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SAK 11/17 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I 
KONTROLLUTVALGET 1.MARS 2017. 

 

Forslag til vedtak: 
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 1.mars 2017 godkjennes. 
 
Vedlegg:  
Protokoll fra møte 1.mars 2017. 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Horten 
 
Dato: 01.03.2017 kl. 18:00 
Sted: Rådhuset, møterom Adalsborgen 
Arkivsak: 15/00045 
  
Tilstede:  Jan Nærsnes, leder 

Ingvar Kjørum, nestleder 
Heidi Ørnlo, medlem 
Anne Lise Olafsen, medlem 
Trond Nauf, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:   
  
Andre: Are Karlsen, ordfører, sak 1/17, 2/17 og 4/17. 

Ragnar Sundklakk, administrasjonssjef, sak 1/17, 2/17 og 4/17. 
Hanne Britt N.Sveberg, leder forvaltningsrevisjon Vestfold 
Kommunerevisjon 
Orrvar Dalby, daglig leder VIKS 
 
 

  
Møteleder: 
 
                  

Jan Nærsnes  

Møtesekretær: Orrvar Dalby 
  

 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 
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Leder ønsket velkommen og møtet ble satt kl.18.00. Det var ingen merknader til 
innkalling eller saksliste.  
 
 
Før behandlingen av de ordinære sakene, orienterte daglig leder og styreleder i 
Horten Parkering AS, Thomas Olafsen Skogsaas, om status for selskapet. Selskapet 
vil bli foreslått nedlagt på ekstraordinær generalforsamling våren 2017. Den styrte 
avviklingen av selskapet har tatt lengre tid enn planlagt fordi det har vært nødvendige 
å avvente endringer i statlig regelverk.  
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Saker til behandling 

1/17 Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 
7.desember 2016. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 01.03.2017 1/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 7.desmber 2016 godkjennes. 
 
Møtebehandling 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 7.desmber 2016 godkjennes. 
 
 
 
 
 
2/17 Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Gjennomgang av 
barneverntjenesten - Horten kommune" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 01.03.2017 2/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget slutter seg til anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten 
«Gjennomgang av barneverntjenesten – Horten kommune»: 
 
Internkontroll. 

-Barneverntjenesten bør sørge for at internkontrollsystemet blir oppdatert og 
samlet på ett sted (Rutineportalen) 
-Barneverntjenesten bør sørge for at internkontrollsystemet gjøres kjent for 
alle ansatte og i større grad tas i bruk i det daglige arbeidet 

 
Kompetanse og ansvar 

-Barneverntjenesten bør utarbeide og oppdatere kompetanseplan og 
utarbeide individuelle opplæringsplaner 

 
Møte- og beslutningsstruktur 
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-Barneverntjenesten bør i større grad tydeliggjøre hvordan beslutninger skal 
dokumenteres og journalføres i den enkelte sak 

 
Saksbehandling 

-Barneverntjenesten bør sikre at inhabilitetsregler blir vurdert og dokumentert i 
saksbehandlingen, i tråd med Rundskriv Q-0900 – Saksbehandling i 
barneverntjenesten 
-Barneverntjenesten bør sikre at tilstrekkelige undersøkelser blir gjennomført 
og dokumentert, i tråd med Rundskriv Q-0900 og barneverntjenestens egen 
rutiner. 
-Barneverntjenesten bør sikre at det sendes tilbakemelding til offentlig melder 
om utfall av undersøkelsen, i tråd med barnevernloven §6-7a. 

 
Kontrollutvalget ber om å bli orientert om oppfølging av forvaltningsrapporten på sitt 
møte 1.november 2017. 
 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte slikt vedtak: 
Kommunestyret slutter seg til anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten 
«Gjennomgang av barneverntjenesten – Horten kommune»: 
Internkontroll. 

-Barneverntjenesten bør sørge for at internkontrollsystemet blir oppdatert og 
samlet på ett sted (Rutineportalen) 
-Barneverntjenesten bør sørge for at internkontrollsystemet gjøres kjent for 
alle ansatte og i større grad tas i bruk i det daglige arbeidet 

 
Kompetanse og ansvar 

-Barneverntjenesten bør utarbeide og oppdatere kompetanseplan og 
utarbeide individuelle opplæringsplaner 

 
Møte- og beslutningsstruktur 

-Barneverntjenesten bør i større grad tydeliggjøre hvordan beslutninger skal 
dokumenteres og journalføres i den enkelte sak 

 
Saksbehandling 

-Barneverntjenesten bør sikre at inhabilitetsregler blir vurdert og dokumentert i 
saksbehandlingen, i tråd med Rundskriv Q-0900 – Saksbehandling i 
barneverntjenesten 
-Barneverntjenesten bør sikre at tilstrekkelige undersøkelser blir gjennomført 
og dokumentert, i tråd med Rundskriv Q-0900 og barneverntjenestens egen 
rutiner. 
-Barneverntjenesten bør sikre at det sendes tilbakemelding til offentlig melder 
om utfall av undersøkelsen, i tråd med barnevernloven §6-7a. 

