
Meeting Book: Bamble kontrollutvalg (20.09.2019) 

Bamble kontrollutvalg 

Date: 2019-09-20T09:00:00 

Location: Rådhuset, møterom Hørsfjell (3. etasje) 

Note: 

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

 

Vara møter bare etter eget varsel. 

 

Nestleder Aase Kristine Salen Hagen har meldt forfall. Steinar Johnsen kalles med dette inn som vara. 

Medlem Ann Helen Storø har meldt forfall. Svein Inge Nyhus kalles med dette inn som vara. 

Medlem Carl-Otto Thommesen har meldt forfall. Nils Jacob Bleikelia kalles med dette inn som vara. 

 

I tillegg møter følgende: 

(Ikke avklart), sak 18/19       kl. 09:00 
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Arkivsak-dok. 19/00044-22 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Bamble kontrollutvalg 20.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 20.9.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Innkalling til møte 20.9.2019 godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 19/00044-23 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Bamble kontrollutvalg 20.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll 17.6.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 17.6.2019 godkjennes. 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll Bamble kontrollutvalg 17.06.2019 
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Møteprotokoll  
 

Bamble kontrollutvalg 

 
Dato: 17.06.2019 kl. 9:00 – 12:10 
Sted: Rådhuset, møterom Synken 
Arkivsak: 19/00044 
  
Til stede:  Bård Hoksrud (leder), Aase Kristine Salen Hagen (nestleder), Carl-Otto 

Thommesen (medlem), Tom Rune Olsen (medlem),  
  
Møtende 

varamedlemmer: 
Svein Inge Nyhus (vara for Ann Helen Storø) 

  
Forfall:  Ann Helen Storø (medlem) 
  
Andre: Rådmann Geir Håvard Bjelkemyr-Østvang, sak 6-10/19 

Plan- og økonomisjef Gunn Ellen Berg, sak 6-7/19 og 10/19 

Kommunalsjef helse og omsorg Birgit Sannes, sak 8/19 

Leder koordinerende enhet Tonje Kristine Sulen, sak 8/19 

Virksomhetsleder barne- og familievernet Bjørg Rein, sak 9/19 

Forvaltningsrevisor Anne Sæterdal, sak 6/19 

Oppdragsrevisor Lisbet Fines 

 
  
Protokollfører: Benedikte Muruvik Vonen (Temark) 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

3/19 19/00044-16 Godkjenning av innkalling 17.6.2019 3 

Møteprotokoll 

3/19 19/00044-15 Godkjenning av protokoll 8.4.2019 4 

Saker til behandling 
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6/19 18/08310-12 Rapport fra forvaltningsrevisjonen Byggesaksbehandling - Bamble 5 

7/19 19/09936-1 Økonomisk situasjon pr. 1. tertial 2019 Bamble 7 

8/19 18/12251-11 
Oppfølging av sak om kommunal registrering av psykisk 

utviklingshemmede og grunnlag for kompensasjon fra staten 
8 

9/19 18/06932-7 Situasjonen i barnevernet i Bamble kommune - oppfølging 9 

10/19 18/02713-17 
Oppfølging av vedtak eierskapskontroll Styresammensetning, 

styreevaluering og valg av styremedlemmer 
10 

11/19 19/10234-1 
Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan 

for forvaltningsrevisjon 2020-2023 Bamble 
11 

12/19 19/10234-2 
Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan 

for eierskapskontroll 2020-2023 Bamble 
12 

13/19 19/09940-1 
Orientering om etablering av Vestfold og Telemark revisjon IKS - 

Bamble 
13 

14/19 19/01046-5 Erklæring om uavhengighet 2019 regnskapsrevisjon 14 

15/19 19/02851-5 Orienteringer fra revisor 17.6.2019 15 

16/19 19/02862-6 Referatsaker 17.6.2019 16 

17/19 19/02856-5 Eventuelt 17.6.2019 17 

    

 

I møtet ble sak 10/19 behandlet etter sak 7/19. Utover dette ble sakene behandlet i oppsatt 

rekkefølge. 

 

 
Langesund, 17.06.2019 

 

 

Bård A. Hoksrud      Benedikte Muruvik Vonen 

Kontrollutvalgsleder      Rådgiver i sekretariatet 

 

 

Sekretariatet beklager at innhold i sak 12/19 har blitt identisk i innhold med sak 11/19. Ved 

behandlingen i møtet ble det vist til at sakene bygger på ulike bestemmelser i ny 

kommunelov, og at de derfor ble behandlet som to separate saker. Dette kommer dessverre 

ikke frem av saksfremlegg og vedtak, og det som skulle ha vært sak 12/19 Bestilling av 

risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for eierskapskontroll 2020-2023 Bamble vil 

derfor bli lagt frem til ny behandling i neste møte. 
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Møteinnkalling 

3/19 Godkjenning av innkalling 17.6.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Bamble kontrollutvalg 17.06.2019 3/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Innkalling til møtet 17.6.2019 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Innkalling til møtet 17.6.2019 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

3/19 Godkjenning av protokoll 8.4.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Bamble kontrollutvalg 17.06.2019 3/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møte 8.4.2019 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Protokoll fra møte 8.4.2019 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

6/19 Rapport fra forvaltningsrevisjonen Byggesaksbehandling - Bamble 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Bamble kontrollutvalg 17.06.2019 6/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar rapport fra forvaltningsrevisjonen Byggesaksbehandling til orientering. 

Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret ber om at kommunen: 
- sørger for at myndighet er delegert i tråd med ønsket organisering av saksbehandlingen 

- vurderer behov for kompetanse på området på kort og lang sikt med tilhørende tiltak 

- sikrer bedre dokumentasjon av saksbehandlingen og tilsynsvirksomheten 

- sørger for at tilsynsrapporter fra Tilsynskontoret blir arkivert 

- styrker arbeidet med internkontroll: 

o gjør systematiske risikovurderinger, både av saksbehandlingen og risiko for 

korrupsjon 

o sikrer at risikovurderingene danner grunnlag for tiltak som forankres blant de ansatte 

o sikrer ledelsesoppfølging av arbeidet med internkontroll 

- oppdaterer de etiske retningslinjene og legger til rette for registrering i Styrevervregisteret 

- jobber mer systematisk med etiske problemstillinger både i administrasjonen og i teknisk 

utvalg 

 

Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake til kontrollutvalget med en kortfattet skriftlig 

og tilhørende muntlig tilbakemelding om hvordan vedtaket er fulgt opp, og hvilken effekten 

dette arbeidet har hatt, senest i kontrollutvalgets siste møte våren 2020. 

 

 

Møtebehandling 

Forvaltningsrevisor Anne Sæterdal presenterte rapport fra forvaltningsrevisjonen 

Byggesaksbehandling og svarte på spørsmål. 

 

Plan- og økonomisjef Gunn Ellen Berg og rådmann Geir Håvard Bjelkemyr-Østvang var til 

stede under behandlingen, og rådmannen svarte på spørsmål. 

 

Utvalget behandlet saken grundig og stilte særlig spørsmål knyttet til kapittel 2 i rapporten. 

 

Endringsforslag fremsatt i møtet: 

Siste strekpunkt endres til: 

- jobber mer systematisk med etiske problemstillinger både i administrasjonen og i 

politiske utvalg 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak med endringsforslag fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  
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Kontrollutvalget tar rapport fra forvaltningsrevisjonen Byggesaksbehandling til orientering. 

Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret ber om at kommunen: 
- sørger for at myndighet er delegert i tråd med ønsket organisering av saksbehandlingen 

- vurderer behov for kompetanse på området på kort og lang sikt med tilhørende tiltak 

- sikrer bedre dokumentasjon av saksbehandlingen og tilsynsvirksomheten 

- sørger for at tilsynsrapporter fra Tilsynskontoret blir arkivert 

- styrker arbeidet med internkontroll: 

o gjør systematiske risikovurderinger, både av saksbehandlingen og risiko for 

korrupsjon 

o sikrer at risikovurderingene danner grunnlag for tiltak som forankres blant de ansatte 

o sikrer ledelsesoppfølging av arbeidet med internkontroll 

- oppdaterer de etiske retningslinjene og legger til rette for registrering i Styrevervregisteret 

- jobber mer systematisk med etiske problemstillinger både i administrasjonen og i politiske 

utvalg 

 

Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake til kontrollutvalget med en kortfattet skriftlig 

og tilhørende muntlig tilbakemelding om hvordan vedtaket er fulgt opp, og hvilken effekten 

dette arbeidet har hatt, senest i kontrollutvalgets siste møte våren 2020. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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7/19 Økonomisk situasjon pr. 1. tertial 2019 Bamble 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Bamble kontrollutvalg 17.06.2019 7/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Plan- og økonomisjef Gunn Ellen Berg orienterte om økonomisk situasjon pr. 1. tertial 2019 

og svarte på spørsmål. Rådmann Geir Håvard Bjelkemyr-Østvang var til stede under 

behandlingen. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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8/19 Oppfølging av sak om kommunal registrering av psykisk 

utviklingshemmede og grunnlag for kompensasjon fra staten 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Bamble kontrollutvalg 17.06.2019 8/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Leder koordinerende enhet Tonje Kristine Sulen redegjorde kort for arbeid omkring 

registrering av psykisk utviklingshemmede våren 2019 og svarte på spørsmål. Hun ga 

tilbakemelding om at hun mener at kommunen nå har kontroll på området. Kommunalsjef 

helse og omsorg Birgit Sannes ga utfyllende kommentarer og svarte på spørsmål. 

 

Oppdragsrevisor Lisbet Fines kommenterte også kort arbeidet i kommunen i saken og revisors 

oppgaver knyttet til rapporteringen og det rundskrivet som denne skal bygge på. Revisjonen 

gikk i år gjennom grunnlaget for alle brukerne som ble rapportert inn, ut fra rundskrivet, og 

ikke bare stikkprøver. 

 

Tilleggsforslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Kontrollutvalget avslutter med dette saken. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak med tilleggsforslag fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget avslutter med dette saken. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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9/19 Situasjonen i barnevernet i Bamble kommune - oppfølging 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Bamble kontrollutvalg 17.06.2019 9/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Forslag til vedtak legges frem i møtet. 

 

 

Møtebehandling 

Virksomhetsleder barne- og familievernet Bjørg Rein redegjorde for utviklingen i sykefravær 

siden september 2018 og svarte på spørsmål. Mye av det høye sykefraværet skyldtes annet 

enn arbeidsforhold. Sykefraværet er nå langt lavere, og korttidsfraværet har gått ned. De 

jobber med oppfølging av sykemeldte og oppfølging av de som er på jobb. Videre redegjorde 

hun for iverksatte kompetansetiltak for ansatte i kommunen som jobber med barn og svarte på 

spørsmål. 

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering og avslutter med dette saken. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering og avslutter med dette saken. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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10/19 Oppfølging av vedtak eierskapskontroll Styresammensetning, 

styreevaluering og valg av styremedlemmer 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Bamble kontrollutvalg 17.06.2019 10/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Forslag til vedtak legges frem i møtet. 

 

 

Møtebehandling 

Rådmann Geir Håvar Bjelkemyr-Østvang redegjorde for at en del av forholdene vil være 

naturlig å komme tilbake til i forbindelse med ny eierskapsmelding. Han svarte på spørsmål. 

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget ber om at ordfører og rådmann kommer 

tilbake til kontrollutvalget med en ny orientering om oppfølging av selskapskontrollen når ny 

eierskapsmelding er utarbeidet. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget ber om at ordfører og rådmann kommer 

tilbake til kontrollutvalget med en ny orientering om oppfølging av selskapskontrollen når ny 

eierskapsmelding er utarbeidet. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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11/19 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan 

for forvaltningsrevisjon 2020-2023 Bamble 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Bamble kontrollutvalg 17.06.2019 11/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Bamble kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og 

virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-3 fra Telemark 

kommunerevisjon IKS. Analysen forventes levert i løpet av våren 2020. Det forventes at både 

avtroppende og nytt kontrollutvalg blir sterkt involvert i analyseprosessen. 

 

 

Møtebehandling 

Sekretariatet innledet kort. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Bamble kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og 

virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-3 fra Telemark 

kommunerevisjon IKS. Analysen forventes levert i løpet av våren 2020. Det forventes at både 

avtroppende og nytt kontrollutvalg blir sterkt involvert i analyseprosessen. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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12/19 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan 

for eierskapskontroll 2020-2023 Bamble 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Bamble kontrollutvalg 17.06.2019 12/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Bamble kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og 

virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-3 fra Telemark 

kommunerevisjon IKS. Analysen forventes levert i løpet av våren 2020. Det forventes at både 

avtroppende og nytt kontrollutvalg blir sterkt involvert i analyseprosessen. 

 

 

Møtebehandling 

Sekretariatet innledet kort. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Bamble kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og 

virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-3 fra Telemark 

kommunerevisjon IKS. Analysen forventes levert i løpet av våren 2020. Det forventes at både 

avtroppende og nytt kontrollutvalg blir sterkt involvert i analyseprosessen. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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13/19 Orientering om etablering av Vestfold og Telemark revisjon IKS - 

Bamble 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Bamble kontrollutvalg 17.06.2019 13/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Bamble kontrollutvalg tar informasjonen om etablering av Vestfold og Telemark revisjon IKS 

til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Sekretariatet viste til muntlig orientering i sist møte. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Bamble kontrollutvalg tar informasjonen om etablering av Vestfold og Telemark revisjon IKS 

til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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14/19 Erklæring om uavhengighet 2019 regnskapsrevisjon 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Bamble kontrollutvalg 17.06.2019 14/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors og oppdragsrevisors egenvurdering av uavhengighet 

datert 6.5.2019 tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Oppdragsrevisor Lisbet Fines innledet kort og svarte på spørsmål. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors og oppdragsrevisors egenvurdering av uavhengighet 

datert 6.5.2019 tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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15/19 Orienteringer fra revisor 17.6.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Bamble kontrollutvalg 17.06.2019 15/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Oppdragsrevisor Lisbet Fines redegjorde for løpende revisjonsoppgaver og svarte på 

spørsmål. Tema for redegjørelsen: 
- Planlegging 

- Oppfølgingsmøte med plan/økonomi i april 

- Revisors arbeid vedr. registrering av psykisk utviklingshemmede 

- Mva.-spørsmål knyttet til bygging av ny skole 

- Gjennomført oppstartsmøte med rådmannen om nytt revisjonsår  

- Uendret revisjonsteam 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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16/19 Referatsaker 17.6.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Bamble kontrollutvalg 17.06.2019 16/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

 
1. Kommunestyrets behandling av saker fra/av særlig betydning for kontrollutvalget: 

a. 02.05.2019: 

i. PS 22/19 Frisk Bris Bamble KF – Årsberetning, årsmelding og årsregnskap 

2018 

ii. PS 23/19 Årsregnskap, årsberetning og årsmelding Bamble kommune 2018 

iii. PS 25/19 Omstilling 2019-2021, status mars 2019 

iv. PS 26/19 Tilstandsrapport enhet skole og barnehage 2018 

2. Informasjon om korrekt saksgang for partigruppenes fremlegging av budsjettforslag legges til 

folkevalgtopplæringen. Kontrollutvalget oppfordrer til at kontrollutvalget blir invitert med på 

kommunestyrets folkevalgtopplæring. 

3. FKT fagkonferanse 4.-5.6.2019 Kristiansand. Aase Kristine Salen Hagen refererte kort. 

4. Neste møte 16.9.2019 

5. Temarks vårkonferanse 26.4.2019 Arendal. Bård Hoksrud refererte kort. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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17/19 Eventuelt 17.6.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Bamble kontrollutvalg 17.06.2019 17/19 

 

 

  

 

Møtebehandling 

Ingen saker. 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 16/12895-40 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Bamble kontrollutvalg 20.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Bamble kommunes leieforhold Skjærgårdshallen AS 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering og avsluttes fra kontrollutvalgets side. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Utgangspunktet for denne saken var et spørsmål til kontrollutvalget høsten 2016 om leien kommunen 

betalte for bruk av Skjærgårdshallen var i tråd med regelverket om offentlig støtte. Kontrollutvalget 

bestilte en utredning om dette temaet fra Telemark kommunerevisjon IKS i sitt møte 5.12.2016 sak 52/16. 

Denne ble behandlet i utvalgets møte 6.3.2017 sak 1/17, sammen med en orientering fra styreleder i 

selskapet. Kontrollutvalget oversendte saken og revisjonsrapporten til kommunestyret, med følgende 

forslag til vedtak: 

Rådmannen bes klarlegge om avtalt leiepris i avtale mellom Bamble kommune og 

Skjærgårdshallen AS er i samsvar med markedspris og/eller kostpris, eller ikke. Rådmannen bes 

rapportere skriftlig om resultatet til kontrollutvalget senest i løpet av april 2017. Dersom det ikke 

er samsvar, bes rådmannen umiddelbart iverksette tiltak som bringer forholdet innen rammene 

for regelverket om offentlig støtte, og rapportere om tiltakene til kontrollutvalget senest i løpet av 

våren 2017. Rådmannen bes legge ved en tilsvarende vurdering av leieprisen i forbindelse med 

budsjettet hvert år. 

 

Kommunestyret behandlet saken i sitt møte 11.5.2017 sak 36/17. De ga sin tilslutning til kontrollutvalgets 

forslag til vedtak. I tillegg vedtok kommunestyret å oversende en del spørsmål som ble fremsatt i møtet, 

som skulle tas med i vurderingen rådmannen skulle gjennomføre. 

 

I stedet for å legge saken frem for kontrollutvalget våren 2017 som vedtatt 11.5.2017 sak 36/17, la 

rådmannen saken direkte frem for kommunestyret 14.12.2017 sak 112/17. Følgende ble vedtatt: 

 

Bamble kommunestyre vedtar: 

1. Rådmannens redegjørelse i saken tas til etterretning. 

2. Leieavtalen mellom Bamble kommune og Skjærgårdshallen AS endres slik at de dokumenterer at 

betaling for leie ikke er i strid med regler for offentlig støtte. 

