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Forord 

 

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Troms fylkeskommune har KomRev NORD 

gjennomført forvaltningsrevisjon av fylkeskommunens oppfølging av bruttokontrakter med 

utøvere av kollektivtransport. Kontrollutvalgets plikt til å påse at forvaltningsrevisjon 

gjennomføres, følger av lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 77 nr. 4. 

Ifølge forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. (revisjonsforskriften) § 7 

innebærer forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. 

 

Før igangsetting av forvaltningsrevisjonsprosjektet har revisjonen vurdert egen uavhengighet 

overfor Troms fylkeskommune, jf. kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften § 6. Vi kjenner 

ikke til forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet og objektivitet. 

 

Revisjonen sendte oppstartsbrev for prosjektet til Troms Fylkestrafikk FKF 9.11.2012. 

Oppstartsmøte ble avholdt 11.1.2013. Det har tatt foretaket noe lengre tid å forelegge oss den 

nødvendige informasjonen for våre undersøkelser, enn hva vi hadde regnet med. Vi vil likevel 

takke ansatte ved Troms Fylkestrafikk for samarbeidet, som vi særlig fra høsten 2013 opplevde 

som effektivt.   
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Sammendrag  

 

Undersøkelsene denne forvaltningsrevisjonsrapporten bygger på, er i hovedsak utført med 

utgangspunkt i spørsmålet om hvorvidt Troms fylkestrafikk FKF har rutiner for å ivareta 

oppfølging av bruttokontrakter mellom Troms fylkeskommune og trafikkoperatører, med hensyn 

til sikring av inntekter fra og kvalitet i ruteproduksjonen.  

 

Revisjonens funn og vurderinger gir grunnlag for å trekke følgende overordnede konklusjon:  

 

Troms fylkestrafikk har i stor grad, men ikke fullt ut, rutiner for å ivareta oppfølging av 

bruttokontrakter mellom Troms fylkeskommune og operatører av kollektivtrafikk, med hensyn 

sikring av inntekter og kvalitet.  

 

Vår overordnede konklusjon bygger på følgende delkonklusjoner: 

 

 Troms fylkestrafikks kontraktsoppfølging oppfyller - ved avslutningen av revisjonens 

undersøkelse – i all hovedsak generelle beste praksiskrav for kontraktsoppfølging i det 

offentlige 

 

 Troms fylkestrafikk følger i stor grad, men ikke fullt ut, opp bruttokontraktene 

fylkeskommunen har med bussoperatører 

 

 Troms fylkestrafikk følger til dels opp bruttokontraktene fylkeskommunen har med 

skolebileiere 

 

 Troms fylkestrafikk følger opp bruttokontraktene fylkeskommunen har med 

hurtigbåtoperatører 

 

 Troms fylkestrafikk følger i hovedsak opp bruttokontraktene fylkeskommunen har med 

fergeoperatører 

 

 

Vår overordnede konklusjon er også basert på våre funn og vurderinger i kapittel 9, der vi 

konkluderer med at Troms fylkestrafikk i hovedsak har rutiner for å sikre fylkeskommunens 

inntekter i tråd med avtaler med kommisjonærer. 
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1 INNLEDNING 
 

I Troms fylkeskommunes Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016, som ble vedtatt 4.12.2012, ble 

forvaltningsrevisjonsprosjektet «Kollektivtransport – oppfølging av bruttokontrakter» gitt høyeste 

prioritet. Formålet med prosjektet er å kartlegge i hvilken grad Troms fylkeskommune – herunder 

Troms fylkestrafikk FKF - har et system som sikrer oppfølging av bruttokontraktene 

fylkeskommunen har inngått med trafikkoperatører. 

 

1.1 Organisering av kollektivtransport i Troms fylke 

Det følger av yrkestransportloven § 22 første ledd at fylkeskommunen har ansvar for å yte 

godtgjørelse til rutetransport som fylkeskommunen vil opprette eller opprettholde innen et fylke. 

Det administrative ansvaret for rutetransport i Troms fylke ligger i tråd med denne bestemmelsen 

hos Troms fylkeskommune, som er organisert som vist i figur 1. Etaten for samferdsel og miljø 

(samferdselsetaten) ledes politisk av fylkesråden for samferdsel og administrativt av 

samferdselssjef.  

 

Figur 1. Organiseringen av Troms fylkeskommune 

 
Kilde: tromsfylke.no 

 

 

Fylkestinget vedtok i sak 27/08, 10.6.2008, at kollektivtrafikktjenester i Troms 

konkurranseutsettes. I samme sak ble det vedtatt at Troms fylkeskommune oppretter et eget 

foretak for å ivareta all kollektivtransport og at kollektivtransporten organiseres etter 

bruttokontrakter.  
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Det fylkeskommunale foretaket Troms fylkestrafikk FKF startet driften 1. februar 2011. I figur 2 

nedenfor viser vi hvordan selskapet er organisert. 

 

Figur 2. Organiseringen av administrasjonen i Troms fylkestrafikk FKF 

 

 
Kilde: Troms fylkestrafikk 

 

Som fylkeskommunalt foretak er Troms fylkestrafikk FKF (TFT) ikke et selvstendig rettssubjekt, 

men en del av fylkeskommunen
1
. Det er fylkeskommunen som er part i foretakets avtaler, og som 

hefter for de forpliktelser foretaket pådrar seg. Forholdet mellom Troms fylkeskommune og TFT 

er regulert i Rammeavtale 2013 mellom Troms fylkeskommune og Troms fylkestrafikk FKF og i 

Leveranseavtale 2013 mellom Troms fylkeskommune og Troms fylkestrafikk. 

 

Avtalene utformes av fylkesrådet. Rammeavtalen spesifiserer partenes forpliktelser omkring 

leveranser og økonomiske forhold det enkelte år, og pålegger partene å samarbeide om forhold 

vedrørende kollektivtrafikken
2
. Leveranseavtalen skal sikre at kontrakter, prosjekter og tiltak 

innen drift og investering gjennomføres innenfor fylkeskommunale mål og rammer i henhold til 

kostnad, fremdrift og kvalitet. Avtalen skal dessuten gi TFT rimelige vilkår for drift av 

kollektivtrafikken i fylket og den skal fremme Troms fylkeskommune som aktiv og synlig 

leverandør av kollektivtjenester. Det fremgår også av avtalen at TFT skal ha et tett samarbeid med 

Samferdselsetaten i fylkeskommunen
3
. 

 

TFTs hovedoppgaver fremgår av Vedtekter for Troms fylkestrafikk FKF
4
 § 2. Foretaket har blant 

annet ansvar for kjøp av transporttjenester fra operatørselskap med tilhørende styring, samordning 

og oppfølging. Det er dette ansvaret som er utgangspunktet for problemstillingene og 

revisjonskriteriene vi presenterer i kapittel 2. 

                                                 
1
 Jf. kommuneloven § 61 annet punktum 

2
 Jf. avtalen pkt. 2 Samarbeid om kollektivtrafikk 

3
 Jf. avtalen pkt. 2 Formål 

4
 Vedtatt i fylkestingets sak 28/2010, 15.-17. juni 2010. 

Direktør 

Økonomi- og 
adm.avdeling 

(5) 

Informasjons- og 
markedsavdeling 

(1) 

Kundesenter 

Harstad 

(2) 

Kundesenter 

Tromsø 

(3,5) 

Plan- og 
driftsavdeling 

(8) 

Rådgiver kontrakt 

(1) 
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2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER 

2.1 Problemstillinger  

På bakgrunn av kontrollutvalgets formål med denne forvaltningsrevisjonen har vi tatt 

utgangspunkt i følgende problemstillinger (og underproblemstillinger):   

 

1. Har Troms fylkestrafikk rutiner for å ivareta oppfølging av bruttokontrakter mellom 

Troms fylkeskommune og trafikkoperatører mht. sikring av inntekter og kvalitet? 

 Har Troms fylkestrafikk rutiner som er i tråd med beste praksis mht. 

kontraktsoppfølging generelt? 

 Har Troms fylkestrafikk rutiner for å ivareta oppfølging av bruttokontrakter 

mellom Troms fylkeskommune og utøvere av kollektivtransport med buss? 

 Har Troms fylkestrafikk rutiner for å ivareta oppfølging av bruttokontrakter 

mellom Troms fylkeskommune og skolebileiere? 

 Har Troms fylkestrafikk rutiner for å ivareta oppfølging av bruttokontrakter 

mellom Troms fylkeskommune og utøvere av kollektivtransport med hurtigbåt? 

 Har Troms fylkestrafikk rutiner for å ivareta oppfølging av bruttokontrakter 

mellom Troms fylkeskommune og utøvere av kollektivtransport med ferge? 
 

Kommisjonærene står for en betydelig andel av TFTs omsetning av billettprodukter. Etter 

revisjonens vurdering må dermed oppfølging av kommisjonæravtalene forstås som en vesentlig 

del av TFTs ansvar for å sikre fylkeskommunens inntekter i forbindelse med bruttokontrakter for 

kollektivtrafikk. Derfor har vi også undersøkt følgende problemstilling: 

 

2. Har Troms fylkestrafikk rutiner for å sikre Troms fylkeskommunes inntekter fra 

billettsalg i tråd med avtaler med kommisjonærer? 

 

2.2 Revisjonskriterier  

Revisjonskriterier er krav, normer og/eller standarder som forvaltningsrevisjonsobjektet skal 

revideres/vurderes i forhold til. 

 

For problemstillingene i vår undersøkelse har vi utledet revisjonskriterier fra: 

 

 Lov 25.9.1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 71 nr. 2 

 Veileder for kontraktsoppfølging av offentlige anskaffelser, Direktoratet for forvaltning og 

IKT (Difi) 

 Bruttokontrakter mellom Troms fylkestrafikk og utøvere 

 Kontrakter mellom Troms fylkestrafikk og kommisjonærer  

 Leveranseavtale 2013 mellom Troms fylkeskommune og Troms fylkestrafikk 

 

2.2.1 Utledning av revisjonskriterier for kontraktsoppfølging  

TFTs ansvar for oppfølging av kontraktene med operatørene er nærmere angitt i leveranseavtalen 

pkt. 5.2 og 6.3: 
 

«TFT skal etablere systemer, rutiner og rapportering fra transportørene vedrørende inntekter fra 

passasjerer og gods. I samarbeid med transportørene, økonomisenteret i TFK og revisjonen skal bokføring 

og dokumentasjon av dette være iht. gjeldende lovverk på området.»  
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og 
 

«Driftsnivået er definert i driftskontraktene og andre kontrakter med leverandører. TFT forutsettes å følge 

opp etterlevelsen av kontraktene slik at dette blir et godt kvalitetstilbud til befolkningen i Troms. Dette går 

spesielt på tjeneste- og servicetilbud og sikkerhet. Det forventes at kontrakter håndteres iht. gjeldende 

regelverk, med spesielt fokus på Yrkestransportloven, Opplæringsloven og Lov om offentlige anskaffelser.»  

 

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har utarbeidet en veileder for kontraktsoppfølging av 

offentlige anskaffelser
5
. Etter revisjonens vurdering er veilederen en autorativ kilde for utleding av 

enkelte overordnede kriterier for en “beste praksis” innen kontraktsoppfølging. Vi legger vekt på 

at Difi er underlagt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, som har ansvaret for å 

forvalte regelverket for offentlige anskaffelser og skal sørge for at regelverket til enhver tid er i 

overensstemmelse med Norges internasjonale forpliktelser. Difi skal være en pådriver for at 

offentlige virksomheter følger anskaffelsesregelverket og at virksomhetene gjennomfører 

anskaffelser på en bedre måte
6
.  

 

Difi legger til grunn at kontraktsoppfølging innebærer å påse at man faktisk får det man betaler 

for, i henhold til kontraktsfestede krav og spesifikasjoner, varebeskrivelse m.m. Oppfølgingen av 

disse forholdene kan forstås som oppfølging av kontraktens gjenstand. Videre legger Difi til grunn 

at kontraktsoppfølging innebærer å følge opp kontraktens verdi, herunder å ha oversikt over 

fakturering og utbetalinger i kontraktsforholdet. Difi anbefaler også at oppdragsgiver oppretter 

og vedlikeholder et kontraktsregister. Kontraktsregisteret er en systematisk oversikt over alle 

oppdragsgivers kontrakter og inneholder nøkkelinformasjon om den enkelte kontrakt, herunder 

kontraktens navn, referansenummer, beskrivelse av varer og tjenester, priser, kontraktsperiode, 

endringer/tillegg og kontraktsansvarlig (Difi 2012: 14). Et annet moment som vektlegges i 

veilederen fra Difi, er at oppdragsgiver i de tilfellene der kontraktens leveranser mottas av andre 

enn oppdragsgiver selv, bør etablere kontakt med brukere/mottakere av varene/tjenestene. 

Hensikten med denne kontakten bør være å kontrollere at leverandør leverer i henhold til 

kontrakten. Difi anbefaler også at eventuelle kontraktsbrudd følges opp gjennom skriftlig 

reklamasjon. På bakgrunn av disse anbefalingene fra Difi, utleder vi som revisjonskriterier 

følgende forventninger til det som må betraktes som en “beste praksis” med hensyn til 

kontraktsoppfølging av offentlige tjenestekjøp: 

 

 TFT bør føre oversikt over hvor mye som samlet er fakturert og utbetalt i forbindelse med 

den enkelte kontrakt 

 TFT bør ha etablert rutiner for kommunikasjon med kollektivtransporttjenestens 

mottakere/kunder, med den hensikt å føre kontroll med om leveransene er iht. kontrakt   

 TFT bør ha etablert et kontraktsregister med det innholdet Difi anbefaler 

 Ved kontraktsbrudd bør TFT reklamere skriftlig overfor gjeldende kontraktspart 

 

De utledede revisjonskriteriene gjengir vi i tekstboks innledningsvis i kapittel 4. 

 

2.2.2 Utledning av revisjonskriterier fra bruttokontraktene 

Troms fylkeskommune er pr. januar 2014 part i en rekke avtaler om kjøp av kollektivtransport fra 

ulike trafikkoperatører innen buss, ferge og hurtigbåt. Flere av disse avtalene er såkalte 

bruttokontrakter, som er tema i vår undersøkelse.  

                                                 
5
 Versjon 2, juni 2012. 

6
 Jf. NOU 2010:2 Håndhevelse av offentlige anskaffelser pkt. 3.3.5 Andre ordninger for kontroll med regelverket 
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Bruttokontrakter innebærer i prinsippet at billettinntektene i sin helhet tilfaller oppdragsgiver (i 

dette tilfellet Troms fylkeskommune), som på sin side betaler trafikkoperatøren (utøveren) en 

godtgjørelse for leverte transporttjenester. Ved bruttokontrakter har med andre ord 

oppdragsgiveren inntektsrisiko og utøveren har kostnadsrisiko
7
. Fylkeskommunens någjeldende 

bruttokontrakter med trafikkoperatører har erstattet tidligere inngåtte nettokontrakter mellom 

fylkeskommunen og trafikkoperatører. 

 

Bruttokontrakter for kollektivtrafikk anses som tjenestekjøp, og oppdragsgiver plikter å 

gjennomføre konkurranse om transportoppdragene i tråd med reglene i lov og forskrift om 

offentlige anskaffelser
8
. Anskaffelsesprosessen avsluttes ved at kontrakt signeres. Fra tidspunktet 

for signering er den offentlige oppdragsgiver og leverandøren i et alminnelig kontraktsforhold, 

hvor begge partene har rettigheter og plikter nedfelt i kontrakten. Regelverket om offentlige 

anskaffelser bygger blant annet på en grunnleggende forutsetning om at det som anskaffes, faktisk 

samsvarer med produktet som er beskrevet i kunngjøringen/konkurransegrunnlaget. 

Kontraktsbestemmelser skal være angitt i konkurransegrunnlaget
9
. I offentlige kontrakter er det 

derfor begrensede muligheter til å endre kontraktene. Det er derfor nødvendig at virksomheten 

utarbeider egne oppfølgings- og rapporteringssystemer, blant annet for å sikre at leveransen er 

i samsvar med det som står i kontrakten. Det er også viktig gjennom resultatmåling å registrere 

hvorvidt anskaffelsen skjer i samsvar med de etablerte forutsetninger
10

. Oppfølging av kontrakter 

vil på denne måten inngå som en del av oppdragsgivers internkontrollsystem, som daglig leder for 

fylkeskommunalt foretak er pålagt etter kommuneloven § 71 nr. 2: Daglig leder skal sørge for at 

foretaket drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at det er gjenstand 

for betryggende kontroll.  