 
Kommunestyret ber om at kontrollutvalget orienteres om oppfølgingen av rapporten 
på sitt møte 1.november 2017. 
 
 
 
Møtebehandling 
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Forvaltningsrevisor gjennomgikk hovedpunktene i forvaltningsrapporten og svarte på 
spørsmål. Ordfører og administrasjonssjef kommenterte enkelte forhold i rapporten. 
Rapporten ble inngående drøftet av kontrollutvalget, og revisjonen fikk ros for grundig 
arbeid. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
 
Kontrollutvalget slutter seg til anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten 
«Gjennomgang av barneverntjenesten – Horten kommune»: 
 
Internkontroll. 

-Barneverntjenesten bør sørge for at internkontrollsystemet blir oppdatert og 
samlet på ett sted (Rutineportalen) 
-Barneverntjenesten bør sørge for at internkontrollsystemet gjøres kjent for 
alle ansatte og i større grad tas i bruk i det daglige arbeidet 

 
Kompetanse og ansvar 

-Barneverntjenesten bør utarbeide og oppdatere kompetanseplan og 
utarbeide individuelle opplæringsplaner 

 
Møte- og beslutningsstruktur 

-Barneverntjenesten bør i større grad tydeliggjøre hvordan beslutninger skal 
dokumenteres og journalføres i den enkelte sak 

 
Saksbehandling 

-Barneverntjenesten bør sikre at inhabilitetsregler blir vurdert og dokumentert i 
saksbehandlingen, i tråd med Rundskriv Q-0900 – Saksbehandling i 
barneverntjenesten 
-Barneverntjenesten bør sikre at tilstrekkelige undersøkelser blir gjennomført 
og dokumentert, i tråd med Rundskriv Q-0900 og barneverntjenestens egen 
rutiner. 
-Barneverntjenesten bør sikre at det sendes tilbakemelding til offentlig melder 
om utfall av undersøkelsen, i tråd med barnevernloven §6-7a. 

 
Kontrollutvalget ber om å bli orientert om oppfølging av forvaltningsrapporten på sitt 
møte 1.november 2017. 
 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte slikt vedtak: 
Kommunestyret slutter seg til anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten 
«Gjennomgang av barneverntjenesten – Horten kommune»: 
 
Internkontroll. 

-Barneverntjenesten bør sørge for at internkontrollsystemet blir oppdatert og 
samlet på ett sted (Rutineportalen) 
-Barneverntjenesten bør sørge for at internkontrollsystemet gjøres kjent for 
alle ansatte og i større grad tas i bruk i det daglige arbeidet 
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Kompetanse og ansvar 

-Barneverntjenesten bør utarbeide og oppdatere kompetanseplan og 
utarbeide individuelle opplæringsplaner 

 
Møte- og beslutningsstruktur 

-Barneverntjenesten bør i større grad tydeliggjøre hvordan beslutninger skal 
dokumenteres og journalføres i den enkelte sak 

 
Saksbehandling 

-Barneverntjenesten bør sikre at inhabilitetsregler blir vurdert og dokumentert i 
saksbehandlingen, i tråd med Rundskriv Q-0900 – Saksbehandling i 
barneverntjenesten 
-Barneverntjenesten bør sikre at tilstrekkelige undersøkelser blir gjennomført 
og dokumentert, i tråd med Rundskriv Q-0900 og barneverntjenestens egen 
rutiner. 
-Barneverntjenesten bør sikre at det sendes tilbakemelding til offentlig melder 
om utfall av undersøkelsen, i tråd med barnevernloven §6-7a. 

 
Kommunestyret ber om at kontrollutvalget orienteres om oppfølgingen av rapporten 
på sitt møte 1.november 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
3/17 Forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet 
"Vedlikehold av kommunale bygg". 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 01.03.2017 3/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget vedtar forslag til prosjektplan og milepælsplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Vedlikehold av kommunale bygg – Horten 
kommune» med følgende hovedproblemstillinger: 
 

1.Har Horten kommune overordnede politisk bestemte mål og et 
rasjonelt system for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen? 
2.Har Horten kommune sikret et verdibevarende vedlikehold av 
bygningene sine? 
 

