutvalget 11.juni 2019: «I løpet av 2018 har vel 180 ansatte 
blitt kurset i forebygging og håndtering av trusler og vold, mens ledere har fått opplæring i hvordan 
de skal følge opp prosedyren og sikre videre oppfølging av ansatte ute i den enkelte avdeling. 
Opplæringen fortsetter i 2019, primært innenfor skole.» Kompetanseheving av ansatte i forhold til 
forebygging og oppfølging av vold og tusler er viktig. 
 
Det ligger også en overordna prosedyre i QM+ for forebygging og håndteringa av trusler og vold. 
 
Utfordringen med å melde avvik i QM+, er at man har en individuell terskel for hva man skal eller 
bør tåle, og man i liten grad har diskutert dette i ledergruppa eller i virksomhetene. En 5-åring som 
sparker enn voksen i barnehagen blir kanskje ikke registret, men blir det noen måneder senere i 
skolen/SFO. En annen utfordring er at det i mindre grad registreres vold og trusler som påvirker de 
ansatte psykisk. I tillegg er det mange som er usikre på om de skal registrere i både HMS og 
skademelding, og når man skal fylle ut skademelding og sende NAV og eller forsikringsselskap. 
Og skal man anmelde vold og trusler fra barn ovenfor voksne, til politiet?   
 
Registrering vold og trusler for ansatte i QM+ (Under rapporter, HMS meldinger, utfyllende 
sjekkliste vold og trusler) viser: 
 

 1/8-16 til 31/7-17 1/8-17-31/7-18 1/8-18-31/7-19 

Kragerøskolene 42 140 106 

 
Kommentar: I sak til administrasjonsutvalget står det: «Antall ansatte som melder fra om vold og 
trusler har økt betraktelig de siste årene. Mens fenomenet tradisjonelt har vært særlig 
framtredende innenfor helse- og omsorgssektoren, ser vi det nå også i stor grad innenfor 
grunnskolen». «Vi ser videre at ansatte innenfor omsorgsfeltet oftere meldere disse sakene under 
kategorien Psykososialt arbeidsmiljø, mens skole i større grad benytter rapporteringskategorien 
Vold og trusler».  
 
2017/2018: 
Rapporteringen er synkronisert med skoleåret og rapporteringsperioden for kap 9A. 
I skoleåret 17/18 ble det rapportert inn hundre flere vold og trussel meldinger ved Kragerøskolene, 
enn foregående skoleår. Noen av skolene har hatt fokus på å melde vold og trusler i QM+, som 
gjenspeiles i tallene fra hvilken skole som har meldt. 

eleven 

mobbing 

trivsel 9A 
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Det som ikke kommer fram, er hvem som utøver vold og trusler. Er det de samme elevene som 
gjentar vold og trusler, kjønn, alder, eller er det elever med kjent utfordrende atferd, elver med 
diagnoser og særskilte behov, eller helt tilfeldig? 
 
2018/2019: 
I rapporteringene framkommer det en stor nedgang i antall vold og trusler det siste skoleåret 
sammenlignet med året før. Fortsatt er tallet etter forholdene høyt.  Det 190 skoledager i et 
skoleår. Dvs at annenhver skoledag blir en ansatt utsatt for vold eller trusler i en av 
Kragerøskolene. 
 
 
Tiltak for å få et bedre datagrunnlag for resultater av mobbing/voksenmobbing 
Mobbe- og trivselstallene omhandler elevene og deres skolemiljø, men tallene ift vold og trusler 
omhandler de ansattes arbeidsmiljø. 
 
Ut ifra overstående tekst kan man lese at det foreligger gode systemer for å hente ut datagrunnlag. 
Elevundersøkelsen gjøres årlig, 9A rapporteres årlig sammen med vold og trusler mot ansatte, 
men tallene kan være litt andre enn den generelle kommunale rapporteringen, da det er mest 
hensiktsmessig i rapportere for et «skoleår». 

 
Rådmannens vurdering 
 
Sammenstilling av elevundersøkelsen ift mobbing/trivsel/9A og vold/trusler mot ansatte 
Mobbetallene i elevundersøkelsen viser at Kragerøskolene totalt sett har en nedgang, men en 
oppgang på 10 trinn. 
Når det gjelder trivsel, er tallene stabil, og viser at elevene trives i Kragerøskolene, hvor de yngste 
trives litt mer enn de eldste. 
Tallene fra rapporteringene av 9A-4 og 9a-5 saker samsvarer med elevundersøkelsen og HMS 
meldinger fra de ansatte ift vold og trusler. Elevene mobbes mindre, og de ansatte blir utsatt for 
mindre vold og trusler. 
 
Veien videre 
Skoleeier, skoleleder, ansatte, foresatte, elever og samarbeidspartnere må fortsette det gode 
arbeidet som gjøres. Rådmannen konstaterer at det er en tydelig rød tråd i kommunes mål og 
plandokumenter. 

 Kommunalsjefen legger hver høst frem en rapport for HOP, fra siste skoleår om status og 

tiltak ift mobbing/trivsel i skolen og vold og trusler av ansatte. 

 Det er viktig at kompetansehevingen fortsetter slik at ansatte ved skoler og SFO får økt 

kompetanse i forebygging og håndtering av vold og trusler.  

 Plan for Trygt og godt skolemiljø implementeres ved skolene/SFO  

 Oppfølgings og Los funksjon, ved begge ungdomskolene.  

 Utviklingsarbeid i TIK (tidlig tverrfaglig innsats i Kragerø) 

 
 
Næringsmessige konsekvenser -Ingen 
 
Miljøkonsekvenser -Ingen 

 
Økonomikonsekvenser -Ingen 

 
Andre konsekvenser -Ingen 

 
Konklusjon 
 
Saken gir en grundig gjennomgang av tallene bak mobbing/trivsel i skolen, og vold og trusler av 
ansatte. Tallene er knyttet til «skoleåret», og gir et sammenligningsgrunnlag med skoleåret før. 
Det gis kommentarer/analyse av situasjonen i Kragerø kommune, og viser til pågående- og 
planlagte tiltak. 
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Oppfølging av selskapskontroll Kragerø Fjordbåtselskap IKS - 

Kragerø 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar vedtatte retningslinjer for innkjøp etter reglene om offentlige anskaffelser i Kragerø 

Fjordbåtselskap IKS til orientering, og lukker med dette saken. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Som et ledd i vedtatt Plan for selskapskontroll 2016-2019, har kontrollutvalget gjennomført 

selskapskontroll i Kragerø Fjordbåtselskap IKS. Rapporten ble behandlet i kontrollutvalget i møtet 

29.10.2018 sak 29/18. Kontrollutvalget tok rapporten til orientering og oversendte den til kommunestyret 

med følgende innstilling til vedtak, som ble enstemmig vedtatt i kommunestyret 17.1.2019 sak 2/19:  

 

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

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

 

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

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

reglene,  

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

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

og 

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

og sikrer involvering av de ansatte. 

 

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

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

om hvordan vedtaket er fulgt opp. 

 

 

Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 6.5.2019 sak 15/19 Oppfølging av selskapskontroll Kragerø 

Fjordbåtselskap IKS – Kragerø. Styreleder Lars Stärk redegjorde for selskapets oppfølging av 

anbefalinger og vedtak vedr. selskapskontrollen, og svarte på spørsmål. Kontrollutvalget gjorde følgende 

vedtak i saken: 



38/19 Oppfølging av selskapskontroll Kragerø Fjordbåtselskap IKS - Kragerø - 17/13334-44 Oppfølging av selskapskontroll Kragerø Fjordbåtselskap IKS - Kragerø : Oppfølging av selskapskontroll Kragerø Fjordbåtselskap IKS - Kragerø

 

  
2 

Kragerø kontrollutvalg finner de tiltakene som er gjennomført for å følge opp anbefalingene i rapporten 

og kommunestyrets vedtak tilfredsstillende og tar redegjørelsen til orientering. 

 

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

når disse er vedtatt av styret. 

 

Saksopplysninger: 
Styret i Kragerø Fjordbåtselskap IKS vedtok vedlagte retningslinjer for anskaffelser i selskapet i sitt 

styremøte 18.6.2019, og oversendte dem så til sekretariatet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Så vidt sekretariatet kan se, har Kragerø Fjordbåtselskap IKS nå svart ut på alle anbefalingene og vedtaket 

i selskapskontrollen. Sekretariatet anbefaler at de nye retningslinjene tas til orientering, og at 

kontrollutvalget med det avslutter oppfølgingen av selskapskontrollen i Kragerø Fjordbåtselskap IKS 

gjennomført i 2018. 

 

Vedlegg:  

Oppfølging selskapskontroll Kragerø Fjordbåtselskap IKS 
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Budsjett for kontrollarbeidet 2020 Kragerø 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 

 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2020 kontroll, tilsyn og revisjon i Kragerø kommune med 

en ramme på kr 1 746 000. 

 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Forskrift om kontrollutvalg og revisjon gjeldende fra konstituering av nytt kommunestyre høsten 2019 § 2 

sier følgende om kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet: 

 

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen eller 

fylkeskommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 tredje 

ledd til kommunestyret eller fylkestinget. 

 

Av kommuneloven § 14-3 tredje ledd fremgår følgende: 

Formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og 

årsberetning. […] 

 

Kontrollutvalget fremmer med dette en sak til kommunestyret (via formannskapet) om budsjett for 

kontrollarbeidet for 2020 i Kragerø kommune. 

 

Saksopplysninger: 
Sekretariatet har utarbeidet et forslag til budsjett for kontrollarbeidet i Kragerø kommune for 2020. 

Kontrollutvalgets budsjett omfatter kostnadene knyttet til selve driften av utvalget, og i tillegg kostnadene 

til sekretariattjenester for kontrollutvalget og kommunens kjøp av revisjonstjenester. Budsjettet er 

hovedsakelig basert på kommunens reglement for godtgjørelse av folkevalgte, tidligere budsjettall som 

kontrollutvalget har spilt inn, og anslag fra de interkommunale selskapene som utfører arbeid på oppdrag 

fra kontrollutvalget. 

 

Det å sørge for god kontroll med driften i kommunen er høyaktuelt. Kontrollutvalget er kommunestyrets 

eget verktøy for gjennomføring av egenkontroll i virksomheten. Kommunestyret har ansvar for å sørge 
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for at det blir bevilget tilstrekkelige ressurser til dette. Sekretariatet ønsker gjennom budsjettsaken også å 

synliggjøre kostnadene innen kontrollarbeidet eksplisitt. 

 

Møtegodtgjørelse mv. avhenger både av aktiviteten i utvalget og hvilket godtgjøringsnivå kommunen 

ligger på. Budsjettet følger gjeldende reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Kragerø kommune. (Fast 

godtgjørelse for leder er 7,5 % av ordførers lønn, de fire medlemmene får 0,15 % av ordførers lønn pr. 

møte.) Kommunestyret har ennå ikke har behandlet reglement for godtgjørelse av folkevalgte for 

perioden 2019-2023. Sekretariatet vil oversende nye tall dersom kommunestyrets vedtak endrer 

godtgjørelsene med virkning for kontrollutvalget. Det er i tråd med gjeldende avtale mellom Kragerø 

kommune og Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS tatt høyde for 6 kontrollutvalgsmøter i 

året og 5 medlemmer i kontrollutvalget. Sammensetningen av nytt kontrollutvalg kan komme til å påvirke 

ev. utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og frikjøp. I budsjettet for 2020 ligger det inne samlet kr 18 000 til 

dette. 

 

Servering er enkel møtemat og en middag ute pr. år. Budsjettet er justert litt opp på grunn av prisvekst. 

 

Kontorutgifter består av medlemmenes abonnement på tidsskriftet Kommunerevisoren og medlemskap i 

Forum for Kontroll og Tilsyn. Budsjettet er justert litt opp pga. prisvekst. 

 

Kurs/opplæring og oppdatering av utvalgets medlemmer er vesentlig for kvaliteten på kontrollutvalgets 

arbeid, og det forventes at det settes av tilstrekkelige ressurser til dette. I tillegg er det av stor verdi å få 

god kontakt og erfaringsutveksling med kontrollutvalgsmedlemmer i andre kommuner. Sekretariatet 

anbefaler NKRF’s kontrollutvalgskonferanse i januar 2020 (Norges Kommunerevisorforbund) og/eller 

FKT’s fagkonferanse i juni 2020 (Forum for kontroll og tilsyn), samt vår- og høstkonferanser regionalt i 

regi av sekretariatet. Posten for opplæring tar anslagsvis høyde for at alle medlemmer kan delta på én 

sentral konferanse eller andre tilsvarende opplæringstiltak, samt vår- og høstkonferansen til Temark. Det 

er en fordel for læringsutbyttet at minst to personer deltar på samme opplæringstiltak eller konferanse. 

 

Til disp. for kontrollutvalget omfatter andre tjenester/undersøkelser kontrollutvalget måtte ha behov for i 

sitt kontrollarbeid utover tjenester definert inn i totalleveransen fra sekretariat og revisjon. Det er viktig at 

det bevilges nok ressurser til å gjennomføre de påkrevde undersøkelsene kontrollutvalget finner 

nødvendig. Posten er satt ned pga. at det tidligere lå budsjett for selskapskontroller inne her. Dette er nå 

inkludert i tilskuddet til revisjonsselskapet. 

 

Kragerø kommune har valgt å delta i to interkommunale selskaper for å løse egenkontrolloppgavene. 

Dette er Vestfold og Telemark revisjon IKS for revisjonsoppgaver og Agder og Telemark 

kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) for sekretariatsoppgaver. For begge disse selskapene gjelder at 

det er representantskapet som vedtar det endelige budsjettet og fordelingen av dette på 

medlemskommunene. Budsjettsummen for både sekretariat og revisjonstjenester er anslaget som er 

oppgitt av selskapene under forutsetning om godkjenning i styret og representantskapet senere i høst, og 

for Temark er anslaget gitt under forutsetning av vedtak om inntreden av nye kommuner. 