 

Selve bruttokontraktene mellom Troms fylkeskommune og utøverne av buss-, skoleskyss-, 

hurtigbåt-, og fergetransport angir i varierende grad hvordan oppdragsgiver – her forstått som 

Troms fylkeskommune v/ Troms fylkestrafikk – skal sikre sine inntekter fra og kvaliteter ved 

ruteproduksjonen.  

 

Bruttokontraktenes innhold og omfang varierer mellom transporttype og operatører. Det varierer 

derfor mellom transporttyper og operatører hvorvidt revisjonskriteriene vi utleder stammer fra 

kontraktsdokumentene i seg selv eller dokumenter kontraktene eksplisitt henviser til.
11

  

Bruttokontraktene stifter blant annet plikter for både oppdragsgiver og operatør, men revisjonen 

har i denne anledning ikke undersøkt hvorvidt operatørene oppfyller sine plikter. Revisjonen 

undersøkelse omfatter hvorvidt TFT oppfyller egne plikter, og hvorvidt TFT har rutiner for å følge 

opp at operatørene oppfyller sine plikter. 

 

Med utgangspunkt i bestemmelser i bruttokontraktene har vi utledet som revisjonskriterier hvilke 

rutiner TFT bør ha for oppfølging av kontraktene med hensyn til inntekts- og kvalitetssikring. De 

utledede revisjonskriteriene viser vi i tekstbokser innledningsvis i kapittel 5, 6, 7 og 8, der vi 

behandler henholdsvis buss-, skoleskyss-, hurtigbåt- og fergekontraktene.
12

  

                                                 
7
 Ved nettokontrakter har utøveren inntekts- og kostnadsrisiko, da oppdragsgivers ansvar er begrenset til å yte et 

tilskudd til operatørens drift. 
8
 Jf. lov om offentlige anskaffelser § 3 og forskrift om offentlige anskaffelser § 1-3(1) 

9
 Jf. forskrift om offentlige anskaffelser § 8-1 bokstav d og § 17-1(2) bokstav g 

10
 Jf. NOU 1997:21 Offentlige anskaffelser kap. 5.1.3 Kontraktsoppfølging 

11
 Vi har i tillegg til å utlede krav fra selve kontraktene utledet krav fra dokumenter titulert ”kravspesifikasjon”, 

“generelle og spesielle kontraktsvilkår”, “konkurransegrunnlag” og “kvalitetshåndbok”. 
12

 Kontraktsdokumentet revisjonen har blitt forelagt når det gjelder hurtigbåtrute 3 og 4, der Torghatten Nord AS er 

operatør, er mindre omfattende enn de to øvrige bruttokontraktene for hurtigbåt (rute 2/6 og 5). I utledningen av 

revisjonskriterier har vi tatt utgangspunkt i de to sistnevnte kontraktene. I den grad funnene vi viser til i kapittel 7 er 
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2.2.3  Utledning av revisjonskriterier fra kommisjonæravtalene  

I forbindelse med salg og oppdatering av Tromskortet
13

 og tilhørende billettprodukter, har TFT 

inngått avtaler med kiosker og dagligvarebutikker (kommisjonærer). I kommisjonæravtalene angis 

også konkrete krav til sikringen av inntekter og kvalitet tilknyttet omsetningen av billettprodukter. 

Disse kravene gjengir vi i tekstboksen innledningsvis i kapittel 9. Oppfølgingsansvaret som for 

TFTs del følger av Troms fylkeskommunes bruttokontrakter med operatører og kommisjonærer, 

betrakter vi som en rekke krav TFT skal oppfylle, til forskjell fra beste-praksis-forventningene 

som TFT bør innfri.  

   

2.3 Bruttokontrakter og kommisjonæravtaler 

Av tabell 1 til 4 fremgår bruttokontraktene Troms fylkestrafikk pr. januar 2013 har ansvar for. 

 
Tabell 1. Bruttokontrakter for kollektivtransport med buss, med Troms fylkeskommune som oppdragsgiver 

Kontraktsnummer Hovedområde Trafikkutøver/operatør 

7700  Tromsø-området Nobina Norge AS 

7701  Harstad og Sør-Troms Boreal Transport Nord 

7702/7703  Midt-Troms og Senja Cominor AS 

7704/7705  Nord-Troms og regionale ruter Torghatten Holding AS 

7750  Serviceruter i Tromsø Nobina Norge AS 
 

 
Tabell 2. Bruttokontrakter for kollektivtransport med hurtigbåt, med Troms fylkeskommune som oppdragsgiver 

Rutenummer Strekning Trafikkutøver/operatør 

2/6 Tromsø – Finnsnes – Harstad /  

Harstad –Bjarkøy - Sør-Senja 

Boreal Transport Nord AS 

3/4 Tromsø – Skjervøy /  

Tromsø – Vikran – Tennskjer - Lysnes 

Torghatten Nord AS 

5 Sommarøy – Tussøy - Sandneshamn Sommarøy Cruise AS 
 

 

Tabell 3. Bruttokontrakter for kollektivtransport med ferge, med Troms fylkeskommune som oppdragsgiver
14

 

Rutenummer Strekning Trafikkutøver/operatør 

182/188/198 Belvik – Vengsøy – Mjølvik/ 

Mikkelvik – Bromnes/ 

Rotsund – Hamnes – Klauvnes 

Torghatten Nord AS 

186 Hansnes – Stakkvik Torghatten Nord AS 
 

  

                                                                                                                                                                
spesifikke for hurtigbåtrute 3 og 4, skiller de seg ikke vesentlig fra funnene i samme kapittel vedrørende de øvrige 

hurtigbåtrutene. Revisjonen har derfor ikke sett det hensiktsmessig verken å fremstille eller legge til grunn særskilte 

revisjonskriterier tilknyttet TFTs oppfølging av hurtigbåtrute 3 og 4. I lys av den samlede konklusjonen i kapittel 7.3 

(se side 34) anser vi ikke forskjellene mellom hurtigbåtkontraktene som å være et vesentlig metodologisk poeng. 
13

 Tromskortet er et elektronisk reisekort som kan benyttes til å betale for buss- og båtreiser i Troms fylke. 
14

 Troms fylkeskommune gjennomførte i 2012 anbudskonkurranse om kontrakt om rutenr. 177/178 og 185. TFTs 

kontrakt med valgte operatør har oppstart 1.2.2014, inngår derfor ikke i våre undersøkelser. 
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Tabell 4. Bruttokontrakter for skoleskyss med buss, med Troms fylkeskommune som oppdragsgiver
15

 

Strekning/område Operatør 

Sørkjosen – Storslett – Nordkjosen – 

Tretten – Straumfjord - Storvik 

Bergland Buss, Bjørn Hugo Bergland 

Dyrøya Dyrøya Bilruter, Thor Paulsen 

Bones – Brandvoll – Høyland – Nergård – 

Setermoen – Brandvoll – Kistefoss 

Furuly Turbusser AS, Alf og Bjørn Tore Furuly 

Dividalen - Bjørkeng skole - Øvergård skole Odd H. Halvorsen 

Grunnfarnes – Medby Alf-Arne Hanssen 

Innset – Setermoen  Haugjord bussreiser AS, Tore Haugjord (tidligere 

Per Arne Haugjord) 

Skibotn – Abaja – Brennfjell  Odd Ingebrigtsens turbusser, Odd Ingebrigtsen 

Furudal – Ursfjord – Hamnvåg skole Nils Gunnar Johansen 

Øvergård – Solvang – Sandbukt – Vannbukt 

– Sandbukt  

Torbjørn Johansen Busser AS 

Sagelvvatn – Storsteinnes Harald Kongsli 

Sjåvikør – Lanes – Hamnvåg skole – 

Kjerkevik 

Arctic-Malangen AS, Edgard Lakseide 

Rabbåsdalen – Sørreisa sentralskole Lange og Bakkland AS, Ole Lange 

Sandvik – Lyngseidet, Koppangen – 

Lyngseidet, Ullnesvik – Lyngseidet, Nedre 

Karnes – Oksvik skole 

Lyngenbuss AS, Hallvard Olsen 

Signaldalen – Kitdalen – Hatteng skole Rognli skolebusser AS, Bjørn Jonny Rognli 

Svartfoss – Storslett Rundhaug busser AS, Frank Johan Rundhaug 

Hamneidet-Bakkeby-Ravelseidet-

Rotsundelv 

Kurt Steinar Wiik 

 

 

Pr. januar 2014 har TFT avtaler med følgende kommisjonærer: 

  

 Narvesen, Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) 

 Narvesen, Stortorget (Tromsø) 

 Narvesen, Kroken (Tromsø)
16

 

 Narvesen, K1 Langnes (Tromsø)   

 Kakekiosken, Amfi Pyramiden (Tromsø) 

 MIX SITO, Universitetet i Tromsø (UiT), Breivika 

 7-Eleven, Tromsø lufthavn
17

  

 Coop Kundeservice, Jekta Storsenter Tromsø 

 MIX WITO 

 

Pr. januar 2014 er TFT i ferd med å inngå kommisjonæravtale med Narvesen på Finnsnes Kai. 

 

 
                                                 
15

 I tillegg er det én skolebileier som utfører skoleskyss, men som fylkeskommunen pr. januar 2013 mangler skriftlig 

avtale med. Se kapittel 11 “Andre funn”.   
16

 Denne kommisjonæren omsatte tidligere kun forhåndskjøpte billetter fra TFTs kundesenter, men er pr. 17. januar 

nylig blitt kommisjonær på lik linje med de andre i listen. I løpet av tidsrommet for revisjonen undersøkelser har TFT 

avsluttet et kontraktsforhold med Narvesen Amfi Finnsnes. 
17

 Pr. januar 2014 er TFT i ferd med å avslutte kontraktsforholdet med denne kommisjonæren.  
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3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING 

3.1 Metode og datamateriale  

Prosjektet er gjennomført i henhold til gjeldende standard for forvaltningsrevisjon
18

. Metodene vi 

har brukt for å belyse problemstillingene, er dokumentanalyse og intervju.  

 

Med utgangspunkt i revisjonskriteriene vi har utledet, har vi etterspurt og blitt forelagt store 

mengder dokumentasjon vedrørende TFTs løpende håndtering av kontraktsforholdene med 

trafikkoperatører. Dokumentasjonen inngår som revisors funn i kapittel 5, 6, 7, 8 og 9, og er 

følgelig en sentral del grunnlaget for vurderingene og konklusjonene våre i disse kapitlene.   
 

I forkant av våre intervjuer sendte vi TFT en liste med spørsmål vi fant relevante på grunnlag av 

bruttokontraktene. Etter en intern gjennomgang av disse spørsmålene hos TFT, fikk vi tilsendt en 

liste over hvilke av deres ansatte som var valgt ut til intervju. Listen inneholdt også en oversikt 

over hvem av de ansatte som hadde fått ansvar for å svare på hvilke spørsmål. Vi gjennomførte i 

løpet av én dag intervjuer med daglig leder, økonomi- og administrasjonsrådgiver, 

kontraktsrådgiver, markeds- og informasjonssjef, rådgiver/rutekoordinator, kunderådgiver, 

kvalitetsrådgiver hurtigbåt og ferge, kvalitetsrådgiver buss, salgs- og økonomikonsulent og plan- 

og driftssjef.  Intervjuene varte gjennomsnittlig i ca. 15 minutter, men lengden varierte en del fra 

informant til informant. Under intervjuene brukte vi digital lydopptaker, og vi var to 

forvaltningsrevisorer til stede i hvert av intervjuene. I tre av intervjuene var også TFTs 

kontaktrevisor i KomRev NORD til stede. Vi intervjuet de ansatte fra TFT enkeltvis. I tillegg til 

de ansatte vi intervjuet, har økonomi- og administrasjonssjefen bidratt med informasjon.   

3.1.1 Gyldighet og pålitelighet 

Med gyldige data menes at dataene som samles inn i undersøkelsen, skal utgjøre et relevant og 

tilstrekkelig grunnlag for å vurdere den reviderte virksomheten opp i mot revisjonskriteriene og 

problemstillingene.  
 

I lys av problemstillingene og revisjonskriteriene vi har lagt til grunn i undersøkelsene våre, mener 

vi at vi har etterspurt relevant dokumentasjon og muntlig informasjon av et tilstrekkelig omfang. 

Videre anser vi dokumentasjonen og de muntlige opplysningene vi har fått fra Troms fylkestrafikk 

som langt på vei å utgjøre et tilstrekkelig og relevant grunnlag for vurdering av Troms 

fylkestrafikk opp imot undersøkelsens problemstillinger.
19

 Flere av revisors funn i denne 

rapporten er muntlige beskrivelser av kontraktsrelevante rutiner for oppfølging eller ivaretakelse 

av plikter, ytret av informanter som til daglig har ansvar for oppfølging av de ulike kontraktene. 

Revisjonen legger disse beskrivelsene til grunn for vurderinger i rapporten, og ser i forbindelse 

med enkelte vurderinger grunn til å tydeliggjøre at funnene er muntlige beskrivelser.   
 

Med pålitelige data menes at dataene skal være mest mulig nøyaktige. I intervjuene med ansatte i 

TFT fremkom det til en viss grad motstridende skildringer av enkelte saksforhold. Dette gjelder 

kapittel 5.1.2. På tross av dette er vår samlede vurdering at det ikke er vesentlige feil i 

datamaterialet vi presenterer i denne rapporten. I tillegg til selv å vurdere det kritisk, har vi 

framlagt rapportens faktagrunnlag for Troms fylkestrafikk for gjennomlesning og korrigering.  

 

Påliteligheten og gyldigheten i datamaterialet vi presenterer i vår rapport, har vi også sikret 

gjennom vårt interne kvalitetssystem.  

                                                 
18

 RSK 001 
19

 Se for øvrig fotnote 26 
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3.2 Avgrensing av prosjektet  

Formålet med undersøkelsene vi viser til i denne rapporten, har vært å vurdere i hvilken grad 

Troms fylkestrafikk FKF har et system som sikrer oppfølging av bruttokontraktene 

fylkeskommunen har inngått med trafikkutøvere. Dette innebærer for det første at vi har undersøkt 

hvorvidt Troms fylkestrafikk har rutiner for å sikre fylkeskommunens inntekter og rutiner for å 

sikre trafikkutøvers etterlevelse av kvalitetskrav, slik disse følger av bruttokontraktene og andre 

revisjonskriteriekilder vi viser til i kapittel 2 ovenfor. Vi har også undersøkt hvorvidt TFT har 

rutiner for å følge opp kontraktene selskapet har inngått med kommisjonærer for salg og 

oppdatering av billettprodukter. Av kontrollutvalgets formål med revisjonens undersøkelse, følger 

det at oppfølgingen av nettokontrakter mellom Troms fylkeskommune og operatører, som TFT 

har forvaltningsansvaret for, faller utenfor revisjonens undersøkelser. Vurderingene og 

konklusjonene vi fremstiller i kapittel 4 til 9 er basert på funnene vi har gjort i perioden 

undersøkelsen har blitt gjennomført; fra januar 2013 til januar 2014.
20

  

 

En del av opplysningene vi i kapittel 5, 6, 7, 8 og 9 viser til som revisors funn, er gjengivelser av 

hvordan ansatte i foretaket vurderer kontraktsbestemmelsene med hensyn til hensiktsmessighet. 

Det ligger utenfor revisjonens mandat å ta stilling til hvorvidt kontraktene mellom 

fylkeskommunen og trafikkoperatørene/kommisjonærene har et hensiktsmessig innhold. Våre 

vurderinger og konklusjoner i kapittel 5, 6, 7, 8 og 9 bygger utelukkende på spørsmålet om 

hvorvidt Troms fylkestrafikk har rutiner for å ivareta oppfølging av bruttokontrakter mellom 

Troms fylkeskommune og trafikkoperatører, samt oppfølging av kommisjonæravtalene. 