Rammen for tidsbruk settes til ca. 400 timer og ferdig rapport med 
administrasjonssjefens uttalelse leveres sekretariat innen 3.juli 2017.  
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Utgiften belastes vedtatt budsjett for 2017. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor gjennomgikk prosjektplanen og svarte på spørsmål. Leder foreslo at 
revisjonen bes vurdere om anslått timeforbruk på 400 timer kunne reduseres. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget vedtar forslag til prosjektplan og milepælsplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Vedlikehold av kommunale bygg – Horten 
kommune» med følgende hovedproblemstillinger: 
 

1.Har Horten kommune overordnede politisk bestemte mål og et rasjonelt 
system for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen? 
2.Har Horten kommune sikret et verdibevarende vedlikehold av bygningene 
sine? 

 
Revisjonen bes vurdere om anslått timeforbruk på ca.400 timer kan reduseres for 
dette forvaltningsprosjektet. Ferdig rapport med administrasjonssjefens uttalelse 
leveres sekretariat innen 3.juli 2017. 
 
 
 
 
 
4/17 Regnskapsrevisjon 2016 - rapport om den løpende revisjonen. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 01.03.2017 4/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport om oppsummering av den løpende 
regnskapsrevisjon 2016 til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor gjennomgikk hovedpunktene i rapporten og svarte på spørsmål. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport om oppsummering av den løpende 
regnskapsrevisjon 2016 til orientering. 
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5/17 Rapport virksomhetskontroll - drift/bruk av idrettsanlegg 2016. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 01.03.2017 5/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar rapport fra revisor om virksomhetskontroll med drift/bruk av 
idrettsanlegg til orientering og forutsetter at administrasjonen følger opp revisors 
anbefalinger. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor gjennomgikk hovedpunktene i rapporten og svarte på spørsmål. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar rapport fra revisor om virksomhetskontroll med drift/bruk av 
idrettsanlegg til orientering og forutsetter at administrasjonen følger opp revisors 
anbefalinger. 
 
 
 
 
 
6/17 Varslingsrutiner i Horten kommune. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 01.03.2017 6/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar administrasjonssjefens redegjørelse til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble foreslått utsatt til neste møte. 
 
Votering 
Enstemmig. 
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Vedtak  
Saken utsettes til neste møte. 
 
 
 
 
 
7/17 Årsrapport 2016 for kontrollutvalget i Horten. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 01.03.2017 7/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Forslag til årsrapport 2016 for kontrollutvalget i Horten godkjennes. Årsrapporten 
oversendes kommunestyret. 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble drøftet. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
 
Forslag til årsrapport 2016 for kontrollutvalget i Horten godkjennes. Årsrapporten 
oversendes kommunestyret.  
 
 
 
8/17 Referater. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 01.03.2017 8/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Følgende referatsaker ble framlagt: 

• Protokoll fra styremøte i VIKS 30.januar 2017. 
• Fylkesmannens tilsynskalender 2017. 
• Skatteregnskapet 2016 – Årsrapport 2016 fra skatteoppkreveren i Horten. 
• Månedsrapport pr.januar 2017. 
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Leder kommenterte referatsakene. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering. 
Kontrollutvalget vil gi ros til skatteseksjonen for godt arbeid med skatteoppkreving. 
 
 
 
 
9/17 Eventuelt. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 01.03.2017 9/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
1.Leder etterlyste rapportering vedr. avvik på overordnet nivå av kostnader og 
framdrift vedr. Granly skole. 
2.Anne Lise Olafsen etterlyste muligheten for å jobbe direkte i de tilsendte 
saksdokumentene, f.eks. ved å åpne dokumentene i Fluix. Sekretariatet undersøker 
saken.   
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
1.Kontrollutvalget etterlyser rapportering på overordnet nivå av kostnader og framdrift 
vedrørende Granly skole. 
2.Sekretariatet undersøker spørsmålet fra Anne Lise Olafsen. 
 
 
 
 
10/17 Foreløpig innberetning fra revisor i mislighetssak. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 01.03.2017 10/17 
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Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar kommunerevisjonens foreløpige innberetning av 1.3.2017 om 
mislighetssak på kommunalområdet Oppvekst til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor delte ut en foreløpig innberetning om mislighetssak på kommunalområde 
Oppvekst. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar kommunerevisjonens foreløpige innberetning av 1.3.2017 om 
mislighetssak på kommunalområdet Oppvekst til orientering. 
 
 
 
 
 
Møtet slutt kl. 19.45. 
 
For leder i kontrollutvalget i Horten, Jan Nærsnes 
 
Orrvar Dalby 
Daglig leder/sekretær 
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Arkivsak-dok. 17/00103-1 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Horten 10.05.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 12/17 
HORTEN KOMMUNE - ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2016. 