 

Budsjettet kan spesifiseres som følger: 

 

  Regnskap Budsjett Bud.forslag 

  2018 2019 2020 

KONTROLLUTVALGET       

Møtegodtgjørelse mv. 111 356 127 000 131 000 

Servering 6 311 5 000 10 000 

Kontorutgifter 6 125 10 000 12 000 

Kurs/opplæring 34 114 60 000 60 000 

Til disp. for kontrollutvalget 120 000 200 000 100 000 

Sum KU 277 906 402 000 313 000 
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Sekretariat 221 000 229 000 253 000 

Tilskudd revisjonsselskap 1 215 652 1 247 000 1 180 000 

SUM KONTROLLVIRKSOMHET 1 714 558 1 878 000 1 746 000 

 

 

Det er kontrollutvalget som innstiller på budsjett (på rammenivå) for kontrollarbeidet i kommunen til 

kommunestyret. Innstillingen skal derfor gå direkte til kommunestyret via formannskapet, dvs. den skal 

legges ved når budsjettet oversendes fra rådmannen til formannskapet og fra formannskapet til 

kommunestyret. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet minner igjen om at det knytter seg usikkerhet til tallene for sekretariat- og revisjonstjenester, 

da vi må ta forbehold om representantskapenes vedtak vedr. overføringer til sekretariatene. Ev. endringer 

vil bli oversendt kommunen fra selskapene. 

 

Kommunestyret skal bare vedta den totale rammen for kontroll, tilsyn og revisjon. Etter sekretariatets 

vurdering vil det være nødvendig med en ramme på kr 1 746 000 for kontrollarbeid for Kragerø 

kommune for 2020. 
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Rapport fra selskapskontroll med forvaltningsrevisjon Kragerø 

Energi AS 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget oversender rapporten Kragerø Energi – Eierstyring, samfunnsansvar og utbytte, til 

kommunestyret med følgende innstilling til vedtak: 

 

Kommunestyret tar rapporten Kragerø Energi – Eierstyring, samfunnsansvar og utbytte til orientering. 

 

Kommunestyret ber om at det blir fremmet sak til kommunestyret for å vurdere: 

- å endre vedtektene for Kragerø Energi Holding AS når det gjelder innkallingsfrist, valgkomité og 

varaordning 

- styresammensetningen i konsernet opp mot kommunens eierskapsprinsipp og KS anbefalinger for 

styresammensetning i konsern. 

 

Kommunestyret ber styret i Kragerø Energi Holding AS som eier av datterselskapene å sørge for: 

- at kjønnsrepresentasjonen i styret i Kragerø Installasjon AS blir lovlig 

- at styrene i de i de aktuelle datterselskapene fastsetter styreinstruks i samsvar med aksjeloven § 6-

23 

- at det blir nedfelt skriftlige rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i samsvar med kravene i 

arbeidsmiljøloven § 2A-3 

- at Kragerø Energi AS etablerer rutiner for anskaffelser i samsvar med gjeldende 

anskaffelsesregler. 

 

Kommunestyret ber ordfører og selskapet gi en kortfattet skriftlig og også muntlig tilbakemelding om 

gjennomførte tiltak og effekten av disse i kontrollutvalget senest i siste møte i første halvår 2020. 

 

 

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

Energi AS. Følgende hovedproblemstilling ble vedatt: 

 

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

forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring? 

 

Kragerø Energi Holding AS var omfattet av en overordnet eierskapskontroll gjennomført i 2017 – 

Rammer for eierstyring – opplæring, representasjon, avklaring og rapportering. Det var ønsket at 



40/19 Rapport fra selskapskontroll med forvaltningsrevisjon Kragerø Energi AS - 18/13348-13 Rapport fra selskapskontroll med forvaltningsrevisjon Kragerø Energi AS : Rapport fra selskapskontroll med forvaltningsrevisjon Kragerø Energi AS

 

  
2 

selskapskontrollen denne gangen også skulle innrettes mot datterselskapene der det var naturlig. 

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

Revisjonen skulle undersøke om avvikene fra 2016 var lukket. Kontrollutvalget ba også spesielt om at det 

ble sett på utbytteproblematikk. 

 

I sitt møte 28.5.2019 sak 30/19 Selskapskontroll Kragerø Energi AS – KS’ anbefalinger om eierstyring, 

selskapsledelse og kontroll, drøftet kontrollutvalget særlig KS’ anbefalinger omkring valg av 

styremedlemmer i datterselskaper av heleide aksjeselskaper med forvaltningsrevisor. Følgende vedtak ble 

fattet: 

 

Saken tas til orientering. Kontrollutvalget anmoder Telemark kommunerevisjon IKS om å ta med seg 

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

AS. 

 

Saksopplysninger: 
Avgrensninger 

Ut fra hovedproblemstillingen og signalene fra kontrollutvalget ble følgende avgrensning gjort: 

- Er selskapenes vedtekter i samsvar med relevante lovkrav, kommunens eierstyringsprinsipper og 

anbefalinger om god eierstyring? 

- Er innkalling og gjennomføring av generalforsamlinger og valg av styre i datterselskapene i 

samsvar med lovkrav, kommunens eierstyringsprinsipper og anbefalinger om god eierstyring? 

- Har konsernet tiltak for å ivareta samfunnsansvar i samsvar med kommunens vedtak og 

forutsetninger? 

- Er avvik etter NVE-tilsyn med nettvirksomheten lukket? 

- Er kommunens eierstyring i saker om utbytte i samsvar med aksjelov og kommunens eierstrategi 

for selskapet? 

 

Videre har revisjonen undersøkt om Kragerø Energi AS har tiltak for å ivareta samfunnsansvar i 

anskaffelser, nærmere avgrenset til miljø, lønns- og arbeidsvilkår og menneskerettigheter. De har ikke 

undersøkt om konsernet har tiltak for å ivareta andre sider ved anskaffelsene. De har ikke undersøkt om 

eventuelle transaksjoner mellom selskapene i konsernet er i samsvar med anskaffelsesreglene. 

 

Metode og kvalitetssikring 

Metode og tiltak for kvalitetssikring er beskrevet i vedlegg 2 til rapporten. 

 

Høring 

Rapporten er sendt på høring til selskapet og kommunen. Selskapet har avgitt høringsuttalelse, men dette 

har ikke endret innholdet i rapporten. 

 

Kort om revisjonens funn og vurderinger 

- Revisjonen finner at vedtektene inneholder minimumskravene etter aksjeloven, men at ikke alle 

er i samsvar med kommunens eierstyringsprinsipper. 

- Revisjonen finner at det er risiko for inhabilitet og rolleblanding på grunn av at mange personer 

går igjen i både styrer og generalforsamlinger i konsernet og datterselskapene. 

- Det fremgår ikke av vedtektene i konsernet at selskapene skal ha valgkomité, selv om de ifølge 

kommunens eierstyringsprinsipp skal ha dette. 

- I Kragerø Installasjon AS er ikke kjønnsrepresentasjon i styret i samsvar med gjeldende krav. 

- Styreinstruks synes å være formelt fastsatt bare av styret i morselskapet, ikke i datterselskapene. 

- Det er fastsatt etiske retningslinjer som dekker hele konsernet, med et innhold som er tilpasset 

konsernet og i samsvar med gjeldende anbefalinger. 

- Konsernet har ikke rutiner for varsling i samsvar med kravene i arbeidsmiljøloven. 

- Kragerø Energi AS har tiltak for å ivareta samfunnsansvar ved anskaffelser, gjennom deltakelse i 

innkjøpssamarbeid som må antas å ha slike tiltak. Revisjonen mener likevel at Kragerø Energi AS 

selv må etablere de rutiner som kreves etter gjeldende anskaffelsesregler. 
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Det var ikke utledet egne revisjonskriterier for samfunnsansvar, og revisjonen har derfor gitt en 

beskrivelse av tiltak innenfor området, og ingen direkte vurdering av tiltakene.  

 

Revisjonen har gjennomgått resultater av to tilsyn fra NVE de siste årene (tariffering og 

leveringssikkerhet). Begge tilsynene ga avvik, og alle avvikene er lukket. 

 

Forvaltningsrevisor vil presentere rapporten og svare på spørsmål i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet oppfatter rapporten å være i tråd med kontrollutvalgets bestilling. Kontrollutvalget skal 

oversende rapporten til kommunestyret for behandling med kontrollutvalgets innstilling til vedtak.  

 

Vedlegg:  

Rapport Kragerø Energi – selskapskontroll 

Prosjektplan Kragerø Energi AS 
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Sammendrag 
Bestilling og problemstillinger 
Selskapskontrollen er bestilt av kontrollutvalget i Kragerø kommune i sak 2/19. 

Kontrollutvalget har særlig framhevet spørsmålet om styresammensetning i konsern, 

jf. sak 30/19. Vi har undersøkt om konsernet Kragerø Energi styres i samsvar med 

Kragerø kommunes vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte 

normer for god eierstyring, avgrenset til følgende tema: 

 Selskapenes vedtekter 

 Generalforsamlinger, styrevalgprosesser og styresammensetning 

 Om konsernet har tiltak for å ivareta samfunnsansvar 

 Om avvik etter NVE-tilsyn er lukket 

 Om beslutninger om utbytte er i samsvar med aksjelov og eierstrategi 

 

Konklusjoner 
Konsernet Kragerø Energi styres til en viss grad i samsvar med Kragerø kommunes 

vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god 

eierstyring.  

 

Vi har følgende merknader: 

Vedtektene 
Morselskapets vedtekter er ikke i samsvar med kommunens eierstyringsprinsipper om 

innkallingsfrist på 6 uker.  

 

Ingen av vedtektene er i samsvar med kommunens eierstyringsprinsipper når det 

gjelder vara-ordning og valgkomite. 

Generalforsamlinger, valgprosess, styresammensetning og styreinstruks 
Formannskapet er generalforsamling for Kragerø Energi Holding AS. Mange av 

formannskapets medlemmer er også styremedlemmer eller varamedlemmer til styret i 

Kragerø Energi Holding AS. Disse medlemmene kan derfor ikke representerer 

kommunen i generalforsamlingen. På generalforsamlingen i 2017 deltok 

formannskapsmedlemmer som var inhabile fordi det også satt i selskapets styre.  

 

Kommunens eierstyringsprinsipp om at selskapene skal ha valgkomite, er ikke 

gjennomført i vedtektene i konsernet. Konsernet har heller ikke hatt ordning med 

valgkomite før det oppnevnt av generalforsamlingen i Kragerø Energi Holding AS i juni 

2018. Vi kan ikke se at valgkomiteen har avgitt innstilling til styrevalget i 2019.  
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Ifølge kommunens eierstyringsprinsipper skal varamedlemmer til 

styrer velges numerisk. Ingen av selskapene har bestemmelser om numerisk vara i 

vedtektene, men alle styrene har numerisk vara, bortsett fra for de ansattvalgte 

styremedlemmene.   

Styresammensetning 
Valg av styrer i datterselskapene er ikke gjort i samsvar med gjeldende krav og 

anbefalinger på alle punkter. Dette gjelder: 

 

 Kravet til kjønnsrepresentasjon er ikke oppfylt i styret for Kragerø Installasjon 

AS, der det er for mange kvinner som faste medlemmer i styret, og for mange 

menn som varamedlemmer til styret. 

 KS anbefaling om styresammensetning i konsernforhold er ikke fulgt i energi-

konsernet, i og med at alle styremedlemmene i datterselskapet også sitter i 

morselskapets styre. I tillegg har alle styrene samme styreleder. Med en slik 

organisering av eierskap og ledelse i konsernet svekkes tilsynsfunksjonene i 

konsernet. Det oppstår også en risiko for inhabilitet etter anskaffelsesreglene, 

dersom det forekommer kjøp/salg av varer eller tjenester mellom selskapene. 

Vi antar at det kan være aktuelt mellom Kragerø Energi Installasjon AS 

(markedsrettet) og Kragerø Energi AS (monopolvirksomhet). 

 

Styret i selskap med ansattevalgte medlemmer i styret må fastsette styreinstruks, jf. 

aksjeloven § 6-23. En felles styreinstruks er lagt til grunn som gjeldende for alle 

selskapene i konsernet, men den er ikke fastsatt av styrene i datterselskapene. Styret i 

datterselskap har et selvstendig ansvar for å fastsette slik instruks.  

Samfunnsansvar 
Konsernet har etablert noen tiltak for å ivareta samfunnsansvar i samsvar med 

kommunens vedtak og forutsetninger, men tiltakene er etter vår vurdering ikke 

dekkende på alle områder:  

 

 Konsernet har fastsatt etiske retningslinjer og har tiltak for oppfølging av 

retningslinjene.  

 

 Konsernet har ikke skriftlige rutiner for varsling av kritikkverdige forhold slik 

arbeidsmiljøloven § 2A-3 krever.  

 

 Konsernet har ikke etablert rutiner for å oppfylle kravene om samfunnsansvar i 

anskaffelsesreglene.  
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NVE-tilsyn  
Avvik etter NVE-tilsyn med nettvirksomheten er lukket 

Utbytte  
Generalforsamlingen har truffet vedtak om utbytte fra Kragerø Energi Holding AS, i 

samsvar med innstilling fra styret, jf. aksjeloven § 8-2.  

 

I 2018 ble det tatt ut litt mindre utbytte enn rammen i kommunens utbyttestrategi, 

mens det lå innenfor rammen i 2019.   

 

 

Anbefalinger 
 

Vi anbefaler Kragerø kommune  
 

 å vurdere endring av vedtektene for Kragerø Energi Holding AS når det gjelder 

innkallingsfrist, valgkomite og varaordning 

 å vurdere styresammensetningen i konsernet opp mot kommunens 

eierskapsprinsipp og KS anbefalinger for styresammensetning i konsern 

 

Vi anbefaler styret i Kragerø Energi Holding AS å sørge for 
 

 at kjønnsrepresentasjonen i styret i Kragerø Installasjon AS blir lovlig 

 at det blir nedfelt skriftlige rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i 

samsvar med kravene i arbeidsmiljøloven § 2A-3 

 

Vi anbefaler styrene i de aktuelle datterselskapene å sørge for  
 

 å fastsette styreinstruks i samsvar med aksjeloven § 6-23 

 at det blir nedfelt skriftlige rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i 

samsvar med kravene i arbeidsmiljøloven § 2A-3 

 at Kragerø Energi AS etablerer rutiner for anskaffelser i samsvar med gjeldende 

anskaffelsesregler 

 

 

Skien, 19. august 2019 

Telemark kommunerevisjon IKS  
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1 Innledning 
 

1.1 Kontrollutvalgets bestilling 
Selskapskontrollen er bestilt av kontrollutvalget i Kragerø kommune i sak 2/19, og 

gjennomført som forvaltningsrevisjon i selskap.  