3. Kommunestyret nedsetter en arbeidsgruppe på førstkommende kommunestyremøte med mandat: 

1. Vurdere konsekvenser av om selskapet skal tilbakeføres som kommunal virksomhet. 

2. Avklare om dagens drift, utleieforhold er i samsvar med regler for offentlig støtte. 
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Kontrollutvalget ble i sitt møte 5.2.2018 sak 1/18 orientert om at arbeidsgruppe vedtatt 14.12.2017 skulle 

utnevnes i neste kommunestyremøte. Kontrollutvalget etterlyste etter hvert informasjon om arbeidet og 

fikk i sitt møte 22.10.2018 sak 37/18 en orientering om opprettelse av arbeidsgruppen. Kontrollutvalget 

reagerte på at det ikke var satt noen frist for utvalgets arbeid, og ba om at kommunestyret så snart som 

mulig satte en slik frist. Kommunestyret vedtok i sitt møte 13.12.2018 sak 117/18 at frist for utredning 

om organisering av Skjærgårdshallen skulle legges frem for kommunestyret i juni 2019. 

 

Saksopplysninger: 
Saken Rapport og konklusjon fra arbeidsgruppe – Skjærgårdshallen AS ble lagt frem for Bamble 

kommunestyre 20.6.2019 sak 35/19. Vedlagt følger vedtaket, saksfremstillingen til kommunestyret og 

den dokumentasjonen som fulgte med saken til kommunestyret. Kommunestyret fattet følgende vedtak i 

saken: 

 

Bamble kommunestyre vedtar følgende: 

1. Skjærgårdshallen opprettholdes som et AS i Bamble kommunes eie som i dag. 

2. Skjærgårdshallen AS innfører et tydelig regnskapsmessig skille mellom kommersiell og ikke 

kommersiell virksomhet. 

 

Sekretariatet har bedt om en redegjørelse om prosessen i arbeidsgruppa i møtet, via ordfører, fra 

ansvarlige i det politiske utvalget som la frem rapporten. Det er ikke bekreftet hvem som eventuelt 

kommer. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Dette er en sak som det har tatt lang tid å komme til bunns i. Så langt sekretariatet kan se, er det nå fattet 

et vedtak i saken i kommunestyret, som bør tilsi at kontrollutvalgets involvering i saken avsluttes. Dersom 

det fortsatt skulle være usikkerhet knyttet til Skjærgårdshallen AS, vil det være naturlig å oversende et 

signal om dette til revisjonen i forbindelse med risiko- og vesentlighetsvurderingene knyttet til 

forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll for perioden 2020-2023. 

 

Vedlegg:  

Kst sak 35-19 Vedtak – Rapport og konklusjon fra arbeidsgruppe – Skjærgårdshallen AS 

Kst sak 35-19 Rapport og konklusjon fra arbeidsgruppe – Skjærgårdshallen AS 

Kst sak 35-19 e-post Telemark kommunerev. Skjærgårdshallen 

Kst sak 35-19 Arbeidsgruppas vurderinger – Skjærgårdshallen 

Kst sak 112-17 Bamble kommunes leieforhold Skjærgårdshallen AS 

Kst sak 36-17 Vedtak – Bamble kommunes leieforhold Skjærgårdshallen AS 

Skjærgårdshallen – offentlig støtte – utredning 

Kst sak 35-19 Vurderinger fra arbeidsgruppa. Tilleggsnotat 
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Saksprotokoll 

Rapport og konklusjon fra arbeidsgruppe - Skjærgårdshallen AS 
 
Arkivsak-dok. 19/04746 
Saksbehandler Cathrine Sævik Krätzel 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 06.06.2019 45/19 
2 Kommunestyret 20.06.2019 35/19 
 

 
 
Formannskapets vedtak/innstilling  
 
Bamble kommunestyre vedtar følgende: 
 

1. Skjærgårdshallen opprettholdes som et AS i Bamble kommunes eie som i dag.  
 

2. Skjærgårdshallen AS innfører et tydelig regnskapsmessig skille mellom kommersiell 
og ikke kommersiell virksomhet.  

 
 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 20.06.2019 sak 35/19 
 
Møtebehandling 
 
Heidi Herum og Linda Holien ble erklært inhabile da de siter i styret. 
 
Votering 
 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak  
 
Bamble kommunestyre vedtar følgende: 
 

1. Skjærgårdshallen opprettholdes som et AS i Bamble kommunes eie som i dag.  
 

2. Skjærgårdshallen AS innfører et tydelig regnskapsmessig skille mellom kommersiell 
og ikke kommersiell virksomhet.  
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Arkivsak-dok. 19/04746-1 
Saksbehandler Cathrine Sævik Krätzel 

  
Saksgang Møtedato 
Formannskapet            
Kommunestyret            

 
 
   

Rapport og konklusjon fra arbeidsgruppe - Skjærgårdshallen AS 
Ordførers innstilling: 
 
Bamble kommunestyre vedtar følgende: 
 

1. Skjærgårdshallen opprettholdes som et AS i Bamble kommunes eie som i dag.  
 

2. Skjærgårdshallen AS innfører et tydelig regnskapsmessig skille mellom kommersiell og ikke 
kommersiell virksomhet.  

 
 
 
 
Vedlegg:  
e-post fra Telemark kommunerevisjon  
Arbeidsgruppas rapport 
K- sak 112/17  
Rapport fra Telemark kommunerevisjon 
Vedtak i K- sak 36/17 
 
 
Bakgrunn 
Kommunestyret behandlet sak 112/17, 14.12.2017, hvor det ble fattet følgende vedtak: 
 
1. Rådmannens redegjørelse i saken tas til etterretning. 
 
2. Leieavtalen mellom Bamble kommune og Skjærgårdshallen AS endres slik at den dokumenterer 
at betaling for leie ikke er i strid med regler for offentlig støtte. 
 
3. Kommunestyret nedsetter en arbeidsgruppe på førstkommende kommunestyremøte med 
mandat: 
 
1. Vurdere konsekvenser av om selskapet skal tilbakeføres som kommunal virksomhet. 
2. Avklare om dagens drift, utleieforhold er i samsvar med regler for offentlig støtte. 
 
Kommunestyret vedtok i sak 117/18 den 13.12.2018 følgende: 
 
Bamble kommunestyre vedtar at utredning om organisering av Skjærgårdshallen legges frem for 
kommunestyret juni i 2019. 
 
Kommunestyret nedsatte 06.03.2018 arbeidsgruppen bestående av følgende politikere:  
Leder Linda Holien, Svein Inge Nyhus, Dag Yngland, Vibeke-Emilie Abrahamsen og Lars Inge 
Rønholt. Dag Yngland ble byttet ut med Stian Tangen før første møte i arbeidsgruppa 21.03.2018 
og det oppfølgende møtet 26.04.2018. Arbeidet var basert på Telemark Kommunerevisjons rapport 
13.02.2017 og Arkivsak-dok. 17/01891-4 Bamble kommunes leieforhold Skjærgårdshallen AS. 
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Saksfremstilling 
 
Underveis i arbeidet har det vært endringer i arbeidsgruppa, samt at arbeidsgruppa har innhentet 
bistand av forskjellige personer og organisasjoner. 
 
I møtet 26.04.2018 deltok i tillegg til arbeidsgruppa, tidligere saksbehandler Rolf Dehli, daglig leder 
i Skjærgårdshallen Marte Storås og styreleder Magnar Brekka. 
 
Linda Holien ble i etterkant av dette møtet valgt inn i styret i Skjærgårdshallen. Hun måtte da fratre 
utvalget og Steinar Syversen ble i stedet valgt som leder. Han hadde en gjennomgang av saken, 
for å sette seg inn i den, med Rolf Dehli, Marte Storås og Magnar Brekka 01.10.2018.  
 
Et nytt møte i utvalget ble avholdt 24.10.2018 hvor Marte Storås og Magnar Brekka også deltok 
innledningsvis i møtet. Etter at de to hadde forlatt møtet ble utleieforhold i Skjærgårdshallen 
diskutert ut i fra opplysningene fremkommet i første del av møtet, og spørsmål fremlagt av 
utvalgsmedlem Svein Inge Nyhus.  
 
Utvalget fant ikke godt nok grunnlag for å avklare og gi noe klart svar på mandatet som utvalget 
hadde fått av kommunestyret. 
Det ble derfor bestemt at leder skulle henvende seg til ordfører og rådmann med forespørsel om 
bistand fra Telemark kommunerevisjon. Det ble avklart med ordfører at utvalget kunne bruke 
Telemark Kommunerevisjon i arbeidet med mandatet. 
 
Nyhus sendte i forkant av møtet, hvor Telemark Kommunerevisjon skulle delta, ut til de øvrige 
medlemmene ytterligere spørsmål og ønske om opplysninger omkring driften av Skjærgårdshallen. 
Disse ble oversendt daglig leder Marte Storås, som svarte på henvendelsen med å sende utvalget 
årsregnskapet for 2018, men kunne ikke sendte avtalen med kommunen for 2019 da den ikke var i 
havn enda. Likeledes ble spørsmål om priser overfor eksterne brukere av hallen sett på som en 
intern sak i selskapet, og ikke sendt til utvalget. 
 
Utvalget avholdt møte med Kirsti Thorbjørnson og Kjell Ekman 23.04.2019. Her ble saken igjen 
gjennomgått med de relevante dokumenter som forelå, hvor spørsmålsstillingene ble nøye 
gjennomdrøftet på bakgrunn av mandatet fra kommunestyret. Det ble bestemt at Telemark 
Kommunerevisjon skulle komme med en vurdering av eventuelle konsekvenser av en tilbakeføring 
av Skjærgårdshallen AS til kommunal virksomhet, og om dagens drift og utleieforhold er i samsvar 
med reglene om offentlig støtte. Denne vurderingen følger vedlagt saken. 
 
Leder i utvalget mottok svar fra Kirsti Thorbjørnson 29.04.2019 og oversendte det til daglig leder i 
Skjærgårdshallen Marte Storås 30.04.2019 for å få kommentarer til dokumentet fra 
kommunerevisjonen. Storås tok det opp i styret for Skjærgårdshallen før hun returnerte et svar 
08.05.2019, som ble oversendt de øvrige utvalgsmedlemmene samme dag. 
 
For å kunne overholde kontrollutvalgets henvendelse om fremdrift i saken og ordførers svar til 
Kontrollutvalget om at kommunestyret kunne forvente et svar fra utvalget til behandling i 
kommunestyremøtet 20.06.2019, ble det på den bakgrunn avtalt et avsluttende møte i utvalget 
20.05.2019.  
 
Skjærgårdsutvalgets vurdering:  

Skjærgårdshallen opprettholdes som et AS i Bamble kommunes eie.  

Arbeidsgruppa har ikke funnet noe som viser at det vil være noen økonomisk gevinst ved å endre 
eierforholdet fra AS til ordinær kommunalt eie. Bakgrunnen for vurderingen er basert på Telemark 
Kommunerevisjons rapport og vurdering gitt av Kirsti Thorbjørnson i brev dat. 29.04.2019. 
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Kommunens overføring av årlige midler til Skjærgårdshallen AS må være tydelige mellom leie av 
hallen jf. priser på bruk av hallen til idretten, og det beløp som kommunestyret i 
budsjettbehandlingene bevilger til driften av hallen. Den kommersielle driften av hallen til andre 
aktører må komme tydelig frem i regnskapet fra styret i Skjærgårdshallen jf. Redegjørelsen fra 
Telemark kommunerevisjon IKS og Kirsti Torbjørnsons vurderinger.  

Arbeidsgruppa for Skjærgårdshallen sin vurderinger er basert på: 
Telemark kommunerevisjon IKS sin «Redegjørelse - offentlig støtte - Skjærgårdshallen AS» datert 
13.02.2017.  
Telemark kommunerevisjon - Kirsti Thorbjørnsons brev av 29.04.2019 som omhandler mandatet til 
utvalget i KST 112/17.  
Opplysninger fremlagt av daglig leder og av styreleder i Skjærgårdshallen i de to møtene med 
arbeidsgruppa.  
 
Et dokument om vurderinger og spørsmålsstillinger fra arbeidsgruppa etter arbeidet med mandatet, 
legges ved saken for Bamble kommunes videre vurdering av fremtidig drift av Skjærgårdshallen.  
Arbeidsgruppa anser sin oppgave med mandatet som ferdig, og mener det er Rådmannen og 
Generalforsamlingen som må følge opp spørsmålsstillingene overfor Skjærgårdshallen som 
synliggjøres i vedlagte «Vurderinger gjort av Arbeidsgruppa for Skjærgårdshallen.» 
 
 
Ordførers vurdering 
Med bakgrunn i det arbeid og konklusjon som arbeidsgruppa har kommet frem til, mener ordfører 
at Skjærgårdshallen AS opprettholdes i dagens form.  
 
Ordfører mener videre at det ikke er hensiktsmessig eller nødvendig at saken følges opp videre av 
rådmannen. Det er likevel viktig at Skjærgårdshellen AS organiserer sin økonomiske virksomhet, 
herunder regnskapsmessig, på en slik måte at det er tydelig skille mellom kommersiell og ikke 
kommersiell aktivitet. 
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Vurderinger gjort av Arbeidsgruppa for Skjærgårdshallen AS 

Arbeidsgruppa har ikke hatt egen sekretær under møtene. Det har vært ikke vært ført regelmessige 

referater fra møtene. 

Telemark kommunerevisjons redegjørelse for offentlig støtte – Skjærgårdshallen dat. 13.02.2017 er 

grunnlaget for kommunestyrets vedtak om å nedsette en arbeidsgruppe som fikk de to oppgavene:  

1. Vurdere konsekvenser av om selskapet skal tilbakeføres til kommunal virksomhet. 

2. Å avklare om dagens drift, utleieforhold er i samsvar med regler for offentlig støtte. 

I arbeidsgruppas møte 23.4 2019 deltok leder av Telemark kommunerevisjon IKS, Kjell Ekman og 

leder for forvaltningsrevisjon Kirsti Thorbjørnsen. De orienterte om lover som vurderes i sakene og 

svarte utfyllende på spørsmål fra arbeidsgruppa. 

Ut fra arbeidet som er gjort legges det fram følgende vurderinger ift. mandatet:  

1. Vurdere konsekvenser av om selskapet skal tilbakeføres til kommunal virksomhet.  

Det er en uriktig premiss i oppdraget arbeidsgruppa har fått. Skjærgårdshallen har vært drevet 

som et eget aksjeselskap, Skjærgårdshallen AS, siden den ble bygget i 2001. Dette selskapet eier 

tomten, Gnr. 31 bnr. 471, og hele bygningen.  Vi vurderer derfor om kommunen skal overta 

Skjærgårdshallen av aksjeselskapet, men ikke tilbakeføres, da Bamble kommune aldri har eiet 

den. Eierskapet til Bamble kommune har vært som eneaksjonær i Skjærgårdshallen AS. Dersom 

Bamble kommune skal ha direkte eierskap til Skjærgårdshallen vil den eneste mulige veien være 

å overdra eiendommen fra Skjærgårdshallen AS til Bamble kommune. Gruppa vil ikke spekulere 

på prisen på en slik overdragelse, men 2,5% dokumentavgift vil etter all sannsynlighet påløpe, og 

grunnlaget vil bli beregnet av virkelig verdi (takstverdi). Den samme avgiften som all annen 

næring og private må forholde seg til.  

Ved et salg av eiendommen vil det være naturlig at Skjærgårdshallen AS likvideres som selskap og 

det må skje en utdeling til aksjeeier. Vi har ikke gått inn på skatteplikten av et eventuelt salg til 

Bamble kommune av eiendommen og et eventuelt likvidasjonsutbytte, da § 3 i vedtektene 

inneholder følgende setning: Eventuelle overskudd som følge av selskapets virksomhet skal ikke 

tilfalle selskapets aksjonærer, men anvendes til beste for idretten i Bamble. Dette eventuelle 

overskuddet som skyldes leie som i stor grad er betalt av Bamble kommune gjennom mange år, 

kan da føre til store inntekter for idretten i Bamble. Det vil være et spørsmål om et eventuelt 

likvidasjonsutbytte kommer fra drift eller salg? Dette er et så komplisert spørsmål at 

arbeidsgruppa ikke finner grunn til å gå nærmere inn på det her. Gruppa mener at et salg av 

Skjærgårdshallen med tomta vil være et lite interessant alternativ nå. 

Det kan være en mulig løsning at kommunen leier hele hallen av aksjeselskapet for framleie, og 

driver hele virksomheten med alle inngåtte leieavtaler videre som kommunal virksomhet, og i så 

fall tilbyr dagens daglige leder ansettelse i Bamble kommune. Det er en mulighet som utvalget 

mener kan løse noen av problemene tilknyttet dagens drift, som er omtalt i punkt 2. Vi ser også 

at det kan skape nye utfordringer. Dersom Skjærgårdshallen AS består som aksjeselskap, fortsatt 

eier eiendommen, og framleier hele eiendommen med alle gjeldende utleieavtaler til Bamble 

kommune, vil det kunne innbære mindre aktivitet i Skjærgårdshallen AS, men det bør også 

medføre lavere driftskostnader. Eventuelle innsparinger som kan komme med et slik konsept kan 

være samordning av aktiviteter i alle kommunens idrettshaller og andre arenaer, også muligens 

det også kan være grunnlag for samordning og drift med vårt nye Razzle Dazzle, slik at dette blir 

benyttet fornuftig i størst mulig grad.  
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Andre muligheter er om det kan gi noen innsparinger på komme med i kommunens 

innkjøpsordninger, effektivisere arbeidsoppgavene. Vi ser for oss at det er en krevende og til 

tider ensom jobb å være daglig leder i Skjærgårdshallen AS.      

Dette er kun et moment som arbeidsgruppa har diskutert underveis i prosesen, og ikke forelagt 

denne muligheten for rådmann. Gruppa mener heller ikke at kommunestyret skal framskynde et 

slikt driftskonsept uten en lengre prosess i kommunen for at det skal være godt forankret hos 

rådmannen og hans administrasjon samt ta det opp med styret for Skjærgårdshallen.  