 

For enkelte av kontraktsbestemmelsene vi har undersøkt etterlevelsen av, finner vi at TFT har en 

annen praksis/oppfølging enn det som er forutsatt i kontrakten. I disse tilfellene er revisors 

vurdering at TFT til dels eller ikke følger opp sin plikt, men vi har lagt til “revisors kommentar” i 

kapitlene hvor vi gir uttrykk for å anse TFT sin praksis som å ivareta det vi antar er formålet med 

kontraktsbestemmelsen.  

 

3.3  Rapportens videre oppbygning 

Av rapportens kapittel 4 fremgår revisors funn og vurderinger når det gjelder Troms fylkestrafikk 

kontraktsoppfølging generelt. Her er revisjonskriteriene beste praksis. I kapittel 5 til 8 fremstiller 

vi Troms fylkestrafikk oppfølging av bruttokontraktene, og vurderer denne oppfølgingen opp mot 

bestemmelser i de ulike kontraktene. Vi har delt rapporten inn i kapitler etter type transporttype, 

hvor alle kontraktsforhold behandles under ett.
21

Av rapportens kapittel 9 fremgår revisors funn og 

vurderinger vedrørende kommisjonæravtalene. Overordnet konklusjon fremgår av rapportens 

kapittel 10. Deretter følger andre funn i kapittel 11, og daglig leders høringsuttalelse inntatt i 

kapittel 12. 

 

 

  

                                                 
20

 Dette er tidsrommet fra første til siste kontakt med foretaket, i anledning revisjonens undersøkelsesfase. Svært mye 

av den muntlige og skriftlige dokumentasjonen ble innhentet i løpet av høsthalvåret 2013.  
21

 Hvilke operatører som har ansvar for de ulike transporttypene fremgår av tabell 1 til 4 foran. 
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4 GENERELL KONTRAKTSOPPFØLGING 

Har Troms fylkestrafikk rutiner som er i tråd med beste praksis mht. kontraktsoppfølging? 
 

 
 

 

4.1  Samlet fakturering og utbetaling  

Revisors funn 

Kontraktsrådgiver opplyser til revisjonen at oversikten over samlet fakturering og utbetaling er 

delt mellom ham selv og en annen ansatt i TFT. De to ansatte kontrollerer beløpet på den enkelte 

fakturaen, og ber om kreditnota og ny faktura ved feil eller mangler. Foretaket har forelagt 

revisjonen en samlet oversikt over fakturering og utbetaling på den enkelte kontrakt, som dekker 

alle kontraktene unntatt skolebilkontraktene. Foretakets økonomi- og administrasjonssjef opplyser 

at TFT fører en egen oversikt over samtlige fakturaer som er attestert for skolebileierne per år. I 

denne oversikten føres også oversikt over hvor mye den enkelte skolebileier skal ha utbetalt per år, 

og hvor mye foretaket utbetaler til alle skolebileierne til sammen. Revisjonen har mottatt 

dokumentasjon som bekrefter dette.  

 

Revisors vurdering 

Revisors vurdering er at TFT oppfyller beste praksiskravet om oversikt over samlet fakturering og 

utbetaling i forbindelse med den enkelte kontrakt. 

 

 

4.2 Kommunikasjon med kollektivtransporttjenestenes kunder 

Revisors funn 

Markeds- og informasjonssjefen i TFT opplyser at foretaket kommuniserer med publikum 

gjennom sosiale media som Facebook, Twitter, og via e-post, telefon, annonsering og plakater. I 

løpet av tidsrommet for revisjonens undersøkelse har foretaket gjennomført kundeundersøkelser 

henholdsvis på bussruter i Tromsø og hurtigbåtrute 2 (Tromsø-Finnsnes-Harstad). Når det gjelder 

klagesaker, forteller markeds- og informasjonssjefen at TFT mottar slike på flere ulike måter. 

Enkelte klager blir håndtert på TFTs kundesentra, gjerne i de tilfellene der kunder møter opp for å 

klage. Andre klager kommer til TFT via e-post, forteller markeds- og informasjonssjefen. Noen 

klager får TFT i brevs form. Markeds- og informasjonssjefen kontrollerer jevnlig at alle e-poster i 

forbindelse med klagesaker er besvart.  

 

Revisjonskriterier  
 

 TFT bør føre oversikt over hvor mye som samlet er fakturert og utbetalt i forbindelse med den den 
enkelte kontrakt 

 TFT bør ha etablert rutiner for kommunikasjon med kollektivtransporttjenestens mottakere/kunder 

 TFT bør ha etablert et kontraktsregister som inneholder: 

o kontraktens navn, referansenummer, beskrivelse av varer og tjenester, priser, 
kontraktsperiode, endringer/tillegg og kontraktsansvarlig 

 Ved kontraktsbrudd bør TFT reklamere skriftlig overfor gjeldende kontraktspart 
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Vi viser for øvrig til våre funn og vurderinger i kapittel 5.3.1 der vi viser til at foretaket oppfyller 

sin plikt til å avtale et mønster med bussoperatørene for rapportering av kundehenvendelser, 

klager og liknende. 

 

Revisors vurdering   

Med henvisning til funnene ovenfor og i kapittel 5.3.1 er revisors vurdering at TFT har etablert 

rutiner for kommunikasjon med kollektivtransporttjenestenes kunder som samsvarer med dette 

beste praksiskravet.  

 

 

4.3 Kontraktsregister 

Revisors funn 

Revisor har blitt forelagt et kontraktsregister som ble utarbeidet av TFT i løpet av perioden for 

revisjonens undersøkelser. Kontraktsregisteret angir ruteområde/strekning, operatør, 

kontraktsstart, kontraktsslutt, antall opsjonsår og planlagt utlysning av konkurranse. 

Kontraktsregisteret dekker samtlige kontrakter bortsett fra de fylkeskommunen har inngått med 

løyvehavere for skolebiler. Foretaket opplyser overfor revisjonen at de har en egen oversikt over 

skolebilkontraktene som er fremforhandlet med en egen forening som representerer løyvehaverne.  

 

Revisors vurdering 

Revisors vurdering er at beste praksiskravet om utarbeidelse av kontraktsregister i all hovedsak er 

oppfylt fra TFTs side, men at kontraktsregisteret ikke fullt ut tilfredsstiller beste praksiskravene 

relatert til innhold. I tråd med beste praksis bør registeret foruten de opplysninger som inngår i 

forelagte register fra foretaket også inneholde referansenummer, beskrivelse av varer og tjenester, 

priser, eventuelle endringer/tillegg og kontraktsansvarlig.  

 

 

4.4 Reklamasjon ved kontraktsbrudd 

Revisors funn 

Daglig leder i TFT opplyser at foretaket ikke har noen erfaring med mislighold av kontrakter. 

Foretaket har ikke i forbindelse med noen av bruttokontraktene sett grunn til å utstede varsel om 

mislighold av kontrakten.  

 

Revisors vurdering 

I lys av daglig leders opplysninger overfor revisjonen anser vi det som uaktuelt å vurdere hvorvidt 

TFTs praksis på dette punktet er i tråd med beste praksis.   

 

4.5 Konklusjon 

Revisors funn i kapittel 4.4. gir ikke grunnlag for å vurdere TFTs praksis opp imot beste 

praksiskrav. Basert på funnene og vurderingene i kapittel 4.1, 4.2 og 4.3 konkluderer revisjonen 

med at TFTs kontraktsoppfølging ved avslutningen av revisjonens undersøkelse i all hovedsak 

oppfyller de generelle beste praksiskravene vi i kapittel 2 utleder fra Difis veileder for 

kontraktsoppfølging i det offentlige.  
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5 OPPFØLGING AV BRUTTOKONTRAKTER FOR BUSS 

Har Troms fylkestrafikk rutiner for å ivareta oppfølging av bruttokontrakter mellom Troms 
fylkeskommune og utøvere av kollektivtransport med buss? 
 

5.1 Oppfølging av bussoperatørenes rapporteringsansvar  

 

 
 

 

5.1.1  Årsregnskap og årsberetning 

Revisors funn 

Ifølge daglig leder i TFT vurderer foretakets ledelse det som unødvendig å kreve å bli forelagt 

årsregnskap og årsberetning fra operatørene, fordi opplysningene i disse dokumentene ikke er 

interessante bortsett fra at de gir innblikk i hvorvidt operatørene taper eller tjener penger. 

 

Revisors vurdering  

Revisors vurdering er at TFT ikke følger opp kontraktsbestemmelsen om at operatør årlig skal 

avgi regnskap med årsberetning til foretaket.   

Revisjonskriterier 

Månedlig utbetaling av godtgjørelse til operatører fra TFT forutsetter at operatør: 

 årlig avgir regnskap og årsberetning (m/revisjonsberetning) pr. brev til oppdragsgiver 

 fortløpende og omgående per epost avgir daglige trafikkrapporter ved forsinkelser, innstilte avganger, 

andre relevante driftsavvik og kundeklager 

o herunder også hendelser – eksempelvis ulykker/uhell - som kan medføre at presse, politi, eller 

publikum kontakter oppdragsgiver 

o pr. e-post underrette oppdragsgiver ved forsinkelser på mer enn ti minutter fra avgangstid 

 på forespørsel, per brev eller epost, oversender statistikk og rapport over økonomiske forhold 
vedrørende den operative driften  

 månedlig per brev eller epost rapporterer sine billettinntekter  

 månedlig per brev eller epost rapporterer om omkjøringer, dubleringer, ekstrakjøring og bestillingsturer 

 ved endringer pr. brev eller epost oversender vognskjema 

 kvartalsvis og årlig pr. brev eller epost rapporterer om bruk av materiell til andre formål 
 

 

TFT skal følge opp at operatørene oversender månedsrapporter som minst beskriver: 

 Innstillinger og deres årsak 

 Kapasitet på rutene 

 Forsinkelser og deres årsaker 

 Ulykker 

 Skader på informasjonsbærere og rutetavler 

 Andre forhold som påvirker utførelsen 
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5.1.2 Trafikkrapporter/innrapportering av forsinkelser og hendelser 

Revisors funn  

Plan- og driftssjef i TFT viser til at foretaket mottar rapporter fra operatør ved forsinkelser, 

innstilte avganger og andre driftsavvik. Rapporteringen skjer i form av både e-post og telefon, og 

foretakets ruteplanleggere har førstehåndsansvaret for å motta og behandle rapportene. Plan- og 

driftssjefen opplyser videre at publikum bidrar til denne typen rapportering, ved å melde fra til 

foretaket om driftsavvik. Foretakets ansatte oppdager også avvik selv, og melder disse inn til vakta 

(ruteplanleggere). Plan- og driftssjefen erfarer at det er en viss forskjell mellom operatører når det 

gjelder rettidig og fullstendig rapportering, men opplever at bussoperatørene er flinke til å 

rapportere. Forsinkelser på mer enn ti minutter fra avgangstid rapporteres daglig inn til TFT fra 

operatørene, forteller plan- og driftssjefen.  

 

En kunderådgiver i TFT gir uttrykk for å oppleve at en av bussoperatørene underrapporterer sine 

driftsavvik i forbindelse med ruteproduksjonen. Kunderådgiveren opplyser videre at et 

sanntidssystem tidligere muliggjorde kontinuerlig overvåkning av punktligheten i 

ruteproduksjonen, men at dette systemet ble demontert i 2008. Dette opplever kunderådgiveren 

som problematisk, og viser til at man dermed mistet muligheten for å kunne kontrollere 

bussoperatørenes påstander vedrørende egen punktlighet i ruteproduksjonen.   

 

Plan- og driftssjefen forteller at i de tilfellene der foretaket opplever operatørers rapportering som 

ufullstendig eller feilaktig, gir foretaket tilbakemelding til operatørene om dette. Dette gjøres både 

fortløpende og på regelmessige driftsmøter – månedlig med én av bussoperatørene og kvartalsvis 

med de tre andre. Daglig leder opplyser at foretaket har gjort stikkprøver på sentrale 

trafikknutepunkt i tilfeller der en fra foretakets side har lurt på om underrapportering av avvik har 

funnet sted. I disse tilfellene har foretaket ikke funnet grunnlag for å anta at det faktisk har vært 

underrapportering. Videre opplyser daglig leder at foretaket også i fremtiden vil gjennomføre 

stikkprøver ved mistanke om underrapportering.  

 

Revisjonen har blitt forelagt eksempler på innrapportering av driftsavvik fra de tre av 

bussoperatørene som etter hva foretaket erfarer, hadde avvik på datoer revisjonen har tatt 

stikkprøver av.  

 

Plan- og driftssjef forteller videre om et ran i en av operatørenes busser. Ranet ble meldt til 

foretakets vakt fra operatør pr. e-post og telefon, og TFT fikk i etterkant en rapport om hendelsen. 

Også ved andre hendelser, som man kan forvente at pressen fatter interesse for, har operatørene 

vært flinke til hurtig å melde ifra til TFT, forteller plan- og driftssjef.  

 

Revisors vurdering 

På grunnlag av opplysningene vi gjengir som revisors funn, er revisors vurdering at TFT følger 

opp kontraktsbestemmelsen om at operatør fortløpende og omgående per epost skal avgi daglige 

trafikkrapporter ved forsinkelser, innstilte avganger, andre relevante driftsavvik og kundeklager. 

Foretaket synes å ha etablert flere rutiner for oppfølging av operatørs rapporteringsansvar. Vi har i 

vår vurdering tatt hensyn til at foretaket ikke har et sanntidssystem tilgjengelig for overvåking av 

punktligheten i ruteproduksjonen.  
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5.1.3 Innhenting av statistikk og rapport over økonomiske driftsforhold 

Revisors funn  

Kunderådgiver opplyser at en fra foretakets side foreløpig ikke har funnet det nødvendig å 

etterspørre statistikk og rapport over økonomiske forhold vedrørende den operative driften (utover 

det som behandles i egne punkter i kapitler oven- og nedenfor).  

 

Revisors vurdering 

Revisjonen anser en vurdering av TFTs praksis opp imot dette revisjonskriteriet som uaktuell.  

 

 

5.1.4 Innrapportering av billettinntekter 

Revisors funn 

Revisjonen har etterspurt og mottatt billettinntektsrapporter som TFT har fått fra sine 

bussoperatører for januar 2013. Flere av disse rapportene mangler imidlertid både signatur, 

stempel og datering. Økonomi- og administrasjonsrådgiver (heretter kalt økonomirådgiver) har 

vist oss en e-post av august 2013 der hun oppfordret de aktuelle operatørene til å skjerpe sine 

rutiner på dette området. Hun opplyser videre at operatørene nå signerer billettinntektsrapportene 

på korrekt måte.  

 

Revisors vurdering 

Revisors vurdering er at TFT følger opp kontraktsbestemmelsen om at operatørene månedlig per 

brev eller epost skal rapportere sine billettinntekter  

 

 

5.1.5 Innrapportering av omkjøringer, dubleringer, ekstrakjøring og bestillingsturer 

Revisors funn  

Revisjonen har bedt TFT oversende rapport fra samtlige operatører om eventuelle omkjøringer, 

dubleringer, bestillingsturer og ekstrakjøring for januar 2013. Vi har mottatt dokumentasjon fra 

TFT for tre av de fire operatørene. Rådgiver/rutekoordinator hos foretaket opplyser at én av de fire 

operatørene har dårlige rutiner på fakturering av ekstrakjøring, og at den etterspurte 

dokumentasjonen for denne operatørens del derfor ikke kan fremskaffes. Daglig leder i TFT 

opplyser videre at foretaket ikke godtgjør ekstrakjøring som ikke dokumenteres tilfredsstillende 

fra operatør.  

 

Revisors vurdering 

Revisors vurdering er at TFT ikke fullt ut følger opp kontraktsbestemmelsen om at operatørene 

månedlig per brev eller epost skal rapportere om omkjøringer, dubleringer, ekstrakjøring og 

bestillingsturer.  

 

 

5.1.6  Vognskjema  

Revisors funn  

Kontraktsrådgiver i TFT opplever at én av operatørene uoppfordret oversender vognskjema ved 

endringer som krever det. De øvrige tre bussoperatørene oversender vognskjema når TFT ber om 

det. Etter kontraktsrådgiverens vurdering burde det imidlertid også hos disse tre operatørene ha 

vært automatikk i at vognskjema ble oversendt ved endringer som gjør det nødvendig. Daglig 

leder legger til at endringer som krever nytt vognskjema, sjelden forekommer, og at foretaket 
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uansett får melding om nye busser i forbindelse med bestilling av billetterings- og 

profileringsutstyr.  