 

Hjemmel for forvaltningsrevisjon i selskap og innsynsrett i selskap er gitt i 

kommuneloven § 77 nr. 5 og § 80, jamfør forskrift om kontrollutvalg kapittel 6 og 

forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner kapittel 3.  

 

1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier 
 

Rapporten handler om følgende hovedproblemstilling: 

 

I hvilken grad styres konsernet Kragerø Energi i samsvar med Kragerø 

kommunes vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte 

normer for god eierstyring? 

 

Avgrenset til følgende: 

 

 Er selskapenes vedtekter i samsvar med relevante lovkrav, kommunens 

eierstyringsprinsipper og anbefalinger om god eierstyring?  

 

 Er innkalling og gjennomføring av generalforsamlinger og valg av styre i 

datterselskapene i samsvar med lovkrav, kommunens eierstyringsprinsipper og 

anbefalinger om god eierstyring? 

 

 Har konsernet tiltak for å ivareta samfunnsansvar i samsvar med kommunens 

vedtak og forutsetninger?  

 

 Er avvik etter NVE-tilsyn med nettvirksomheten lukket? 

 

 Er kommunens eierstyring i saker om utbytte i samsvar med aksjelov og 

kommunens eierstrategi for selskapet? 
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Vi har gjort to mindre justeringer i forhold til prosjektplanen: Vi har med NVE-tilsyn 

også senere enn 2016. Eierstyringen omtaler vi i kapittel 3. I den siste 

problemstillingen har vi derfor bare sett på hvordan saker om utbytte er håndtert.  

 

Revisjonskriteriene1 er i hovedsak hentet fra aksjeloven, kommuneloven, Kragerø 

kommunes eierstyringsprinsipper og eierstrategi for Kragerø Energi Holding AS, samt 

relevante anbefalinger for god eierstyring.  

 

Kragerø kommunes eierskapsprinsipper omtaler ikke konsern/indirekte eierskap 

særskilt. Vi har lagt til grunn at man har ment at eierskapsprinsippene også skal være 

gjeldende for kommunens indirekte eierskap. 

 

Revisjonskriteriene framgår i tilknytning til hver underproblemstilling nedenfor. 

  

1.3 Avgrensing 
Vi har undersøkt om Kragerø Energi AS har tiltak for å ivareta samfunnsansvar i 

anskaffelser, nærmere avgrenset til miljø, lønns- og arbeidsvilkår og 

menneskerettigheter. Vi har ikke undersøkt om konsernet har tiltak for å ivareta andre 

sider ved anskaffelsesreglene. Vi har ikke undersøkt anskaffelsespraksis eller konkrete 

anskaffelser, og vi har heller ikke undersøkt om eventuelle transaksjoner mellom 

selskapene i konsernet er i samsvar med anskaffelsesreglene.  

 

1.4 Metode og kvalitetssikring 
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført av Kirsti Torbjørnson. Revisjonen startet med 

oppstartbrev til selskapene 13. februar 2019. Vi har innhentet informasjon og 

dokumentasjon fra selskapet, fra åpne kilder og fra kommunen. Det står om metode 

og tiltak for kvalitetssikring i vedlegg 2 til rapporten. 

 

1.5 Høring 
Rapporten er sendt på høring 27. juni 2019 til selskapet og kommunen. Vi har mottatt 

høringssvar fra selskapet, jf. vedlegg 1. Høringen har ikke medført endringer i 

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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2 Om konsernet Kragerø Energi Gruppen 
 

 

Kragerø Energi er organisert som et konsern, der morselskapet eier tre datterselskap. 

De tre datterselskapene driver virksomhet innen henholdsvis el-installasjon, salg og 

bygging av bredbåndsnett og bygging og drift av energinettet. I tillegg har konsernet en 

mindre eierandel i Fredrikstad Energi Marked AS, som forestår salg av elektrisk kraft. 

 

 
 

Administrerende direktør i Kragerø Energi Holding AS og i datterselskapene er Geir 

Elsebutangen.  

  

Kragerø Energi 
Holding AS

Kragerø Energi 
Installasjon AS

Kragerø 
bredbånd AS

Kragerø Energi 
AS
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Konsernet hadde følgende styremedlemmer før generalforsamlingene i 2019:  
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3 Vedtekter, generalforsamlinger og 
styrevalg 

 

Er selskapenes vedtekter i samsvar med relevante lovkrav, kommunens 

eierstyringsprinsipper og anbefalinger om god eierstyring?  

 

Er innkalling og gjennomføring av generalforsamlinger og valg av styre i 

datterselskapene i samsvar med lovkrav, kommunens eierstyringsprinsipper 

og anbefalinger om god eierstyring? 

 

3.1 Vedtektene  

3.1.1 Revisjonskriterier 

 Selskapenes vedtekter skal være i samsvar med minstekravene i aksjeloven.  

 Morselskapets vedtekter bør inneholde bestemmelser om forlenget frist for 

innkalling til generalforsamling. 

 Selskapenes vedtekter bør ha bestemmelser om valgkomite.  

 

Vedtektene for et aksjeselskap skal minimum angi selskapets foretaksnavn, selskapets 

virksomhet (formål), aksjekapitalens størrelse og aksjenes pålydende, jf. aksjeloven § 

2-2. Dersom selskapet ved ikke skal ha til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk 

utbytte, skal vedtektene inneholde bestemmelser om anvendelse av overskudd og av 

formuen ved oppløsning. 

 

KS anbefaler at eventuelle krav om forlenget innkallingsfrist til generalforsamling bør 

inntas i selskapets vedtekter, slik at slike frister blir bindende for selskapet, jf. KS 

anbefaling nr. 8. 

  

KS anbefaler videre at det bør vedtektsfestes at selskapet skal ha valgkomite ved valg 

av styrer til kommunalt eide selskaper. 

 

 

3.1.2 Fakta - vedtekter 
Vedtektene for alle selskapene i konsernet har lik oppbygning og tilnærmet likt 

innhold. Alle vedtektene angir selskapenes navn og forretningssted, formål 

(virksomhet), aksjekapitalens størrelse og aksjenes pålydende.  
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Det er fastsatt forlenget frist for innkalling til generalforsamling for alle selskapene, 

unntatt for Kragerø Energi AS, som har aksjelovens frist på en uke. Forlenget 

innkallingsfrist i de andre selskapene er 14 dager.  

 

Alle vedtektene har likelydende bestemmelser om at nærmere definerte, større saker 

skal behandles av generalforsamlingen.2 

 

Det framgår av vedtektene at morselskapet og Kragerø Energi AS skal ha ansattvalgte 

medlemmer og varamedlemmer i styret. Det er ikke tilsvarende krav i vedtektene for 

Kragerø Energi Installasjon AS og Kragerø Bredbånd AS. Antall styremedlemmer er ulikt 

angitt i alle vedtektene. Antall er angitt slik: 

  

 Kragerø Energi Holding AS:  5-7 medlemmer (+ 2 ansattvalgte)  

 Kragerø Energi AS:    5 medlemmer (herav 1 ansatt) 

 Kragerø Energi installasjon AS: 3-5 medlemmer 

 Kragerø Bredbånd AS:   3-7 medlemmer   

 

Generalforsamlingen skal velge styreleder for morselskapet og Kragerø Bredbånd AS. I 

Kragerø Energi Installasjon AS og Kragerø Energi AS er det styret selv som velger leder.   

 

Det framgår av kommunens eierstyringsprinsipper at selskapene skal ha numerisk vara 

for å sikre kontinuitet i styret. Videre framgår det av eierstyringsprinsippene at 

selskapene skal ha valgkomite. Ingen av vedtektene regulerer varaordning eller 

valgkomite. 

 

Vedtektene for to av selskapene har føringer om arbeidsmiljø. Ingen av vedtektene gir 

føringer om at selskapene skal ivareta samfunnsansvar på andre områder. 

 

3.1.3 Vurdering - vedtekter 
Vedtektene inneholder minimumskravene etter aksjeloven, og har flere likhetstrekk. 

Enkelte forskjeller har ingen åpenbar begrunnelse, for eksempel variasjoner i antallet 

styremedlemmer og hvem som velger styreleder.  

 

Vedtektene for morselskapet regulerer innkallingsfristen til generalforsamling til 14 

dager.  Det er ikke i samsvar med kommunens eierstyringsprinsipper, som sier at 

innkalling til generalforsamlinger skal sendes kommunen med 6 ukers frist. 

                                                        
2 Salg eller avvikling av større virksomhetsområder, låneopptak mer enn 10% av egenkapital, salg av fast 

eiendom verdt mer enn 5% av egenkapital, og enkeltinvesteringer større enn 20% av egenkapital. 
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Ingen av vedtektene er i samsvar med kommunens eierstyringsprinsipper når det 

gjelder varaordning og valgkomite. 

 

3.2 Generalforsamling 

3.2.1 Revisjonskriterium 
Selskapene i konsernet skal kalle inn til og gjennomføre generalforsamling i samsvar 

med aksjeloven og vedtektene. 

 

Generalforsamlingen skal gjennomføres i samsvar med aksjeloven §§ 5-8 til 5-16. Det 

innebærer at styret skal sende innkalling til generalforsamling minst en uke før møtet 

skal holdes, med mindre vedtektene setter lenger frist, jf. aksjeloven § 5-10 andre 

ledd. Innkallingen skal angi tid og sted for møtet, og skal vise hvilke saker som skal 

behandles. Forslag om å endre vedtektene skal gjengis i innkallingen. Det skal føres 

protokoll i samsvar med § 5-16. I protokollen skal generalforsamlingens beslutning 

inntas, og fortegnelse over de møtende etter § 5-13 skal framgå av protokollen eller 

som vedlegg. Protokollen skal signeres av møteleder og minst en som er valgt blant de 

tilstedeværende. 

 

Det framgår av kommunens eierskapsmelding at kommunestyret forventer at 

generalforsamlingsdokumenter oversendes til kommunen minst seks uker før 

generalforsamlingen, dersom disse skal behandles politisk. KS anbefaler at 

bestemmelser om innkallingsfrist bør tas inn i vedtektene, slik at det tas hensyn til 

kommunens behov for å ha tid til å behandle aktuelle saker (anbefaling nr. 8).  
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3.2.2 Fakta - generalforsamlinger 
 

Selskap Innkalling 

2017 

Møtedato 

2017 

Innkalling 

2018 

Møtedato 

2018 

Ekstraordinære? 

Kragerø Energi 

Holding AS 

22.05.19 13.06.17 22.05.18 12.06.18 Ja, 20173 

Kragerø Energi AS 26.04.17 10.05.17 08.05.18 22.05.18 Nei 

Kragerø Energi 

Installasjon AS 

26.04.17 10.05.17 08.05.18 22.05.18 Nei 

Kragerø Bredbånd AS 26.04.17 10.05.17 08.05.18 22.05.18 Ja, 20174 

 

Innkalling og protokoll 
Det er styret v/ styreleder som har kalt inn til alle generalforsamlingene. Alle 

generalforsamlingene er ifølge innkalling og protokoll avholdt enten i selskapets 

lokaler i Kragerø, eller i Kragerø rådhus (morselskapet). Innkallingene til ordinære 

generalforsamlinger angir de sakene som skal behandles i ordinær generalforsamling: 

godkjennelse av årsregnskapet og eventuell årsberetning, utdeling av utbytte og 

styrevalg. 

 

Det foreligger protokoller fra alle generalforsamlingene, og ifølge protokollen var det 

de sakene som stod i innkallingen som ble behandlet. Protokollene er signert av de 

som ble valgt til å signere.  

 

Det har vært to ekstraordinære generalforsamlinger i konsernet i 2017. For begge 

disse var det samsvar mellom innkalling og protokoll. 

 

Det forekommer enkelte trykkfeil i protokollene, f.eks. i protokollene fra 

generalforsamlingen for Kragerø Energi Holding AS 2017 og 2018 er Kragerø Energi 

Holding AS oppgitt som aksjonær, mens det skulle stått Kragerø kommune. I en 

innkalling til generalforsamling i et av datterselskapene er feil år angitt.  

 

Representasjon morselskapet 
Det er formannskapet som har fullmakt til å representere kommunen på 

generalforsamling for Kragerø Energi Holding AS, jf. kommunens delegasjonsreglement 

                                                        
3 Aksjekjøpsavtale med Fredrikstad Energi Marked AS og godkjenning av tilleggsutbytte, 

kapitalforhøyelse og aksjetegning. 
4 Godkjenning av etablering av AFIBER AS, innkalling 1.11.17, møte 15.11.17 
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§ 3 og eierstyringsprinsipper5. Det framgår av protokollene at formannskapet har 

representert kommunen på generalforsamling.  

 

Flere av styremedlemmene (faste og vara) i Kragerø Energi Holding AS sitter også i 

formannskapet (faste og vara), se oversikt i pkt. 2. Disse deltok ikke på 

generalforsamlingen i 2018, bortsett fra ett varamedlem til styret, som var møtende 

vara i formannskapet. I generalforsamlingen 2017 deltok flere 

formannskapsmedlemmer som var faste medlemmer eller varamedlemmer i 

selskapets styre.   

 
Representasjon datterselskapene 
Morselskapets styre er generalforsamling for datterselskap. Morselskapets styre kan gi 

fullmakt til at andre kan møte, f.eks. administrerende direktør. 

 

Styret i morselskapet har møtt i selskapenes generalforsamling for den perioden vi har 

undersøkt. Flertallet av de personene som har representert morselskapet i 

generalforsamlingene har styreverv i datterselskapene.  

 

3.2.3 Vurdering - generalforsamlinger 
Vi har ingen merknader til innkalling og protokoll fra generalforsamlingene. Innkalling 

til generalforsamling i Kragerø Energi Holding AS er sendt med 14 dagers frist, i 

samsvar med selskapets vedtekter. Dersom kommunen ønsker lenger innkallingsfrist, 

jf. eierstyringsprinsippene, bør selskapets vedtekter endres, se pkt. 3.1. 