 

2. Å avklare om dagens drift, utleieforhold er i samsvar med regler for offentlig støtte. 

Fakta om leieprisen til Bamble kommune i skjærgårdshallen AS: 

Leievederlaget fra Bamble kommune har vært i nær 3 millioner kroner de 5 siste årene (2013-               

2017). Andre driftsinntekter for Skjærgårdshallen AS har vært mellom 1 og 1,8 millioner i samme 

periode. Totale kostnader har variert mellom 3,9 og 4,2 mill. i disse årene. Resultatet har variert 

fra 461.000 til -46.000. Det har vært en ujevn resultatutvikling. Årsregnskapet for 2018 er lagt ved 

i beregningen. I 2018/19 og i framtida vil leieinntekter fra næringslokaler øke betydelig, sammen 

med høyere finanskostnader og behov for nedbetaling av gjeld. Det vil også være et betydelig 

vedlikehold som gir økonomiske utfordringer i fremtiden. 

Bamble kommune vedtok i sak 0069/04 et utleiereglement for Skjærgårdshallen. Leieprisene til 

idrettsformål på kveldene i hverdagene har siden den gang ikke blitt økt. Markedet, i den grad 

det er et marked, har også endret seg til mindre betalingsvillighet fordi det bl.a. er kommet 3 

kunstgressbaner i kommunen. Siden ikke det er kommet ønsker fra Skjærgårdshallen om å øke 

prisene antar vi at dette er «markedspriser» for den type utleie kommunen leier. Det er disse 

prisene, som betales av andre med tilsvarende sesongleie, utvalget ser som riktige å benytte som 

leiepriser i den nye leieavtalen. Det må vurderes om det er hensiktsmessig at denne prisen 

fastsettes av kommunestyret i framtida.  

Gjeldende leieavtale for 2018 har vært med som grunnlag i arbeidsgruppa vurderinger. 

Arbeidsgruppa har sett et forslag til ny leiekontrakt som skal avløse denne leieavtalen. Til tross 

for rapporten fra TKS revisjon – Spørsmål om offentlig støtte til skjærgårdshallen AS, 13.2.2017 til 

kontrollutvalgets møte 6.3.2017, har det ikke vært gjort forsøk på å splitte leie og tilskudd fra 

kommunen.  Med det fokuset som har vært på leieforholdet, vil det være uklokt av partene å 

inngå en leieavtale der leien er tilnærmet dobbelte av tilsvarende leie. Det bør i tillegg til en 

lavere leieavtale inngå en avtale om tilskudd til finanskostnader og gjeldsbetaling. Bamble 

kommune har jo også gitt garantier for lånene, slik at dette kan være en riktigere vei å gå enn å 

betale en dobbel tilnærmet dobbel leie, og late som om dette er markedsleie. 

Vi fikk klare anbefalinger fra TKS IKS om at det ble feil både hos leietaker og utleier å benytte en 

sum som reelt sett er tilskudd, som ordinær leie i en leiekontrakt. Dette gir feil informasjon i 

begge regnskapene, og er utydelig for å kunne gi riktig informasjon om kostnadene for 

kommunen for drift/leie av Skjærgårdshallen AS. 

Aksjeloven (§3-8) gir klare retningslinjer for avtaler av så stor verdi og betydning som denne 

leieavtalen, som skal godkjennes av generalforsamlingen. Det skal også følge en redegjørelse 

med godkjenningen som skal meldes foretaksregisteret. Redegjørelsen skal inneholde en 

erklæring om at det er rimelig samsvar mellom verdien av det vederlaget selskapet skal yte og 

det vederlaget selskapet skal motta.  
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Regnskapsloven § 4-1 er veldig enkel og lett forståelig. Årsregnskapet skal utarbeides i samsvar 

med følgende grunnleggende regnskapsprinsipper. Transaksjoner skal regnskapsføres til verdien 

av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Vi viser også til §3-2a om rettvisende bilde av 

regnskapet.  

Vi vil nedenfor peke på de utfordringene dagens leie har i forhold til disse lovparagrafene, og 

generell oppfatning og hva som er rett og riktig. 

Vi tar utgangspunkt i saksframstillingen til rådmann i kommunestyresak 112/2018. Vi legger inn 

tabellene i saksframstillingen her: 

«Markedspris» er et sentralt begrep. Skjærgårdhallen As har et 2-prissystem med kommersielle 

timepriser og redusert priser for lag og organisasjoner. 

 Kommersielle priser pr. time Priser for lag og foreninger pr. time 

Fotballhall 1500 800 (600) 

Løpebane 300 200 (anslått) 

Håndballhall 400 200 

Klatrevegg 300 200 (anslått) 

 

I kommunestyrevedtaket fra 2004 er det lagt en klar forutsetning om at leieprisen skal reduseres 

til kr. 600 (25% rabatt) ved leie av mange timer. Prisene i tabellen er dermed feil og feilene går 

klart i retning av å skulle forsvare en høy leie. «Kommersielle priser» i tabellen oppfatter 

arbeidsgruppa som maksimalpriser. Vi kan ikke se at det er markedspriser til de tidene Bamble 

kommune leier.  

I samtale med arbeidsgruppa ga saksbehandler hos rådmann klart uttrykk for at det var helt 

nødvendig at leieavtalen måtte ende opp med budsjettert sum i kommunebudsjettet. Vi mener 

det har vært en klar sammenheng mellom Skjærgårdshallen AS likviditetsbehov og størrelsen på 

leiesummen som er betalt. Samtidig har det vært et ønske fra begge parter om å vise positive 

årsregnskap for Skjærgårdshallen AS. Det synes klart at leiesummen har vært styrt av Bamble 

kommunes driftsgaranti og ikke hvilke tjenester Bamble kommune har mottatt. Det synes litt 

ulikt opp gjennom årene, og dette ligger til dels langt tilbake i tid. Det virker mer som at dette har 

satt seg som en sedvane, uten at partene har tenkt på konsekvenser eller lovligheten av dette.  

Arbeidsgruppa ser at vederlaget som er betalt for de timene som leies av Bamble Kommune til 

fordeling mellom lag og foreninger, kan ha blitt betalt med omkring dobbel leie. Riktig pris bør 

være det som benyttes av andre som leier sesongleie til idrettsformål. Slik arbeidsgruppa har fått 

tilgang til priser bør det være det som står som priser for lokale lag og foreninger i tabellen over.  

 

Utvalget har drøftet spørsmålet om utleien er i samsvar med reglene om offentlig støtte.  I 

rapporten fra TKS IKS pekes det på at tilskudd, betalt av det offentlige, ikke skal subsidiere 

næringsdrivende, og således forstyrre konkurransen i markedet ved at Skjærgårdshallen AS skal 

gi lavere priser i et marked fordi man får tilskudd fra kommunen. Vi ser med våre enkle 

beregninger at tilskuddet fra kommunen må beregnes å bli høyere enn 200.000€ i en 

treårsperiode. Dermed er tilskuddet over grensen i regelverket. Rapporten fra TKS IKS mener at 

det også må gjelde utleie til messer og kulturarrangementer i et konkurransemarked. Utleie av 

næringslokaler vil naturligvis alltid være omfattet av reglene. Det er et unntak i grunnunntakene i 

EØS regelverket som fritar støtte til kulturformål fra å bli rammet.  
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Så langt vi kan tolke dette vil det dermed være mulig å unngå å beregne eventuell støtte til 

arrangementer i idrettshallene, men kun ha fokus på dette når det gjelder utleie av 

næringslokaler, til helseformål og eventuelt annet. Det er imidlertid viktig at det skilles 

regnskapsmessig eller organisatorisk på de virksomheter som blir omfattet av regelverket. 

Det er svært viktig at utleiedelen som defineres under regelverket om ulovlig støtte blir fulgt opp 

både av kommunen som eier av selskapet, og av selskapet selv. Det må ikke foregå noen 

kryssubsidiering.  

Hvis næringslokaler ikke har tilstrekkelig inntjening, f.eks. ved at de blir stående uten 

tilstrekkelige leietakere for å betjene løpende kostnader, så kan ikke Bamble kommune øke et 

eventuelt finansieringstilskudd for betjening av disse kostnadene. 

 

Leieavtalen Bamble kommune har inngått med Skjærgårdshallen AS, kan endres i tråd med 

Aksjelovens § 8- 3. Leievederlaget kan i så fall ikke settes høyere enn det andre leietakere betaler 

for tilsvarende leie, tidspunkt, varighet og aktivitet. Det kan innrømmes rabatt som i andre 

sammenlignbare leieavtaler for tilsvarende leie, tidspunkt, varighet og aktivitet. Bamble 

kommunes driftsgaranti må i så fall dekkes inn på andre måter. 
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Arkivsak-dok. 17/01891-4 
Saksbehandler Rolf Dehli 

  
Saksgang Møtedato 
Formannskapet            
Kommunestyret            
Oppvekst- og kulturutvalget 29.11.2017 

 
 
   

Bamble kommunes leieforhold Skjærgårdshallen AS 
Rådmannens innstilling 
 
Kontrollutvalget / Bamble kommunestyre vedtar: 
 

1. Rådmannens redegjørelse i saken tas til etterretning. 
 

2. Leieavtalen mellom Bamble kommune og Skjærgårdshallen AS endres slik at den 
dokumenterer at betaling for leie ikke er i strid  med regler for offentlig støtte.  

 
 
Vedlegg:  

1. Vedtak i kommunestyrtesak 36/17 
2. Rapport fra Telemark kommunerevisjon – «Spørsmål om offentlig støtte – 

Skjærgårdshallen AS» 
 
Referanser i saken 
 
 
Bakgrunn 
 
Det er stilt spørsmål om kommunens betaling til Skjærgårdshallen AS. Kontrollutvalget har bedt 
Telemark kommunerevisjon undersøke om betalingen fra Bamble kommune til Skjærgårdshallen 
AS er i tråd med regelverket om offentlig støtte.  Det er utarbeidet en revisjonsrapport: «Spørsmål 
om offentlig støtte - Skjærgårdshallen AS». Kontrollutvalget har behandlet rapporten og kommet 
med følgende innstilling til kommunestyret: 
 

Rådmannen bes klarlegge om avtalt leiepris i avtalen mellom Bamble kommune og 
Skjærgårdshallen AS er i samsvar med markedspris og/eller kostpris, eller ikke.  
Rådmannen bes rapportere skriftlig om resultatet til kontrollutvalget senest i løpet av april 
2017. Dersom det ikke er i samsvar, bes rådmannen umiddelbart iverksette tiltak som 
bringer forholdet innen rammen for regelverket om offentlig støtte, og rapportere om 
tiltakene til kontrollutvalget senest i løpet av våren 2017.                                                                     
Rådmannen bes legge ved en tilsvarende vurdering av leieprisen i forbindelse med 
budsjettet hvert år.» 
 

Kommunestyret behandlet saken i møtet 11. mai (sak 36/17) og vedtok innstillingen fra 
kontrollutvalget.  Kommunestyret vedtok i tillegg: 
 

Spørsmålene framsatt av Torstein Dahl legges ved og bes tas med i vurderingen 
rådmannen gjennomfører. 
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Saken er utarbeidet i samarbeid med ledelsen i Skjærgårdshallen AS (daglig leder og styreleder).  
I saken redegjøres det for hva som er dagens situasjon og forslås hvordan framtidig leie av hallen 
bør håndteres.   
 
 
Saksfremstilling 
 
Dagens situasjon:  
 
Det framgår av revisjonsrapporten at det må klargjøres om kommunens betaling til 
Skjærgårdshallen inneholder et støtteelement og dermed kan komme inn under regler for offentlig 
støtte.   
 
I rapportens oppsummering – konklusjon (s.6) står det:    
 

«I og med at Skjærgårdshallen AS leier ut lokaler i et marked, anbefaler vi kommunen å 
legge til grunn at leieavtalen mellom Bamble kommune og Skjærgårdshallen AS er omfattet 
av regler om offentlig støtte. Dersom kommunen ønsker det, har kommunen anledning til å 
gi bagatellmessig støtte. Lovlig støttebeløp er i så fall inntil 200 000 euro over tre år». 
Bagatellmessig støtte skal være transparent, og må derfor fastsettes /beregnes på forhånd. 
Kommunen bør derfor klarlegge om avtalt leiepris er i samsvar med markedspris eller ikke.  
Dersom leien er høyere enn markedspris eller kostpris, innebærer differansen offentlig 
støtte».   

 
«Markedspris» er et sentralt begrep.  Skjærgårdshallen AS har et 2- prissystem med kommersielle 
timepriser og redusert priser for lokale lag og organisasjoner. 
 
 Kommersielle  

priser pr. 
time 

Priser for lokale  
lag og foreninger pr. 
time 

 
Fotballhall 

 
1.500 

 
800 

Løpebane 300 200 
Håndballhall 400 200 
Klatrevegg 300 200 

 
Det er de kommersielle prisene som må defineres som «markedspris» og som er basis for 
økonomien i Skjærgårdshallen.  Det er de prisene som er lagt til grunn for beregning av 
kommunens leie. Timene kommunen leier brukes i hovedsak til fordeling av treningstider til lag og 
foreninger i kommunen. 
 
Det er gjort noen undersøkelser om prisnivået i andre haller i regionen. Det er priser på utleie av 
håndballhaller som det er mulig å sammenligne.  Det viser at utleieprisene i Skjærgårdshallen ikke 
ligger på noe spesielt høyt nivå. Flere haller har et 2-prissystem som ligner det man har i 
Skjærgårdshallen. 
 
De reduserte prisene som lag og foreninger betaler, er for ekstra treningstimer ut over de timene 
de får tildelt av kommunen og for leie av hallen til arrangementer (bl.a. i helgene). Det er vurdert 
om Skjærgårdshallen har mulighet til å ha reduserte priser for lokale lag og foreninger uten at det 
«vanner ut» begrepet «markedspris». Spørsmålet er drøftet med Telemarks kommunerevisjon som 
mener at dagen 2-prissystem ikke er i strid med regelverket for offentlig støtte. 
 
Oversikten nedenfor viser hvor mange timer kommunen leier av Skjærgårdshallen AS.  I oversikten 
er det gjort en beregning av verdien av de leide timene basert på utleieprisene i Skjærgårdshallen 
(kommersielle priser): 
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 Periode med leie 
Antall uker 
pr. år med 
leie 

Antall 
timer pr. 
uke med 
leie 

Antall 
timer pr 
år med  
leie 

Beregnet husleie 
basert på 
kommersielle 
priser 

Fotballhall: 
Kunstgressbane  

 
15. oktober - 15. april 

 
 

26 

 
 

30 

 
 

780 

         
 

Kr.  1.170.000 
Flerbrukshall: 
Håndballbane  

21. august - 21. juni 45 42,5 1912,5 
              

Kr.    765.000 
Fotballhall: 
løpebane 

15. oktober - 15. april 26 42,5 1105 
            

Kr.    331.500 
Flerbrukshall: 
Klatrevegg 

21. august - 21. juni 45 30 1350 
            

Kr.    405.000 
 
Sum 

 
4860,5 

 
Kr. 2.671.500 

 
Kommunens betalingen til skjærgårdshallen er i 2017 på kr. 2.925.000.  Oversikten viser at 
kommunen betaler kr. 253.500 mer enn det som er beregnet ut fra en «markedspris».  Denne 
differansen kan oppfattes som en offentlig støtte.    
 
Bamble kommune leier også Skjærgårdshallen til Frisk Bris og Friskverntilbud på dagtid. Det er 
inngått egne avtaler for denne bruken.  Det er ulike priser som er brukt i disse avtalene.  
Friskverntilbudene har hatt en gunstig avtale. Hvis denne avtalen skal prises etter «kommersielle 
priser», så vil det betyd en økning på ca. kr. 60.000 pr. år.   
 
Det har vært praksis for at noen skoler og kommunale barnehager har brukt hallen uten at det er 
krevd betaling for disse timene.  Hallen brukes også av SFO til en gunstig pris (lavere enn 
kommersielle priser).       
 
Det er ikke gjort en samlet beregning av «verdien» av kommunens bruk av hallen ut over det som 
leies til lag og foreninger. Siden kommunen på noen områder har bedre avtaler enn «kommersielle 
priser», så er den kommunale støtten i realiteten lavere enn kr. 253.500. 
 
Endring av leieavtalen: 
 
Kommunens betaling til Skjærgårdshallen kan ikke være i strid med regelverk for offentlig støtte og 
det må kunne dokumenteres at det kommunen betaler er i samsvar med avtalte priser for leie av 
hallen.   
 
I utgangspunktet bør kommunens betaling være basert på de ordinære utleieprisene som hallen 
bruker («kommersielle priser»).  På noen områder kan det likevel være legitimt at kommunen og 
Skjærgårdshallen AS avtaler lavere priser, på samme måte som Skjærgårdshallen kan gjøre 
avtaler med andre kunder. For å unngå mistanke om offentlig støtte, så kan ikke kommunen avtale 
priser som er høyere enn de «kommersielle prisene». 
 
Gapet mellom dagens betaling og «kommersielle priser» (markedspris) kan i dekkes på tre måter: 
 

1. Redusere kommunens betaling  
2. Øke utleieprisene 
3. Kommunen disponerer flere timer 

Redusere kommunens betaling: Skjærgårdshallen AS er et kommunalt eid selskap og ble 
etablert for å realisere kommunale mål (jfr. vedtatt eierskapsstrategi – k.sak 102/11).  Isolert sett er 
det ønskelig for kommunen å redusere sine utgifter. Det er likevel i kommunens interesse at 
Skjærgårdshallen AS får inntekter til å kunne drive virksomheten på en god måte.    
  
Øke utleieprisene: Markedsprisen kan ikke økes mer enn det er betalingsvillighet til i markedet. 
Det kan derfor være vanskelig med en vesentlig økning i de «kommersielle prisene».  Det er 
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Skjærgårdshallen AS som har ansvar for å fastsette sine utleiepriser.  Siden kommunen er den 
største kunden, så vil justeringer i kommersielle priser likevel være noe man må forhandle om.  
Det er ikke ønskelig at Skjærgårdshallen må kompensere redusert betaling fra kommunen ved å 
øke prisene til lokale lag og foreninger. Det vil gi økte utgifter til lag og foreninger og kan føre til 
mindre bruk av hallen. 
 