 

Revisors vurdering 

Basert på opplysningen om at TFT etterspør vognskjema hos de tre bussoperatørene som ikke 

uoppfordret sender foretaket slike ved endringer som nødvendiggjør det, er revisors vurdering at 

TFT følger opp kontraktsbestemmelsen om at operatørene skal oversende vognskjema ved 

endringer. 

 

 

5.1.7 Innrapportering ved bruk av materiell til andre formål 

Revisors funn  

Ifølge daglig leder har TFT mottatt fra én av operatørene enkelte rapporter om bruk av materiell til 

andre formål. Daglig leder opplyser videre at disse rapportene har svært begrenset nytteverdi for 

TFT, fordi man fra foretakets side ikke ser poenget med å følge dem opp. En oppfølging av for 

eksempel turkjøring ville kreve at det ble utarbeidet regnskap for denne typen virksomhet. Dette 

ville trolig medføre mye unødig oppfølging, legger daglig leder til grunn. 

 

Plan- og driftssjef opplyser videre at operatørenes bruk av materiell til andre formål er svært 

begrenset, og at avtaler om dette gjøres gjennom direkte kontakt pr. e-post. Revisjonen har blitt 

forelagt kopi av en e-postkorrespondanse mellom foretaket og en av bussoperatørene, som 

eksempel på hvordan slik bruk av materiell til andre formål blir avtalt.  

 

Revisors vurdering 

Revisors vurdering er at TFT ikke følger opp kontraktsbestemmelsen om at operatør kvartalsvis 

og årlig, pr. brev eller epost, skal rapportere om bruk av materiell til andre formål.  

 

 

5.1.8 Månedsrapporter fra operatørene 

Revisors funn 

Foretaket har forelagt for revisjonen driftsrapporter fra alle operatørene for en måned revisjonen 

har plukket ut. 

 

Revisors vurdering 

Revisors vurdering er at TFT følger opp operatørenes plikt til å levere månedsrapporter av typen 

som følger av kontraktene.  
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5.1.9 Daglig leders kommentar vedrørende oppfølging av operatørers rapporteringsansvar 

Om det å sikre at rapportene og dokumentene som drøftes ovenfor foreligger før utbetaling av 

månedlig fakturabeløp, sier daglig leder at erfaringene så langt er at flere av de kontraktsfestede 

kravene til rapportering virker mindre hensiktsmessige. Videre viser daglig leder til at foretaket 

har “arvet” bruttokontraktene fra fylkeskommunen, og at kontraktenes bestemmelser om månedlig 

rapportering fra operatørene er standardbestemmelser fra kontrakter for kollektivtransport andre 

steder i landet. Fra foretakets side har det vært viktigere å fokusere på håndtering og sanksjonering 

av driftsavvik hos en av bussoperatørene (og en av hurtigbåtoperatørene). Egne erfaringer tilsier at 

operatørs rapporteringsplikter vil bli noe endret ved neste anbudsrunde, legger daglig leder til.   

 

5.1.10 Samlet vurdering 

Basert på revisors funn og vurderinger i kapittel 5.1 ovenfor, er revisors samlede vurdering at 

TFT til dels følger opp bussoperatørenes ansvar for rapportering i henhold til kontraktene.  

 

Revisjonen vurderer foretakets kontraktsoppfølging som mangelfull når det gjelder:  

 kontraktsbestemmelsen om at operatør årlig skal avgi regnskap med årsberetning til 

foretaket 

 kontraktsbestemmelsen om at operatør kvartalsvis og årlig, pr. brev eller epost, skal 

rapportere om bruk av materiell til andre formål. 

 

Revisjonen vurderer foretakets kontraktsoppfølging som noe mangelfull når det gjelder:  

 kontraktsbestemmelsen om at operatørene månedlig per brev eller epost skal rapportere om 

omkjøringer, dubleringer, ekstrakjøring og bestillingsturer. 
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5.2 Veilednings- og betalingsplikter overfor bussoperatørene 

 

 
 

 

5.2.1 Oversikt over billettmaskin og tilknyttede enheter i den enkelte buss 

Revisors funn  

Revisjonen har på forespørsel fått oversendt en oversikt over alle aktive billettmaskiner hos alle de 

fire bussoperatørene. Kvalitetsrådgiver for buss hos TFT opplyser at sentralsystemet i FARA 

Ticketing
22

 til enhver tid inneholder et oppdatert billettmaskinregister. Oversikten revisjonen har 

fått tilsendt fra TFT, stammer fra dette billettmaskinregisteret.  

 

Revisors vurdering 

Revisors vurdering er at TFT oppfyller sin kontraktsfestede plikt til til enhver tid å ha oppdatert 

oversikt over hvilken billettmaskin og andre tilknyttede enheter som er i den enkelte buss.  

 

 

5.2.2 Service, vedlikehold, reservedeler og support av billettmaskiner 

Revisors funn  

TFT utfører selv enkle servicer som ikke krever reservedeler, forteller kvalitetsrådgiver for buss. 

Ved feil på billettmaskiner/enheter skal operatørene etter avtale med TFT bytte maskin/enhet og 

rapportere tilbake til TFT. TFT sender maskinen/enheten med feil på til FARA, som er leverandør. 

Med maskinen/enheten følger da en feilmelding fra TFT. Førstelinjevedlikehold, som av FARA 

beskrives som “renhold av maskinen”, tar operatør seg av, opplyser kvalitetsrådgiver for buss.  

 

Revisors vurdering  

Revisors vurdering er at TFT gjennom rutinene som beskrives ovenfor oppfyller sin 

kontraktsfestede plikt til å ta ansvar for service, vedlikehold, reservedeler og nødvendig support av 

de elektroniske billettmaskinene. 

 

  

                                                 
22

 FARA Ticketing er et elektronisk billetteringssystem levert av FARA.  

Revisjonskriterier 

Troms fylkestrafikk skal  

 til enhver tid ha oppdatert oversikt over hvilken billettmaskin og andre tilknyttede enheter som er i den 
enkelte buss 

 være ansvarlig for service, vedlikehold, reservedeler og nødvendig support (med unntak av førstelinjes 
vedlikehold) av de elektroniske billettmaskinene 

 underrette operatør skriftlig om eventuelle feil ved gjennomføringen av billettering 

 utarbeide skjema for rapportering av antall solgte billetter på bestillingsturer (turer utenfor fastsatt 
ruteproduksjon) 

 oversende grunnlag for bonus og gebyrer kvartalsvis, for deretter å utbetale bonuser og fakturere ilagte 
gebyr 

 godtgjøre operatør og holde tilbake utbetaling av fakturabeløp overfor operatør dersom faktura ikke er 
spesifisert i henhold til kontraktsfestede krav 
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5.2.3 Underretning til operatør ved feilaktig billettering 

Revisors funn  

Ifølge kvalitetsrådgiver for buss blir feilaktig billettering meldt til TFT enten fra kunder eller fra 

Securitas, som gjennomfører bl.a. billettkontroller for foretaket. Dersom en kunde melder om 

feilaktig billettering, sender TFT klagen videre til operatør og ber om en forklaring. Slike saker 

håndteres på TFTs kundesentre, fortrinnsvis via e-post. Fra Securitas rapporteres feilaktig 

billettering umiddelbart gjennom et online-system. Dersom feilaktig billettering avdekkes ved 

billettkontroll, skal Securitaskontrolløren umiddelbart konfrontere bussjåføren. Dersom det viser 

seg at den feilaktige billetteringen er sjåførens skyld, medfører dette vanligvis melding til og 

gebyrlegging av operatøren, forteller kvalitetsrådgiver for buss.  

 

Revisors vurdering 

Revisors vurdering er at TFT gjennom rutinene kvalitetsrådgiveren beskriver, oppfyller sin 

kontraktsfestede plikt til å underrette operatør ved feilaktig billettering.  

 

 

5.2.4 Utarbeidelse av skjema for rapportering av billettsalg på bestillingsturer  

Revisors funn 

Ruteplanlegger/rådgiver hos TFT opplyser at foretaket ikke har utarbeidet skjema for rapportering 

av billettsalg på alle bestillingsturene. Fra foretakets side legges det til grunn at utarbeiding av 

denne type skjema ikke er nødvendig.
23

  

 

Revisors vurdering 

Revisors vurdering er at TFT ikke oppfyller sin kontraktsfestede plikt til å utarbeide skjema for 

rapportering av antall solgte billetter på bestillingsturer.  

 

 

5.2.5 Gebyrer og bonuser 

Revisors funn 

Plan- og driftssjef i TFT viser til at foretaket oversender et skjema med registrerte avvik som 

grunnlag for gebyr, til behandling i de regelmessige driftsmøtene med bussoperatørene. 

Kontraktsrådgiver hos TFT opplyser at foretaket jevnlig oversender sine registreringer med 

hensyn til bussoperatørens punktlighet i ruteproduksjonen, og at bussoperatørene deretter 

fakturerer TFT for oppnådde bonuser. Revisjonen har fra TFT fått oversendt foretakets grunnlag 

for bonus og gebyrer, siste kvartal 2012, for samtlige operatører.  

 

Revisors vurdering 

Revisors vurdering er at rutinebeskrivelsene vi siterer plan- og driftssjef og kontraktsrådgiver på 

ovenfor, sammen med forelagt dokumentasjon sannsynliggjør at TFT oppfyller sin 

kontraktsfestede plikt til å oversende grunnlag for bonus og gebyrer kvartalsvis for deretter å 

utbetale bonuser og fakturere ilagte gebyr.  

 

 

  

                                                 
23

 Daglig leder viser til et geografisk område der bestillingsturer billetteres over ordinært billettutstyr. Foretaket har 

imidlertid også opplyst revisjonen om at bestillingsturer på en spesifikk strekning billetteres ved påstigning på 

korresponderende rutebuss, der bestillingsturen fullfører distansen passasjerene har betalt for. Billettering foretas altså 

ikke ved overgang mellom disse to kjøretøyene.   
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5.2.6 Godtgjørelse til operatør og tilbakeholdelse av fakturabeløp  

Revisors funn  

Revisjonen har mottatt dokumentasjon på kontraktsfestede utbetalinger av 1/12 av årsgodtgjørelse 

fra TFT til samtlige operatører, for januar 2013. Kontraktsrådgiver i TFT opplyser at ved mottak 

av faktura fra bussoperatørene for månedlig andel av årsgodtgjørelse, kontrollerer han 

fakturabeløpet opp imot gjeldende avtale mellom foretaket og bussoperatørene. I forbindelse med 

faktura fra bussoperatør for oppnådde bonuser, kontrollerer kontraktsrådgiveren at 

fakturavedleggene er med og at fakturaen stemmer overens med grunnlaget foretaket på forhånd 

har sendt operatør (jf. kap. 5.2.5).  Den samme prosessen følger foretaket når det gjelder 

incitamentsordningen. Ved omkjøring og variabel kjøring sender bussoperatørene et 

assistanseskjema, der tur, dato, klokkeslett og kilometerantall er spesifisert. Dette skjemaet 

kontrolleres også av TFT før utbetaling av fakturerte beløp. Ved endringsordre sender foretaket et 

endringsordreskjema til bussoperatørene, som de vedlegger ved fakturering. Kontraktsrådgiveren 

forteller videre at foretaket opplever å motta fakturaer som på ulike måter er feilaktige eller 

mangelfulle. Når dette skjer, ber foretaket om kreditnota og ny faktura. Ingen utbetalinger gjøres 

før korrekt faktura foreligger, forteller kontraktsrådgiveren. 

 

Daglig leder opplyser at ruteplanleggerne også er involvert i kontroll av faktura innenfor hvert sitt 

område. 

  

Revisors vurdering 

Den ovennevnte dokumentasjonen og rutinene som beskrives av kontraktsrådgiver, gir grunnlag 

for å vurdere TFT som å oppfylle sine plikter til å godtgjøre operatør, samt å holde tilbake 

utbetaling av fakturabeløp overfor operatør dersom faktura ikke er spesifisert i henhold til 

kontraktsfestede krav.  

 

5.2.7 Samlet vurdering 

Basert på revisors funn og vurderinger i kapittel 5.2 er revisors samlede vurdering at TFT i stor 

grad oppfyller sine veilednings- og betalingsplikter overfor bussoperatørene.  

 

Revisor vurderer TFT kontraktsoppfølging som noe mangelfull når det gjelder 

kontraktsbestemmelsen om at TFT skal utarbeide skjema for rapportering av antall solgte billetter 

på bestillingsturer.  
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5.3 Kundehenvendelser/klager og kvalitetsmålinger/-kontroller  

 

 

5.3.1 Kundehenvendelser og klager 

Revisors funn 

Når det gjelder klagesaker, forteller markeds- og informasjonssjefen at foretaket mottar disse på 

flere ulike måter. Noen klager blir håndtert på TFTs kundesentra, gjerne i de tilfellene der kunder 

møter opp for å klage. I disse tilfellene har saksbehandlerne på kundesentrene fullmakt til å 

sluttbehandle klagesaken. Andre klager kommer til TFT via e-post, forteller markeds- og 

informasjonssjefen. Noen klager får TFT i brevs form. Markeds- og informasjonssjefen 

kontrollerer jevnlig at alle e-poster i forbindelse med klagesaker er besvart. En av de som har et 

særlig ansvar for å håndtere klager i forbindelse med bussene, er kunderådgiver. Ifølge 

kunderådgiver mottar foretaket kun unntaksvis klager fra busspassasjerer hos tre av de fire 

bussoperatørene. Når det gjelder den fjerde, mottok denne operatøren i begynnelsen selv klagene 

fra kundene direkte pr. telefon, for så å henvise klageren videre til TFT. På tidspunktet for 

revisjonens undersøkelser fungerer imidlertid systemet slik at klager skal direkte til TFT, siden 

foretaket er kundens klageinstans. TFT videresender så klagen til bussoperatøren, og ber om en 

forklaring på hva som har skjedd i det enkelte tilfellet. Etter kontraktene skal TFT ha 

tilbakemelding fra operatørene innen tre virkedager. Markeds- og informasjonssjef opplyser at 

svar som regel kommer hurtigere enn dette fra operatørene. TFT sender tilbakemeldingen fra 

bussoperatørene “usensurert” tilbake til klageren.  

 

I reisegarantisaker – der bussen er 20 minutter eller mer forsinket – fyller berørte kunder ut et 

skjema hvor de legger ved drosjekvittering eller krever kjøregodtgjørelse for bruk av egen bil. 

TFT kontrollerer om påstandene kundene legger til grunn for reisegarantikravet medfører 

riktighet, og utbetaler deretter beløp i henhold til krav uavhengig av eventuell kommunikasjon 

med operatør.    

 

Revisjonen har blitt forelagt eksemplifiserende e-postutskrifter fra TFT, som viser hvordan 

dialogen mellom foretaket og operatørene foregår i forbindelse med klager og kundehenvendelser.  

 

Revisors vurdering  

Revisors anser redegjørelser fra ansatte i foretaket, samt dokumentasjonen revisjonen har blitt 

forelagt med hensyn til dette temaet, som å vise at det er etablert en praksis for rapportering (og 

håndtering) av klager og andre kundehenvendelser. På dette grunnlaget vurderer revisjonen TFT 

som å oppfylle sin kontraktsfestede plikt til å avtale et mønster for rapportering av 

kundehenvendelser, klager o.l. med operatør.  

 

Revisjonskriterier 
 
Troms fylkestrafikk skal  

 avtale et mønster for rapportering av kundehenvendelser, klager o.l. med operatør 

 oversende kundehenvendelser, klager o.l. oppdragsgiver mottar, til behandling hos operatør 

 måle kvaliteten på operatørs utførelse av oppdraget, og bruke disse målingene til å gi økonomiske 
incitamenter og sanksjoner overfor operatøren 

 gjennomføre kvalitetskontroller for å bekrefte at operatøren holder det nedfelte minimumsnivået på 
oppdraget i henhold til kontrakten 
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5.3.2 Kvalitetsmålinger og -kontroller av utført oppdrag 

Revisors funn  

Plan- og driftssjef i TFT opplyser at foretaket måler kvaliteten i operatørenes utførelse av 

oppdragene ved å se på hyppigheten av og innholdet i kundehenvendelser. TFT oppdager også en 

del avvik gjennom tjenester de leier fra Securitas. Videre melder operatørene fortløpende inn 

driftsavvik selv, eksempelvis forsinkelser eller ulike typer dårlig utførelse av oppdraget. Daglig 

leder legger til grunn at det meste av driftsavvik blir meldt inn fra operatørene selv.   