 

Det har vært inhabilitet, og det er fortsatt risiko for inhabilitet ved kommunens 

representasjon i generalforsamlingen i Kragerø Energi Holding AS, i og med at så 

mange av formannskapets medlemmer er representert i selskapets styre.  

 

Risiko for rolleblanding gjør seg gjeldende også i datterselskapene. 

Generalforsamlingens tilsynsfunksjon blir svekket når de samme personene er 

representert både i styre og generalforsamling. Se mer i pkt. 3.3. 

 
 

                                                        
5 Delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyret i sak 53/16, sist endret i sak 2/18. 
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3.3 Valgprosess og styresammensetning 

3.3.1 Revisjonskriterier 

 Valgprosessen bør være i samsvar med lovkrav, eierstyringsprinsipper og 

gjeldende anbefalinger. 

 Styresammensetningen bør være i samsvar med kommunens 

eierstyringsprinsipper og gjeldende anbefalinger om sammensetning av styrer 

i konsernmodeller.  

 Styresammensetningen skal være i samsvar med lovkrav til 

kjønnsrepresentasjon. 

 

Generalforsamlingen velger styre, jf. aksjeloven § 6-3. Styrer i aksjeselskap velges for 2 

år, med mindre annet fremgår av vedtektene, jf. aksjeloven § 6-6. 

 

Det følger av Kragerø kommunes eierskapsprinsipp nr. 7 at det skal tilstrebes å benytte 

valgkomite som grunnlag for styreutnevnelser i selskapene. Styrets sammensetning 

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

egenart og formål. Styrets arbeid skal evalueres jevnlig. 

 

Både KS og NUES6 anbefaler også at man benytter valgkomite for å forberede valg av 

styre. Det anbefales at valgkomiteen har kunnskap om resultatene fra styrenes 

egenevaluering, og at valgkomiteen begrunner sine forslag. KS anbefaler (anbefaling 

nr. 9) at styret bør gjenspeile og representere selskapets behov, og bør ha forskjellig og 

supplerende kompetanse innen økonomi, organisasjon og om markedet som selskapet 

opererer i. Videre bør styret inneha faglig innsikt og ha en interesse for selskapets 

formål.  

 

KS omtaler styresammensetning i konsernmodeller i sin anbefaling nr. 13. Her framgår 

det at styremedlemmer i morselskap ikke bør sitte i styret til datterselskap, mens 

konserndirektøren kan være representert i datterselskapenes styrer. Anbefalingen er 

begrunnet med at man skal unngå rolleblanding i konsernforhold der styret i 

morselskap utgjør generalforsamlingen i datterselskap.  

 

                                                        
6 NUES er Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES). De utgir den norske anbefalingen om 

eierstyring og selskapsledelse beregnet på børsnoterte selskap. Den gjeldende anbefalingen ble gitt ut 

30. oktober 2014. NUES har åtte medlemmer: Den norske Revisorforening, Eierforum, Finans Norge, 

Norske Finansanalytikeres Forening, Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo Børs, 

Pensjonskasseforeningen og Verdipapirfondenes forening. 
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I aksjeselskap der kommunen direkte eller indirekte eier minst 2/3 av aksjene skal 

begge kjønn minimum være representert i samsvar med aksjeloven § 20-6, jf. koml § 

80 a.  

 

Begge kjønn skal være representert i forhold til antallet styremedlemmer, f.eks. slik:  

 hvis styret har tre medlemmer, skal hvert kjønn være representert men minst 

en,  

 hvis styret har fire eller fem medlemmer skal hvert kjønn være representert 

med minst to,  

 hvis styret har seks til åtte medlemmer, skal hvert kjønn være representert 

med minst tre.   

 

Ved beregning av kjønnsrepresentasjonen skal styremedlemmer, varamedlemmer og 

styremedlemmer som velges av de ansatte vurderes hver for seg. Reglene gjelder 

tilsvarende for varamedlemmer og ansattrepresentanter, og hver gruppe skal telles for 

seg.7  

 

3.3.2 Fakta – styrevalg og styresammensetning  

Valg og valgkomite 
Styret i Kragerø Energi Holding AS er valgt av generalforsamlingen. Det er ikke krav om 

valgkomite i selskapets vedtekter, men generalforsamlingen valgte tre personer til 

valgkomite i sak 08/2018. Vi har ikke informasjon om at det er gjennomført 

styreevaluering. Vi kan ikke se at valgkomiteen som ble oppnevnt av 

generalforsamlingen i 2018 har vært i funksjon ved styrevalg i Kragerø Energi Holding 

AS i 2019, jf. generalforsamlingssak 08/19. Sak om styrevalg er lagt fram for 

generalforsamlingen av styret, uten innstilling.  

 

Styret i Kragerø Energi Holding AS er generalforsamling for datterselskapene, og har 

valgt styrene i datterselskapene.  

 

Ingen av datterselskapene har valgkomite. Vi har ikke mottatt informasjon om at det er 

gjennomført styreevalueringer i datterselskapene. Alle styrevalgsakene er lagt fram for 

generalforsamlingene av styret, uten innstilling.  

Styresammensetning og vara 
Styret i morselskapet har syv medlemmer, uten de ansattvalgte. Alle 

styremedlemmene, unntatt de ansattvalgte, er medlemmer i kommunestyret, bortsett 

                                                        
7 Se Ot.prp. nr. 97 (2002-2003) kap. 10 pkt. 10.1 s. 57 
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fra ett styremedlem som er varamedlem til kommunestyret.  To av styremedlemmene 

i morselskapet er også medlem i formannskapet, og tre er vara i formannskapet.  

 

Fem av syv styremedlemmer i morselskapet8 har styreverv i datterselskapene. Av 22 

styreposisjoner (medlemmer og varamedlemmer) i datterselskapenes styrer, er det 

bare én posisjon som ikke er besatt av noen som er medlem eller varamedlem til styret 

i morselskapet.  

 

Det er samme styreleder i alle selskapene i konsernet.  

 

Alle selskapene har numerisk vara, bortsett fra ansattrepresentantene, som har 

personlig vara. 

Kjønnsrepresentasjon 
Vi har ikke undersøkt valg og representasjon av ansattvalgte styremedlemmer.   

 

Selskap Størrelse på styret 

iflg. vedtekter 

(uten ansattrep) 

Kjønnsrepresentasjon i 

styret (uten ansattrep) 

Kjønnsrepresentasjon 

vara (uten ansattrep) 

Kragerø Energi 

Holding AS 

5-7 Menn (3) 

Kvinner (4) 

Menn (4) 

Kvinner (3) 

 

Kragerø Energi AS 4 Menn (2) 

Kvinner (2) 

Menn (2) 

Kvinner (2) 

Kragerø Energi 

Installasjon AS 

3-5 Menn (1) 

Kvinner (3) 

Menn (3) 

Kvinner (1) 

Kragerø Bredbånd 

AS 

3-7 Menn (1) 

Kvinner (2) 

Menn (2) 

Kvinner (1) 

 

 

3.3.3 Vurdering – styrevalg og styresammensetning 

Valg og valgkomite 
Ifølge kommunens eierstyringsprinsipp skal selskapene ha valgkomite, og 

valgkomiteens begrunnede innstilling skal baseres på eiermeldingens premisser for 

valg av styremedlemmer og selskapets behov. Det framgår ikke av vedtektene i 

konsernet at selskapene skal ha valgkomite. Konsernet har heller ikke hatt ordning 

med valgkomite før valgkomite ble oppnevnt av generalforsamlingen i Kragerø Energi 

                                                        
8 Utenom de ansattvalgte representantene. 
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Holding AS i 2018. Vi legger til grunn at det har vært generalforsamlingens mening at 

valgkomiteen skal innstille til styrevalg i 2019. Vi kan ikke se at styrevalget i 2019 er 

gjennomført i samsvar med dette vedtaket. 

Styresammensetning og vara 
Det framgår av kommunens eierstyringsprinsipper at varamedlemmer til 

styrer skal velges numerisk, for å sikre kontinuitet og kompetanse i styret. Dette er i 

samsvar med anbefalinger fra KS. Ingen av selskapene har bestemmelser om numerisk 

vara i vedtektene, men alle styrene har numerisk vara, bortsett fra for de ansattvalgte 

styremedlemmene.   

 

I KS anbefalinger om eierstyring og selskapsledelse i kommunale selskap og i Kragerø 

kommunes eierstyringsprinsipper, slås det fast at styremedlemmer i morselskapet ikke 

bør sitte i styret i datterselskap. Dette prinsippet er ikke fulgt i energi-konsernet, der 

alle styremedlemmene i datterselskapet også sitter i morselskapets styre. I tillegg har 

alle styrene samme styreleder. Med en slik organisering av eierskap og ledelse i 

konsernet, svekkes tilsynsfunksjonene, og det oppstår risiko for inhabilitet både etter 

forvaltningsloven og etter anskaffelsesreglene, dersom det forekommer kjøp/salg av 

varer eller tjenester mellom selskapene. 

Kjønnsrepresentasjon 
Kjønnsrepresentasjonen i selskapene er i samsvar med gjeldende krav, bortsett fra i 

Kragerø Energi Installasjon AS, der det er for mange kvinner blant de faste 

medlemmene, og for mange menn blant varamedlemmene.   

 

3.4 Styreinstruks 

3.4.1 Revisjonskriterium 
I selskap med ansattvalgte styremedlemmer skal styret fastsette styreinstruks. 

 

I selskap med ansattvalgte styremedlemmer, skal styret fastsette en styreinstruks, jf. 

aksjeloven § 6-23. Styreinstruksen skal blant annet inneholde regler om hvilke saker 

som skal styrebehandles og daglig leders arbeidsoppgaver og plikter overfor styret. 

Instruksen skal også inneholde regler for innkalling og møtebehandling.  
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3.4.2 Fakta - styreinstruks 
Alle datterselskapene unntatt Kragerø Bredbånd AS har ansattvalgte 

styremedlemmer.9  

 

Det foreligger en styreinstruks for «Kragerø Energi AS». Den ble fastsatt i 2008 og 

oppdatert i 2013. Administrerende direktør opplyser at instruksen ble fastsatt før 

selskapet ble et konsern, at den refererer til konsernstyret Kragerø Energi Holding AS 

med Kragerø kommune som eier, og at den skal gjelde alle datterselskapene. Vi har 

ikke informasjon om at styrene i datterselskapene formelt har fastsatt styreinstruksen 

for sitt selskap, jf. aksjeloven § 6-23.  

 

Styreinstruksen har følgende innholdspunkter:  

 styrets oppgaver 

 daglig leder og styret 

 administrerende direktørs arbeidsoppgaver og plikter overfor styret 

 innkalling og saksbehandling 

 stemmeregler 

 protokoll 

 taushetsplikt 

 endring av styreinstruksen 

 

3.4.3 Vurdering - styreinstruks 
Hvert datterselskap i et konsern er en selvstendig juridisk enhet, og styret i hvert av 

datterselskapene skal fastsette en styreinstruks, dersom selskapet har ansattvalgte 

styremedlemmer jf. aksjeloven § 6-23. Det er lagt til grunn i juridisk teori10 at 

generalforsamlingen (for datterselskapene er det styret i morsselskapet som er 

generalforsamling), til tross for sin generelt overordnede stilling, ikke kan fastsette 

styreinstruksen. På den annen side kan generalforsamlingen med utgangspunkt i 

vanlige regler gi styret instruks om hva som skal stå i styreinstruksen, jf. aksjeloven § 5-

1 første ledd.  

 

Den styreinstruksen som foreligger har de innholdspunktene som kreves etter 

aksjeloven, men etter det vi kjenner til er den formelt fastsatt bare av styret i 

                                                        
9 Vi har ikke undersøkt grunnlaget for ansattvalgte styremedlemmer. Dette er regulert i aksjeloven § 6-4 

og § 6-5, og er knyttet opp mot antall ansatte. Det er særskilt regulert i vedtektene for Kragerø Energi 

Holding AS og Kragerø Energi AS at de to selskapene skal ha ansattvalgte styremedlemmer. 

10 Gyldendal Rettsdata, Lovkommentar til aksjeloven v/ Tore Bråthen 
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morselskapet (generalforsamlingen for datterselskapene). I henhold til aksjeloven § 6-

23 må den også fastsettes av styrene i de aktuelle datterselskapene.   

 

Styreinstruksen ble sist oppdatert i 2013. Det kan være hensiktsmessig at styret jevnlig 

gjennomgår og vurderer styreinstruksen.  
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4 Samfunnsansvar 
 

 

Ivaretar konsernet samfunnsansvar i samsvar med kommunens vedtak og 

forutsetninger? 

 

Denne problemstillingen har vi avgrenset til å gjelde konsernets tiltak for å ivareta 

etikk og varsling, og for å ivareta samfunnsansvar ved anskaffelser. 

4.1 Etiske retningslinjer 

4.1.1 Revisjonskriterium 

 Konsernet skal ha etiske retningslinjer og bør ha tiltak for oppfølging av 

retningslinjene. 

 

KS anbefaler eier å påse at selskapsstyrene utarbeider og jevnlig reviderer etiske 

retningslinjer for selskapsdriften. I Kragerø kommunes eierstyringsprinsipper står det 

at kommunens etiske retningslinjer skal ligge til grunn for den virksomhet som utøves i 

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

selskapets virksomhet. Kommunestyret i Kragerø har anmodet kommunalt eide 

selskaper om at de innfører tilsvarende etiske retningslinjer som kommunen selv har. 

 

På oppdrag fra KS er det utarbeidet råd for etikkarbeidet i kommunale selskap. Det er 

blant annet gitt råd om at selskapet bør ha definert sine verdier og ha etiske 

retningslinjer, og at styret bør ha fokus på å avdekke og forhindre uetisk atferd og 

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

Retningslinjene bør beskrive reaksjoner ved brudd og selskapet bør undersøke om 

retningslinjene etterleves.  

 

4.1.2 Fakta – etiske retningslinjer 
Kragerø Energi Holding AS med datterselskap har fastsatt egne etiske retningslinjer. 