Kommunen disponere flere timer: Den tredje muligheten vil være å utvide antall timer 
kommunen leier.  Det vil i noen grad redusere Skjærgårdshallens mulighet for utleie til andre, men 
det er denne løsningen som vil ligge til grunn for en ny avtale. 
 
 
Nåværende leieavtale mellom Skjærgårdshallen AS og Bamble kommune ble sist endret i 2013.  
Endringen ble gjort innenfor den delegerte myndigheten administrasjonen har til å inngå avtaler. 
Skjærgårdshallen og kommunens administrasjon har hatt årlige møter hvor leieforholdet er drøftet.   
I 2016 ble det utarbeidet et vedlegg til avtalen som viser en beregning av antall timer kommunen 
skal leie i 2016/2017 og med en beregnet gjennomsnittlig timepris.      
 
Avtalen fra 2013 angir hvilke perioder hvor kommunen leier Skjærgårdshallen. Fotballhallen og 
løpebanene leies fra medio oktober til medio april. Flerbrukshallen og klatreveggen leies fra ultimo 
august til ultimo mai. Praksis har vært at lag og foreninger har fått disponere hallen noe lengere 
hvis det er behov for det.  Det gjelder spesielt håndballhallen.  
 
Beløpet som betales til Skjærgårdshallen blir fastsatt gjennom årlig budsjettbehandling i 
kommunestyret. Som en del av innsparingene i kommunen, ble beløpet i 2014 redusert med 
kr.150.000 og i 2017 redusert med ytterligere kr. 200.000. Skjærgårdshallen har ikke kreve endring 
av avtalen som følge av disse innsparingene. 
 
Leieavtalen vil bli endret fra 2018. Oversikten for 2017 viser at kommunen betaler noe mer enn det 
man får igjen i forhold til antall timer. Avtale for 2018 vil derfor gi kommunen noen flere timer å 
fordele, forutsatt at dagens nivå på bevilgninger videreføres.  
 
Leieavtalen bør omfatte all kommunal leie av Skjærgårdshallen: 
 

- timer kommunen leier og fordeler til lag og foreninger (og noen få kommunale tilbud) på 
ettermiddag- og kveldstid  

- timer til Frisk Bris og friskverntilbud på dagtid 
- timer som kan disponeres av skoler, SFO og barnehager på dagtid  

Avtalen må utformes slik at gis en oversikt over hva kommunen leier og hvilke leiepriser som 
betales (jfr. oversikten over dagens bruk).   Avtalen må justeres hvert år basert på det kommunen 
har budsjettmessig dekning for og på de leiepriser som gjelder i Skjærgårdshallen, det vil i 
utgangspunktet si «kommersielle priser».  
 
 
Rådmannens vurdering 
 
Skjærgårdshallen AS ble etablert som et kommunalt virkemiddel for å gi bedre tilbud til idretten.  
Hallen har utviklet seg til å bli et senter for folkehelse og kulturarrangementer i trå med 
kommunestyrets vedtatt eierskapsstrategi.  Kommunen har som eier og leietaker i hallen, et ansvar 
for at hallen har et økonomiske grunnlag som gjør det mulig med en sunn drift.  Kommunen må 
samtidig ha et ryddig økonomiske forhold til Skjærgårdshallen som er trygt på innsiden av gjeldene 
regelverk.    
 
Kontrollutvalget og kommunerevisjonens gjennomgang av kommunens betaling for leie av hallen 
har bidratt til at leieforholdet blir tydeligere.  Avtalen som nå vil bli utarbeidet for 2018 og som vil bli 
årlig justert, vil vise at kommunens leieforhold er i samsvart med de priser hallen har for sin utleie.   
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Bamble kommunes leieforhold Skjærgårdshallen AS 

 

Arkivsak-dok. 17/01891 
Saksbehandler Ingvill Jensen 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Kommunestyret 11.05.2017 36/17 

 
 

 
Kontrollutvalgets innstilling 
 

1. Rådmannen bes klarlegge om avtalt leiepris i avtale mellom Bamble kommune og 
Skjærgårdshallen AS er i samsvar med markedspris og/eller kostpris, eller ikke. 
Rådmannen bes rapportere skriftlig om resultatet til kontrollutvalget senest i løpet av 
april 2017. Dersom det ikke er samsvar, bes rådmannen umiddelbart iverksette tiltak 
som bringer forholdet innen rammene for regelverket om offentlig støtte, og 
rapportere om tiltakene til kontrollutvalget senest i løpet av våren 2017. Rådmannen 
bes legge ved en tilsvarende vurdering av leieprisen i forbindelse med budsjettet 
hvert år. 

 
 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 11.05.2017 sak 36/17 
 
Møtebehandling 
 
Spørsmål fra Torstein Dahl oversendes til Kontrollutvalget: 
 
1.Mener rådmann at saken er tilstrekkelig utredet i sakspapirene til at kommunestyrets 
representanter får tilstrekkelig informasjon til å kunne fatte et riktig vedtak? 

 
2. Inneholder leieavtalen et vesentlig moment av driftstilskudd? Hvorfor er ikke leieavtalen 
mellom kommunen og skjærgårdshallen AS, som er et vesentlig dokument i 
saken, lagt ved? Dersom det er riktig at leievederlaget er ca. 2.-2,5 millioner mer enn ordinær 
utleiepris til andre leietakere, mener rådmann at en vesentlig del av leiebeløpet 
er driftstilskudd? Kr. 3.454.000 skulle gi 3454 timer / 365 dager= 9,5 timer 
daglig bruk samtlige dager året rundt til kr.1000 (som er normal utleiepris for hele 
hallen). (Eller alle døgnets timer de dagene hallen blir benyttet av idrettslagene i Bamble). 
 
3. Fra hvilken budsjett/regnskapspost hentes disse pengene? 
 
4. Har kommunen kontroll på at den forretningsmessige utleien av forretningslokaler går med 
overskudd?  
 
5. Hvordan er leieavtalen behandlet/godkjent/vedtatt hos Bamble kommune, er den politisk 
behandlet? Hvordan fastsettes det årlige leiebeløp etter leieavtalens punkt 9? 
 
6.Leien er ifølge rapporten 3.454.000 i 2016, mens den har vært i underkant av 
3.000.000 jevnt flere år før. Hva er årsaken til denne økningen? 
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7. Mener rådmannen at årsregnskapet gir kommunestyret og 
innbyggerne god nok informasjon om kommunens økonomiske engasjement i selskapet. Det 
jeg kan finne er fra regnskapet 2015 er note 5. 

   
8. Hvordan mener rådmann kommunen bør behandle utfordringen fra 
kommunerevisjonsrapporten om mulig ulovlig støtte? Hvilke vurderinger om driftstilskudd har 
vært gjort da nåværende leieavtale ble inngått?  
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt 
 
Kommunestyrets vedtak/innstilling  
 

1. Rådmannen bes klarlegge om avtalt leiepris i avtale mellom Bamble kommune og 
Skjærgårdshallen AS er i samsvar med markedspris og/eller kostpris, eller ikke. 
Rådmannen bes rapportere skriftlig om resultatet til kontrollutvalget senest i løpet av 
april 2017. Dersom det ikke er samsvar, bes rådmannen umiddelbart iverksette tiltak 
som bringer forholdet innen rammene for regelverket om offentlig støtte, og 
rapportere om tiltakene til kontrollutvalget senest i løpet av våren 2017. Rådmannen 
bes legge ved en tilsvarende vurdering av leieprisen i forbindelse med budsjettet 
hvert år. 

2. Spørsmålene framsatt av Torstein Dahl legges ved og bes tas med i vurderingen 
rådmannen skal gjennomføre. 
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1 Oppdraget 
Denne redegjørelsen er bestilt av kontrollutvalget i Bamble kommune i sak 52/16. 

Telemark kommunerevisjon IKS (TKR) er bedt om å undersøke om betaling av husleie 

fra Bamble kommune til Skjærgårdshallen AS er i tråd med regelverket om offentlig 

støtte. Vi har ikke vurdert andre forhold. 

 

Utredningen er gjort av leder for forvaltningsrevisjon Kirsti Torbjørnson. Arbeidet er 

avlsuttet 13.2.17. 

 

Oppsummering og konklusjon framgår av pkt. 5. 

 

 

2 Reglene om offentlig støtte - virkeområdet 
Reglene om offentlig støtte er regulert i EØS-avtalen art. 61 (1) og gjennom flere 

etterfølgende endringer. Reglene er gjort gjeldende i Norge gjennom EØS-loven og lov 

om offentlig støtte, med tilhørende forskrifter.  

 

Hovedregelen er at offentlig støtte til økonomisk virksomhet er forbudt. Det er flere 

vilkår som må være oppfylt for at forbudet skal gjelde, og det finnes en rekke unntak 

fra forbudet. 

 

Følgende vilkår må være oppfylt for at reglene skal gjelde: 

- Støttemottaker må være et foretak som driver økonomisk aktivitet 

- Støtten må stamme fra offentlige midler 

- Støtten må være selektiv (favorisere enkelte foretak eller produksjonen av 

enkelte varer eller tjenester) 

- Støtten må vri konkurransen 

- Støtten må påvirke samhandelen innenfor EØS-området  

- Støttemottaker må få en økonomisk fordel 

 

2.1 Driver selskapet økonomisk aktivitet? 
Med økonomisk aktivitet menes virksomhet som består i å tilby varer og tjenester i et 

marked. I vurderingen av om det utøves en økonomisk aktivitet er ikke 

organisasjonsformen avgjørende: om virksomheten drives i privat eller offentlig regi, 

eller om det er organisert i eller utenfor kommunens organisasjon.  

 

Skjærgårdshallen AS har følgende vedtektsfestede formål: 
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Oppføring og drift av allaktivitetshall i Langesund, samt ved aksjetegning eller 
på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak med tilknytning til 
idrettsformål. Eventuelle overskudd som følge av selskapets virksomhet skal 
ikke tilfalle selskapets aksjonærer, men anvendes til beste for idretten i 
kommunen.  
 

Utleie av lokaler i et marked er en økonomisk aktivitet. Det er likevel ikke åpenbart at 

det ligger økonomisk aktivitet i selskapets formål. Utleie av lokaler til kommunen (for 

videreutleie til idrettslagene) i egenregi foregår ikke i et marken, og er ikke i seg selv en 

økonomisk aktivitet. Skjærgårdshallen markedsfører imidlertid utleie til messer, 

utstillinger, konserter, dansegalla m.v. på sine nettsider. Denne utleien skjer i et 

marked. Det framgår av selskapets regnskap at selskapet har vesentlige leieinntekter 

fra andre leietakere enn kommunen. Selskapet driver derfor etter vår vurdering med 

økonomisk aktivitet. 

 

2.2 Offentlige midler 
EØS-avtalen regulerer «statsstøtte». Det skal forstås som offentlig støtte, og omfatter 

både statlige og kommunale midler.  

 

2.3 Selektiv støtte 
Leieavtalen mellom Bamble kommune og Skjærgårdshallen AS er selektiv ved at den 

gjelder kun forholdet mellom Skjærgårdshallen AS og kommunen. 

 

2.4 Konkurransevridende – påvirke samhandelen 
Det skal svært lite til før en anser at en offentlig støtte kan være egnet til å vri 

konkurransen og påvirke samhandelen i EØS. Regjeringens veileder om offentlig støtte 

omtaler dette slik: 
 
Det holder at tiltaket truer med å vri konkurransen, en faktisk konkurransevridning er ikke 
nødvendig. Konkurransen kan være påvirket selv om støttebeløpet er lite eller støttemottaker er 
en liten bedrift. Støtte rettet til en bedrift eller en sektor vil i utgangspunktet påvirke 
konkurransen fordi bedriftene vil oppnå en konkurransemessig fordel i forhold til sine 
konkurrenter. Den konkurransemessige fordelen for støttemottaker kan for eksempel bestå i at 
foretaket får reduserte drifts- eller investeringskostnader i forhold til sine konkurrenter i Norge 
eller i EØS for øvrig. 

 
De fleste økonomiske fordeler for et selskap innebærer at selskapet får en lavere 

driftskostnad enn de ellers ville hatt. Nivået på driftskostnadene kan påvirke pris 

og/eller innhold/kvalitet, og kan dermed være egnet til å vri konkurransen, både ved å 

gjøre det vanskeligere for aktører fra EØS å etablere seg i Norge, og ved å trekke 

kunder fra markedet i andre land til det norske markedet.  
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På den annen side skal en ikke legge avgjørende vekt på en rent hypotetisk mulighet 

for at samhandelen blir påvirket. EU-kommisjonen og ESA har i en rekke avgjørelser 

akseptert støttetiltak fordi tiltakene kun har hatt lokal virkning, og følgelig ikke har 

påvirket samhandelen mellom landene. Eksempler på støttetiltak der en har vurdert at 

samhandelen ikke er påvirket har vært f.eks. sports- og fritidsanlegg som primært 

betjener et lokalt publikum, og som sannsynligvis ikke vil tiltrekke seg kunder eller 

investeringer fra andre medlemsstater. Dette kan f.eks. være aktuelt dersom det kun i 

begrenset omfang er andre brukere enn lokale/regionale som gjør bruk av fasilitetene. 

 

Vi er usikre på hvordan ESA ville vurdere dette spørsmålet når det gjelder 

Skjærgårdsparken AS. Det avhenger blant annet av omfanget av utenlandske 

leietakere/brukere som alternativt kunne benyttet andre fasiliteter. 

 

2.5 Har selskapet fått en økonomisk fordel ved tiltakene? 
For at reglene om offentlig støtte skal komme til anvendelse, må det foreligge en 

økonomisk fordel for den aktuelle virksomheten. Støttebegrepet omfatter omtrent alle 

former for økonomiske fordeler, blant annet:  

 ensidig tildeling av penger fra det offentlige  

 kjøp eller leie av eiendom eller tjenester til overpris  

 salg av offentlig eiendom til underpris  

 skatte- og avgiftslettelser 

 gunstige lån eller garantier  

 

Det aktuelle spørsmålet her er derfor om den leieprisen som kommunen betaler er for 

høy i forhold til gjenytelsen, og dermed inneholder et støtteelement.  

 

Det er inngått en avtale mellom Bamble kommune og Skjærgårdshallen AS 29.08.2013. 

Denne avtalen regulerer ikke leieprisen direkte. Det går fram av avalen at leien 

inkluderer alle kostnader knyttet til de timene kommunen disponerer, jf. pkt. 12. 

Videre framgår det av pkt. 4 at leiebeløpet også dekker prisreduksjon ved utleiers 

direkteutleie til kommunens lag og foreninger, og på den andre siden at kommunens 

arbeid med informasjon om leietider m.m. og eventuelle administrative tjenester skal 

ytes uten at utleier skal betale vederlag for det. Det går fram av avtalens pkt. 9 at leien 

avtales hvert år mellom partene. Vi har ikke undersøkt hvordan leien avtales fra år til 

år. 

 

I 2016 har kommunen betalt: 

31.01.2016  2 000 000 

10.05.2016 900 000 
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30.08.2016 554 000 

SUM 3 454 000 

 

 

Skjærgårdshallen har opplyst) at den leien kommunen skal betale er fastsatt ut fra det 

vanlige prisnivået for idrettshaller i området, jf. brev fra Skjærgårdshallen til 

kommunen 27.10.16. Det skal beregnes leie for det antall timer kommunen ifølge 

avtalen disponerer, jf. avtalens pkt. 3. Det faller utenfor vårt oppdrag å kartlegge og 

vurdere avtalens innretning og hva som er riktig markedspris. 

 

Dersom kommunen betaler for høy leie i forhold til markedspris, så er det differansen 

mellom markedspris og faktisk leiepris som kan anses som offentlig støtte.   

 

  

3 Delkonklusjon - gjelder reglene om offentlig 
støtte for leieavtalen?  

Etter vår vurdering er det usikkert om ESA vil konkludere med at eventuell støtte til 

Skjærgårdshallen AS er egnet til å påvirke samhandelen mellom medlemslandene. 

Etter vanlig lære om offentlig støtte ligger listen for hva som kan påvirke samhandelen 

i EØS svært lavt. Vi legger derfor til grunn det tryggeste alternativet: at virksomheten 

til Skjærgårdshallen AS kan påvirke samhandelen.  

 

Det innebærer at alle vilkårene for reglene om offentlig støtte er oppfylt og at reglene 

gjelder for transaksjoner mellom kommunen og Skjærgårdshallen AS.  

 

Dersom leieprisen overstiger markedsprisen, er denne differansen offentlig støtte. 

 

 

4 Kommunens handlingsrom 

4.1 Bagatellmessig støtte 
Støttebeløp under en viss terskelverdi anses ikke å påvirke konkurransen eller 

samhandelen. Slik støtte regnes derfor ikke som statsstøtte, selv om vilkårene ellers er 

oppfylt. Det innebærer at kommunen og andre offentlige støttegivere til sammen kan 

gi inntil 200 000 euro til over tre år til en støttemottaker, uten notifisering til ESA. 

Dersom samlet bagatellmessig støtte fra alle støttegivere er høyere enn 

beløpsgrensen, blir hele støtten ulovlig.  

 

Forutsetningene for lovlig bagatellmessig støtte er at:  
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 Støttebeløpet skal være definert/verdsatt på forhånd, dvs. at kommunen må 

fastslå hvor stor del av husleien som eventuelt er overpris (støtte). 

 Det skal hentes inn egenerklæring fra støttemottakar om hva støttemottaker 

har fått av annen offentlig støtte fra andre støttegivere det inneværende og de 

to foregående regnskapsårene. 

 Støttemottaker skal gjøres kjent med at han får bagatellmessig støtte. 

 Støttegiver må dokumentere at formkravene er fulgt.  

 

Det er ikke nødvendig å etablere et regnskapsmessig skille eller andre tiltak for å 

hindre kryssubsidiering dersom støtten er bagatellmessig.  