 

Plan- og driftssjef viser til at TFT får levert kvalitetskontroll av bussruteproduksjonen fra 

Securitas, og til at foretaket også utfører noe kvalitetskontroll selv. Dette gjøres i form av 

stikkprøver, ifølge daglig leder. Kontrollører fra Securitas utfører kvalitetskontroll vekselvis 

uniformert og i sivil bekledning, forteller plan- og driftssjef. Ved påstigning på bussen hever 

kontrollørene kontrollbillett, før de gjennomfører visuell kontroll av buss og sjåfør samt 

billettering og punktlighet. Noen ganger gjennomfører kontrollørene kontroller av hele 

bussholdeplasser, altså alle tilstedeværende busser. Fra Securitas rapporteres feilaktig billettering 

umiddelbart gjennom et online-system. TFT bestiller et fast antall kontroller fra Securitas pr. år. 

Det gjennomføres hyppigere kontroller i de tettest befolkede områdene. Fra foretakets side er man 

lydhør overfor operatørene med hensyn til hvilke geografiske områder kontrollene ønskes utført i, 

forteller plan- og driftssjef. Vi viser for øvrig til funn og vurderinger i kapitlene 5.2.3 og 5.2.5, om 

at TFT gjennom rutinene de beskriver/dokumentasjonen de fremlegger oppfyller sin plikt til å 

underrette operatør ved feilaktig billettering, samt utbetale bonuser iht. punktlighet og fakturere 

ilagte gebyr iht. regularitetsavvik.  

 

Revisors vurdering  

Revisors vurdering er at tiltakene plan- og driftssjefen viser til ovenfor, er tilstrekkelige til å 

vurdere TFT som å oppfylle sin plikt til å måle og kontrollere kvaliteten på bussoperatørenes 

utførelse av oppdragene. Funnene og vurderingene under kapitlene 5.2.3 og 5.2.5 sannsynliggjør 

at TFT også oppfyller sin plikt til å legge kontrollene og målingene til grunn i incitamenter og 

sanksjoner overfor operatørene.   

 

5.3.3 Samlet vurdering  

Basert på revisors funn og vurderinger i kapittel 5.3 er revisors samlede vurdering at TFT 

oppfyller sine kontraktsfestede plikter i forbindelse med kundekontakt og kvalitetsmålinger/-

kontroller.  
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5.4 Konklusjon 

Basert på samlede vurderinger i kapitlene 5.1.10, 5.2.7 og 5.3.3 er revisors konklusjon at 

TFT i stor grad, men ikke fullt ut, følger opp bruttokontraktene fylkeskommunen har med 

bussoperatører.  

 

Oppfølgingsrutinene foretaket dokumenterer og beskriver overfor revisjonen, innebærer etter 

revisors vurdering at flere av kontraktsbestemmelsene og pliktene vi viser til i tekstboksene 

innledningsvis i kapitlene 5.1, 5.2 og 5.3 blir fulgt opp/oppfylt fra foretakets side. Revisjonen 

vurderer imidlertid foretakets kontraktsoppfølging som mangelfull når det gjelder:  

 kontraktsbestemmelsen om at operatør årlig skal avgi regnskap med årsberetning til 

foretaket 

 kontraktsbestemmelsen om at operatørene månedlig per brev eller epost skal rapportere om 

omkjøringer, dubleringer, ekstrakjøring og bestillingsturer. 

 kontraktsbestemmelsen om at operatør kvartalsvis og årlig, pr. brev eller epost, skal 

rapportere om bruk av materiell til andre formål. 

 foretakets plikt til å utarbeide skjema for rapportering av antall solgte billetter på 

bestillingsturer 
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6 OPPFØLGING AV BRUTTOKONTRAKTER FOR SKOLEBILER 

Har Troms fylkestrafikk rutiner for å ivareta oppfølging av bruttokontrakter mellom Troms 

fylkeskommune og skolebileiere? 

6.1 Oppfølging av skolebileierenes rapporteringsplikter  

 

 
 

 

6.1.1 Innrapportering av billettinntekter fra ordinær passasjertrafikk 

Revisors funn 

Rådgiver/rutekoordinator ved TFT opplyser at TFT fra og med 2013 påser at foretaket mottar 

rapporter for billettinntekter innen 31.7. (for perioden 1.1. til 30.6.) og 31.1. (for perioden 1.7. til 

31.12) fra operatørene.  Han påpeker at det er mange nulloppgjør, men TFT mottar salgsrapporter 

Revisjonskriterier 

Troms fylkestrafikk skal følge opp at operatørene 

 innen 31.7. (for perioden 1.1. til 30.6.) og 31.1. (for perioden 1.7. til 31.12) innrapporterer billettinntekter 
fra ordinær passasjertrafikk (reisende utenom skoleelever med gratis skyss) på de ruter som er 
omfattet av avtalen 

 ved ekstraordinære og/eller uforutsette hendelser der presseoppslag kan forventes, varsle 
oppdragsgiver 

 
Troms fylkestrafikk skal følge opp at operatørene avgir månedlig rapportering av følgende forhold:  

 Antall passasjerer pr. rute og aggregert sum for året 

 Inntekter pr. rute og billettkategori og aggregert sum for året 

 Månedlig kvalitetsrapport: TFK og selskapene skal sammen lage en månedlig kvalitetsrapport, for 
eksempel basert på forsinkelse i rute. Målingen skal være målrettet og hensiktsmessig. 

 Antall kansellerte turer, ruter, og antall km. dette utgjør. 

 Antall signalanløp/bestillingsturer som ikke foretas, ruter og antall km. dette utgjør 
 
Troms fylkestrafikk skal følge opp at operatørene avgir årlig statusrapport som inneholder en 
oppsummering fra operatørens side av følgende forhold: 

 kvalitetskontroller og forbedringstiltak som er utført i løpet av produksjonsåret 

 tiltak i forhold til miljøforbedringer av ytre miljø 

 eventuelle ulykker med alvorlig personskade eller dødsfall 

 oversikt over opplæringstiltak overfor ansatte av betydning for rutekvaliteten 

 andre forhold av ekstraordinær karakter som har betydning for rutetilbudet (vegsperringer, streik og 
andre forhold av ekstraordinær karakter som berører leverandørens ruteproduksjon i produksjonsåret) 
 

Troms fylkestrafikk kan ved uteblivelse av fastlagt rapportering (der utsettelse ikke er godkjent av Miljø- 
og samferdselsetaten) holde tilbake inntil 20 % av månedlig godtgjørelse. Det forutsettes at trekk skjer 
etter skriftlig meddelelse. Normal betaling gjenopptas så snart avtalte rapporter foreligger. Det tilbakeholdte 
beløp refunderes i sin helhet.  
 
Troms fylkestrafikk har rett til å tilbakeføre for mye utbetalt godtgjørelse for de siste 24 månedene, 
dersom Troms fylkestrafikk gjennom produksjonskontroller finner at operatøren har levert feilaktige 
produksjonsopplysninger. 
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også fra disse operatørene. Revisjonen har mottatt billettinntektsrapporter for alle skolebileierne 

som TFT pr. januar 2014 har bruttokontrakt med.   

 

Revisors vurdering  

Revisors vurdering er at TFT følger opp kontraktsbestemmelsen om at skolebileierne skal 

innrapportere sine billettinntekter fra ordinær passasjertrafikk.  

 

 

6.1.2  Varsling ved ekstraordinære og/eller uforutsette hendelser 

Revisors funn  

Rådgiver/rutekoordinator opplyser at TFT så langt ikke har erfart situasjoner som skulle tilsi 

varsling fra skolebileier til foretaket. Han har videre ikke inntrykk av at skolebileiere 

underrapporterer hendelser. 

 

Revisors vurdering 

I lys av rådgiver/rutekoordinator sine opplysninger anser revisjonen en vurdering av TFTs praksis 

opp imot dette revisjonskriteriet som uaktuell.   

 

 
6.1.3 Månedlig rapportering 

Revisors funn 

Rådgiver/rutekoordinator opplyser at TFT ikke mottar månedlige rapporter fra skolebileierne. Han 

kommenterer videre at TFT kun får rapporter som gjelder salg. Tidligere – før TFT overtok 

kontraktsoppfølgingen – kom disse rapportene årlig, men økonomirådgiver hos TFT har bedt om å 

få en halvårlig rapportering av salgsinntektene.  

 

Ifølge rådgiver/rutekoordinator er de fleste salgsrapportene nulloppgjør, da skolebilene i liten grad 

har med seg andre passasjerer enn skoleelever, som er deres primærbrukere.  

 

Revisors vurdering 

Revisors vurdering er at TFT ikke følger opp operatørenes plikt til månedlig rapportering i tråd 

med kontrakten.  

  

 

6.1.4 Årlig statusrapport 

Revisors funn  

Rådgiver/rutekoordinator opplyser at TFT ikke mottar årlige statusrapporter fra skolebileierne. 

Han kommenterer at han ikke vet sikkert hvorfor TFT ikke krever månedlige- og årlige 

statusrapporter, men tror TFT har videreført praksisen fra samferdselsetaten, som tidligere tok seg 

av oppfølgingen av skolebileierne – og som ikke etterspurte rapportene. 

 

Revisors vurdering 

Revisors vurdering er at TFT ikke følger opp operatørenes plikt til å avgi årsrapporter med det 

innhold som følger av kontraktene.   

 

  



KomRev NORD IKS Kollektivtransport – oppfølging av bruttokontrakter 

 

Side:  

 
25 

6.1.5 Tilbakeholdelse av godtgjørelse 

Revisors funn 

Plan og driftssjef viser til ett tilfelle – fra utgangen av 2013 - der TFT holdt tilbake godtgjørelse til 

en operatør på grunn av manglende rapportering. Ifølge rådgiver/rutekoordinator har det ut over 

dette tilfellet ikke vært aktuelt å holde tilbake godtgjørelse på grunn av manglende rapportering. 

Plan- og driftssjef viser til at manglende rapportering fra skolebiloperatørene ikke har inntruffet 

før denne nokså nylige hendelsen med en av operatørene.  

 

Revisors vurdering 

Revisors vurdering er at TFT benytter seg av sin kontraktsfestede mulighet til å tilbakeholde 

deler av den månedlige godtgjørelsen til operatører som ikke rapporterer som avtalt
24

.  

 

 

6.1.6 Tilbakeføring av godtgjørelse som følge av produksjonskontroller 

Revisors funn  

Rådgiver/rutekoordinator opplyser at TFT utfører en form for produksjonskontroll, ved at TFT har 

foretatt noen besøk hos skolebileierne. TFT har da kjørt i traseene deres, for å få kjennskap til 

geografi og terreng. TFT vet ut fra elevlister – som gir oversikt over samtlige elever som bor i den 

enkelte skolebileiers område - hvordan produksjonen skal være. Rådgiver/rutekoordinator 

opplyser at TFT på bakgrunn av dette kan se hvor mye skolebileiernes årlige produksjon utgjør. 

Én skolebileier er registrert i det produksjonsverktøyet (Trapez) som TFT benytter seg av. 

Rådgiver/rutekoordinator har ikke erfaring med feilaktige produksjonsopplysninger fra operatør, 

annet enn et par tilfeller med fakturafeil som ifølge rådgiver/rutekoordinator skyldes tastefeil. 

 

Ifølge rådgiver/rutekoordinator har ikke TFT inntrykk av underrapportering av vesentlige forhold 

som berører avtalene med skolebileierne. Han kommenterer videre at den totale billettinntekten er 

på under 150 000 kr per år for alle de 16 skolebileierne
25

 til sammen, og at to eller tre av 

skolebileierne står for storparten av billettinntektene.  

 

Ifølge rådgiver/rutekoordinator kan ikke TFT kontrollere om billettrapporteringen fra 

skolebileierne er fullstendig, - systemet er basert på tillit. Kvalitetsrådgiver for buss og 

rådgiver/rutekoordinator opplyser at TFT tidligere hadde planer om å innføre elektronisk 

billettering på skolebilrutene. Dette er imidlertid satt på vent på grunn av forholdsvis kort løpetid 

på de gjeldende skolebilkontraktene, og fordi det påløper relativt høye kostnader å innføre 

billettmaskiner sett i forhold til billettinntektene. Daglig leder legger til grunn at de fleste av 

skolebiloperatørene knapt har billettsalg. TFT vurderer imidlertid å innføre elektronisk billettering 

på de to operatørene med mest billettering. 

  

Revisors vurdering 

Revisors vurdering er at funnene ovenfor ikke gir grunnlag for å vurdere hvorvidt foretaket 

benytter sin rett til å tilbakeføre for mye utbetalt godtgjørelse ved feilaktige 

produksjonsopplysninger fra skolebileierne.  

 

 

 

                                                 
24

 Manglene vi påpeker i våre vurderinger i punkt  6.1.3 og 6.1.4, har vi ikke tatt hensyn til i vurderingen i pkt. 6.1.5. I 

dette punktet er det sentrale vurderingsgrunnlaget hva TFTs ansatte selv oppfatter som manglende rapportering.  
25

 Se for øvrig fotnote 15 og kapittel 11. 
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Revisors kommentar 

Så vidt revisor kan bedømme mangler foretaket på tidspunktet for revisjonens undersøkelser 

elektroniske verktøy for å avdekke eventuelle feil i produksjonsopplysninger fra operatørene.  

6.1.7 Samlet vurdering 

Revisjonens funn under kapittel 6.1.2 og 6.1.6 gir ikke grunnlag for å vurdere TFTs oppfølging av 

skolebileiernes rapporteringsplikter. Basert på de øvrige funnene og vurderingene i kapittel 6.1 er 

revisors samlede vurdering at TFT til dels følger opp skolebileiernes rapporteringsplikter i 

henhold til bruttokontraktene.  

 

Revisjonen vurderer foretakets kontraktsoppfølging som mangelfull når det gjelder 

kontraktsbestemmelsene om: 

 at operatør skal avgi månedlig rapportering med det innhold som følger av kontraktene til 

foretaket   

 at operatør skal avgi årsrapport med det innhold som følger av kontraktene til foretaket   
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6.2 Betaling og kvalitetsoppfølging  

 

 
 

 

6.2.1 Utbetaling av godtgjørelse 

Revisors funn 

Revisjonen har mottatt dokumentasjon tilknyttet utbetalt godtgjørelse for alle skolebileierne som 

TFT har inngått bruttokontrakt med. Økonomi- og administrasjonssjef opplyser at TFT fører en 

oversikt (Excel-fil) over samtlige fakturaer som er attestert for skolebileierne per år. I denne 

oversikten føres også oversikt over hvor mye den enkelte skolebileier skal ha utbetalt per år, og 

hvor mye foretaket utbetaler til alle skolebileierne til sammen. Oversikten viser at 

faktureringsdato, forfallsdato og faktisk betalingsdato varierer en del, både innenfor og mellom de 

enkelte kontraktsforholdene mellom TFT og skolebileierne.   

 

Revisors vurdering 

Den ovennevnte dokumentasjonen og rutinene som beskrives av økonomi- og administrasjonssjef 

sannsynliggjør
26

 at TFT i hovedsak oppfyller sine kontraktsfestede plikter tilknyttet det å 

godtgjøre skolebileier, i den forstand at utbetaling av 1/12 årlig godtgjørelse finner sted og i 

varierende grad til rett tid jf. kontrakt. Etter revisors oppfatning tyder forelagt dokumentasjon på at 

den manglende rettidigheten i utbetaling av godtgjørelse i mange tilfeller skyldes at skolebileier 

ikke fakturerer rettidig i henhold til kontrakten, med hensyn til fastsatt dato for utbetaling av 

godtgjørelsen.  