Administrerende direktør opplyser at konsernets retningslinjer følger de etiske 

retningslinjene som Kragerø kommune har vedtatt. Konsernets retningslinjer ble 

utarbeidet i 2013, og er godkjent av administrerende direktør.11 Det framgår av 

dokumentet at retningslinjene gjelder for alle selskapene som er i konsernet i dag. 

Retningslinjene er ikke oppdatert etter salget av Kragerø Kraft AS.  

                                                        
11 Administrerende direktør for morselskapet er også administrerende direktør for alle selskapene i 

konsernet. 
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De etiske retningslinjene regulerer adgang til bierverv, gaver og andre fordeler, 

forholdet til leverandører og kunder, bruk av selskapets utstyr, menneskeverd og 

holdninger og sanksjoner ved brudd. Det framgår av retningslinjene at styret og 

ledelsen har et særlig ansvar for å sikre et vedvarende fokus på etikk og etiske 

utfordringer.  

 

Dokumentet inneholder en slipp for datert signatur, og administrerende direktør 

opplyser at styremedlemmer, ansatte og innleide signerer på Etiske Retningslinjer 

etter at disse er lest ved engasjementets oppstart. 

 

To av datterselskapene er medlemmer i innkjøpssamarbeid som også har veiledninger 

og føringer knyttet til etikk: Regler for god etisk atferd (Nettalliansen) og Retningslinjer 

for etisk forretningsskikk (Solar). 

 

Vi har ikke undersøkt kultur og holdninger blant i konsernet eller hvordan rutinene 

praktiseres.  

 

4.1.3   Vurdering – etiske retningslinjer 
Det er fastsatt etiske retningslinjer som dekker hele konsernet, med et innhold som er 

tilpasset konsernet og i samsvar med gjeldende anbefalinger. Konsernet har tiltak for 

oppfølging: Retningslinjene beskriver mulige sanksjoner ved brudd, og konsernet har 

tiltak som er egnet til å sikre at alle kjenner til retningslinjene.  

 

 

  

4.2 Rutiner for varsling 

4.2.1 Revisjonskriterier 

 Selskap med mer enn fem ansatte skal ha skriftlige rutiner for varsling av 

kritikkverdige forhold.  

 

 Rutinene skal inneholde en oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold, 

beskrive en forsvarlig framgangsmåte for varsling og en framgangsmåte for 

mottak, behandling og oppfølging av varsling. 

 

Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, jf. 

arbeidsmiljøloven § 2A-1. Med begrepet kritikkverdige forhold menes først og fremst 
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brudd på lover, eller brudd på etiske retningslinjer eller rutiner, i tillegg til brudd på 

alminnelige etiske standarder i samfunnet.12  

 

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

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

diskriminering på arbeidsplassen, har arbeidstaker plikt til å underrette arbeidsgiver 

eller verneombud, jf. arbeidsmiljøloven § 2-3.  

 

Arbeidstaker har et lovfestet vern mot gjengjeldelse ved varsling, jf. arbeidsmiljøloven 

§ 2A-2. Vernet forutsetter at arbeidstakers fremgangsmåte ved varsling er forsvarlig, 

og det er arbeidsgiver som har bevisbyrden ved påstand om at framgangsmåten ikke 

har vært forsvarlig.  

 

Arbeidsgiver har plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling, jf. arbeidsmiljøloven § 

2A-3. I virksomheter som jevnlig sysselsetter minst fem arbeidstakere skal rutinene for 

varsling være skriftlige. Rutinene skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakerne og 

deres tillitsvalgte, og de skal være lett tilgjengelige for alle arbeidstakere i 

virksomheten. Rutinene skal som minimum inneholde: 

 

 En oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold. 

 En forsvarlig framgangsmåte for varsling. 

 En framgangsmåte for mottak, behandling og oppfølging av varsling. 

 

4.2.2 Fakta - varsling 
Administrerende direktør opplyser at konsernets rutiner for varsling først og fremst 

framgår av punkt 8) Brudd på våre Etiske retningslinjer, der det framgår at «ansatte 

som får kjennskap til som får kjennskap til forhold som er i strid med lov eller 

konsernets standard etikk, plikter å informere sin overordnet eller varsle i henhold til 

retningslinjer for varsling».  

 

Administrerende direktør opplyser at konsernet benytter avvikshåndteringssystemet 

«Sticos», og at kritikkverdige forhold kan tas opp i forskjellige fora: 

medarbeidersamtaler, LEAN møter, montørmøter, tavlemøter, allmøter, Verneombud, 

HMS ansvarlig, tillitsvalgt, ledermøter, direkte leder, avdelingsleder, adm dir, styret 

etc. Videre får vi opplyst at konsernet har et godt innarbeidet Arbeidsmiljøutvalg 

(AMU) som har vært operativt over mange år. AMU har jevnlige møter og 

gjennomfører arbeidsmiljøundersøkelser i samarbeid med Vestmar 

                                                        
12 Ot.prp. nr. 84 (2005-2006), s. 50 og Prop. 115 L (2012-2013), s. 186. 
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Bedriftshelsetjeneste. Administrerende direktør opplyser at konsernet har god erfaring 

med at kritikkverdige forhold blir tatt opp og håndtert gjennom disse kanalene.  

 

Vi har ikke fått framlagt retningslinjene for varsling som det er henvist til i de etiske 

retningslinjene, eller andre skriftlige rutiner som beskriver framgangsmåte for varsling 

og for mottak av varsel, samt behandling og oppfølging av varsling, jf. 

arbeidsmiljøloven § 2A-3.  

 

4.2.3 Vurdering - varsling 
Konsernet har ikke rutiner for varsling i samsvar med kravene i arbeidsmiljøloven. De 

etiske retningslinjene inneholder en oppfordring om å varsle om kritikkverdige forhold. 

men det er ikke beskrevet i skriftlige rutiner hva som anses som en forsvarlig 

framgangsmåte for varsling og hva som er framgangsmåte for mottak, behandling og 

oppfølging av varsling. 

 

 

 

4.3 Anskaffelser – samfunnsansvar – Kragerø Energi AS 

4.3.1 Revisjonskriterier 
Kragerø Energi AS skal   

 

 ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende 

menneskerettigheter i anskaffelser 

 ha vurdert hvilke anskaffelser som utgjør en vesentlig miljøbelastning, slik 

at det er relevant å stille miljøkrav 

 ha utformet rutiner for hvordan slike anskaffelser skal følges opp 

 stille krav om lønns- og arbeidsvilkår hos leverandører, og  

 skal ha tiltak for å kontrollere kontraktkrav om lønns- og arbeidsvilkår 

 

Reglene om offentlige anskaffelser gjelder for offentligrettslige organer, dvs. 

selvstendige rettssubjekter som er kontrollert eller finansiert av det offentlige, og som 

er opprettet for å tjene allmennhetens behov og ikke er av industriell eller 

forretningsmessig karakter. Kragerø Energi AS (nettselskapet) er omfattet av dette 

regelsettet. Reglene gjelder for anskaffelser over kr. 100 000 eks mva.  

 

Alle offentlige oppdragsgivere skal ha egnede rutiner for å fremme respekt for 

grunnleggende menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser der det er en risiko for 

brudd på slike rettigheter, jf. anskaffelsesloven § 5.  
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Oppdragsgiver skal innrette sin samlede anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å 

redusere skadelig miljøpåvirkning, og fremme klimavennlige løsninger der dette er 

relevant, jf. anskaffelsesloven § 5. Ifølge lovforarbeidene13 innebærer dette at en 

offentlig oppdragsgiver må ha: 

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

er relevant å stille miljøkrav, og 

 ha utformet rutiner for hvordan disse anskaffelsene skal følges opp. 

 

En oppdragsgiver som er omfattet av reglene, skal i sine kontrakter stille krav om 

lønns- og arbeidsvilkår hos leverandører, og skal ha tiltak for å kontrollere slike krav, jf. 

forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlig sektor.   

 

 

4.3.2 Fakta - anskaffelser 

Rutiner – innkjøpssamarbeid - rammeavtaler  
Kragerø Energi AS har ikke egne skriftlige rutiner eller retningslinjer for anskaffelser.  

Administrerende direktør opplyser at konsernet er tilknyttet Grenlandskommunenes 

Innkjøpskontor (GKI) og er medlem i innkjøpsorganisasjonen Nettalliansen.no14.  

 

Administrerende direktør opplyser at Nettalliansen gjennomfører jevnlige webinarer, 

blant annet om anskaffelsesreglene. På slike webinarer kan flere ansatte kan delta fra 

sine arbeidsstasjoner uten å reise bort. Vi får opplyst at to sentrale personer som er 

involvert i anskaffelser til prosjekt deltok på kurs i 2018 med tema 

«Forsyningsforskriften og innkjøpspraksis hos nettselskapene». 

 

Administrerende direktør opplyser at Kragerø Energi AS benytter flere rammeavtaler 

som er anskaffet av GKI. Deltakerkommunene i GKI har fastsatt et felles 

anskaffelsesreglement vinteren 2019. Reglementet gjelder for kommunene, og har 

konkrete bestemmelser om miljø og samfunnsansvar ved anskaffelser og 

kontraktsoppfølging. Ifølge reglementet skal GKI gjøre anskaffelser i samsvar med 

Skiensmodellen, sist revidert vinteren 2019. Formålet med Skiensmodellen er å 

motarbeide svart arbeid og sosial dumping. Skiensmodellen er fastsatt av alle de 

                                                        
13 Prp. 50 L (2015-2016)  

14 Innkjøpsorganisasjonen www.Nettalliansen.no er etablert av og for nettselskap. Organisasjonen 

fremforhandler rammeavtaler for medlemmer som velger å gå sammen ved større anskaffelser. 

Nettalliansen eies av 41 nettselskap og tilbyr deltagelse i forskjellige anskaffelser. 
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samarbeidende kommunene, herunder Kragerø kommune, og har retningslinjer for 

hva slags krav som skal stilles til leverandører både i anskaffelsesprosess og i 

kontrakter, når det gjelder dokumentasjon av og kontroll med lønns- og arbeidsvilkår.  

 

Gjennom Nettalliansen.no deltar Kragerø Energi AS i to større innkjøpsavtaler på 

materiell og anlegg samt forsikring, inkassotjenester, kart- og nettsystemer. Risiko for 

vesentlig miljøbelastning ved anskaffelser først og fremst er aktuelt ved kjøp av 

materiell og anlegg. Det kan også være miljørisiko knyttet til håndtering virksomhetens 

avfall. Vi har ikke informasjon om at Kragerø Energi AS har rutiner som sikrer at 

miljørisikoen blir vurdert og ivaretatt når virksomheten skal anskaffe leverandører for 

avfallshåndtering, men selskapet har flere ordninger knyttet til håndtering av avfall, jf. 

pkt. 4.4.  

 

Tiltak for å kontrollere lønns- og arbeidsvilkår 
Når det gjelder kontraktsoppfølging av lønns- og arbeidsvilkår viser administrerende 

direktør til at Kragerø Energi AS arbeider utelukkende med norske bedrifter i Norge, og 

at selskapet engasjerer entreprenører som har rammeavtale med Kragerø kommune. 

Administrerende direktør opplyser videre at Kragerø Energi AS har en aktiv dialog med 

tillitsvalgte som engasjerer seg om det er ubalanse, og at slike saker kan bli tatt opp i 

AMU. 

 

4.3.3 Vurdering - anskaffelser 
Kragerø Energi AS har tiltak for å ivareta samfunnsansvar ved anskaffelser, i den 

forstand at de deltar i innkjøpssamarbeid som må antas å ha slike tiltak, og ved at de 

har tiltak for å bygge kompetanse i egen organisasjon. Deltakelsen i 

innkjøpssamarbeidene dekker vesentlige innkjøpsområder for Kragerø Energi AS.  

 

Etter vår vurdering er ikke dette tilstrekkelig til å oppfylle kravene i anskaffelsesreglene 

fullt ut. Kragerø Energi AS må selv etablere de rutiner som kreves etter gjeldende 

anskaffelsesregler. Det gjelder rutiner både for å sikre at risikoen for brudd på 

menneskerettigheter (menneskehandel, barnearbeid, sosial dumping m.m.) ved ulike 

typer anskaffelser blir identifisert, at risikoen blir ivaretatt i konkurransegrunnlag og 

kontrakter, og at kontraktkravene i nødvendig utstrekning blir kontrollert og fulgt opp.  

 

4.4 Tiltak for grønt skifte  
Til dette punktet har vi ikke utledet revisjonskriterier.  

 

Følgende framgår av kommunens eierskapsmelding for Kragerø Energi Holding AS: 
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Selskapet skal ha fokus på det grønne skiftet. Selskapet må selv utvikle tiltak, og 

eierne skal ha fokus på å gi selskapet nødvendige muligheter for å fremme det 

grønne skiftet.  

 

Det grønne skiftet er en politisk villet prosess, og Kragerø Energi vil være et 

viktig og verdifullt verktøy for kommunen I denne prosessen. 

 

Kragerø Energi konsernet har bistått Kragerø kommune med å utforme kommunens 

klima- og energiplan. Gjeldende plan (2014-2018) ble vedtatt av kommunestyret i 

september 2014. Forslag til revidert plan har høringsfrist 20. juni 2019. 

Administrerende direktør opplyser at konsernet har bidratt til å finne gode og gunstige 

løsninger for hurtigladere i Kragerø, og at det i dag finnes tre hurtigladerlokasjoner i 

kommunen. Det er også installert ladeplasser ved blant annet Bartebrygga og Wiigs 

gamle bensinstasjon. 

 

Administrerende direktør viser til at konsernet var tungt involvert da Kunstskolen 

skulle få solceller på taket. Han opplyser at Kragerø Energi også arbeider aktivt med å 

promotere solceller på andre offentlige bygg og hos private. 

 

Konsernet har i dag fem elektriske biler som benyttes av montører og ansatte. 

Konsernet tilbyr ladeplasser mot betaling for ansatte som benytter privat elbil på jobb.   

Konsernet har også to el-sykler til fri benyttelse for ansatte. 