 

Nærmere informasjon om bagatellmessig støtte finnes i regjeringens Veileder om 

offentlig støtte s. 70.1 

 

4.2 Andre grunnlag for lovlig støtte 
Dersom terskelverdien på 200 000 euro overskrides, slik at adgangen til å gi 

bagatellmessig støtte ikke er dekkende, er det være aktuelt å vurdere om kommunen 

kan gi støtte på andre grunnlag. Her er det flere alternativer som nevnes kort.  

 

4.2.1 Tjenester av allmenn økonomisk betydning 
EØS-avtalen artikkel 59 nr. 2 åpner for at offentlige myndigheter kan gi virksomheter 

kompensasjon for tjenester av allmenn økonomisk betydning, uten at det anses som 

ulovlig offentlig støtte. Dette gjelder økonomiske tjenester som ikke vil bli levert på en 

tilfredsstillende måte av markedet alene.2 Slik støtte skal i utgangspunktet notifiseres 

til ESA.  

 

Det er mulig å gi bagatellmessig støtte til tjenester av allmenn økonomisk betydning 

uten å notifisere. Terskelverdien er 500 000 euro over tre år, og samme formkravene 

som for vanlig bagatellmessig støtte gjelder.  

 

Dersom en virksomhet mottar støtte på dette grunnlaget, må de treffe tiltak for å 

hindre kryssubsidiering fra de støtteberettigede aktivitetene (utleie til idrettslag og 

foreninger) og andre aktiviteter (annen utleie), f.eks. regnskapsmessig eller 

organisatorisk skille. Dette skillet må etableres uavhengig av organisasjonsform. Et slikt 

skille er ikke nødvendig når det ytes vanlig bagatellmessig støtte. 

  

                                                      
1 https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/vedlegg/konkurransepolitikk/offentlig-

stotte/offentlig_stotte_veildere_2011.pdf  
2 Beslutning 2012/21/EU av 20. desember 2011, implementert i norsk rett i 2012 
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4.2.2 Gruppeunntak 
Det er flere gruppeunntak fra reglene om offentlig støtte.3 Unntakene åpner for at det 

kan gis omfattende offentlig støtte til nærmere definerte formål. Blant de aktuelle 

gruppeunntakene er støtte til kulturformål og idrettsinfrastruktur (se vedlagte utdrag 

om idrettsinfrastruktur fra forordningen). Støtte etter gruppeunntakene kan ikke gis til 

virksomheter som er i økonomiske vanskeligheter, jf. forordningen art. 1 nr. 4 c.  

 

I og med at det er usikkert om disse reglene er relevante for kommunen, så går vi ikke 

nærmere inn på gruppeunntakene her. Nærmere informasjon om gruppeunntakene og 

vilkår for gruppeunntak finnes hos Nærings- og fiskeridepartementet. 

 

 

5 Oppsummering - konklusjon 
I og med at Skjærgårdsparken AS leier ut lokaler i et marked, anbefaler vi kommunen å 

legge til grunn at leieavtalen mellom Bamble kommune og Skjærgårdsparken AS er 

omfattet av reglene om offentlig støtte. Dersom kommunen ønsker det, har 

kommunen anledning til å gi bagatellmessig støtte. Lovlig støttebeløp er i så fall inntil 

200 000 euro over tre år.  

 

Bagatellmessig støtte skal være transparent, og må derfor fastsettes/beregnes på 

forhånd. Kommunen bør derfor klarlegge om avtalt leiepris er i samsvar med 

markedspris eller ikke. Dersom leien er høyere enn markedspris eller kostpris, 

innebærer differansen offentlig støtte.  

 

Kommunen må treffe følgende tiltak for å få en eventuell støtte i lovlige former som 

bagatellmessig støtte: 

 Kommunen må beregne støttebeløpet/verdien av den økonomiske fordelen 

som ligger i eksisterende ordninger med selskapet. 

 Kommunen må innhente egenerklæring fra selskapet om hva selskapet 

eventuelt mottar av offentlig støtte fra andre, for å sikre at beløpsgrensen 

samlet sett ikke overskrides. 

 Kommunen må gjøre selskapet oppmerksom på at det mottar bagatellmessig 

støtte og hvor mye. 

 

Dersom kommunen ønsker å gi høyere støtte til Skjærgårdshallen AS enn 

bagatellmessig støtte, er det etter vår vurdering gruppeunntaket som kan være et 

aktuelt alternativ.  

                                                      
3 Kommisjonsforordning nr. 651/2014 og forskrift av 14. november 2008 nr. 1213 om unntak fra 

notifikasjonsplikt for offentlig støtte. 



18/19 Bamble kommunes leieforhold Skjærgårdshallen AS - 16/12895-40 Bamble kommunes leieforhold Skjærgårdshallen AS : Skjærgårdshallen - offentlig støtte - utredning

Redegjørelse – offentlig støtte – Skjærgårdshallen AS 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS      www.tekomrev.no  

7 

 
Vedlegg: KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 651/2014 

av 17. juni 2014 om erklæring av visse støttekategoriers forenlighet med det 

indre marked i henhold til traktatens artikkel 107 og 108 

 
AVSNITT 12  

Støtte til idretts- og flerbruksinfrastrukturer til fritidsbruk  
 

Artikkel 55  

Støtte til idretts- og flerbruksinfrastrukturer til fritidsbruk  
1. Støtte til idretts- og flerbruksinfrastrukturer til fritidsbruk skal anses som forenlig med det indre marked i henhold 

til traktatens artikkel 107 nr. 3 og skal unntas fra meldingskravet i traktatens artikkel 108 nr. 3, forutsatt at vilkårene i 

denne artikkel og i kapittel I er oppfylt. 

  

2. Idrettsinfrastruktur skal ikke kunne brukes utelukkende av én enkelt profesjonell idrettsutøver. Andre profesjonelle 

og ikke-profesjonelle idrettsutøvere skal årlig utnytte minst 20 % av idrettsinfrastrukturens kapasitet målt i tid. 

Dersom infrastrukturen brukes av flere brukere samtidig, skal det beregnes respektive andeler av 

kapasitetsutnyttingen målt i tid. 

  

3. Flerbruksinfrastruktur til fritidsbruk skal bestå av anlegg til fritidsbruk med flere bruksområder, og særlig med 

kultur- og fritidstilbud, unntatt fornøyelsesparker og hotellanlegg.  

 

4. Det skal være mulig for flere brukere å få tilgang til idretts- eller flerbruksinfrastrukturer til fritidsbruk, og 

tilgangen skal gis på et ikke-diskriminerende grunnlag med innsynsmulighet. Foretak som har finansiert minst 30 % 

av investeringskostnadene for infrastrukturen, kan gis preferansetilgang på gunstigere vilkår, forutsatt at disse 

vilkårene gjøres offentlig tilgjengelige.  

 

5. Når idrettsinfrastruktur brukes av profesjonelle idrettsklubber, skal medlemsstatene sikre at prisvilkårene for 

bruken gjøres offentlig tilgjengelige.  

 

6. Konsesjoner eller andre former for tildeling til tredjemann av bygge-, oppgraderings- og/eller driftsoppgaver som 

gjelder idretts- eller flerbruksinfrastrukturen til fritidsbruk, skal tildeles på et åpent og ikke-diskriminerende grunnlag 

med innsynsmulighet, idet det tas behørig hensyn til gjeldende regler for offentlige innkjøp. 

  

7. Støtten kan gis i form av  

a) investeringsstøtte, herunder støtte til bygging eller oppgradering av idretts- og flerbruksinfrastruktur til fritidsbruk,  

b) driftsstøtte til idrettsinfrastruktur.  

 

8. Når det gjelder investeringsstøtte til idretts- og flerbruksinfrastruktur til fritidsbruk, skal de støtteberettigede 

kostnadene være kostnadene for investering i materielle og immaterielle eiendeler.  

 

9. Når det gjelder driftsstøtte til idrettsinfrastruktur, skal de støtteberettigede kostnadene være driftskostnadene for de 

tjenestene infrastrukturen yter. Disse driftskostnadene omfatter kostnader som personalkostnader, materiell, innleide 

tjenester, kommunikasjon, energi, vedlikehold, leie, administrasjon osv., men utelukker avskrivningskostnader og 

finansieringskostnader dersom disse har vært omfattet av investeringsstøtte.  

 

10. Når det gjelder investeringsstøtte til idretts- og flerbruksinfrastruktur til fritidsbruk, skal støttebeløpet ikke 

overstige differansen mellom de støtteberettigede kostnadene og driftsoverskuddet for investeringen. 

Driftsoverskuddet skal trekkes fra de støtteberettigede kostnadene på forhånd eller gjennom en 

tilbakebetalingsordning.  

 

11. Når det gjelder driftsstøtte til idrettsinfrastruktur, skal støttebeløpet ikke overstige driftstapene i den relevante 

perioden. Dette skal sikres på forhånd, på grunnlag av rimelige forventninger, eller gjennom en 

tilbakebetalingsordning.  

 

12. Når det gjelder støtte som ikke overstiger 1 million euro, kan det høyeste støttebeløpet fastsettes til 80 % av de 

støtteberettigede kostnadene, som et alternativ til metoden omhandlet i nr. 6 og 7.  
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Fra: Svein Inge Nyhus <SveinInge.Nyhus@bamble.kommune.no> 
Dato: 2. juni 2019 kl. 22:16:13 CEST 
Til: Hallgeir Kjeldal <Hallgeir.Kjeldal@bamble.kommune.no> 
Kopi: Steinar Syversen <Steinar.Syversen@bamble.kommune.no>, Lars Inge Rønholt 
<Lars.Inge.Ronholt@bamble.kommune.no>, Stian Edvard Tangen 
<Stian.Edvard.Tangen@bamble.kommune.no>, Vibeke-Emilie Abrahamsen <Vibeke-
Emilie.Abrahamsen@bamble.kommune.no> 
Emne: Vurderinger fra arbeidsgruppa etter møtet med Telemark Revisjon IKS siste 
versjon 

Hei.  
Viser til telefon fredag, der jeg gjorde deg oppmerksom på at det ikke var siste notat fra 
arbeidsgruppa som ligger ved saken om Skjærgårdshallen til førstkommende 
formannskapsmøte. Jeg har skrevet noen notater underveis, og beklageligvis sendte jeg feil 
notat til Steinar Syvertsen som han bearbeidet før oversending til ordfører. Vedlagte notat er 
det siste som foreligger og skulle vært oversendt som arbeidsgruppas notat som svar på 
kommunestyrets oppdrag. Jeg påtar meg ansvaret for feilen. Vedlagte notat er denne helga 
endelig bearbeidet av Stian Tangen, og godkjent av Lars Inge Rønholt i tillegg til meg selv. 
P.g.a. tidsnød for å ta det opp på møtet mandag morgen har jeg involvert de tre som har vist 
mest interesse for saken, vi utgjør et flertall og representerer begge politiske sider. Det har 
ikke vært politikk i saken, og det har vært liten uenighet om notats innhold. Vi ber om at 
vedlagte notat tas med i saksframstillingen til formannskapet hvis mulig, og i alle tilfelle til 
kommunestyret. Vi ber også ordfører vurdere sitt forslag på nytt på bakgrunn av notatet. Vi 
beklager at vi ikke har hatt tid til å involvere alle fem i denne innspurten. Dersom Steinar eller 
Vibeke ønsker å komme med tillegg står de naturligvis fritt til det for egen regning. Begge to 
er jo også medlemmer av formannskapet.  
 
På vegne av Stian Tangen, Lars Inge Rønholt og meg selv 
 
Svein Inge Nyhus 
Medlem av arbeidsgruppa 
911 33 961 

 

 Notat  
Vurderinger gjort av arbeidsgruppa for Skjærgårdshallen AS, nedsatt 
av kommunestyret  
Bamble kommunestyre vedtak 14.12.2017, sak 112/17:  
1. Rådmannens redegjørelse i saken tas til etterretning.  
2. Leieavtalen mellom Bamble kommune og Skjærgårdshallen AS endres slik at den dokumenterer at 
betaling for leie ikke er i strid med regler for offentlig støtte.  
3. Kommunestyret nedsetter en arbeidsgruppe på førstkommende kommunestyremøte med mandat:  
1. Vurdere konsekvenser av om selskapet skal tilbakeføres som kommunal virksomhet.  
2. Avklare om dagens drift, utleieforhold er i samsvar med regler for offentlig støtte.  

Vurderinger etter møtet med Telemark kommunerevisjon IKS  
1. Vurdere konsekvenser av om selskapet skal tilbakeføres som kommunal virksomhet.  
Full overgang til kommunal eie (og drift) medfører salg av eiendommen (tomt og bygninger). Dette vil 
sannsynligvis medføre en dokumentavgift på 2,5% av omsetningsverdien av eiendommen. Vi har ikke 
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spekulert på hva en slik verdi vil bli. Det ser ut til å være en del heftelser i grunnboka på 
eiendommen, og utvalget har ikke gått inn i disse for å avklare om et salg er mulig. Arbeidsgruppa ser 
det som lite aktuelt å selge eiendommen til eneaksjonær Bamble kommune nå. Denne løsningen vil 
medføre at kommunen tar Skjærgårdshallen inn som en del av den ordinære driften.  
Vi vil også for ordens skyld presisere at det er en feil i premisset i oppdraget fra kommunestyret da 
virksomheten aldri har vært utøvet direkte av kommunen. Ordet «tilbakeføres» blir altså feil å bruke.  
En annen mulighet enn salg av eiendommen kan være at Bamble kommune leier hele eiendommen, 
og overtar alle leiekontraktene som de er. Bamble kommune kan da drive Skjærgårdshallen videre 
sammen med sin øvrige drift. Da kan oppgavene med utleie av næringslokaler, idrettsaktiviteter for 
lag og foreninger og utleie til kulturarrangementene fordeles der det passer best inn i kommunens 
organisering. Det vil sannsynligvis bli sett på som en virksomhetsoverdragelse, og 
ansettelsesforholdene i Skjærgårdshallen AS ville følge med over til Bamble kommune. Dette vil 
kunne være med å løse deler av problemstillingen i forhold til regler om offentlig støtte, da 
driftskostnadene blir plassert direkte hos Bamble kommune uten at det foregår en leie av lokalene til 
fastsatte priser av den bruken kommunen selv benytter til lag og foreninger. Dette vil kreve positiv 
innstilling fra alle impliserte for å lykkes: Ledelse i Skjærgårdshallen AS, politikere og administrasjon i 
Bamble kommune. Det vil kreve god saksbehandling og konsekvensutredning før et slikt valg blir tatt. 
Vi mener et nyvalgt kommunestyre eller administrasjonen må ta dette opp straks etter høstens valg 
hvis det er ønskelig med en endring. Leiebeløpet i en slik leieavtale bør ligge på det som 
Skjærgårdshallen AS ville vært villig til å leie det ut for til andre, altså det som skal til for å holde tritt  
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med gjenværende løpende kostnader og nedbetaling av gjeld. Hvordan større 
vedlikeholdsprosjekter, og utbedringer skal finansieres i et slikt konsept må da bli en del av en 
eventuell avtale.  

2. Avklare om dagens drift, utleieforhold er i samsvar med regler for offentlig støtte.  
Saken er behørig omtalt i rapporten Spørsmål om offentlig støtte –Skjærgårdshallen AS. Regelverket 
gjelder EØS området, og er regulert i EØS avtalen artikkel 61 (1) med senere endringer. Det er gitt 
noen gruppeunntak, der to av unntakene er Støtte til kulturformål og Støtte til idretts- og 
flerbruksinfrastrukturer til fritidsbruk Dette kan komme til anvendelse for den delen av virksomheten 
som gjelder utleie av idrettshallene. Vi mener også den kommersielle delen av utleie til 
arrangementer av idrettshallene må komme inn under unntaket om støtte til kulturformål. Vi vil 
foreslå at kommunestyret legger disse unntaket til grunn og går ikke nærmere inn det spørsmålet. Vi 
nevner bare kort at det vil bli et uoverkommelig og upresist arbeid å foreta et regnskapsmessig skille 
på kommersiell utleie og idrettslig/kulturell utleie av idrettshallene da driftskostnader og driftsmidler 
er de samme. Det er imidlertid en viktig forutsetning for unntakene at tilskuddet ikke fører til 
overskudd i den delen av virksomheten selskapet mottar støtte for. Det må derfor være en 
forutsetning av utleie av næringslokalene subsidierer driften av idrettshallene, og ikke omvendt. Det 
bør kommunestyret vedta skal presenteres i årsregnskapet, da dette er begrunnelsen for unntaket. 
Dette er ikke tilfelle slik regnskapet presenteres i dag.  
Beløpet som de siste årene er overført som hall-leie er omtrent 3 mill. kroner. Det er vedtatt hvert år 
i budsjettet for kommunen. Dersom man beregner den tiden kommunen kjøper, og som lag og 
foreninger fordeler og disponerer, og benytter den timesatsen kommunestyret vedtok i 2004 (se 
vedlegg) vil det si at Bamble kommune betaler omtrent dobbel leie av hva de selv har vedtatt skal 
være leiepriser for den type utleie. En vesentlig del av «leiebeløpet» er (nødvendig) tilskudd for at 
hallen skal klare sine forpliktelser. Bamble kommune har garantert for driften og lånene til 
Skjærgårdshallen AS. Å gi et slikt tilskudd mener vi ikke vil være i strid med EØS-regelverket, under 
forutsetning om at det ikke (kryss-)subsidierer den delen som er utleie av næringslokaler. 
Arbeidsgruppa vil anbefale at det avtales tilsvarende beløp andre leietakere betaler for tilsvarende 
leietid. Resten som overføres fra kommunen anbefaler vi blir betegnet som driftstilskudd, både i 
regnskapet for Bamble kommune og i regnskapet for Skjærgårdshallen AS. Dette mener vi vil være 
lovlig etter unntaksregelen som Støtte til kulturformål og Støtte til idretts- og flerbruksinfrastrukturer 
til fritidsbruk, selv om det er over 200.000 € over en 3-års periode. Så lenge den kommersielle delen 
av idrettshallen er på et nivå omtrent som i dag, og omfatter i all vesentlig lokale arrangører, mener 
vi det kan defineres inn under disse unntakene.  
Skjærgårdshallen AS bør foreta et regnskapsmessig eller organisatorisk skille mellom utleie av 
næringslokalene, som er en skattepliktig del i dag, og idrettshall-delen. Det er svært viktig at utleie av 
næringslokaler går uten underskudd, og dette må dokumenteres. Dette bør hvert år forelegges 
formannskap og kommunestyret sammen med årsregnskapet. Dersom utleie av næringslokaler går 
med underskudd vil tilskuddet/leien fra Bamble kommune kunne bli tolket som ulovlig offentlig 
støtte. Arbeidsgruppa mener forøvrig også at det vil være svært uheldig signal til øvrig næringsliv, 
dersom Bamble kommune indirekte subsidierer utleie av næringslokaler.  
Tilleggspunkter som er framkommet under arbeidet som ikke henger direkte sammen med punkt 
1. og 2., men som gruppa vurderer som så viktige at vi vil informere kommunestyret om disse:  
1. I kommunestyresak 71/2018 om lån til SHAS er det i rådmannens framstilling knyttet forventninger 
i til at vår arbeidsgruppe skal komme med avklaringer om kommunens framtidige eierrolle opp mot 
hvordan lånesummen på 2 mill. bør behandles. Vi mener et  
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kortsiktig lån, slik kommunestyret vedtok, ikke er en god løsning. Skjærgårdshallen AS vil neppe være 
i stand til å betale dette på kort sikt, kanskje aldri, uten tilsvarende tilskudd fra Bamble kommune. 
Det synes som en aksjeemisjon eller et langsiktig lån uten plan om tilbakebetaling de nærmeste 
årene kan være de to løsningene som er realistiske i dagens situasjon. Skjærgårdshallen AS har en 
aksjekapital på kr.300.000 i dag. Sett i forhold til den store eiendomsmassen SHAS eier, vil 2. mill. 
være en forsvarlig utvidelse av aksjekapitalen. Det er imidlertid ingen god løsning å fortsette å utvide 
aksjekapitalen hver gang man har behov for større utbedringer eller oppgraderinger. Da bør man 
vurdere tilskudd (se sak 2) eller aksjonærlån. Slik aksjeutvidelse (som en hvilken som helst aksjonær 
ikke ville foretatt av rasjonelle grunner) kan også bli tolket som tilskudd, en vanlig aksjeeier neppe 
hadde gått inn med jevne aksjeemisjoner i et tilsvarende selskap.  