 

 

6.2.2 Service/kundebehandling 

Revisors funn 

Rådgiver/rutekoordinator opplyser at TFT ikke har påsett om skolebileierne har utarbeidet 

skriftlige service-/kundebehandlingskrav, eller rutiner for klagebehandling.  

 

Revisors vurdering 

Revisors vurdering er at TFT ikke følger opp kontraktsbestemmelsen om at skolebileierne skal 

utarbeide skriftlige service-/kundebehandlingskrav, og rutiner for klagebehandling.  

                                                 
26

 På grunn av en intern kommunikasjonssvikt hos TFT i forbindelse med revisjonens dokumentinnsamling, rakk ikke 

foretaket å forelegge revisjonen den etterspurte dokumentasjonen innen fristen revisjonen hadde fastsatt. Derfor 

bruker vi formuleringen “(…) dokumentasjonen (…) sannsynliggjør (…)”.  

Revisjonskriterier 

 

Troms fylkestrafikk skal den 1. i hver måned utbetale godtgjørelse til operatør med 1/12 av avtalt beløp. 

Godtgjørelsen fastsettes for det enkelte kalenderår og omfatter all godkjent produksjon som operatøren 

utfører. 

Troms fylkestrafikk skal følge opp at operatør 

 sørger for opplæring og vedlikehold av medarbeidernes kunnskap om service og kundebehandling, 
herunder at den enkelte operatør utarbeider spesifikke service-/kundebehandlingskrav som skal 
overholdes 

 har etablert ressurser og rutiner for behandling av kundeklager vedrørende transportmateriell, 
punktlighet, service og andre områder der selskapet har ansvar.  
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6.2.3 Samlet vurdering 

Revisors samlede vurdering av funn og vurderinger under kapitlene 6.2.1 og 6.2.2 er at TFT til 

dels følger opp sine kontraktsfestede plikter vedrørende betaling og oppfølging av kvalitet. 

 

Revisjonen vurderer foretakets kontraktsoppfølging som mangelfull når det gjelder 

kontraktsbestemmelsen om at operatør skal utarbeide skriftlige service-/og kundebehandlingskrav, 

og rutiner for klagebehandling. 

 

6.3 Konklusjon 

Basert på revisjonens samlede vurderinger i kapitlene 6.1.7 og 6.2.3 konkluderer vi med at 

TFT til dels følger opp bruttokontraktene fylkeskommunen har med skolebileiere. 

 

Foretaket dokumenterer og beskriver oppfølgingsrutiner som etter revisors vurdering viser at 

kontraktsbestemmelsene og pliktene vi viser til i tekstboksene innledningsvis i kapitlene 6.1 og 

6.2 bare delvis blir fulgt opp/oppfylt fra foretakets side.  

 

Revisjonen vurderer foretakets kontraktsoppfølging som mangelfull når det gjelder 

kontraktsbestemmelsene om:  

 at operatør skal avgi månedlig rapportering med det innhold som følger av kontraktene til 

foretaket   

 at operatør skal avgi årsrapport med det innhold som følger av kontraktene til foretaket   

 at operatør skal utarbeide skriftlige service-/og kundebehandlingskrav, og rutiner for 

klagebehandling 
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7 OPPFØLGING AV BRUTTOKONTRAKTER FOR HURTIGBÅT 

Har Troms fylkestrafikk rutiner for å ivareta oppfølging av bruttokontrakter mellom Troms 
fylkeskommune og utøvere av kollektivtransport med hurtigbåt? 

7.1 Oppfølging av hurtigbåtoperatørenes rapporteringsplikter 

 

 
 

7.1.1 Rapportering og avregning av salgsinntekter 

Revisors funn 

Revisjonen har mottatt billettinntektsrapport for januar og februar 2013 fra TFT for samtlige 

operatører når det gjelder hurtigbåter.  

 

Økonomirådgiver viser til at samme krav til rapportering og avregning av salgsinntekter gjelder 

for hurtigbåt og buss; at TFT får månedlige oppgjør fra operatør basert på FARA, og at TFT da 

kontrollerer oppgjørsskjemaet fra operatør opp mot avregning og inntekter i FARA. 

Økonomirådgiver viser for øvrig til at TFT i vedlegg til kontrakten stiller konkrete krav til 

operatørens rapportering og avregning. Vi har mottatt dokumentasjon som viser at TFT har stilt 

konkrete krav overfor operatørene på dette området.  

 

Revisors vurdering 

Revisors vurdering er at TFT følger opp kontraktsbestemmelsen om at hurtigbåtoperatørene 

rapporterer og avregner salgsinntektene til oppdragsgiver (herunder TFT etter fullmakt) slik 

oppdragsgiveren bestemmer.   

 

 

7.1.2 Statistiske og økonomiske opplysninger om driften  

Revisors funn  

Ifølge TFTs kvalitetsrådgiver for hurtigbåt og ferge (heretter kalt kvalitetsrådgiver) oversender 

operatørene statistiske og økonomiske opplysninger om driften når TFT etterspør slike 

opplysninger. Operatørene oversender opplysningene umiddelbart/så snart de har det klart
27

.  

 

På spørsmål om hvilke krav til opplysninger fra operatøren TFT har fastsatt for statistikk og 

økonomiske opplysninger om driften, opplyser kvalitetsrådgiver at TFT i utgangspunktet henter 

data fra billettsystemet FARA. I tillegg bruker han manuell statistikk fra båtene, fordi FARA ikke 

                                                 
27

 Kvalitetsrådgiver gir eksempel på en operatør om bruker noe tid på å oversende statistikk, men påpeker at dette 

gjelder en nettokontrakt. Dette eksemplet faller dermed utenfor revisjonens undersøkelse. 

Revisjonskriterier 

Troms fylkestrafikk skal følge opp at operatørene 

 rapporterer og avregner salgsinntektene til oppdragsgiveren slik oppdragsgiver bestemmer 

 avgir de opplysninger oppdragsgiver fastsetter for statistikk og økonomiske opplysninger om driften 

 fører løpende statistikk over regularitetsavvik og rapporterer slike avvik til oppdragsgiveren pr. e-post eller 
annet medium etter oppdragsgivers nærmere bestemmelse 

 rapporterer trafikkvolum 
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tilfredsstiller hans ønske om innhold. Dette gjelder for periodekortet “Ungdom total”, og der 

båtrutene er lagt opp som en rundtur (gjelder tre av båtrutene).  Kvalitetsrådgiver opplyser at han 

mottar manuell statistikk fra båtene ukentlig, og at han fører statistikken over i et skjema som han 

bearbeider videre. Han etterspør denne statistikken hvis den skulle utebli, og erfarer da at 

operatørene oversender denne umiddelbart. Kvalitetsrådgiver viser imidlertid til FARA som 

hovedkilden til statistikk, og at det er fort gjort å hente ut statistikk til f.eks. media ved 

forespørsler. 

 

Revisors vurdering 

Revisors vurdering er at TFT følger opp kontraktsbestemmelsen om at hurtigbåtoperatørene skal 

avgi de opplysninger oppdragsgiver (herunder TFT etter fullmakt) fastsetter for statistikk og 

økonomiske opplysninger om driften. 

 

 

7.1.3 Statistikk over regularitetsavvik 

Revisors funn  

Revisjonen har mottatt fartøylogger for rute 2 og 6, og oversikt over forsinkelser og kanselleringer 

for rute 3 og 4. Regularitetsavvik fremkommer av disse dokumentene. Informasjon om innstilliger 

på rute 5 blir ifølge kvalitetsrådgiver innrapportert muntlig til TFTs vakt som fører dette i 

vaktlogg.   

 

Kvalitetsrådgiver opplyser videre at han påser at operatør løpende fører statistikk over 

regularitetsavvik og rapporterer disse avvikene til TFT, i den forstand at han ukentlig mottar 

oppsummering i form av fartøylogger fra alle aktuelle båter. Han opplyser videre at det kan 

variere hvorvidt fartøyloggene kommer punktlig, men at det ikke er store forsinkelser. 

Kvalitetsrådgiver fører registreringene fra fartøyloggene inn i en avvikslogg. Dette gjør han hver 

14. dag eller hver måned – avhengig av behov. Han viser til at det er måneder hvor det ikke 

forekommer avvik. Så langt har han kun ført slik avvikslogg for én av hurtigbåtrutene. Det er 

svært få avvik på de andre rutene, og arbeidet har vært konsentrert om å utarbeide en oppsummert 

liste for denne ene ruten, hvor det har vært mange utfordringer.  

 

Kvalitetsrådgiver har inntrykk av at TFT mottar de avviksrapportene som de skal få. I denne 

sammenheng viser han også til at fartøyer er pålagt å føre skipsdagbok, med relativt strenge krav 

til hva som skal føres inn; hvert eneste anløp, hvor mange passasjerer som går av og på, 

opplesning over høyttaler ved ombordstigning m.m. Skipsdagboka er et offentlig dokument, og 

ikke noe TFT trenger å følge opp. Hvis operatørene ikke rapporterer på kravene som inngår i 

skipsdagboka, vil de ikke få lov til å drifte videre. De gangene TFT har etterspurt kopier av 

skipsdagboka, har de ifølge kvalitetsrådgiver fått det. Kvalitetsrådgiver påpeker videre at TFT så 

langt ikke har funnet avvik mellom operatørenes rapportering i fartøylogg og skipsdagbok.  

 

Kvalitetsrådgiver følger også med på operatørenes regularitet og punktlighet via AIS, som er et 

internasjonalt system for overvåking av skipstrafikk. Alle båtene sender ut et GPS-signal som med 

fem sekunders mellomrom viser båtens posisjon. Kvalitetsrådgiver opplyser at han har lagt inn 

filter for de båtene som TFT har med å gjøre, og han kan dermed følge med på pc fra sitt kontor 

om båtene er i rute eller ikke. Båtenes punktlighet er avhengig av været, og kvalitetsrådgiver 

opplyser at han følger ekstra med når det er dårlig vær. AIS gir også mulighet til å spole to 

måneder tilbake i tid, slik at eventuelle mulige avvik ved behov kan kontrolleres i ettertid. 
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Revisors vurdering 

Revisors vurdering er at TFT følger opp kontraktsbestemmelsen om at hurtigbåtoperatørene pr. e-

post eller annet medium etter oppdragsgivers nærmere bestemmelse rapporterer om 

regularitetsavvik, samt at operatørene løpende fører statistikk over disse avvikene.  

 

 

7.1.4 Rapportering av trafikkvolum 

Revisors funn 

Vedrørende trafikkvolum opplyser kvalitetsrådgiver at passasjerskip fører loggbok over antall 

passasjerer som fraktes.  Foretaket får statistikk over antall kjøretøy og passasjerer fra alle 

operatørene. 

 

Revisors vurdering 

Revisors vurdering er at opplysningene fra kvalitetsrådgiver sannsynliggjør at TFT følger opp 

kontraktsbestemmelsen om at operatørene skal rapportere om sitt trafikkvolum.  

 

7.1.5 Samlet vurdering 

Basert på funnene og vurderingene i kapittel 7.1 er revisors samlede vurdering at TFT følger opp 

hurtigbåtoperatørenes rapporteringsplikter i henhold til bruttokontraktene.  
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7.2 Betaling og kontroll av operatør 

 
 

7.2.1 Resultatoppfølging og kontroll  

Revisors funn 

Kvalitetsrådgiver viser til at den daglige driften dreier seg nettopp om resultatoppfølging og 

kontroll. Kvalitetsrådgiveren nevner tiltak som å følge med på punktligheten i ruteproduksjonen, 

yte support overfor billettører pr. telefon og å motta tilbakemeldinger fra kunder. Foretaket har 

også jevnlige møter med operatørene.  

 

I tillegg viser våre funn og vurderinger i kapitlene 7.1.1 – 7.1.4 at TFT følger opp at operatørene 

rapporter og avregner salgsinntekter til oppdragsgiver, at operatørene avgir de opplysninger 

oppdragsgiver fastsetter for statistikk og økonomiske opplysninger om driften, og at operatørene 

fører løpende statistikk over regularitetsavvik og rapporterer om disse avvikene slik oppdragsgiver 

bestemmer. Det fremgår dessuten av våre funn og vurderinger i kapitlene 7.2.5 og 7.2.6 at TFT 

oppfyller sin plikt til å redusere operatørs godtgjørelse ved større avvik fra ruteplanen, og at TFT 

etter eget skjønn benytter seg av sin rett til å iverksette kontrolltiltak.    

 

Revisors vurdering 

Revisors vurdering er at tiltakene kvalitetsrådgiveren beskriver, sammen med revisors funn og 

vurderinger i kapitlene 7.1.1 – 7.1.4, 7.2.5 og 7.2.6 gir grunnlag for å vurdere TFT som å oppfylle 

sin kontraktsfestede plikt til resultatoppfølging og kontroll overfor hurtigbåtoperatørene.  

 

 

7.2.2 Månedlig utbetaling av årsgodtgjørelse  

Revisors funn 

Revisjonen har mottatt fra TFT eksempel på månedlig fakturering og bokføringsbilag for 

utbetaling av godtgjørelse for samtlige operatører. Kontraktsrådgiver i TFT opplyser at ved mottak 

av faktura fra operatørene for månedlig andel av årsgodtgjørelse, kontrollerer han og 

kvalitetsrådgiver fakturabeløpet opp imot gjeldende avtale mellom foretaket og operatørene. 

 

Revisors vurdering 

Revisors vurdering er at praktisering av rutinene kvalitetsrådgiver beskriver ovenfor vil innebære 

at TFT oppfyller sine plikter tilknyttet utbetaling av årsgodtgjørelse i tråd med månedlig 

fakturering.  

 

Revisjonskriterier 

Troms fylkestrafikk skal 

 følge opp resultater og føre kontroll  

 månedlig utbetale 1/12 av fastsatt årsgodtgjørelse til operatør jf. faktura 

 håndtere merverdiavgift på trafikkinntekten 

 senest den 20. desember hvert år – basert på definerte prinsipper - sende operatøren beregning av 
endret godtgjørelse for neste år 

 redusere operatørens godtgjørelse ved større avvik fra ruteplanen 
 
Troms fylkestrafikk kan etter eget skjønn iverksette kontroller på fartøyene, bokettersyn og andre 
kontrolltiltak.  
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7.2.3 Håndtering av merverdiavgift  

Revisors funn  

Økonomirådgiver opplyser at rutinene for håndtering av merverdiavgift er like for samtlige 

operatører unntatt skolebiloperatørene (som i motsetning til øvrige operatører rapporterer sine 

billettinntekter halvårlig). Utgående merverdiavgift for billettinntektene blir fra foretakets side 

beregnet og bokført den måneden salget er foretatt (varen ansett som levert), altså i henhold til 

oppgjørsskjema fra operatørene. Det betyr at utgående merverdiavgift og inntekt blir registrert i 

salgsmåneden uavhengig av betalingsmåte.
28

  

 

Revisors vurdering 

Revisors vurdering er at praktisering av rutinene som beskrives av økonomirådgiveren ovenfor, vil 

medføre at TFT oppfyller sin kontraktsfestede plikt til å håndtere merverdiavgiften på 

trafikkinntektene.  

 

 

7.2.4   Endring av godtgjørelse 

Revisors funn 

Revisjonen har fått framlagt fra TFT dokumentet Endring av godtgjørelse for 2012 hurtigbåt og 

ferge, som viser oppdragsgivers grunnlag for endring av årsgodtgjørelsen for operatørene for 

2013. Kvalitetsrådgiver opplyser at den første beregningen av endret godtgjørelse for 2013 ble 

oversendt operatørene i januar samme år.
29

 TFT gjør nye beregninger i forbindelse med 

ruteendringer. 

 

Revisors vurdering 

Revisors vurdering av mottatt dokumentasjon er at TFT oppfyller sin plikt til å oversende 

operatøren beregning av endret godtgjørelse, men at dette ikke gjøres rettidig i henhold til 

kontrakt. Vi vurderer derfor TFT som til dels å oppfylle sin plikt til å sende operatøren 

beregning av endret godtgjørelse for neste år senest den 20. desember hvert år.   