 

Av andre typer miljøtiltak viser administrerende direktør til at Kragerø Energi AS har et 

stoff-kartotek som beskriver håndtering av ulike stoffer og materiell som til enhver tid 

er i selskapets besittelse. Farlig avfall returneres/resirkuleres gjennom avtaler med 

blant annet Norsk Gjenvinning, og Veco Recycling henter av blant annet jern, metall og 

kobber for resirkulering. Videre har Kragerø Energi AS avtale med Vestfold Trafo for 

retur og salg av brukte trafoer.  
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5 NVE-tilsyn 
 

 

Til dette punktet er det ikke utledet revisjonskriterier, og informasjonen bygger på 

opplysninger fra tilsynsrapportene og administrerende direktør.  

 

Kragerø Energi AS (nettselskapet) har hatt to tilsyn fra NVE de siste årene: et tilsyn i 

2016 om tariffering og et tilsyn i 2018 om leveringssikkerhet.  

 

Formålet med tilsynet i 2016 var å kontrollere at nettselskapets praktisering av 

anleggsbidrag og utforming av tariffer er i tråd med gjeldende regelverk. Her var det 

12 avvik og to anmerkninger. Det er ingen åpne avvik etter dette tilsynet.  

 

Formålet med tilsynet i 2018 var å sjekke om Kragerø Energi AS oppfyller kravene til 

leveringskvalitet og feilanalyse som er gitt i leveringskvalitetsforskriften og 

systemansvarsforskriften. Det framgår av rapporten at NVE mener at Kragerø Energi 

generelt har god oversikt over nettet sitt, og gode rutiner for kundebehandling. 

Selskapet har samtidig noen forbedringsmuligheter. Kragerø Energi AS fikk seks avvik 

og 2 anmerkninger. Blant avvikene i dette tilsynet var mangler i rutiner for registrering 

og varsling knyttet til avbrudd i strømforsyning, og rutiner for varslingsmetode til 

utbedringsansvarlig kunde. Avvikene er lukket ved endring i rutinene. 

 

I årets budsjett skal en trafo modifiseres etter krav fra NVE. Utover dette har Kragerø 

Energi AS ingen utestående saker etter tilsyn fra NVE.  
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6 Kommunens eierstyring i saker om 
utbytte 

 

Er kommunens eierstyring ved saker om utbytte i samsvar med aksjelov og 

kommunens eierstrategi for selskapet? 

 

6.1 Revisjonskriterier 
 Utbytte fra Kragerø Energi Holding AS må besluttes av generalforsamlingen, i 

samsvar med forslag eller aksept fra styret. 

 Utbytte bør være innenfor 40- 60% av konsernets årsresultat etter skatt. 

 

Reglene om utbytte fra aksjeselskap følger av aksjeloven kapittel 8. Ifølge § 8-1 nr. 1 

kan et aksjeselskap bare dele ut utbytte så langt det etter utdelingen har tilbake netto 

eiendeler som gir dekning for selskapets aksjekapital og øvrig bundet egenkapital etter 

§§ 3-2 og 3-3. Beregningen skal foretas på grunnlag av balansen i selskapets sist 

godkjente årsregnskap, likevel slik at det er den registrerte aksjekapitalen på 

beslutningstidspunktet som skal legges til grunn. Selskapet kan bare dele ut utbytte så 

langt det etter utdelingen har forsvarlig egenkapital og likviditet, jf. aksjeloven § 8-1 nr. 

4. Vi legger til grunn at styret har vurdert disse vilkårene ved sin innstilling.  

 

I konsernforhold hentes utbyttet formelt sett fra morselskapet. Beslutning om utdeling 

av utbytte fra morselskapet treffes av generalforsamlingen, etter at styret i 

morselskapet har lagt frem forslag om utdeling eller annen anvendelse av overskudd. 

Det kan ikke besluttes utdelt høyere utbytte enn det styret har foreslått eller godtatt, 

jf. aksjeloven § 8-2.  

 

I sak 1/17 vedtok Kragerø kommunestyre blant annet følgende om Kragerø Energi 

Holding AS: 

 

3. Eiers utbyttestrategi er at 40 til 60 % av konsernets årsresultat etter skatt bør 

utbetales som utbytte.  

 

6.2 Fakta – utbytte fra Kragerø Energi Holding AS 

Utbytte i 2018 
Utbytte ble behandlet av generalforsamlingen i Kragerø Energi Holding AS i sak 06/18. 

Innkallingen til generalforsamling viser at styret innstilte på at overskudd på kr 5 mill. 
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kr skulle utdeles som utbytte. Kr 2,4 mill. kr av dette ble hentet fra annen egenkapital. 

Generalforsamlingen vedtok utbytte i samsvar med dette. Konsernets årsresultat etter 

skatt for 2017 var kr 14,2 mill. Det innebærer at kommunen i 2018 har tatt ut utbytte 

på ca. 35 % av konsernresultatet for 2017.  

Utbytte i 2019 
Utbytte ble behandlet av generalforsamlingen i Kragerø Energi Holding AS i sak 06/19. 

Innkallingen til generalforsamling viser at selskapets årsresultat etter skatt var kr 4,026 

mill. kr.  Styret innstilte på at 4 mill. kr skulle utdeles som utbytte, og at de resterende 

kr 26 000 skulle overføres til annen egenkapital. Generalforsamlingen vedtok utbytte i 

samsvar med dette. Konsernets årsresultat for 2018 var på kr 9,7 mill. Det innebærer 

at kommunen i 2019 har tatt ut utbytte på 41% av konsernets årsresultat etter skatt 

for 2018.  

 

6.3 Vurdering - utbytte 
Generalforsamlingen har truffet vedtak om utbytte fra Kragerø Energi Holding AS, i 

samsvar med innstilling fra styret, jf. aksjeloven § 8-2.  

 

I 2018 ble det tatt ut litt mindre utbytte enn rammen i kommunens utbyttestrategi, 

mens det lå innenfor rammen i 2019.   

 

 

 

  



40/19 Rapport fra selskapskontroll med forvaltningsrevisjon Kragerø Energi AS - 18/13348-13 Rapport fra selskapskontroll med forvaltningsrevisjon Kragerø Energi AS : Rapport Kragerø Energi - selskapskontroll

 Selskapskontroll - Kragerø Energi – Kragerø kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS  

 
 

31 

7 Konklusjoner og anbefalinger 
 

I hvilken grad styres konsernet Kragerø Energi i samsvar med Kragerø kommunes 

vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god 

eierstyring? 

 

7.1 Konklusjoner 
Konsernet Kragerø Energi styres til en viss grad i samsvar med Kragerø kommunes 

vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god 

eierstyring.  

 

Vi har følgende merknader: 

  

Vedtektene 
Morselskapets vedtekter er ikke i samsvar med kommunens eierstyringsprinsipper om 

innkallingsfrist på 6 uker.  

 

Ingen av vedtektene er i samsvar med kommunens eierstyringsprinsipper når det 

gjelder vara-ordning og valgkomite. 

 

Generalforsamlinger, valgprosess, styresammensetning og styreinstruks 
Formannskapet er generalforsamling for Kragerø Energi Holding AS. Mange av 

formannskapets medlemmer er også styremedlemmer eller varamedlemmer til styret 

i. Disse medlemmene kan derfor ikke representerer eier i generalforsamlingen. På 

generalforsamlingen i 2017 deltok formannskapsmedlemmer som var inhabile fordi 

det også satt i selskapets styre.  

 

Kommunens eierstyringsprinsipp om at selskapene skal ha valgkomite, er ikke 

gjennomført i vedtektene i konsernet. Konsernet har heller ikke hatt ordning med 

valgkomite før det oppnevnt av generalforsamlingen i Kragerø Energi Holding AS i juni 

2018. Vi kan ikke se at valgkomiteen har avgitt innstilling til styrevalget i 2019.  

 

Ifølge kommunens eierstyringsprinsipper skal varamedlemmer til 

styrer velges numerisk. Ingen av selskapene har bestemmelser om numerisk vara i 

vedtektene, men alle styrene har numerisk vara, bortsett fra for de ansattvalgte 

styremedlemmene.   
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Styresammensetning 
Valg av styrer i datterselskapene er ikke gjort i samsvar med gjeldende krav og 

anbefalinger på alle punkter. Dette gjelder: 

 

 Kravet til kjønnsrepresentasjon er ikke oppfylt i styret for Kragerø Installasjon 

AS, der det er for mange kvinner som faste medlemmer i styret, og for mange 

menn som varamedlemmer til styret. 

 

 KS anbefaling om styresammensetning i konsernforhold er ikke fulgt i energi-

konsernet, i og med at alle styremedlemmene i datterselskapet også sitter i 

morselskapets styre. I tillegg har alle styrene samme styreleder. Med en slik 

organisering av eierskap og ledelse i konsernet svekkes tilsynsfunksjonene i 

konsernet. Det oppstår også en risiko for inhabilitet etter anskaffelsesreglene, 

dersom det forekommer kjøp/salg av varer eller tjenester mellom selskapene. 

Vi antar at det kan være aktuelt mellom Kragerø Energi Installasjon AS 

(markedsrettet) og Kragerø Energi AS (monopolvirksomhet). 

 

Styret i selskap med ansattevalgte medlemmer i styret må fastsette styreinstruks, jf. 

aksjeloven § 6-23. En felles styreinstruks er lagt til grunn som gjeldende for alle 

selskapene i konsernet, men den er ikke fastsatt av styrene i ikke Kragerø Energi AS. 

Styret i datterselskap har et selvstendig ansvar for å fastsette slik instruks.  

 

Samfunnsansvar 
Konsernet har etablert noen tiltak for å ivareta samfunnsansvar i samsvar med 

kommunens vedtak og forutsetninger, men tiltakene er etter vår vurdering ikke 

dekkende på alle områder:  

 

 Konsernet har fastsatt etiske retningslinjer og har tiltak for oppfølging av 

retningslinjene.  

 

 Konsernet har ikke skriftlige rutiner for varsling av kritikkverdige forhold slik 

arbeidsmiljøloven § 2A-3 krever.  

 

 Konsernet har ikke etablert rutiner for å oppfylle kravene om samfunnsansvar i 

anskaffelsesreglene.  
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NVE-tilsyn  
Avvik etter NVE-tilsyn med nettvirksomheten er lukket 

 

Utbytte  
Generalforsamlingen har truffet vedtak om utbytte fra Kragerø Energi Holding AS, i 

samsvar med innstilling fra styret, jf. aksjeloven § 8-2.  

 

I 2018 ble det tatt ut litt mindre utbytte enn rammen i kommunens utbyttestrategi, 

mens det lå innenfor rammen i 2019.   

 

 

7.2 Anbefalinger 
 

Vi anbefaler Kragerø kommune å vurdere 

 

 å endre vedtektene for Kragerø Energi Holding AS når det gjelder 

innkallingsfrist, valgkomite og varaordning 

 å vurdere styresammensetningen i konsernet opp mot kommunens 

eierskapsprinsipp og KS anbefalinger for styresammensetning i konsern 

 

Vi anbefaler Kragerø Energi Holding AS som eier av datterselskapene å sørge for  

 

 at kjønnsrepresentasjonen i styret i Kragerø Installasjon AS blir lovlig 

 at styrene i de aktuelle datterselskapene fastsetter styreinstruks i samsvar med 

aksjeloven § 6-23 

 at det blir nedfelt skriftlige rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i 

samsvar med kravene i arbeidsmiljøloven § 2A-3 

 at Kragerø Energi AS etablerer rutiner for anskaffelser i samsvar med gjeldende 

anskaffelsesregler 
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Litteratur og kildereferanser 
 

Lover og forskrifter 

 Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 

(kommuneloven). 

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

(revisjonsforskriften) 

 Forskrift 15. juni 2004 nr. 905 om kontrollutvalg 

 Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskap (aksjeloven) 

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

(arbeidsmiljøloven) 

 Lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser 

 Forskrift 12. august 2016 nr. 975 om innkjøpsregler i forsyningssektorene 

(forsyningsforskriften) 

 Forskrift 08. februar 2008 nr. 112 om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige 

kontrakter 

 

Anbefalinger og veiledere 

 Kommunenes Sentralforbund (KS): Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse 

og kontroll (2015) 

 Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES): Norsk anbefaling og 

eierstyring og selskapsledelse (2014, rev. 2018) 

Elektroniske kilder 

 Norges vassdrags- og energidirektorat: www.nve.no 

 Kragerø kommune: www.kragero.kommune.no/politikk 

 Brønnøysundregistrene: www.breg.no 

 www.proff.no 
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Vedlegg 1: Høringsuttalelser 
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Vedlegg 2: Metode og kvalitetssikring 
Den praktiske gjennomføringen 
Selskapskontrollen startet opp ved oppstartbrev i februar 2019. Datainnsamling og 

rapportskriving har foregått i perioden februar 2019 til juni 2019.  

Innsamling av data 
Kontrollen bygger i hovedsak på dokumentgjennomgang og opplysninger innhentet via 

epost fra administrerende direktør. Vi har bedt om følgende dokumentasjon: 

 

- vedtekter for selskapene i konsernet 

- gjeldende strategier for konsernet  

- informasjon om tidligere datterselskap Kragerø Kraft AS – organisering av 

virksomhetsområdet salg av strøm.  

- selskapenes siste to årsregnskap og årsberetninger innkallinger med 

saksunderlag og protokoller fra generalforsamlinger i selskapene  

- eventuelle nummererte brev fra selskapenes revisor(er) siste 2 år, og 

dokumentasjon av hvordan disse er behandlet av styret/daglig leder 

- eventuell styreinstruks og instruks for daglig leder i selskapene 

- selskapenes etiske retningslinjer og rutiner for varsling av kritikkverdige 

forhold, samt eventuell dokumentasjon av hvordan disse er fastsatt av 

selskapets ledelse 

- eventuelle tiltak som selskapene har utviklet for å fremme det grønne skiftet 

- informasjon om status etter NVE-tilsyn i 2016 og/eller senere tilsyn fra NVE 

- annet som kan ha betydning for kontrollen 

 

Vi har også sjekket informasjon mot offentlige register og dokumenter fra Kragerø 

kommune.  

Personopplysninger 
I forbindelse med denne selskapskontrollen har vi behandlet personopplysninger som 

navn og epostadresse til ansatte i selskapet, og navn på styremedlemmer. Vårt 

rettslige grunnlag for å behandle personopplysninger er kommuneloven § 78, sjette 

ledd. 