2. Arbeidsgruppa ble av Telemark kommunerevisjon IKS gjort oppmerksom på en viktig sak som 
straks bør endres. Det er ikke et vedtaksfestet formål at Skjærgårdshallen AS driver med utleie av 
næringslokaler som virksomhet. Det er heller ikke tilkjennegitt i årsberetningen for 2018 at selskapet 
driver utleie av næringslokaler. Dette er blitt en vesentlig del av selskapets formål, og registreringen 
av virksomhet er vesentlig for Foretaksregisteret. Vi ber kommunestyret be generalforsamlingen om 
straks å rette dette forholdet.  
 
Aktuelle vedlegg til saken:  
Firmaattest Skjærgårdshallen AS, grunnboka Gnr.31 bnr. 471, kommunestyresak 71/2018, 
Kommunestyresak 112/17, rapport Spørsmål om offentlig støtte-SHAS med vedlegg, Årsregnskap for 
Skjærgårdshallen AS 2018, kommunestyrevedtak 0069/04 om leiepriser. 
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Arkivsak-dok. 19/15464-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Bamble kontrollutvalg 20.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Budsjett for kontrollarbeidet 2020 Bamble 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 

 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2020 i Bamble kommune med en ramme 

på kr 1 735 000. 

 

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 Bamble kommune. 

 

Saksopplysninger: 
Sekretariatet har utarbeidet et forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2020 i Bamble kommune. 

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, regnskapstall og anslag fra de interkommunale selskapene som utfører 

arbeid på oppdrag fra kontrollutvalget. 

 

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget verktøy for gjennomføring av egenkontroll. Kommunestyret har 

ansvar for å sørge for at det blir bevilget tilstrekkelige ressurser til dette. Sekretariatet ønsker gjennom 

budsjettsaken også å synliggjøre kostnadene innen kontrollarbeidet eksplisitt. 
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Møtegodtgjørelse mv. avhenger både av aktiviteten i utvalget og hvilket godtgjøringsnivå kommunen 

ligger på. Budsjettet bygger på nylig vedtatt reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Bamble 

kommune. Posten består av fast godtgjørelse til leder, møtegodtgjørelse pr. møte for alle, et anslag for 

tapt arbeidsfortjeneste (varierer, og er avhengig av hvem som blir valgt inn i utvalget) og 

arbeidsgiveravgift for disse. Det er i tråd med gjeldende avtale mellom Bamble kommune og Temark 

(Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS) tatt høyde for 6 kontrollutvalgsmøter i året, og 

kommunen har vedtatt at det er 5 medlemmer i kontrollutvalget. Reduksjonen i forhold til budsjett 2019 

skyldes at ordførers godtgjørelse, som andre godtgjørelser regnes ut fra, har blitt redusert. 

(Regnskapstallet for møtegodtgjørelse 2018 var feil pga. at en del av leders godtgjøring var belastet feil 

ansvar i regnskapet.) 

 

Kurs/opplæring av utvalgets medlemmer er vesentlig for kvaliteten på kontrollutvalgets arbeid, ikke minst 

i starten av en ny periode. Det er også av stor verdi å få god kontakt og erfaringsutveksling med 

kontrollutvalg i andre kommuner. Det forventes at det settes av tilstrekkelige ressurser til dette. 

Sekretariatet anbefaler FKT’s fagkonferanse i juni 2020 (Forum for kontroll og tilsyn) og/eller NKRF’s 

kontrollutvalgskonferanse i januar 2020 (Norges Kommunerevisorforbund), samt vår- og høstkonferanser 

regionalt i regi av sekretariatet. Posten for opplæring tar anslagsvis høyde for at alle medlemmene kan 

delta på én sentral konferanse eller tilsvarende opplæringstiltak, samt at alle kan delta på vår- og 

høstkonferansen til Temark. Det er en fordel for læringsutbyttet for utvalget at minst to personer deltar på 

samme opplæringstiltak eller konferanse.  

 

Andre kostnader omfatter mindre poster som abonnement på tidsskrift, medlemskap i FKT og servering 

(enkel bevertning på enkelte møter). Budsjettposten inneholdt tidligere budsjett for selskapskontroll, men 

dette ligger nå inne i tilskuddet til revisjonsselskapet. Det anbefales imidlertid å beholde en «pott» for 

andre kontrolltjenester kontrollutvalget måtte ha behov for i sitt arbeid, utover tjenester definert inn i 

totalleveransen fra sekretariat og revisjon. Dette vil gjøre utvalgets prosess mer smidig ved behov for 

slike undersøkelser, i og med at det ikke vil være nødvendig å oversende forespørsel til kommunestyret 

for ny bevilgning selv for små oppdrag, dersom behovet skulle oppstå. Budsjettposten totalt foreslås 

derfor uendret i forhold til budsjett for 2019. 

 

Bamble kommune har valgt å delta i to interkommunale selskaper for å løse kontrolloppgavene. Dette er 

Telemark kommunerevisjon 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, og budsjettsummen er 

anslaget som er oppgitt av selskapene under forutsetning om godkjenning i representantskapene senere i 

høst. Begge selskapene er i endring, og det gir seg utslag i endrede anslag i forhold til budsjett 2019. 

 

Budsjettet kan spesifiseres som følger: 

 

  Regnskap Budsjett Budsjett 

  2018 2019 2020 

KONTROLLUTVALGET       

Møtegodtgjørelse mv. 54 126 91 000 85 000 

Kurs/opplæring inkl. reise 18 365 60 000 60 000 

Andre kostnader 65 293 104 000 104 000 

Sum KU 137 784 255 000 249 000 

Sekretariat 244 500 253 000 286 000 

Tilskudd revisjonsdistrikt 1 348 900 1 384 000 1 200 000 

SUM KONTROLLVIRKSOMHET 1 731 184 1 892 000 1 735 000 
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Det er kontrollutvalget som utarbeider budsjett for kontrollarbeidet i kommunen (forskrift om 

kontrollutvalg og revisjon § 2). Forslaget skal derfor følge saken 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 gjentar at vi må ta forbehold om vedtak i representantskapene i Telemark kommunerevisjon 

IKS og i Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS om tilskudd til hhv. revisjonen og 

sekretariatet. 

 

Etter sekretariatets vurdering vil det være nødvendig med en ramme på kr 1 735 000 for kontrollarbeidet i 

Bamble kommune for 2020. 
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Overordnet revisjonsstrategi 2019 Bamble 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Overordnet revisjonsstrategi 2019 for Bamble kommune tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kommunens revisor skal følge lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i revisjonsarbeidet. 

Revisjon av kommunen utgjør i henhold til ny kommunelov § 24-2 tre hovedoppgaver: 

regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, i tillegg til annen kontroll som er bestemt i 

lov eller i medhold av lov. Telemark kommunerevisjon IKS er valgt som revisor for Bamble 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 påseansvar overfor revisjonen. 

Kontrollutvalget kan ved revisors rapportering gjennom året og i forbindelse med revisjonen av 

årsregnskapet etterspørre oppfølging av strategi og revisjonsplan. 

 

Oppdragsrevisor Lisbet Fines 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 Bamble kommune 2019 
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Om Telemark kommunerevisjon IKS og
overordnet revisjonsstrategi

Telemark kommunerevisjon lKS (TKR) er et av landets største interkommunale
revisjonsselskaper. Alle de 18 kommunene i Telemark, Larvik 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 om 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
kommunerevision. Det er vedtatt at Telemark kommunerevisjon IKS og Vestfold
kommunerevisjon blir slått sammen til Vestfold og Telemark Revisjon IKS fra 1.1.2020.

Du kan finne alle våre forvaltningsrapporter og annen informasjon på vårt nettsted
www.tekomrev.no.
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i Innledning
Kommunens revisor skal følge lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i

revisjon sa rb ei det.’

Revisjon av kommunen består av to hovedoppgaver; regnskapsrevisjon og
forvaltningsrevisjon. Telemark kommunerevisjon IKS (TKR) er valgt som revisor og har
avtale om å levere disse tjenestene for kommunen og for det kommunale foretaket
Frisk Bris Bamble KF.

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 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 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

regnskap5føring 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 TKR også andre regnskaper med nær

tilknytning til kommunen. I Bamble kommune gjelder dette regnskaper for legater og

stiftelser, kirkelig fellesråd og menighetsråd. For revisjon av disse regnskapene

utarbeides det egne revisjonsstrategier og —planer og her gjelder særskilte lover,
forskrifter og instrukser. Kontrollutvalget har 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 — ISA)

4
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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 kommer fram i revisors beretning, hvor vi

uttaler oss om følgende fire temaer:

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

regnskapsskikk i Norge

• regnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at

budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett

• opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med

årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter

• registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger er i

samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Ved eventuelle vesentlige mangler ved ett eller flere av disse punktene vil 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 formell og forholdsvis standardisert.

Revisor rapporterer også til kontrollutvalget om revisjonsarbeidet gjennom hele året.

Dette gjøres muntlig i hvert av utvalgets møter. 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.

Rådmannen 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

- 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. 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
Kommunens plandokumenter, og da særlig handlingsplanen for 2019 —2022, med år

2019 som årets budsjett beskriver og forklarer styringsprosessen og prinsipielle valg
som ligger til grunn for dokumentene.

I Bamble kommunes plandokumenter har de gått bort fra ti konkrete mål over til tre
fokusområder: samfunnsutvikling, tjenesteyting og organisasjon (jf. rådmannens
utfordringsnotat fra aug. 18). Det skal beskrive kommunens hovedutfordringer og
utviklingstrekk i handlingsplanperioden.

Kommunen har erfaringsmessig god styring på økonomien. Det er nøktern
budsjettering, og for å kunne nå målene som er satt i budsjettet er det krav om

innsparing i kommunens enheter. Bamble kommune har hatt lavere frie inntekter enn

både sammenlignbare kommuner, Telemark og landet som helhet. Bamble har
nærmet seg resten av kostragruppe 8 for frie inntekter, men er fremdeles lavere.
Kommunen har likevel klart å bygge opp fond, og det gir kommunen et forholdsvis

godt handlingsrom, og bedre enn sammenlignbare kommuner, noe tabellen øverst på
neste side viser tydelig.

Frie inntekter per innbygger 2016 2017 20181

Bamble kommune 48 968 50 230 52 169

Kostragruppe 8 50 236 51 409 53 000

Landet utenom Oslo 52 158 53 619 55 124

Telemark 51 985 53 764 55 328
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Fri egenkapital i prosent av brutto driftsinntekter 2016 2017 2018

Bamble kommune 12,8 15,2 14,9

Kostragruppe 8 7,9 9,1 10,1

Landet utenom Oslo 8,5 10,1 11,2

Telemark 5,5 7,4 7,8

Resultatet for kommunens enheter viser kun små avvik fra regulert budsjett i 2018, og

det skyldes at det brukes eller avsettes til resultatfond for den enkelte enhet i

forbindelse med regnskapsavslutningen. Ingen av enhetene i kommunen hadde store

merforbruk, men enkelte har måttet bruke noe oppsparte midler fra tidligere år.

Enhetenes årsmeldinger fra 2018 har nærmere forklaring av årsakene til mer- eller

mindreforbruk.

Drift:

Rammene for kommunens drift er i hovedsak avhengig av statlige overføringer og

skatteinntekter. Inntektene utgjør nesten 70% av sum driftsutgifter og kommunen er

derfor sårbar for endringer i rammene for disse inntektene.

Kommunens finansinntekter gikk ned i forhold til fjoråret og det ble brukt av oppsparte

midler på finansbufferfondet som skal håndtere svingninger i finansmarkedet. Fondet

ble tilført en del av mindreforbruket for 2018, men er likevel ganske mye lavere enn

hva målsettingen er.

Det er budsjettert med negativt netto driftsresultat (resultatgrad) de tre første årene i

planperioden 2019—2022, noe som er langt under anbefalt nivå. Dette viser at

kommunen er sårbar for uforutsette hendelser og endringer i budsjettforutsetningene.

En kommunes netto resultatgrad2 bør ligge på 1,75% over tid. Anbefalingen om sunn

kommuneøkonomi kommer fra Teknisk beregningsutvalg for kommunal og

fylkeskommunal økonomi (TBU), som er nedsatt av Kommunal og moderniserings

departementet. Anbefalingen gjelder for kommunesektoren samlet, men gir likevel en

indikasjon på hva som er fornuftig i den enkelte kommune.

Investeringer:

Kommunen har i 2019 budsjettert med kr 356 mill. i investeringer, noe som er mye

høyere enn hva som er “normalår” for kommunen. Den største investeringen i

planperioden er ny ungdomsskole på Grasmyr, og her vil hoveddelen av utgiftene

komme i 2019 og 2020. I tillegg utgjør bygging av Nustadjordet og Nustadbakken en

stor del av investeringene i 2019. Investeringene kommer tydelig fram i

budsjettdokumentet, sammen med en omtale av de viktigste prosjektene.

2 Netto resultatgrad: netto driftsresultat/sum driftsinntekter i prosent
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Gjeld, likviditet og fond:

Netto lånegjeld pr innbygger (langsiktig gjeld korrigert for pensjon, utlån og ubrukte
lånemidler) for Bamble kommune er lavere enn både Telemark totalt og
sammenlignbare kommuner i kommunegruppe 8. Lånegjelden har vært forholdsvis
stabil i flere år, men viser en økning i 2018, og vil øke mye når de store investeringene

til ny ungdomsskole kommer i gang.

Økningen i lånegjeld vil få effekt på driftsregnskapet i form av høyere kapitalkostnader,

selv om kommunen også vil få noe rentekompensasjon.

Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent

av brutto driftsinntekter 2016 2017 2018

Bamble kommune 78,3 81,5 92,3

Kostragruppe 8 111,3 114,1 120,2

Landet utenom Oslo 101,3 101,9 105,6

Telemark 92,5 93,0 98,1

Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelse i % av brutto
drittsinntekter
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Selv om Bamble kommune fremdeles er lavere enn resten av utvalget stiger det mer

enn de andre.

Netto renteeksponering i prosent

av brutto driftsinntekter 2016 2017 2018

Bamble kommune 15,9 5,9 18,2

Kostragruppe 8 50,6 51,9 55,1

Landet utenom Oslo 39,6 39,5 42,3

Telemark 34,6 33,0 37,4

Her er Bamble langt under resten av utvalget, men de to neste årene vil endre dette

bildet vesentlig på grunn av store investeringer. For landet som helhet har utviklingen

vist at denne type gjeld stiger raskere enn driftsinntektene gjør, så flere fylkesmenn

har blant annet uttrykt bekymring for utviklingen.
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Likviditeten anses som god. Dette til tross for at kommunen ikke tar opp mer enn

nødvendig lån for å finansiere investeringer, og også når vi ser bort fra midler på

bundne fond.

Kommunens disposisjonsfond er omtrent uendret fra året før og utgjør 182 millioner

kroner i 2018, før avsetning av årets resultat. Kr 10 millioner ble vedtatt avsatt til

finansbufferfondet og resten til det generelle driftsfondet, bortsett fra mindre beløp til

ulike tiltak i kommunen.

3.2 Bambie kommunes 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). Rådmannens ansvar for den økonomiske internkontrollen skjerpes ytterligere i ny

kommunelov, som trår i kraft fra 1.1.2020.

Den interne kontrollen kan deles i følgende komponenter:

• Kontrollmiljøet

• Kommunens risikovurderingsprosess

• Informasjonssystemet

• Kontrollaktiviteter

• Overvåking av kontroller

Bamble kommune har etablert rutiner på en rekke områder. På kommunens nettsider

er det lett å finne både overordnede planer og detaljplaner for de forskjellige

områdene. På Intranettet ligger også planer og reglementer lett tilgjengelig, noe som

gir klare føringer for de ansatte som har behov for dette. Kommunen har en sterk

regnskapsfunksjon, som ofte fanger opp feil som oppstår i regnskapet. De har også

mange gode rutiner for avstemming av regnskapsposter, både gjennom året og i

årsoppgjøret.