  

 

7.2.5  Reduksjon i godtgjørelse ved større avvik fra ruteplanen  

Revisors funn 

Kvalitetsrådgiver viser til at han har brukt mye tid på å følge opp én av hurtigbåtrutene, jf. 

informasjon over om føring av avvikslogg. Han påpeker videre at partene må komme til enighet 

før det gjøres transaksjoner. Noen avvik er åpenbare og klare - de blir godkjent av alle parter med 

en gang. Andre avvik krever forhandling mellom partene da de er mer et spørsmål om definisjon, 

f.eks. “force majeure”.  

 

Kvalitetsrådgiver opplyser at bonus for 2012 på én av hurtigbåtrutene ikke ble utbetalt før 

desember 2013, fordi det tok tid for TFT og operatør å bli enige om lista over avvik og hvilken 

betydning avvikene skulle få for gebyrer. Ifølge kvalitetsrådgiver overtok TFT en mal for 

                                                 
28

 Når det gjelder vouchere opplyser økonomirådgiveren at TFT fakturerer de aktuelle kundene etter mottak av 

oppgjør fra operatørene, 1 til 2 mnd. etter salget er foretatt, mot en faktureringskonto. (Bokføringsloven stiller krav til 

at merverdiavgift spesifiseres på utgående faktura.) Dette medfører i utgangspunktet at «voucherinntekten» 

dobbeltregistreres. TFT tilbakefører derfor beløpet fra faktureringskontoen, slik at inntektene ikke dobbeltregistreres. 

Dette inngår som en del av avstemmingsrutinen i forbindelse med avstemming av merverdiavgiftsoppgjøret, opplyser 

økonomirådgiveren.  
29

 Daglig leder opplyser at årsaken til at dette ikke kunne gjøres innen 20. desember, var at “indeks fra SSB ikke var 

klar i tide”.. Se for øvrig kapittel 12.   
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behandling av ulike typer avvik som Troms fylkeskommune hadde utarbeidet for behandling av 

avvik i 2011. Denne malen ble ferdigstilt av Samferdselsetaten i desember 2012, og først da kunne 

kvalitetsrådgiver hos TFT starte behandlingen av avvikene for 2012. Imidlertid nektet operatøren å 

godta det som var lagt til grunn for behandling av avvik fra 2011. Det pågikk en diskusjon mellom 

TFT og operatør via e-post og i møter frem til saken ble landet i desember 2013.  

 

Revisjonen har mottatt dokumentasjon som viser at operatørens godtgjørelse har blitt redusert ved 

større avvik fra ruteplanen. 

 

Revisors vurdering 

Forelagt dokumentasjon og beskrevne rutiner gir grunnlag for å vurdere TFT som å oppfylle sin 

plikt til å redusere operatørs godtgjørelse ved større avvik fra ruteplanen.   

 

 

7.2.6 Kontroller, bokettersyn og andre kontrolltiltak  

Revisors funn 

Kvalitetsrådgiver opplyser at han reiser mye med båtene, og at han i den forbindelse følger med på 

at operatørens annonsering til passasjerene på båten er iht. til TFTs retningslinjer. Et annet 

eksempel er å følge opp at operatør har ordnet teleslyngesystemet på båtene etter at brukere av 

slikt utstyr har meldt inn at dette ikke fungerer. Han opplyser videre at han følger opp at 

kundeinformasjonen som gis på skjermer på kaiene og andre steder (f.eks. UNN) er oppdatert, og 

om hurtigbåtene er i rute - spesielt ved dårlig vær.  

 

Økonomirådgiver opplyser at TFT ikke har vært på bokettersyn ennå, men at hun har planlagt å få 

gjort dette etter hvert, som et kontrolltiltak mht. billettinntekter.  

Revisors vurdering  

Revisors vurdering er at TFT etter eget skjønn benytter seg av sin kontraktsfestede rett til å 

iverksette kontroller på fartøyene, bokettersyn og andre kontrolltiltak.  

 

7.2.7 Samlet vurdering 

Basert på revisors funn og vurderinger i kapittel 7.2 er revisors samlede vurdering at TFT i all 

hovedsak oppfyller sine plikter og benytter sine rett til betaling og kontroll av 

hurtigbåtoperatørene.  

 

Revisjonen vurderer foretakets kontraktsoppfølging som å ha en mangel tilknyttet foretakets plikt 

til å oversende operatøren beregning av endret godtgjørelse for neste år senest den 20. desember 

hvert år. Foretaket oversender operatøren en slik beregning, men ikke rettidig i henhold til 

kontrakt. Se for øvrig fotnote 28. 

 

7.3 Konklusjon 

Basert på revisjonens samlede vurderinger i kapitlene 7.1.5 og 7.2.7 er revisors konklusjon 

at TFT følger opp bruttokontraktene fylkeskommunen har med hurtigbåtoperatører. 
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8 OPPFØLGING AV BRUTTOKONTRAKTER FOR FERGE 

Har Troms fylkestrafikk rutiner for å ivareta oppfølging av bruttokontrakter mellom Troms 

fylkeskommune og utøvere av kollektivtransport med ferge? 

 

8.1 Oppfølging av fergeoperatørenes rapporteringsansvar 

 

 
 

 

8.1.1 Rapportering av trafikkvolum og inntekter 

Revisors funn 

Revisjonen har av TFT blitt forelagt billettinntektsrapporter fra samtlige fergeoperatører. 

Kvalitetsrådgiver opplyser at alle passasjerskip (herunder ferger) kontinuerlig fører loggbok over 

antall kjøretøy og passasjerer som fraktes, jf. offentlige krav for føring av skipsdagbok. TFT får 

statistikk på antall kjøretøy og passasjerer fra operatørene.  

 

Revisors vurdering 

Forelagt dokumentasjon og muntlige opplysninger gjengitt ovenfor gir grunnlag for å vurdere 

TFT som å følge opp kontraktsbestemmelsen om at operatørene skal rapportere om trafikkvolum 

og inntekter. 

 

 

8.1.2 Statistikk over og begrunnelse av regularitetsavvik 

Revisors funn 

Kvalitetsrådgiver opplyser at det er forskjeller i kontraktene og mellom operatørene når det gjelder 

rapportering av avvik. I hovedsak rapporteres større avvik (f.eks. vedvarende innstilte turer) til 

vakttelefonen, mens mindre enkeltavvik og forsinkelser kun meldes pr. e-post. Kvalitetsrådgiver 

opplyser at TFT har startet en prosess med å få like varslingsrutiner på alle samband. Han 

understreker samtidig at TFT opplever at operatørene rapporterer det de skal. Foretaket har f.eks. 

mottatt varsel pr. telefon når den automatiske varslingstjenesten ikke har virket.  

  

Kvalitetsrådgiver opplyser at siden fergene er en del av veinettet, får TFT automatisk melding pr. 

e-post på alle avvik som blir meldt inn til Statens Vegvesen. Dette gjelder innstillinger eller 

forsinkelser ut over 10-15 minutter, redusert kapasitet grunnet bytte av ferge i sambandet og så 

videre. Disse e-postene sorterer kvalitetsrådgiveren i mapper, for så å gjøre en opptelling av antall 

avvik mot årets slutt. Denne rutinen avhenger imidlertid av at fartøyene eller operatørselskapet 

selv melder avvik til Statens Vegvesen.  

 

Kvalitetsrådgiver har ikke inntrykk av underrapportering. Han forteller videre at han ikke har 

opplevd å få en kundehenvendelse om regularitetsavvik på fergene uten at dette også har blitt 

Revisjonskriterier 

Troms fylkestrafikk skal følge opp at operatørene  

 rapporterer trafikkvolum og inntekter 

 rapporterer og avregner salgsinntektene slik oppdragsgiver bestemmer 

 leverer løpende statistikk over regularitetsavvik, eksempelvis gjennom oversendelse av fartøylogg 

 begrunner alle vesentlige avvik fra rutetidene 
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rapportert inn av operatør selv. Avvikene, som det i følge kvalitetsrådgiver er relativt få av, 

skyldes i all hovedsak forhold operatør selv ikke kan klandres for, f.eks. uvær eller skade på 

kaianlegg. Avviksmeldingene fra fergene går ut til alle berørte, forteller kvalitetsrådgiver.  

 

Foretaket har også verktøy for selv å følge med på forekomsten av regularitetsavvik i 

fergetrafikken. AIS er som nevnt et internasjonalt system for overvåking av skipstrafikk. Det 

finnes imidlertid steder i fylket hvor det ikke er nok radiomaster til å gi dekning på dette systemet. 

For TFTs del innebærer dette at fergetrafikken på én av rutene ikke kan overvåkes med AIS.  

 

På én av fergerutene har TFT på grunn av mangelfull/for sen rapportering av regularitetsavvik, 

måttet be operatør ringe foretakets vakt umiddelbart ved forsinkelser på mer enn 10-15 minutter. 

Etter at dette ble tatt opp med den aktuelle operatøren, har det fungert greit, opplyser 

kvalitetsrådgiveren.   

 

TFT opplever rapporteringen fra operatørene som tilstrekkelig, og fra og med 2014 sender de også 

månedlige rapporter til TFT, legger kvalitetsrådgiver til.  

 

Revisors vurdering 

Revisors vurdering er at TFT gjennom rutinene som er beskrevet ovenfor, følger opp 

kontraktsbestemmelsen om at fergebåtoperatørene løpende leverer statistikk over 

regularitetsavvik, og at operatørene begrunner disse avvikene.  

 

8.1.3 Samlet vurdering 

Basert på funnene og vurderingene i kapittel 8.1 er revisors samlede vurdering at TFT følger opp 

fergeoperatørenes rapporteringsplikter i henhold til bruttokontraktene.   
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8.2 Betaling, resultatoppfølging og opplæring  

 

 
 

 

8.2.1 Resultatoppfølging og kontroll  

Revisors funn 

TFTs kvalitetsrådgiver for hurtigbåt og ferge viser til at den daglige driften som sådan dreier seg 

nettopp om resultatoppfølging og kontroll. Kvalitetsrådgiveren nevner tiltak som å følge med på 

punktligheten i ruteproduksjonen, yte support overfor billettører pr. telefon og å motta 

tilbakemeldinger fra kunder. Foretaket har også jevnlige møter med operatørene. I tillegg viser 

revisors funn og vurderinger i kapitlene 8.1.1 og 8.1.2 at TFT følger opp at operatørene 

rapporterer om trafikkvolum, inntekter og regularitetsavvik.  

 

Revisors vurdering 

Revisors vurdering er at tiltakene kvalitetsrådgiveren beskriver ovenfor sammen med revisors 

funn og vurderinger i kapitlene 8.1.1 og 8.1.2 gir grunnlag for å vurdere TFT som å oppfylle sin 

kontraktsfestede plikt til resultatoppfølging og kontroll overfor fergeoperatørene.  

 

 

8.2.2 Merverdiavgift 

Revisors funn 

Økonomirådgiver opplyser at rutinene for håndtering av merverdiavgift er like for samtlige 

operatører unntatt skolebiloperatørene (som i motsetning til øvrige operatører rapporterer sine 

billettinntekter halvårlig). Utgående merverdiavgift for billettinntektene blir fra foretakets side 

beregnet og bokført den måneden salget er foretatt (varen ansett som levert), altså i henhold til 

oppgjørsskjema fra operatørene. Det betyr at utgående merverdiavgift og inntekt blir registrert i 

salgsmåneden uavhengig av betalingsmåte
30

.  

 

Revisors vurdering 

Revisors vurdering er at praktisering av rutinene som av økonomirådgiveren beskrives ovenfor, vil 

medføre at TFT oppfyller sin kontraktsfestede plikt til å håndtere merverdiavgiften på 

trafikkinntektene. 

  

                                                 
30

 Se fotnote 28 for nærmere informasjon. 

Revisjonskriterier 

Troms fylkestrafikk (oppdragsgiver) skal ha hovedansvar for 

 resultatoppfølging og kontroll 

 håndtering av merverdiavgift på trafikkinntekten 

 å bestemme hvordan operatøren skal rapportere og avregne salgsinntektene 

 å godtgjøre operatør 

 senest 20.12 hvert år sende operatøren beregning av endret godtgjørelse for neste år 
 

Troms fylkestrafikk skal 

 besørge og bekoste nødvendig opplæring i billettsystemet fylkeskommunen velger å benytte 

 redusere operatørs godtgjørelse ved større avvik fra ruteplanen  
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8.2.3 Bestemmelser for rapportering og avregning av salgsinntekter 

Revisors funn 

Økonomirådgiver i TFT viser til at fergene, med unntak av ett samband, pr. januar 2014 har et 

annet billettsystem enn hurtigbåtene og bussene. Dette medfører at grunnlaget for 

fergeoperatørenes rapportering er ulik de andre trafikkoperatørenes, men fergeoperatørene 

rapporterer likevel på samme type skjema som de andre trafikkoperatørene. Økonomirådgiver 

forteller videre at foretaket relativt nylig har begynt å motta kopi av operatørenes 

bokføringsgrunnlag. Systemet for rapportering og avregning av salgsinntekter er i praksis det 

samme for fergene som for de andre operatørene, ifølge økonomirådgiver. Som nevnt under 

kapittel 7.1.1, viser økonomirådgiver også til at TFT i vedlegg til kontrakten stiller konkrete krav 

til operatørens rapportering og avregning. Vi har mottatt dokumentasjon som viser at TFT har stilt 

konkrete krav overfor operatørene på dette området. 
 

Revisors vurdering 

Revisors vurdering er at TFT følger opp kontraktsbestemmelsen om at fergeoperatørene 

rapporterer og avregner salgsinntektene til oppdragsgiver (herunder TFT etter fullmakt) slik 

oppdragsgiveren bestemmer. 

 

 

8.2.4 Godtgjørelse til operatør 

Revisors funn 

Revisjonen har blitt forelagt dokumentasjon på TFTs godtgjørelse av samtlige fergeoperatører i 

tråd med faktura.  

 

Revisors vurdering 

Den ovennevnte dokumentasjonen gir grunnlag for å vurdere TFT som å oppfylle sine plikter til å 

godtgjøre operatør. 

 

 

8.2.5 Beregning av endret godtgjørelse 

Revisors funn 

Revisjonen har fått framlagt fra TFT dokumentet Endring av godtgjørelse for 2012 hurtigbåt og 

ferge, som viser oppdragsgivers grunnlag for endring av årsgodtgjørelsen for operatørene for 

2013. Kvalitetsrådgiver opplyser at den første beregningen for endret godtgjørelse for 2013 ble 

oversendt operatørene i januar samme år.
31

 TFT gjør nye beregninger i forbindelse med 

ruteendringer. 

 

Revisors vurdering 

Revisors vurdering av mottatt dokumentasjon er at TFT oppfyller sin plikt til å oversende 

operatøren beregning av endret godtgjørelse, men at dette ikke gjøres rettidig i henhold til 

kontrakt. Vi vurderer derfor TFT som til dels å oppfylle sin kontraktsfestede plikt til å sende 

operatøren beregning av endret godtgjørelse for neste år senest den 20. desember hvert år.   

 

 

  

                                                 
31

 Daglig leder opplyser at årsaken til at dette ikke kunne gjøres innen 20. desember, var at “indeks fra SSB ikke var 

klar i tide”. Se for øvrig kapittel 12. 
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8.2.6 Opplæring i billettsystemet 

Revisors funn 

Kvalitetsrådgiver for buss opplyser at fergene som er regulert av de bruttokontraktene som gjelder 

pr. oktober 2013, billetterer gjennom et annet billettsystem enn FARA. Opplæringen i dette 

billettsystemet har operatørene selv stått for. I forbindelse med oppstart f.o.m. 1.2.2014 av en ny 

bruttokontrakt for fergesambandene 177, 178 og 185 vil TFT forestå opplæring i FARA-systemet.  

 

Revisors vurdering 

Revisjonen anser en vurdering av TFT opp imot dette revisjonskriteriet som uaktuell, da det i 

tidsrommet for revisjonens undersøkelse ikke har vært nødvendig for TFT å besørge opplæring av 

operatørene i billettsystemet FARA.  

 

 

8.2.7 Redusert godtgjørelse til operatør ved større avvik 

Revisors funn 

Foretaket har foreløpig ikke sanksjonert fergeoperatørene for avvik som etter kontrakten kunne ha 

medført reduksjon i årsgodtgjørelsen. Kvalitetsrådgiveren viser til at foretaket ikke har hatt tid til å 

sanksjonere dette, fordi en har måttet prioritere å bruke tid på oppfølging av avvikene ved en av 

hurtigbåtrutene.  