 

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 i selskap 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 forvaltningsrevisjon15. 

 

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. 

  

                                                        
15 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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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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Utarbeidet dato/sign. 

21. januar 2019/ 

Kirsti Torbjørnson 

Kommune: 
 
 
Kragerø kommune 

Prosjekt: 

415008 Kragerø Energi AS – Kragerø kommune 

 

Prosjektplan - eierskapskontroll 

1. Bakgrunn 

 

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

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

utbytteproblematikk.  

 

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

monopolvirksomhet og økonomisk aktivitet i konkurranse med andre. Kragerø Energi 

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

rettet mot eierstyringen i holdingselskapet. Denne selskapskontrollen bør derfor innrettes 

også mot datterselskapene, der det er naturlig.  

 

2. Problemstilling  

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

vedtok eierstrategi for Kragerø Energi Holding AS i februar 2017.  

Vi foreslår følgende hovedproblemstilling: 

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

forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring? 

Vi foreslår å undersøke: 

- Utforming av vedtekter for datterselskapene, innkalling og gjennomføring av 

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

relevant regelverk, eierstyringsprinsipper og anbefalinger om god eierstyring. 

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

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

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

selskapet. 

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

 

3. Kilde for revisjonskriterier 

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

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

NUES1. Aktuelle kriterier kan være: 

 Kommunen bør avklare om kommunens selskap skal kunne danne konsern  

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

konsern.  

 Generalforsamlingen i morselskapet bør sikre at kommunestyrets vedtak og forutsetninger 

blir ivaretatt i konsernet.  

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

datterselskapene, i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger.  

 Kommunen bør ha tiltak som sikrer kommunen tilstrekkelig informasjon om 

datterselskapene.  

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

eierstrategiens føringer for utbyttenivå og hensynet til konsernets handlingsrom.  

4. Avgrensning 

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

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

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

avvikene fra 2016 er lukket. 

5. Metode 

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

kommuneloven § 80 i alle selskapene i konsernet.  

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

selskapskontroll (Norges kommunerevisorforbund).  

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

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

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

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

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

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

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

forutsetter det økt tidsbruk. 

6. Milepæler 

Oppstart Mai 2019 

Høring September 2019 

Leveranse til Temark IKS September/oktober 2019 

Kontrollutvalgsmøte Møteplan ikke fastsatt  

 

                                                           
1 Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse, revidert anbefaling per oktober 2018 
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Arkivsak-dok. 19/11789-2 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Kragerø kontrollutvalg 02.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Overordnet revisjonsstrategi 2019 Kragerø 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Overordnet revisjonsstrategi 2019 for Kragerø kommune tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kommunens revisor skal følge lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i revisjonsarbeidet. 

Revisjon av kommunen utgjør i henhold til forskrift om revisjon to hovedoppgaver: regnskapsrevisjon og 

forvaltningsrevisjon.  Telemark kommunerevisjon IKS er valgt som revisor for Kragerø kommune og har 

avtale om å levere disse tjenestene for kommunen.  

 

Overordnet revisjonsstrategi 2019 er det overordnede planleggingsdokumentet for gjennomføring av 

regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2019. Formålet med overordnet revisjonsstrategi er å gi 

kontrollutvalget informasjon om de overordnede vurderingene og hensynene som revisor har lagt vekt på 

i planleggingen av revisjonsarbeidet. Revisjonsstandarden «Planlegging av revisjon av et regnskap» 

ligger til grunn for vedlagte dokument. Ut fra overordnede vurderinger av kommunens drift og 

økonomiske internkontroll, vesentlighet og risiko, har revisor utarbeidet en overordnet revisjonsplan, som 

inngår som en del av strategidokumentet. 

 

Den overordnede revisjonsstrategien, sammen med revisjonens øvrige muntlige og skriftlige 

rapporteringer, vil være et grunnlag for å oppfylle kontrollutvalgets tilsyns- og påseansvar overfor 

revisjonen. Kontrollutvalget kan ved revisors rapportering gjennom året og i forbindelse med revisjonen 

av årsregnskapet etterspørre oppfølging av strategi og revisjonsplan. 

 

Oppdragsrevisor Marianne Rogn vil redegjøre for overordnet revisjonsstrategi i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Overordnet revisjonsstrategi er revisjonens dokument og skal bare tas til orientering av kontrollutvalget. 

Den vil likevel sikre utvalget et bedre grunnlag for å ivareta sitt påseansvar overfor revisjonen. 

 

Vedlegg:  

Overordnet revisjonsstrategi Kragerø kommune 2019 
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Overordnet revisjonsstrategi
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Overordnet revisjonsstrategi — revisjonsåret 2019 — Kragerø kommune

Om Telemark kommunerevisjon IKS og
overordnet revisjonsstrategi
Telemark kommunerevisjon IKS (1KR) er et av landets største interkommunale
revisjonsselskaper. Alle de 1$ kommunene i Telemark, Larvik kommune i Vestfold og
Telemark fylkeskommune er eiere av selskapet. Vi utfører revisjon og andre tjenester
for våre eiere og andre kommunale/fylkeskommunale aktører.

I tillegg til regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon for kommunen og kommunale

foretak avgir TKR mange ulike uttalelser og attestasjoner for ulike enheter i
kommunen. Dette er uttalelser og attestasjoner som tilskuddsgivere 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 KU og k-styret.

Etter særskilt bestilling påtar TKR seg også å utarbeide plan for selskapskontroll og
utføre selskapskontroll knyttet til selskap der kommunen har eierinteresser.

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

Du kan finne alle våre forvaltningsrapporter og annen informasjon på vårt nettsted
www.tekomrev.no.
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i Innledning
Kommunens tevisor skal følge lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i
revisjonsarbeidet.’

Revisjon av kommunen består av to hovedoppgaver; regnskapsrevisjon og
forvaltningsrevisjon. Telemark kommunerevisjon IKS (1KR) er valgt som revisor og har

avtale om å levere disse tjenestene for kommunen.

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 overordnet revisjonsstrategi er å gi
kontrollutvalget informasjon om de ovetordnede vurderingene og hensynene som
revisot 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, være et grunnlag for å oppfylle

kontrollutvalgets tilsyns- og påseansvar av revisor.

Ved planlegging av revisjonsoppdraget skal revisor vurdere kontrollmiljøet i
kommunen. Det omfatter bl.a. vurdering av den administrative oppbygningen,

kompetansen, eventuelle 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 totalt har betydning for de
ressursene vi planlegger å bruke på revisjon av oppdraget.

Regnskapsrevisjon og attestasjoner gjennomføres løpende. 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 over, reviderer 1KR også andre regnskapet med nær
tilknytning til kommunen. Dette er for eksempel regnskaper for legater/stiftelser,

kirkelig fellesråd, menighetsråd og andre regnskaper. For revisjon av disse

regnskapene utarbeides det egne revisjonsstrategier og —planer. For disse enhetene
gjelder særskilte lover, forskrifter og instrukser. Kontrollutvalget hat ingen rolle i

revisjon av disse enhetene.

‘Kommuneloven av 25.9.92, Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner av 15.6.04,

Internasjonale revisjonsstandarder (International standards on auditing— SA)
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2 Regnskapsrevisjon
Formålet med regnskapsrevisjonen er å bekrefte at årsregnskapet er avgitt i samsvar

med lov, forskrift 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 kommet 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 det komme

fram som merknader i revisjonsberetningen. Kontrollutvalget vil da få brev med

nærmere bakgrunn for merknaden, såkalt nummerert brev fra revisor.

I tillegg til revisors beretning, utarbeider revisor en årlig rapport til kontrollutvalget.

Denne er 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

tas med i revisjonsberetningen. Eventuelle merknader gitt i revisjonsberetningen

utdypes også, da revisjonsberetningen er forholdsvis standardisert.

Revisor rapporterer også til KU om revisjonsarbeidet gjennom hele året. Dette gjøres

muntlig i hvert kontrollutvalgsmøte. Hvis det er saker av mer alvorlig karakter vil

rapporteringen til kontrollutvalget 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.

Rådmann skal ha kopi av innberetningene.
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3 Risikovurdering

Risiko handler om:
- hva som kan gå galt,
- hvor sannsynlig er det at noe går galt og
- hva er konsekvensen hvis det skulle gå galt.

Revisor utfører risikoanalyser av kommunen 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.

Kommunene er ganske stabile virksomheter, med faste oppgaver som skal løses
innenfor budsjettets rammer. Rammene for kommunens drift er i hovedsak avhengig

av statlige overføringer og skatteinntekter. Den kommunale 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 Kommunens økonomi
Prioriteringene som kommunen vedtar i det årlige budsjettet er forankret i

kommunens handlingsplan og økonomiplan, som vedtas for en fireårsperiode.

Kommunen har en visjon om trivsel og vekst, jf. Kommuneplanens samfunnsdel for

2014 — 2026, som er videreført i kommuneplan 2018 - 2030. Det er vedtatt 4

fokusområder. Fokusområdene er gitt med utgangspunkt i kommunens

samfunnsoppdrag. Fokusområdene er: samfunn, brukere, ansatte og økonomi. Når

kommunen foreslår nye mål, iverksetter tiltak for å nå målene og evaluerer disse, skal

det være med bakgrunn i disse perspektivene. For Kragerøsamfunnet er det beskrevet

to hovedutfordringer. Det er levekår og klima/miljø. Under disse to utfordringene er

det vedtatt en rekke satsningsområder.

Kommunen har hatt en stram økonomi i flere år. På grunn av kommunens høye gjeld

vil utviklingen i rentenivået få direkte betydning for kommunens driftsrammer

framover. En negativ befolkningsvekst og en stadig eldre befolkningen kan også slå

økonomisk dårlig ut. Det påvirker både kommunens inntekter og kostnader, blant

annet ved lavere rammeinntekter og økende press på tjenestene innenfor helse og

omsorg. God budsjettstyring og gode prioriteringer vil være viktig.

Ny kommunelov legger opp til at kommunestyret må benytte finansielle måltall i

økonomistyringen. Det er opp til kommunestyret selv å velge hvilke måltall og

størrelsen på disse som kommunen skal styre etter. Bestemmelsen må sees i

sammenheng med at kommunene skal forvalte sin økonomi slik at den økonomiske
handleevnen blir ivaretatt over tid.
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Drift:

Driftsresultatet fot 2018 viste et mindreforbruk på 8,6 millioner kroner. Driftsresultatet

er vedtatt avsatt på disposisjonsfond. Det gode resultatet bygger i stor grad på

merinntekter/mindrekostnader som kommunen ikke styrer. Driften på

kommunalområdene var hovedsakelig i balanse etter at det opprinnelige budsjettet

ble justert opp. Det var særlig Helse og omsorg som ble justert opp med ca. 15

millioner kroner. Sett i forhold til regnskapsåret 2017 er økningen 3,8 %. Helse og

omsorg har også varslet om negativt avvik i 1. tertialrapport for 2019, men betydelig

mindre enn varslet for 1. tertial 2018.

I ny kommunelov er beregningen av minimumsavdrag skjerpet. Kommunen har brukt

samme modell som tidligere for å beregne årets minimumsavdrag, men tatt høyde for

lovens innskjerpelse fra 2020 og utover i økonomiplanen.

Kommunens høye lånegjeld gjør kommunen sårbar for renteøkninger. Kommunens

finansreglement har lagt til grunn at durasjon skal ligge mellom 1 — 3 år. Ved årsskiftet

2018/2019 var denne 1,75 år. Det innebærer at renterisiko var innenfor et akseptabelt

nivå i forhold til finansreglementet. Norges bank har hevet styringsrenten to ganger i

2019 og varslet flere hevinger, men det antas likevel at renteutviklingen oppover mot

2 % vil skje gradvis.

I budsjettet for 2019 utgjør netto driftsresultat ca. 0,4 %. Det viser at kommunen er

sårbar for utforutsette hendelser og endringer i budsjettforutsetningen. En kommunes

netto resultatgrad2 bør ligge på 1,75 % over tid etter Teknisk beregningsutvalg for

kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) anbefaling. Anbefalingen gjelder for

kommunesektoren samlet, men gir likevel en indikasjon på hva som også er fornuftig i

den enkelte kommune.

Investeringer:

Kommunen har 2019 budsjettert med ca. kr 140 mill, i investeringer, hvorav ca. kr 93

mill. gjelder selvkostområder. lnvesteringene på seivkostområdene blir i sin helhet

finansiert med låneopptak og totalt skal det tas opp kr 127 mill. i lån. Det er blant

annet budsjettert digitalisering med kr 4 mill., rehabilitering Kragerø sykehus med kr 3

mill., gang- og sykkelvei Tangen med kr 4 mill., samt andre veiprosjekter inkl.

bymiljøpakke med kr4 mill.

Gjeld og likviditet:

Evnen til å betjene lånegjelden kan vises ved å se andel lånegjeld i forhold til

driftsinntekter. I 2018 var langsiktig gjeld 110,4 % av brutto driftsinntekter. Deler av

2 Netto resultatgrad: netto driftsresultat/sum driftsinntekter i prosent
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den langsiktige gjelden vil være knyttet til forhold som ikke belaster kommune-

Økonomien. Ved å ta hensyn til ulike forhold som rentekompensasjon,

seivkostregulerte tjenester og kommunens likviditet med videre, kan man regne ut

hvor stor andel av gjelden som er følsom for renteendringer. Fra kommune-

proposisjonen 2020 framgår det at netto renteeksponering i Kragerø kommune er 81,2

prosent, noe som er høyest i Telemark. Dette viser at kommunen er rentefølsom og at

kommunens evne til å betale gjelden er sårbar. Det anbefales at kommunen vedtar et

finansielt måltall for hva som er akseptabel gjeld sett i forhold til kommunens

d riftsin ntekter.

Tabellene under viser utviklingen både i langsiktig gjeld og netto renteeksponering for

Kragerø kommune, sammenlignbare kommuner, Telemark og landet uten Oslo.