Revisor har tidligere pekt på at selv om kommunen har innført mange gode rutiner har

det ikke alltid vært like stor bevissthet rundt kontroll av om rutinene fungerer som de

skal. Dette er det satt fokus på og vi er av den oppfatning at kommunen er innstilt på å

innføre kontroller som kan være egnet til å avdekke eventuelle avvik. Vi har tatt opp

mangelfull kontroll av lønnskostnadene ute i enhetene, et tema vi har diskutert med

administrasjonen gjennom flere år og som vi mener bør bli mer systematisk og dermed

også bedre.
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Vi anser kontrollmiljøet til å være godt, og som sagt tidligere er kompetansen på plan-

og Økonomiavdelingen god. Oppfølgingen av regnskap mot budsjett mener vi også er

god, men den administrative rapporteringen gjennom året kunne vært styrket.

Revisor gjennomgår ulike rutiner i revisjonsarbeidet gjennom året. Viktige dokumenter

for vårt arbeid er kommunens interne regelverk, regnskaps- og budsjettoppfølging og

rutiner for attestasjon og anvisning. I 2018 ble det foretatt kartlegging av rutiner og

kontroll av rutiner for vedtak og utbetalinger på NAV, samt kartlegging av ulike rutiner

på Samble helsehus. Vi har kartlagt rutine for vederlagsberegning for oppholdsbetaling

på sykehjem, samt rutiner for fakturering, spesielt for barnehage og SF0, og oppfølging

av regelverket for offentlige anskaffelser ved ulike typer innkjøp.

Kommunen har god budsjettdisiplin og utfører godt arbeid med budsjettering og

rapportering i driftsrapportene. Revisor følger opp rapporteringen gjennom året, og

det er sjelden vi finner feil ved rapporteringen, heller ikke ved registrering av

budsjettvedtak i regnskapssystemet.

Det finnes mye litteratur på området om økonomisk internkontroll og heftet «Orden i

eget hus» fra KS, er et godt arbeidsdokument om betryggende kontroll i kommunene.

Vi vil fortsette å følge kommunens arbeid med økonomisk internkontroll i vårt arbeid

framover.

Kommunen har et oppdatert økonomireglement, noe som vil bli obligatorisk i den nye

kommuneloven. Reglementet er godt tilpasset Bamble kommune.

3.3 Organisering og systemer
Det var noen endringer i organiseringen av plan- og økonomiavdelingen i 2017, men

det er ikke opplyst endringer i løpet av 2018, og kompetansen anses som god.

Bamble kommune har hatt Visma regnskap- og lønnssystem i flere år, og det ser ut til å

fungere godt. Programmet Framsikt er tatt i bruk som nytt verktøy for budsjettering og

ra p P0 rte ring.

3.4 Kommunalt foretak
Frisk Bris Bamble KF er organisert som et kommunalt foretak. Det har eget styre og

rapporterer til kommunestyret minst to ganger per år. Foretakets regnskap føres i

kommunen og revideres i årsoppgjøret. Kontrollutvalget behandler regnskapet også

for dette selskapet.

10
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4 Vurdering av vesentlighet
Revisor skal utføre arbeidet med sikte på å avdekke eventuelle vesentlige feil eller

mangler. Det følger av revisionsstandardene 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: års regnskapet avgitt i

samsvar med lov ogforsknfter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle

stillingen til ABC kommune per 31. desember 20X1, og av resultatet far 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 har

om kommunen. Vi vurderer blant annet følgende momenter:

- Kommunens investeringsaktivitet

- Bemanningssituasjonen og kompetansen innenfor plan- og

økonomiavdelingen

- Økonomistyringen i kommunen

- Kommunens regnskaps- og budsjettoppfølging og økonomirapportering

- Størrelsen på de kommunale virksomhetene

- 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 revisjon

av oppdraget. Revisjonsplanene angir de enkelte revisjonshandlingene som revisor skal

utføre. Revisjonspianene er revisjonens interne arbeidspapirer og skal ikke behandles

politisk. Vi gjengir likevel hovedområdene av det vi har bestemt å se på i 2019, med

bakgrunn i risikovurderingen.

11
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5.1 Generelt:

- Merverdiavgift og momskompensasjon

Dette er områder som kan innebære risiko for feil. Revisor bruker mye tid til
å følge opp dette, blant annet ved attestasjon av terminoppgaver for
momskompensasjon. Vi anser kommunens rutiner og kontroller for

momskompensasjon for gode og vi finner sjelden vesentlige feil i våre
kontroller. Merverdiavgift er et komplisert område i kommunene, og det

følges derfor spesielt opp.

- Noe av kommunens drift kan være i konkurranse med andre aktører i et
marked. I såfall kan kommunen miste fradraget for momskompensasjon.

Kommunen må derfor ha rutiner som fanger opp når en
konkurransesituasjon skulle oppstå. Skatteetaten er opptatt av denne
problemstillingen og tolker regelverket strengt i sine kontroller av
kommunene.

- Økonomirapportering

Kontroll av:

- økonomirapportering og oppfølging av budsjett

- finansrapportering gjennom året

- nye (vesentlige) avtaler med eksterne

- Virksomhetsbesøk, som innebærer observasjon av innkjøpt inventar og
utstyr og kartlegging av rutiner og kontroller

- Tilgangskontroller (IT-systemer)

- Attestasjon og anvisningsrutiner, både for innkjøp og for lønnsområdet

5.2 Drift:

- Bokføring og rapportering av finansielle plasseringer

- Låneopptak og refinansiering av innlån

- Kartlegge systemer som genererer data til regnskapet (utenom

lønnssystemet) og rutiner for avstemming mot regnskap

- Følge opp kommunens egen avstemming av lønn mot regnskap
- Analyse av lønnsutgiftene

- Oppholdsbetaling på sykehjem (vederlagsberegning), både kontroll av om
rutiner fungerer som skissert og om det er tilstrekkelig arbeidsdeling

5.3 Investering:
- Oppfølging av investeringsbudsjett og —regnskap.

- Utplukk av enkelte investeringsprosjekter og følge opp disse
- Avgrensning mellom investering og drift, særlig fokus på enkelte prosiekter

12
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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, 21. august 2019
frAlemark k munerevisjon lKS

Gp dragsansvarlig/statsautorisert revisor Lisbet FinesL/
oppdragsrevisor/registrert revisor

13
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Arkivsak-dok. 18/11728-7 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Bamble kontrollutvalg 20.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Oppstart av forvaltningsrevisjon Arkiv og journal 

 

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

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 22.10.2018 sak 41/18 Bestilling av forvaltningsrevisjon Arkiv og 

dokumenthåndtering Bamble. Kontrollutvalget ba den gang kommunestyret om å endre rekkefølgen av de 

to siste forvaltningsrevisjonene Arkiv og dokumenthåndtering og Byggesaksbehandling. Dette ble 

godkjent av kommunestyret, og prosjektet Byggesaksbehandling ble deretter gjennomført. 

 

Av vedtaket i sak 41/18 fremgår at revisjonen etter godkjenning av prosjektplan denne saken, bare kunne 

oversende brev til kontrollutvalget om oppstart våren 2019. 

 

Av vedtaket i sak 41/18 fremgår videre at valg av eventuelle tilleggstema skulle skje av kontrollutvalget 

etter oppstart av prosjektet, på bakgrunn av analyse av risikoområder og forslag fra revisor. Fullstendig 

vedtak i sak 41/18 følger vedlagt i saksutskrift. 

 

Saksopplysninger: 
Telemark kommunerevisjon IKS oversendte 19.6.2019 melding til sekretariatet om oppstart av 

forvaltningsrevisjonen i august 2019. Av denne meldingen fremgår det også at en utvidelse av 

forvaltningsrevisjonen Byggesaksbehandling medførte at det ikke lenger ville være rom for en ekstra 

problemstilling i forvaltningsrevisjonen Arkiv og dokumenthåndtering. 

 

Vedlagt følger videre melding fra Telemark kommunerevisjon IKS av 19.8.2019, der revisjonen bekrefter 

at de nå skulle starte arbeidet med forvaltningsrevisjonen. Navnet på prosjektet er justert til Arkiv og 

journal. 

 

Revisor vil kunne svare på eventuelle spørsmål i saken i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Oppstarten av forvaltningsrevisjonen Arkiv og journal kommer for sent til at prosjektet kan ferdigstilles i 

inneværende kommunestyreperiode. Det bør likevel ikke være noe hinder for en eventuell justering av 

problemstillingene i prosjektet, dersom risikovurdering skulle tilsi dette. I så fall vil dette prosjektet 

trekke noen av ressursene som ligger i budsjettet for revisjon for 2020 (se egen sak om budsjett). Det 
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viktigste må være at faktiske risikoområder blir undersøkt som del av forvaltningsrevisjonen. Det vil 

derfor fra sekretariatets side legges opp til at kontrollutvalget får vurdere om vedtatte problemstilling: 

- I hvilken grad sikrer kommunen riktig dokumenthåndtering og rett bruk av 

saksbehandlingssystem 

er tilstrekkelig, eller om det er aktuelt å legge inn ett av de foreslåtte tilleggstemaene eller andre 

problemstillinger i prosjektet. De foreslåtte aktuelle tilleggstemaene var: 

- Kommunens håndtering av innsynsbegjæringer eller 

- Kommunens håndtering av arkivverdig materiale på sosiale medier 

 

Sekretariatet vil derfor avvente til utvalgets behandling av saken med å legge frem forslag til vedtak i 

saken. 

 

Vedlegg:  

Melding om oppstart av forvaltningsrevisjon – Arkiv og journal 

Oppstartsbrev til rådmannen 

Bamble – arkiv og journal – oppstartmelding fra revisjonen 

Prosjektplan arkiv og dokumenthåndtering 

Saksutskrift sak 41/18 Bestilling av forvaltningsrevisjon Arkiv og dokumenthåndtering Bamble 
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‘ fl TELEMARK

KOMMUNEREVISJON IKS

Havedkontor:
Kontrollutvalget i Bamble

Pastboks 2805, 3702 Skienv/Temark TI?.: 35917030

e-post: post-tkr@tekomrevno

Dlstrlktskontor:

Pnstboks 83, 3833 60
TI?.: 35059000

var re?.: 19/1269/bra
Deres ref.:
Arkivkode: 714 027

Melding til kontrollutvalget om oppstart av forvaltningsrevisjon

Telemark kommunerevisjon IKS vil nå starte opp arbeidet med torvaltningsrevisjon av Arkiv og
journal, jf. bestilling i sak 41/18 og vedlagte kopi av brev til rådmannen.

Hildegunn Rafdal er prosjektleder for forvaltningsrevisjonen, og oppdragsansvarlig er Kirsti
Torbjørnson.

I bestillingen av revisjon av Arkiv og journal står det at kontrollutvalget, etter oppstart av revisjonen,
skal ta stilling til om evt. tilleggstemaer skal inngå i denne revisjonen. Vi gjør oppmerksom på at
kontrollutvalget i Bamble har få timer igjen til disposisjon, og at det ikke ressurser til å trekke inn
tilleggstemaer. vi viser til at vi brukte en del flere timer enn opprinnelig planlagt til
forvaltningsrevisjon av byggesak, i samråd med kontrollutvalget. Rapporten om byggesak ble
behandlet av kontrollutvalget ijuni 2019,jf. sak 6/19.

Vi tar sikte på at rapporten om Arkiv og journal blir oversendt til kontrollutvalget høsten 2019.

Skien, 19. august 2019
Telemark kommunerevisjon IKS

prosjektllerJ

Vedlegg: Brev til rådmannen
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‘ •• TELENARK

KOMMUNEREVISJON IKS

Hovedkontor:
Postboks 2805, 3702 Skien
Til.: 35 91 70 30
e-post: post-tkrtekomrevno

Bamble kommune Distriktskontor:

ved råd mann Postboks 83, 3833 60
Til :3505 g 00

0 rganlsasjo ris nummer:
gg 867 402

Vâr tel.: 13/1267/bra
Deres reI.:
Arkivkode 714 024

Forvaltningsrevisjon — Arkiv og journal
Kontrollutvalget i Bamble har gitt Telemark kommunerevisjon IKS i oppdrag å gjennomføre
forvaltningsrevisjon om Arkiv og journal. Vi vil nâ starte opp denne forvaltningsrevisjonen.

Vi ber om å få et møte med ledelsen i kommunen og andre aktuelle medarbeidere. I møtet vil vi
redegjøre nærmere for problemstillinger, revisors innsynsrett, metoder, behov for assistanse,
kontaktperson mv.

Møtet vil vare ca.1 time og vi håper det kan avholdes i deres lokaler.

Forvaltningsrevisjonen vil bli avsluttet med en rapport. Utkast til rapport vil bli sendt kommunen vi
rådmann til uttalelse. Den endelige rapporten blir lagt fram for kontrollutvalget.

Forslag til tidspunkt for møtet kan rettes til undertegnede på tlf.: 920 87 987 eller epost:
hildegunn.rafdal@tekomrev.no

Vi håper på et godt samarbeid.

Skien, 19. august 2019
Telemark kommunerevisjon IKS

prosjektl er

Kopi til: ordfører og kontrollutvalget
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Fra: Kirsti Torbjørnson 
Sendt: 19. juni 2019 14:56 
Til: TFK-Telemark Kontrollutvalgsekratariat 
Kopi: Benedikte Vonen; Hildegunn Rafdal; Lisbet Fines 
Emne: Bamble - arkiv og journal 
 
Vår ref.: 19/1180/714027/tork 
 
Hei 
 
Viser til vedtak i kontrollutvalget i Bamble i sak 40/18 om Bestilling av forvaltningsrevisjon Arkiv og 
dokumenthåndtering – godkjenning av prosjektplan. Av vedtaket framgår det at vi vil sende melding 
til KU i løpet av våren 2019 om oppstart, og at det vil være rom for en ekstra problemstilling i 
prosjektet, som skal avklares nærmere med KU.  
 
Oppstart og leveranse 
Vi vil med dette melde fra om at arbeidet med denne forvaltningsrevisjonen vil starte rett over 
ferien, i løpet av august. Rapport vil bli levert i løpet av høsten, nærmere årsskiftet. 
 
Ekstra problemstilling 
I prosjektplanen for arkiv og journal, godkjent av KU i sak 41/18, går det fram at det vil være rom for 
en ekstra problemstilling i denne forvaltningsrevisjonen. Dette har endret seg. I 
forvaltningsrevisjonen av byggesaksbehandling la kontrollutvalget inn en gjennomgang av 
Ekstrandsaken, jf. sak 40/18. Denne gjennomgangen var mer omfattende enn forutsatt fra vår side, 
bl.a. fordi kontrollutvalget ønsket en omfattende gjennomgang også av eldre saker, jf. 
orientering/avklaring av omfang i sak 4/19. Det er derfor brukt mer ressurser enn forutsatt da 
prosjektplanene ble utarbeidet. Dette innebærer at det ikke lenger er rom for ekstra 
problemstillinger i forvaltningsrevisjonen av arkiv og journal, jf. prosjektplanen. 
 
Dette til kontrollutvalgets orientering. 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  

 

Med vennlig hilsen 

Kirsti Torbjørnson 
Telemark kommunerevisjon IKS 

leder for forvaltningsrevisjon  

Tlf / Mob: 35917045 / 98606224  

www.tekomrev.no  

________________________________________________  
 



21/19 Oppstart av forvaltningsrevisjon Arkiv og journal - 18/11728-7 Oppstart av forvaltningsrevisjon Arkiv og journal : Prosjektplan arkiv og dokumenthåndtering

 

 
 

Utarbeidet dato: 

08.10.18 

 

 

Prosjekt: 
Journalføring og arkiv 
 
 

 
 

1 
 

 
Prosjektplan 

1. Bestilling  

Kontrollutvalget i Bamble kommune har i sak 32/18 bestilt ny prosjektplan. I plan for 

forvaltningsrevisjon står det at arkiv og dokumenthåndtering skal bestilles før 

byggesaksbehandling. Kontrollutvalget ber i vedtaket kommunestyret om å endre på 

rekkefølgen. Det leveres plan på arkiv og dokumenthåndtering i tilfelle kommunestyret ikke 

vedtar å endre rekkefølgen på prosjektene.  

 

2. Bakgrunn og formål 

Primæroppgaven til et arkiv er at arkivmaterialet skal fungere som internt minne og som 

dokumentasjon av aktiviteter og handlinger som kommunen gjør. Dette gir kommunen 

oversikt over aktivitetene sine, hva slags saker de har til behandling og hva kommunen har 

vurdert og gjort i ulike sammenhenger. For at arkivplikten skal være oppfylt er det 

avgjørende at kommunen har gode rutiner og at rutinene blir brukt.  

I mange kommuner er saksbehandlere gitt et stort ansvar i å vurdere om dokumenter skal 

arkiveres eller ikke. Mye dokumentasjon har vist seg å gå tapt ved at arkivverdig materiale 

ikke har blitt lagt inn i elektroniske arkivsystemer.  

 

I forvaltningsrevisjonen vil vi undersøke om kommunen har en oppdatert arkivplan og om 

kommunen har rutiner for dokumenthåndtering/arkiv. Vi vil også undersøke kommunens 

tiltak for å sikre at organisasjonen som helhet og ansatte har tilstrekkelig kompetanse om 

oppgaven.  

 

Forvaltningsrevisjonen har som mål å bidra til at kravene til arkiv og journalføring blir fulgt 

og at kommunen sikrer gode vilkår for innsyn og dokumentasjon. 

 

3. Problemstilling 

I hvilken grad sikrer kommunen riktig dokumenthåndtering og rett bruk av 

saksbehandlingssystem? 
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Journalføring og arkiv 
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Innenfor revisjonens tidsramme er det rom for å utvide undersøkelsen med et tilleggstema. 

Dette kan for eksempel være: 

 kommunens håndtering av innsynsbegjæringer eller  

 kommunens håndtering av arkivverdig materiale på sosiale medier.  