 

Revisors vurdering 

Basert på kvalitetsrådgiver sine opplysninger ovenfor, er revisjonens vurdering at foretaket ikke 

har oppfylt sin plikt til å redusere operatørs godtgjørelse ved større avvik fra ruteplanen. 

 

8.2.8 Samlet vurdering 

Revisjonens funn under kapittel 8.2.6 tilsier at det ikke er aktuelt å vurdere TFTs oppfølging av sin 

plikt til å besørge opplæring i billettsystemet iht. kontrakt. Basert på de øvrige funnene og 

vurderingene i kapittel 8.2 er revisors samlede vurdering at TFT i hovedsak følger opp 

bestemmelsene tilknyttet betaling, resultatoppfølging og opplæring av fergeoperatørene i henhold 

til bruttokontraktene 

 

8.3 Konklusjon 

Basert på revisjonens samlede vurderinger i kapitlene 8.1.3 og 8.2.8 er revisors konklusjon 

at TFT i hovedsak følger opp bruttokontraktene fylkeskommunen har med fergeoperatører. 

 

Foretaket dokumenterer og beskriver oppfølgingsrutiner som etter revisors vurdering innebærer at 

de fleste kontraktsbestemmelsene og pliktene vi viser til i tekstboksene innledningsvis i kapitlene 

8.1 og 8.2 blir fulgt opp/oppfylt fra foretakets side. Revisor vurderer TFTs kontraktsoppfølging 

som å ha enkelte mangler tilknyttet plikten til:  

 å oversende operatøren beregning av endret godtgjørelse for neste år senest den 20. 

desember hvert år. Foretaket oversender operatøren en slik beregning, men ikke rettidig i 

henhold til kontrakt. Se for øvrig fotnote 30. 

 å redusere fergeoperatørs godtgjørelse ved større avvik fra ruteplanen  
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9 SIKRING AV BILLETTINNTEKTER FRA KOMMISJONÆRER  

Har Troms fylkestrafikk rutiner for å sikre Troms fylkeskommunes inntekter fra billettsalg i 

tråd med avtaler med kommisjonærer?  

9.1 Sikring av inntekter fra og kvalitet i billettsalg  
 

 
 

9.1.1 Kvittering for skift- og summert oppgjør 

Revisors funn 

Salgs- og økonomikonsulenten opplyser at TFT ikke mottar kvitteringer for skift- og summert 

oppgjør fra kommisjonærene, men at TFT henter nødvendige data fra rapportmodulen i FARA. 

Ifølge salgs- og økonomikonsulenten fakturerer TFT kommisjonærene ukentlig, og i den 

forbindelse henter hun ut lister over de aktuelle skiftene (dvs. for foregående uke) i FARA. Hun 

opplyser videre at hun for hvert utsalgssted (hver kommisjonær), sjekker at alle skiftene er med, 

og at det ikke er “skifthull” mellom tidspunkt i den aktuelle uka, eller “skifthull” mellom den uka 

og uka før. Salgs- og økonomikonsulenten påpeker at dette gjør at de slipper å vente på 

dokumentasjon fra hver kommisjonær, og at dette også gir en effektiviseringsgevinst ved at TFT 

kan fakturere alle kommisjonærene samtidig. Foretaket sjekker at kommisjonærene foretar 

oppgjør i samsvar med bestemmelsene i kontrakten ved å se om det er “skifthull”, sier salgs- og 

økonomikonsulenten.  

 

Ifølge økonomirådgiver kan TFT kjøre ut logg fra FARA som viser hvilket produkt som er solgt 

og hvordan det er betalt for dette. 

 

Revisjonen har mottatt oppgjørsrapporter for alle aktuelle kommisjonærer
32

, med ett unntak. 

Salgs- og økonomikonsulent opplyser at denne kommisjonæren ikke har hatt billettmaskinen 

pålogget den uken revisjonen har bedt om oppgjørsrapport for. Hun presiserer at hun ikke kjenner 

bakgrunnen for dette, men viser til at dette enten kan skyldes at betjeninga ikke har logget seg inn, 

eller at det har vært feil på billettutstyret.  

 

Revisors vurdering 

Revisors vurdering er at TFT ikke følger opp kontraktsbestemmelsen om at kommisjonærene skal 

sende inn kvittering for skift- og summert oppgjør til oppdragsgiver (TFT) ved ukeslutt.  

 

Revisors kommentar 

Med henvisning til revisors funn ovenfor har vi inntrykk av at foretaket på hensiktsmessig måte 

tilegner seg informasjon om skift- og summert oppgjør.  

  

                                                 
32

 To av kommisjonærene var på tidspunktet for revisjonens undersøkelse ikke fullverdige kommisjonærer. Det var 

derfor ikke aktuelt med oppgjørsrapporter for disse. 

Troms fylkestrafikk skal følge opp at kommisjonærene  

 sender inn kvittering for skift- og summert oppgjør til oppdragsgiver ved ukeslutt 

 stiller ansatte til disposisjon for opplæring, herunder at kommisjonærene sørger for at nye ansatte 
(brukere av utstyr/salgsapplikasjon) får nødvendig opplæring 

 løpende melder feil på utstyr til oppdragsgiver for å sikre best mulig kvalitet på tjenesten  
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9.1.2 Opplæring i billettsalg 
Revisors funn 

Kvalitetsrådgiver opplyser at alle kommisjonærene har superbrukere i billettering, og at 

kommisjonærene som oftest tar seg av opplæringen ved nyansettelser. Noen ganger henvender 

kommisjonærene seg til TFT for bistand til opplæring, f.eks. hvis det er flere ansatte som 

begynner samtidig.  

 

Ifølge kvalitetsrådgiver har TFT et opplæringsprogram for kommisjonærene, der de går gjennom 

det kommisjonærene skal vite for å kunne selge busskort. Han påpeker at selve billettmaskinen er 

enkel å bruke, men at kommisjonærene skal kunne gi informasjon om produktene, og at 

utfordringen ligger i å analysere hva det egentlig er kunden vil ha. TFT har derfor laget en oversikt 

der alle kortproduktene beskrives i detalj, samt fremgangsmåte for salg.  Ifølge kvalitetsrådgiver 

skal denne beskrivelsen kunne brukes av en person som er helt ukjent med bruk av systemet.  

 

Kvalitetsrådgiver har inntrykk av at det er rimelig god kvalitet på kommisjonærenes billettsalg, 

volumet tatt i betraktning. Han påpeker at det gjøres feil, men at det ikke er til å unngå, da det er 

vanskelig å analysere hva alle kundene skal ha, for kundene vet ikke alltid dette selv. Videre 

påpeker han at dette ikke er noe TFT taper penger på, men at kunden må sendes til kundesentret 

for å få rettet feilen. Kommisjonærene har ifølge kvalitetsrådgiveren fått beskjed om at de er en 

salgskanal, og at alle avvik skal håndteres på kundesentret.  

 

Revisors vurdering 

På bakgrunn av kvalitetsrådgiver sin redegjørelse ovenfor, er revisjonens vurdering at foretaket 

følger opp kontraktsbestemmelsen om at kommisjonær skal sørge for at ansatte får nødvendig 

opplæring i billettsalg.  

 

 

9.1.3 Melding av feil på utstyr  

Revisors funn 

Kvalitetsrådgiver for buss opplyser at det generelt er veldig lite feil på utstyret som 

kommisjonærene bruker til billettsalg, og han anslår at det går et halvt år mellom hver gang TFT 

får melding om feil. Han påpeker videre at det er i kommisjonærenes interesse å rapportere feil, 

fordi billettsalget bidrar til å trekke kunder til kioskene. Kvalitetsrådgiver opplyser at TFT har en 

servicemann i Tromsø som normalt rykker ut på timen ved feilmeldinger.  

 

Revisors vurdering  

Revisors vurdering er at praktisering av de rutiner kvalitetsrådgiver beskriver, vil medføre at TFT 

følger opp kontraktsbestemmelsen om at kommisjonærene løpende skal melde fra til foretaket om 

feil på utstyr.  

 

9.2 Konklusjon 

Basert på revisjonens funn og vurderinger i kapittel 9.1 er revisors konklusjon at TFT i hovedsak 

har rutiner for å sikre fylkeskommunens inntekter i tråd med avtaler med kommisjonærer. 

 

Revisor vurderer TFTs oppfølging av kommisjonæravtalene som å ha mangler tilknyttet 

kommisjonærenes plikt til å sende inn kvittering for skift- og summert oppgjør til oppdragsgiver 

(TFT) ved ukeslutt. Revisjonen har imidlertid inntrykk av at foretaket på hensiktsmessig måte 

tilegner seg informasjon om skift- og summert oppgjør.  
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10 SAMLET OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 

Undersøkelsene denne forvaltningsrevisjonsrapporten bygger på er i hovedsak utført med 

utgangspunkt i problemstilling 1, som dreier seg om hvorvidt Troms fylkestrafikk FKF har rutiner 

for å ivareta oppfølging av bruttokontrakter mellom Troms fylkeskommune og trafikkoperatører, 

med hensyn til sikring av inntekter fra og kvalitet i ruteproduksjonen.  

 

Revisjonens funn og vurderinger gir grunnlag for å trekke følgende overordnede konklusjon:  

 

Troms fylkestrafikk har i stor grad, men ikke fullt ut, rutiner for å ivareta oppfølging av 

bruttokontrakter mellom Troms fylkeskommune og operatører av kollektivtrafikk, med hensyn 

sikring av inntekter og kvalitet.  

 

Vår overordnede konklusjon bygger hovedsakelig på følgende delkonklusjoner, henholdsvis fra 

kapittel 4, 5, 6, 7, og 8. 

 

 Troms fylkestrafikks kontraktsoppfølging oppfyller - ved avslutningen av revisjonens 

undersøkelse – i all hovedsak generelle beste praksiskrav for kontraktsoppfølging i det 

offentlige 

 

 Troms fylkestrafikk følger i stor grad, men ikke fullt ut, opp bruttokontraktene 

fylkeskommunen har med bussoperatører 

 

 Troms fylkestrafikk følger til dels opp bruttokontraktene fylkeskommunen har med 

skolebileiere 

 

 Troms fylkestrafikk følger opp bruttokontraktene fylkeskommunen har med 

hurtigbåtoperatører 

 

 Troms fylkestrafikk følger i hovedsak opp bruttokontraktene fylkeskommunen har med 

fergeoperatører 

 

 

Vår overordnede konklusjon er også basert på våre funn og vurderinger i kapittel 9, der vi 

konkluderer med at Troms fylkestrafikk i hovedsak har rutiner for å sikre fylkeskommunens 

inntekter i tråd med avtaler med kommisjonærer. 
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11 ANDRE FUNN 

 

I revisjonens undersøkelser i TFT framkom det informasjon som ikke er direkte relevant i forhold 

til undersøkelsens problemstillinger og revisjonskriterier, men som vi likevel mener er viktige å 

formidle i rapporten.  

 

Det ene forholdet går ut på at èn skolebileier har drevet skoleskyss på oppdrag fra Troms 

fylkeskommune uten skriftlig kontrakt, også før Troms fylkestrafikk ble etablert. TFT opplyser at 

både de og skolebileier har agert som om det forelå en signert avtale, dvs. at skolebileier har utført 

de tjenestene som TFT ønsker, og at skolebileier har fått betalt iht. faktura. TFT har gjort rede for 

bakgrunnen for at det ikke er inngått kontrakt, og økonomi- og administrasjonssjef opplyser at 

inngåelse av skriftlig kontrakt mellom TFT og den aktuelle skolebileieren er nært forestående.  

 

Det andre forholdet gjelder at revisjonen har etterspurt samtlige kommisjonæravtaler som var 

aktuelle i tidsrommet for vår undersøkelse. Én av kommisjonæravtalene mangler. TFT opplyser at 

avtalen skal være signert, men de kunne ikke gjenfinne den på tidspunkt for revisjonens 

etterlysning. 
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12 HØRING 

12.1 Høringsuttalelsen fra Troms fylkestrafikk 

Revisjonen sendte sin rapport på høring til Troms fylkestrafikk v/ daglig leder den 4.2.2014, med 

høringsfrist 13.2.2014. Den 13.2.2014 mottok revisjonen svar fra foretaket pr. e-post med vedlegg. 

E-posten og vedlegget er klippet inn nedenfor.  
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12.2 Revisors kommentar 

Revisjonen ser det som positivt at Troms fylkestrafikk avga sin høringsuttalelse innen fristen.  

 

Vi konstaterer at revidert enhet er uenig i beste praksiskravet revisjonen har utledet fra Difi og lagt 

til grunn for vurderinger i kapittel 4.3. Dette punktet har vi ingen ytterligere kommentarer til. 

 

Når det gjelder de delene av foretakets høringssvar som er nummerert 5.1.11 (første avsnitt), 6.1.3, 

6.2.2 og 7.2.6, oppfatter revisor dette som vurderinger av de aktuelle kontraktsbestemmelsenes 

hensiktsmessighet. Som vi viser til i delkapittel 3.2 inngår det ikke i revisjonens mandat å gjøre 

slike vurderinger.  

 

Revisor betrakter de delene av foretakets høringssvar som er nummerert 5.2.4 og 8.2.7 som nye og 

udokumenterte opplysninger fra foretakets side. Vi kan ikke se at foretaket benyttet anledningen 

til å avgi og dokumentere disse opplysningene da foretaket fikk revisors faktagrunnlag oversendt 

for verifisering. Da de nevnte opplysningene så vidt vi kan se har fremkommet først i forbindelse 

med høringsrunden, ser vi det ikke som faglig forsvarlig å legge opplysningene til grunn for 

vurderinger av foretakets kontraktsoppfølging.  
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Når det gjelder de delene av foretakets høringsuttalelse som er nummerert 5.1.11 (andre avsnitt), 

7.1.4
33

, 7.2.4 og 8.2.5, har revisjonen hensyntatt disse i rapporten.  

 

Vi anser de delene av foretakets høringssvar som er nummerert 5.1.1 og 9.1.1 som ikke å gi 

grunnlag for å endre våre vurderinger på disse punktene.   

                                                 
33

 På dette punktet har omarbeidingen fra høringsutkastet vært basert på informasjonsutveksling pr. e-post i 

undersøkelsenes avsluttende fase. 
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KomRev NORD har tidligere gjennomført følgende 

forvaltningsrevisjonsprosjekter i Troms 

fylkeskommune: 
 

Trygg skoleveg i Troms, 2005 

Tilpasset opplæring i Troms fylke, 2005 

Bevertning og representasjon Troms fylkeskommune, 2006 

Økonomistyring, 2006 

Offentlige anskaffelser, 2007 

Bruken av RDA-midler, 2008 

Ungt entreprenørskap Troms, 2008 

Kulturetatens forvaltning av tilskuddsordninger, 2010 

Miljørevisjon – Inneklima i fylkeskommunens bygg, 2010 

Ressursbruk og kvalitet i tannhelsetjenesten, 2012 

Offentlige anskaffelser, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om oss og vår 
forvaltningsrevisjonskompetanse 
 

KomRev NORD IKS er et inter-

kommunalt selskap som er etablert 

for å utføre en helhetlig revisjon av 

kommuner, kommunale foretak, 

interkommunale selskaper, offentlige 

stiftelser, overformynderier, kirkelige 

regnskaper og legater. Våre eiere og 

oppdragsgivere er Troms fylke, 18 

kommuner i Troms og 9 kommuner i 

Nordland.  

 

Hovedkontoret ligger i Harstad, med 

avdelingskontorer i Tromsø, Narvik, 

Sortland, Finnsnes og Storslett.  

 

Vi har 33 medarbeidere som til 

sammen innehar lang erfaring fra og 

god kunnskap om offentlig sektor og 

revisjon.  

 

Selskapet er uavhengig i forhold til 

kommuner, stat, privat næringsliv og 

andre institusjoner i samfunnet. 

 

Vårt forvaltningsrevisjonsteam består 

av ni medarbeidere med høyere 

utdanning innen ulike fag:  

 

 Administrasjons- og 

organisasjonsvitenskap   

 Juss 

 Pedagogikk 

 Samfunnsplanlegging 

 Sosiologi 

 Statsvitenskap 

 Økonomi 
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