Langsiktig gjeld ex pensjon
i % av brutto driftsinntekter 2016 2017 2018

Kragerø 110,1 110,4 125,3

Kostragruppe 11 102,1 103,2 106,2

Telemark 92,5 93 98,1

Landet uten Oslo 101,3 101,9 105,6

Netto renteeksponering
i % av brutto driftsinntekter 2016 2017 2018

Kragerø 73,8 71,4 81,2

Kostragruppe 11 49,1 50,1 51,7

Telemark 34,6 33 37,4

Landet uten Oslo 39,6 39,5 42,3

Kommunens likviditet er fortsatt stram, men i en positiv trend. Ubrukte lånemidler har

Økt med kr 55,8 mill. i 2018. Ubrukte lånemidler utgjør ca. 42 % av kommunens kasse

/bankbeholdning. Både arbeidskapital eksklusive premieavvik og disposisjonsfond av

brutto driftsinntekter er med å gi et uttrykk for kommunens likviditet. Utviklingen i

arbeidskapital bestemmes av forskjellen mellom årets tilgang og bruk av midler,

korrigert for årets endring i ubrukte lånemidler. Arbeidskapitalen vil til en viss grad

også følge utviklingen i driftsresultatet.

Tabellen under viser utviklingen i arbeidskapital for Kragerø kommune,

sammenlignbare kommuner, Telemark og landet uten Oslo.

Arbeidskapital ex. premieavvik
i % av brutto driftsinntekter 2016 2017 2018

Kragerø 2,9 3,1 8,1

Kostragruppe 11 15,6 16,4 17,2

Telemark 16,6 18,7 18,8

Landet uten Oslo 20,9 21,7 21,8
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Kommunens disposisjonsfond ble i 2018 litt redusert i forhold til 2017. TBU anbefaler

at kommunens disposisjonsfond bør være omtrent 5 % av kommunens driftsinntekter.

Anbefalingen er gitt med bakgrunn i at kommunene bør ha en buffer til å møte

uforutsette hendelser som enten gir svikt i inntektene eller økte kostnader. Med

bakgrunn i kommunens høye gjeld mener vi at disposisjonsfondet bør være noe

høyere enn anbefalingen.

Tabellen under viser utviklingen i disposisjonsfond for Kragerø kommune,

sammenlignbare kommuner, Telemark og landet uten Oslo.

Fri egenkapital drift
i%avbruftodriftsinntekter 2016 2017 201$

Kragerø 2,4 3,7 3,3

Kostragruppe 11 5,5 6,4 7,4

Telemark 5,5 7,4 7,8

Landet uten Oslo 8,5 10,1 11,2

3.2 Kommunens økonomiske internkontroll
Revisor skal opparbeide seg en forståelse av den økonomiske internkontrollen i

kommunen. Ansvaret for internkontrollen er definert i kommuneloven og omtales der

som “betryggende kontroll”. Det innebærer at kommunen skal ha dokumentert

økonomisk internkontroll i form av formaliseringer, dokumenter og rutiner som

utarbeides, vedlikeholdes, kontrolleres og følges opp. Formålet er å sikre at

kommunen har den ønskede utvikling, at lover og regler overholdes, at det er kvalitet

og effektivitet i tjenestene og at kommunens omdømme og legitimitet ikke svekkes

(KS).

Den interne kontrollen kan deles i følgende komponenter:

• Kontrollmiljøet

• Kommunens risikovurderingsprosess

• Informasjonssystemet

• Kontrollaktiviteter

• Overvåking av kontroller

Kragerø kommune har etablert interne kontrolirutiner på en rekke områder. Revisor

gjennomgår disse løpende i revisjonsarbeidet. Vesentlige rutiner for vårt arbeid er

kommunens interne regelverk, regnskaps- og budsjettoppfølging og rutiner rundt

attestasjon og anvisning. Vårt inntrykk er at kommunen ikke har hatt en systematisk

tilnærming til sine vurderinger av egne kontrollaktiviteter. Enkelte rutiner er kun

muntlige, og noen rutiner er hentet direkte fra veiledere for regnskaps- eller

lønnssystemet og noe er nedfelt i stillingsbeskrivelser. Det er vedtatt et

økonomireglement, men kontrolirutinene oppleves likevel fragmentert.

8
Telemark kommunerevisjon 1K5



41/19 Overordnet revisjonsstrategi 2019 Kragerø - 19/11789-2 Overordnet revisjonsstrategi 2019 Kragerø : Overordnet revisjonsstrategi Kragerø kommune 2019

Overordnet revisjonsstrategi — revisjonsåret 2019 — Kragerø kommune

Nøkkelpersonell ved regnskaps- og lønnsavdelingen i Kragerø kommune har vært

stabilt. Det har etter vår vurdering vært medvirkende til at etablerte rutiner og

kontroller fungerer som forutsatt. Regnskapsavdelingens størrelse i forhold til

oppgaver vanskeliggjør en tilfredsstillende arbeidsdeling for avdelingens rutiner på alle

områder. I samtale med rådmann, har vi fått kjennskap til at det vil komme endringer i

personalstaben på kommunalområdet Stab og støtte. Vi er usikre på hvordan det vil

påvirke regnskapsavslutningen.

3.3 Kommunale foretak
Kragerø Havnevesen KF har ansvaret for å ivareta kommunens interesser som

havnemyndighet. Det er få ansatte i foretaket. Kragerø kommune er foretakets

regnskapsfører. Økonomien er stram, men foretaket har klart å drive med et lite

overskudd de siste årene. Inntekter som er generert av havnedriften skal tilbakeføres
til havneformål.

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 ogforskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle

stillingen til ABC kommune per 31. desember 20X1, og av resultatet for regnskapsåret

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 hat

om kommunen. Vi vurderer blant annet følgende momenter:

- Kommunens investeringsaktivitet

- Bemanningssituasjonen og kompetansen innenfor økonomiavdelingen

- Økonomistyringen i kommunen

- Kommunens regnskaps- og budsjettoppfølging og økonomirapportering

- Størrelsen på de kommunale virksomhetene

9
Telemark kommunerevisjon IKS



41/19 Overordnet revisjonsstrategi 2019 Kragerø - 19/11789-2 Overordnet revisjonsstrategi 2019 Kragerø : Overordnet revisjonsstrategi Kragerø kommune 2019

Overordnet revisjonsstrategi — revisjonsåret 2019 — Kragerø kommune

- Politikernes og medias oppmerksomhet om kommunens økonomiske

disposisjoner

- Kommunens økonomi- og lønnssystem

- Oppfølging innenfor delegasjon og desentraliserte økonomiløsninger

- Skifte av nøkkelpersonell

- Kommunens interne regelverk

5 Revisjonspian
Med basis i risiko- og vesentlighetsvurderingene utarbeider revisor planer for hvert

enkelt revisjonsoppdrag. Revisjonspianene angir de enkelte revisjonshandlinger som

revisor skal utføre. Revisjonsplanene er revisjonens interne arbeidspapirer og skal ikke

behandles politisk. Vi gjengir likevel hovedområdene av det vi har bestemt å se på i

2017 med bakgrunn i risikovurderingen.

5.1 Generelt:

- Merverdiavgift og momskompensasjon er områder som medfører høy

risiko. Revisor bruker mye tid til å følge opp dette, blant annet ved pålegg

om attestasjon av terminoppgaver for momskompensasjon. Revisor deltar

også i møter og bidrar med forskjellige vurderinger om momsspørsmål,

særlig innenfor investeringer, hvor det er et komplisert regelverk.

- Noe av kommunens drift kan være i konkurranse med andre aktører i et

marked. I så fall kan kommunen miste fradraget for momskompensasjon.

Kommunen bør derfor ha rutiner som fanger opp når kommunen eventuelt

kommer i en konkurransesituasjon.

- Rapportering og budsjettoppfølging

- Offentlige innkjøp.

- li-revisjon

5.2 Drift:

- Kontroll av inngående fakturaer

- Kartlegging av rutiner og kontroller for registrering av kunst

- Kontroll av lønn, herunder reiseregninger og bruk av overtid

- Kontroll av oppholdsbetaling sykehjem

- Kontroll av overføringsutgifter, herunder tilskudd

5.3 Investering:

- Oppfølging av investeringsbudsjettet — rapportering av

investeringsbudsjettet blir fulgt opp i den ordinære tertialrapporteringen.

- Kontroll av skillet mellom drift og investering, særlig på grunn av dårlig

økonomi i kommunen.
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Overordnet revisjonsstrategi — revisjonsåret 2019 — Kragerø kommune

5.4 Kragerø Havnevesen KF:

— Rapportering og budsjettoppfølging

6 Avslutning
Den overordnede revisjonsstrategiens risiko- og vesentlighetsvurderinger bygger på en

foreløpig vurdering av bl.a. erfaring, historisk regnskapsmateriell og den interne

kontroll som foreligger i kommunen.

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, 12. august 2019
Telemark kommunerevisjon IKS

UsbetFi’
oppdragsansvarlig revisor Marianne Rogn

oppd ragsrevisor
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Arkivsak-dok. 19/09418-9 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Kragerø kontrollutvalg 02.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Innspill til planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-

2023 Kragerø 

 

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

 

 

Bakgrunn for saken: 
Sittende kontrollutvalg gis gjennom denne saken anledning til å komme med innspill til neste planperiode 

ut i fra deres kjennskap og kunnskap til kommunen. 

 

Saksopplysninger: 
Bestemmelsene om planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll er hjemlet i ny Kommunelov § 

23-3 og § 23-4. Begge planene skal bygge på risiko- og vesentlighetsvurderinger, og planene skal 

utarbeides minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er 

konstituert. 

 

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak. Nytt i ny kommunelov er at 

plan for forvaltningsrevisjon skal bygge på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens 

virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen 

er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon, og nå skal det etter ny kommunelov 

vurderes uavhengig av om tjenesten leveres av/forvaltningen skjer hos kommunen selv eller gjennom 

selskaper som kommunen eier.  

 

Kontrollutvalget bestilte i sitt møte 6.5.2019 sak 22/19 en risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag 

for plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 fra revisjonen. Det er imidlertid viktig at revisjonen får 

aktuelle innspill fra kontrollutvalget. Det gis gjennom denne saken mulighet til å spille inn idéer for 

sittende kontrollutvalg. Kontrollutvalgsmedlemmene sitter på viktig kunnskap om kommunen med 

bakgrunn i sitt politiske engasjement og arbeidet i utvalget. I tillegg vil det nye kontrollutvalget bli 

involvert i den videre prosessen. Det samme vil sekretariatet, politisk ledelse og rådmannen bli, og 

sentrale styringsdokumenter vil bli gjennomgått. 

 

Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, gjør dette i 

samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring. 

Kontrollutvalget bestilte i sitt møte 6.5.2019 sak 23/19 en risiko- og vesentlighetsvurdering av 
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kommunens eierskap, for å finne ut hvor det er størst behov for eierskapskontroll. Også her er det naturlig 

at kontrollutvalget får anledning til å spille inn idéer om hvilke av selskapene som kommunen har 

eierinteresser i, som vil være aktuelle for å gjennomføre en eierskapskontroll.  

 

 

Det er en fordel om det blir lagt til rette for en god prosess som sikrer at alle kontrollutvalgsmedlemmene 

deltar og får uttrykt sin mening. Det sittende kontrollutvalget har god kjennskap til kommunens 

virksomhetsområder og eierinteresser, derfor er det viktig at det sittende kontrollutvalget involveres i 

arbeidet med risiko- og vesentlighetsanalysen. Det er derfor viktig at denne prosessen blir vektlagt i 

kontrollutvalget, og det er bakgrunnen for at kontrollutvalget får forelagt denne saken på tampen av 

perioden.  

 

Under følger en oversikt over gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter og selskapskontroller i 

Kragerø kommune i perioden 2016-2019. Vi gjør oppmerksom på at iht. gjeldende kommunelov, omfatter 

selskapskontroller også forvaltningsrevisjoner i selskap, som etter ny kommunelov vil bli betegnet som 

forvaltningsrevisjoner. 

 

Forvaltningsrevisjonsprosjekter i Kragerø kommune i planperioden 2016-2019 

- Byggesaksbehandling 2017 

- Boplikt i Kragerø kommune 2018 

- Barneverntjenesten Kragerø kommune 2019 

 

Selskapskontroller i Kragerø kommune i planperioden 2016-2019 

- Eierskapskontroll – Rammer for eierstyring – opplæring, representasjon, avklaringer og 

rapportering 2017 

- Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon – Kragerø Fjordbåtselskap IKS 2018 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Saken legges frem til drøfting i kontrollutvalget uten forslag til vedtak. Kontrollutvalgets medlemmer gis 

anledning til å komme med innspill til planarbeidet i møte. 
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Orienteringer fra revisor 2.9.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har et påseansvar for at det blir gjennomført forsvarlig revisjon i kommunen. For å holde 

utvalget orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen, orienterer revisor kontrollutvalget 

fortløpende gjennom året. 

 

Saksopplysninger: 
Revisor orienterer om eventuelle aktuelle saker i den løpende revisjonen og oppdrag den jobber med i 

Kragerø kommune, utover de sakene som behandles separat i møtet. 
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Referatsaker 2.9.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
 

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

a. 13.06.2019: 

i. PS 58/19 Årsmelding 2018 Kragerø Havnevesen KF 

ii. PS 59/19 Årsregnskap 2018 Kragerø Havnevesen KF 

iii. PS 60/19 Årsberetning 2018 Kragerø kommune 

iv. PS 61/19 Årsregnskap 2018 Kragerø kommune 

v. PS 62/19 Tertialrapport drift 30.04.2019 

vi. PS 63/19 Tertialrapport investering 30.04.2019 

vii. PS 64/19 Kragerø kommunes forventede økonomiske situasjon for 2020-2023 

(kommende økonomiplanperiode) 

viii. PS 65/19 Etablering av Vestfold og Telemark revisjon IKS 

ix. PS 66/19 Forslag til endring av selskapsavtale for Kragerø Fjordbåtselskap AS 

x. PS 67/19 Tilstandsrapport for grunnskolen 2019 

2. Henvendelse til leder vedr. oppfølging av regler for boplikt i Kragerø kommune 

3. Neste møte blir obligatorisk opplæringsdag for nytt kontrollutvalg, Bø Hotell onsdag 20.11.2019. 

Neste ordinære møte (nytt kontrollutvalg) 2.12.2019. 
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Eventuelt 2.9.2019 
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