 

4. Kilder for revisjonskriterier  

Sentrale kilder for revisjonskriteriene vil være arkivloven med tilhørende forskrifter 

(arkivforskriften og riksarkivarens forskrift). 

 

5. Metode 

Vi vil foreta dokumentgjennomgang, intervjuer og en spørreundersøkelse blant ansatte som 

bruker kommunens saksbehandlingssystem. Vi vil undersøke om utgående post er 

journalført ved å sammenholde kommunens journal mot statens OEP (Offentlig elektronisk 

postjournal) og det som er mottatt fra Bamble kommune. Vi vil også undersøke om 

kommunens har tiltak for å sikre gjenfinning av arkiverte dokumenter.  

Gjennom undersøkelsen vil vi få svar på om organiseringen av postmottak og arkivarbeid er 

formålstjenlig og om rutiner for journalføring er i tråd med gjeldende krav og om ansatte får 

tilstrekkelig opplæring. Vi vil også se om kommunen arkiverer og journalfører i tråd med 

gjeldende rutiner. 

 

6. Oppstart og leveranse  

Prosjektet kan starte opp våren 2019 med leveranse høst 2019.  

Planlagt ressursbruk tilsvarer en normal forvaltningsrevisjon og er i samsvar med plan for 

forvaltningsrevisjon.  

 

08.10.18  

Geir Kastet Dahle  
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Saksutskrift 
 

 

Arkivsak-dok.  18/11728-1 

Arkivkode  217  

Saksbehandler  Benedikte Muruvik Vonen 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Bamble kontrollutvalg 22.10.2018 41/18 

 

 

Bestilling av forvaltningsrevisjon Arkiv og dokumenthåndtering Bamble 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Dersom kommunestyret ikke godkjenner kontrollutvalgets ønske om å endre rekkefølgen av de to 

siste forvaltningsrevisjonene i vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019, bestiller Bamble 

kontrollutvalg forvaltningsrevisjonen Arkiv og dokumenthåndtering i tråd med fremlagt plan. 

Rapport forventes til behandling i april 2019 dersom bestilling skjer i november 2018. 

Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert om fremdriften underveis i prosjektet. 

 

Dersom kommunestyret godkjenner endret rekkefølge av forvaltningsrevisjonsprosjekter, avventer 

kontrollutvalget bestillingen til våren 2019, for levering høsten 2019. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Etter vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 er neste forvaltningsrevisjon: 
- Arkiv og dokumenthåndtering 

 

Kontrollutvalget fikk i sitt møte 3.9.2018 fremlagt et saksfremlegg for bestilling av prosjektplan for 

forvaltningsrevisjonen Arkiv og dokumenthåndtering. Det ble ikke konkret bestilt prosjektplan i 

møtet, da kontrollutvalget ønsket å endre rekkefølgen av de gjenværende prosjektene, og de bestilte 

i stedet prosjektplan for forvaltningsrevisjonen Byggesaksbehandling. 

 

Kontrollutvalget har delegert fullmakt til å endre rekkefølge av prosjektene, men er i 

kommunestyrets vedtak av Plan for forvaltningsrevisjon anmodet om at kommunestyret får 

anledning til å uttale seg i forhold til eventuelle endringer av den prioriterte rekkefølgen, så sant 

dette ikke forsinker revisjonen. 

 

Kontrollutvalget har fått melding om at kommunestyret i sitt møte 1.11.2018 vil behandle 

kontrollutvalgets ønske om endring i rekkefølgen av prosjektene. Denne saken gjelder bestilling av 
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forvaltningsrevisjonsprosjekt dersom kommunestyret ikke godtar en endring av rekkefølgen på 

prosjektene. 

 

Saksopplysninger: 

Bakgrunnen for prosjektet Arkiv og dokumenthåndtering fremgår av den overordnede analysen av 

Bamble kommune som ble gjennomført i overgangen mellom forrige og inneværende 

kommunestyreperiode. Det ble ut fra revisjonens analyse og anbefaling vedtatt et prosjekt som 

innebærer kontroll av kommunens arbeid for å sikre at alt blir arkivert og journalført. Prosjektet er 

tenkt å bidra til å sikre innbyggernes innsyn og kommunens dokumentasjon. 

 

Forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonen Journalføring og arkiv legger vekt på hensikten 

med kommunens arkiv, og kommunens arkivplikt. Den viser også til at mye dokumentasjon har vist 

seg å gå tapt i mange kommuner som følge av saksbehandleres manglende eller feil vurderinger av 

hva som er arkivverdig materiale og hvordan dette skal behandles. Forvaltningsrevisjonen har til 

formål å bidra til at kravene til arkiv og journalføring blir fulgt og at kommunen sikrer gode vilkår 

for innsyn og dokumentasjon. Revisjonen foreslår følgende problemstilling: 

 
- I hvilken grad sikrer kommunen riktig dokumenthåndtering og rett bruk av 

saksbehandlingssystem? 

 

Revisjonen viser også til muligheten for å utvide undersøkelsen med et tilleggstema, som 

eksempelvis: 
- Kommunens håndtering av innsynsbegjæringer eller 

- Kommunens håndtering av arkivverdig materiale på sosiale medier. 

 

Revisjonen viser til hvilke revisjonskriterier de foreslår å bygge revisjonen på, som arkivloven med 

tilhørende forskrifter. De viser også til valg av metoder for innsamling av data. 

 

Forvaltningsrevisor vil være til stede for å legge frem forslaget til prosjektplan og svare på 

spørsmål. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

For å sikre at ett av de to siste forvaltningsrevisjonsprosjektene settes i gang så snart som mulig, 

anbefaler sekretariatet at vedlagte prosjektplan godkjennes, eventuelt med de endringer 

kontrollutvalget ønsker når det gjelder innretning, problemstillinger og metodebruk, med det 

forbehold som er foreslått i forslag til vedtak. Dette for å unngå unødig forsinkelse av revisjonen. 

(Revisjonen viser til aktuell oppstart våren 2019 med leveranse høst 2019. Sekretariatet går ut fra at 

oppstart og leveranse kan fremskyndes dersom kommunestyret ber om at denne 

forvaltningsrevisjonen blir gjennomført først.) Sekretariatet ser planen som i tråd med 

forutsetningene og anbefaler å vedta å bestille forvaltningsrevisjonen ut fra denne. 

 

I denne saken er det viktig at kontrollutvalget vurderer om de avgrensninger, revisjonskriterier og 

metoder revisjonen foreslår synes hensiktsmessige i forhold til hva kontrollutvalget ønsker å oppnå 

med revisjonen. Det er ikke forvaltningsrevisjon som metode som skal vurderes, men om prosjektet 

ser ut for å kunne svare på kontrollutvalgets spørsmål om kommunens arkiv og 

dokumenthåndtering. 
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Vedlegg:  

Prosjektplan arkiv og dokumenthåndtering 

 

Bamble kontrollutvalg har behandlet saken i møte 22.10.2018 sak 41/18 

 

Møtebehandling 

Forvaltningsrevisor Anne Sæterdal gikk gjennom fremlagt forslag til prosjektplan for 

forvaltningsrevisjonen Arkiv og dokumenthåndtering og svarte på spørsmål. 

 

Endringsforslag til vedtak, istedenfor siste avsnitt: 

Dersom kommunestyret vedtar kontrollutvalgets forslag til endret rekkefølge på de to siste 

forvaltningsrevisjonsprosjektene, vil revisjonen etter godkjenning av prosjektplan i denne saken 

bare oversende brev til kontrollutvalget om oppstart våren 2019. 

 

Valg av ev. tilleggstema skjer av kontrollutvalget etter oppstart av prosjektet, på bakgrunn av 

analyse av risikoområder og forslag fra revisor. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Dersom kommunestyret ikke godkjenner kontrollutvalgets ønske om å endre rekkefølgen av de to 

siste forvaltningsrevisjonene i vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019, bestiller Bamble 

kontrollutvalg forvaltningsrevisjonen Arkiv og dokumenthåndtering i tråd med fremlagt plan. 

Rapport forventes til behandling i april 2019 dersom bestilling skjer i november 2018. 

Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert om fremdriften underveis i prosjektet. 

 

Dersom kommunestyret vedtar kontrollutvalgets forslag til endret rekkefølge på de to siste 

forvaltningsrevisjonsprosjektene, vil revisjonen etter godkjenning av prosjektplan i denne saken 

bare oversende brev til kontrollutvalget om oppstart våren 2019. 

 

Valg av ev. tilleggstema skjer av kontrollutvalget etter oppstart av prosjektet, på bakgrunn av 

analyse av risikoområder og forslag fra revisor.  

 
 

 

RETT UTSKRIFT 

DATO 13.september.2019 
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Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Bamble kontrollutvalg 16.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan 

for eierskapskontroll 2020-2023 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Bamble kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens eierskap i tråd med ny 

kommunelov § 23-4 fra Telemark kommunerevisjon IKS. Analyse forventes levert i løpet av våren 2020. 

Det forventes at både avtroppende og nytt kontrollutvalg blir involvert i analyseprosessen. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Ny kommunelov, som i hovedsak trer i kraft ved konstituering av nytt kommunestyre i Bamble i oktober 

2019, sier følgende om eierskapskontroll (§ 23-4) 

 

Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens 

eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og 

anerkjente prinsipper for eierstyring. 

 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at 

kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som skal 

gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens og 

fylkeskommunens eierskap. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er 

størst behov for eierskapskontroll. 

 

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan delegere til 

kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 

 

Saken ble i praksis lagt frem for Bamble kontrollutvalg i deres møte 17.6.2019 sak 12/19, men 

saksfremlegget og vedtaket var dessverre knyttet til feil bestemmelser (forvaltningsrevisjon).  

 

Saksopplysninger: 
Vi nærmer oss slutten av inneværende valgperiode, og det er på tide å tenke fremover mot ny valgperiode. 

For å sikre at kompetansen til det avtroppende kontrollutvalget blir tatt vare på i overgangen til ny periode 

og nytt utvalg, er det naturlig at revisjonen allerede nå får bestillingen av ny analyse av kommunens 

eierskap. Sittende kontrollutvalg vil i egen sak i møtet ha mulighet til å gi sine vurderinger av hvilke 

selskaper som kan være relevante å undersøke nærmere for å vurdere om det kan være behov for 

eierskapskontroll. 
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Det er imidlertid viktig å merke seg at det er det nye kontrollutvalget valgt på konstituerende møte i 

bystyret i oktober 2019 som skal legge frem Plan for eierskapskontroll for det nye kommunestyret. Det er 

derfor ikke meningen at risiko- og vesentlighetsvurderingen skal ferdigstilles før også det nye 

kontrollutvalget har vært involvert i analyseprosessen. Det skal skje gjennom vinteren 2019-våren 2020. 

En grundig analyseprosess er nødvendig for å gjøre de beste prioriteringene av hvilke selskaper 

kontrollutvalget mener det er viktigst å gjennomføre eierskapskontroller i. 

 

Det er nytt i ny kommunelov at det skal lages en egen plan for eierskapskontroller løsrevet fra behovet for 

forvaltningsrevisjon i selskap. Det er også nytt at kravet om risiko- og vesentlighetsvurdering fremgår av 

lovteksten, og ikke som før, i forskrift om kontrollutvalg. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Saken er ment som et startpunkt for arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens 

eierskap. Loven fastsetter at det er revisjonen som skal gjennomføre eierskapskontroller, men den sier 

ikke noe om hvem som skal gjennomføre den bakenforliggende risiko- og vesentlighetsvurderingen. 

Denne bestillingen vil dermed være avklarende i forhold til revisjonen når det gjelder dette. 
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Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Bamble kontrollutvalg 20.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Innspill til planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-

2023 

 

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.  

 

Kontrollutvalget bestilte i sitt møte 17.6.2019 sak 11/19 en risiko- og vesentlighetsvurdering som 

grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 fra revisjonen. Det er imidlertid viktig at revisjonen 

får aktuelle innspill fra det kontrollutvalget som har sittet tett på kommunen de siste fire årene. Sittende 

kontrollutvalg gis gjennom denne saken derfor mulighet til å spille inn idéer. 

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. Det 

legges opp til at kontrollutvalget i egen sak bestiller risiko- og vesentlighetsvurdering av 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 
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eierinteresser i, som vil være aktuelle for å gjennomføre en eierskapskontroll, eller om det er andre 

eierskapstema som er aktuelle for gjennomgang.  

 

Under følger en oversikt over gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter og selskapskontroller i 

Bamble kommune i perioden 2016-2019. Vi gjør oppmerksom på at i gjeldende kommunelov, omfatter 

selskapskontroller også forvaltningsrevisjoner i selskap, som etter ny kommunelov vil bli betegnet som 

forvaltningsrevisjoner. 

 

Forvaltningsrevisjonsprosjekter i Bamble kommune i planperioden 2016-2019 

- Saksbehandling helse og omsorg – beregning av ventelister og omsorgstjenester 2016 

- Bruk av konsulenter i Bamble komune 2017 

- Kvalitetssystem – spissing mot rutiner mot mobbing i skole, og varsling for ansatte 2018 

- Byggesaksbehandling 2019 

- Arkiv og journal (igangsatt) 

 

Selskapskontroller i Bamble kommune i planperioden 2016-2019 

- Selvkost i selskapet Renovasjon i Grenland IKS 2017 

- Styresammensetning, styreevaluering og valg av styremedlemmer 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 risiko- og vesentlighetsvurderingene og dermed planarbeidet i 

møtet. 
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Orienteringer fra revisor 20.9.2019 

 

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 aktuelle saker i den løpende revisjonen og oppdrag den jobber med i Bamble 

kommune, utover det som er tatt opp i egne saker i møtet. 
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Referatsaker 20.9.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
 

1. Kommunestyrets behandling av saker fra/av særlig betydning for kontrollutvalget: 

a. 20.06.2019: 

i. PS 28/19 Driftsrapport 1. tertial 2019 

ii. PS 29/19 Omstilling 2019-2021, status mai 2019 

iii. PS 35/19 Rapport og konklusjon fra arbeidsgruppe – Skjærgårdshallen 

b. 05.09.2019: 

i. PS 43/19 Reglement for politiske organer og delegasjon i Bamble kommune 

2019-2023 

ii. PS 46/19 Rapport fra forvaltningsrevisjonen Byggesaksbehandling 

2. Obligatorisk opplæring for nye kontrollutvalg Bø 20.11.2019 

3. Neste møte 9.12.2019 
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Evaluering av kontrollutvalgets arbeidsform og saker 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget er nå på slutten av sin periode. I løpet av perioden har kontrollutvalget fått noen 

erfaringer og kunnskaper om hvordan kontrollutvalget og sekretariatet jobber, og hva som eventuelt 

kunne vært forbedret i neste periode. Kontrollutvalget sitter kanskje også igjen med noen innspill om 

samspillet mellom kontrollutvalg og revisjon, rådmannen og kommunestyret. 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget er et lovpålagt utvalg, og har en sentral rolle i kommunens egenkontroll. For å ivareta 

denne rollen har utvalget omfattende oppgaver og vid innsynsrett i kommunale forhold. Kontrollutvalget 

kan foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å ivareta sin kontrolloppgave på vegne av 

kommunestyret. 

 

Kontrollutvalgets mandat er å føre kontroll og tilsyn med forvaltningen. Som en del av dette generelle 

kontrollansvaret er utvalget tillagt enkelte konkrete oppgaver. Kontrollutvalget skal: 

- gi uttalelse om kommunens årsregnskap 

- utarbeide planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 

- rapportere til kommunestyret om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller 

 

I tillegg skal kontrollutvalget påse at: 

- kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, både når det gjelder regnskaps- og 

forvaltningsrevisjon 

- revisjonsmerknader blir fulgt opp 

- det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende 

bestemmelser og vedtak 

- det blir gjennomført forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 

- kommunestyrets merknader til forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller blir fulgt opp 

 

Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. 

 

Kontrollutvalget har ingen myndighet til å fatte vedtak som binder forvaltningen. Utvalget kan heller ikke 

overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer eller vurdere 
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hensiktsmessigheten av politiske vedtak eller administrative vedtak som gjøres med hjemmel i delegert 

myndighet. Utvalget skal ikke brukes som arena for «omkamp» om politiske saker der flertallet i 

kommunestyret eller politiske utvalg har fattet et vedtak. Kontrollutvalget kan imidlertid uttale seg 

dersom kommunestyret for eksempel har truffet, eller er i ferd med å treffe, et vedtak som vil være 

ulovlig. 

 

Forum for Kontroll og Tilsyn skriver i sin veileder at kontrollutvalgets hovedoppgave er å føre tilsyn og 

kontroll med forvaltningen i kommunen på vegne av kommunestyret. Oppgaven omfatter også tilsyn og 

kontroll med at aktiviteten i alle politiske utvalg skjer i tråd med lover, regler og politiske vedtak. Dette 

kontrollansvaret gjelder likevel ikke for kommunestyret bortsett fra unntaket nevnt ovenfor: dersom det 

har gjort, eller er i ferd med å gjøre et ulovlig vedtak.  

 

I slutten av perioden kan kontrollutvalget velge å gi innspill på blant annet følgende temaer: 

- Har møtene blitt gjennomført på en god måte? Hva kunne eventuelt forbedres her? 

- Har sakene blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte? 

- Har opplæringen vært tilfredsstillende? 

- Har samspillet med revisjonen fungert tilfredsstillende? 

- Har samspillet med rådmannen/administrasjonen fungert tilfredsstillende? 

- Har samspillet med ordfører/kommunestyret fungert tilfredsstillende? 

- Stemmer omfanget av møter og saker med opplevd behov? 

 

Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalgsmedlemmene kommer med innspill i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet har ikke kommet med et forslag til vedtak i saken, da vedtaket vil kunne bestå av de 

innspillene som fremkommer i møtet. 

 



27/19 Eventuelt 20.9.2019 - 19/02856-7 Eventuelt 20.9.2019 : Eventuelt 20.9.2019

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 19/02856-7 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Bamble kontrollutvalg 20.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 20.9.2019 
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