 

Forslag til uttalelse: 
Kontrollutvalget har i møte 10.mai 2017 behandlet Horten kommunes regnskap og 
årsmelding 2016. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskap 2016, 
administrasjonssjefens årsmelding 2016 og revisjonsberetningen datert 10.april 
2017. I tillegg har revisor supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon. 
 
Innledning. 
Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er avlagt innen de firster som er 
fastsatt i lovverket. 
 
Revisor har avgitt en normalberetning, uten forbehold eller presiseringer. 
 
Årsrapporten er bekreftet å være konsistent med årsregnskapet og inneholder de 
opplysninger som kreves i lov og forskrift. 
 
Driftsregnskapet. 
Årsregnskapet viser kr. 1 284 452 943 til fordeling drift og et regnskapsmessig 
mindreforbruk på kr. 14 219 356. 
 
Netto driftsresultat. 
Årsregnskapet for Horten kommune for 2016 viser et netto driftsresultat på kr 53,9 
millioner, noe som er en økning på ca. kr.16 millioner fra 2015. Netto driftsresultat i 
prosent av brutto driftsinntekter er en viktig indikator på kommunens økonomi. 
Teknisk beregningsutvalg har anbefalt at netto driftsresultat over tid bør utgjøre minst 
1,75%. Netto driftsresultat i 2016 i forhold til brutto driftsinntekter utgjør 2,8% mot 
2,1% i 2015. Kontrollutvalget er fornøyd med at kommunen gjennom stram styring 
oppnår et regnskapsresultat som er bedre enn den anbefalte normen. 
 
Premieavvik. 
Premieavviket (differansen mellom innbetalt pensjonspremie og beregnet 
pensjonskostnad) utgjør en stor usikkerhet for kommunens økonomi, og kan variere 
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mye fra år til år. I henhold til årsrapporten utgjorde netto premieavvik i 2016 kr.4,1 
millioner. Akkumulert premieavvik inkl. arb.avgift utgjør kr. 123,7 millioner. 
Avvik på kommunalområdene. 
Det er kun mindre avvik mellom vedtatt budsjett og regnskapene for 
kommunalområdene. Dette vitner om stram og god budsjettstyring 
 
Investeringsregnskapet. 
Investeringsregnskapet viser at det er investert i anleggsmidler for kr. 350 millioner i 
2016, mot kr. 219 millioner i 2015. Investeringene er kr. 90 millioner lavere enn 
regulert budsjett, noe som hovedsakelig skyldes tidsforskyvning på noen av de store 
prosjektene. 
 
Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse.  
 
Balansen. 
Gjeldsforhold. 
Kommunens langsiktige gjeld utgjør til sammen kr.1 732 millioner og økte med  
kr.115 millioner i 2016. I dette beløpet er det også inkludert lån til VAR-sektoren, lån 
til Horten havnevesen og formidlingslån.  
 
Likviditet. 
Likviditeten er noe redusert i 2016. Kontrollutvalget har notert seg at den vurderes 
som anstrengt, og tilrår at den styrkes. 
 
Fond 
Disposisjonsfondet er økt med kr.18,2 millioner i 2016 og utgjør ved årets utgang kr. 
120 millioner. Det er bra, men kontrollutvalget vil tilrå en fortsatt styrking av dette 
fondet.  
 
Internkontrollen. 
Revisjonen har ikke rapportert om svakheter i internkontrollen i løpet av året. 
 
Kontrollutvalget har ikke ytterligere merknader til Horten kommunes regnskap for 
2016. 
 
Vedlegg:  
Årsregnskap 2016  
Årsmelding 2016 
Noter til årsregnskap 2016. 
Revisjonsberetning datert 10.april 2017.  

 
Saksframstilling: 
 
 
I tråd med kommuneloven § 48 skal kommunen hvert år avlegge årsregnskap og 
årsberetning innen gitte frister. Årsregnskapet skal inneholde driftsregnskap, 
investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noter. 
Årsberetningen skal gi opplysninger som er viktige for å bedømme fylkeskommunens 
stilling og resultat. 
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Følgende frister gjelder for regnskapsavleggelse, årsrapport og revisjonsberetning: 
• Årsregnskapet skal være avlagt innen 15.februar 
• Årsrapport skal utarbeides innen 31. mars. 
• Revisors beretning skal avgis innen 15. april. 
 
I henhold til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 6 skal 
kontrollutvalget påse at og fylkeskommunens årsregnskap blir revidert på en 
betryggende måte. Kontrollutvalgsforskriften §7 angir følgende: 
 
 
«Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget 
avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. 
Uttalelsen avgis til kommunestyret eller fylkestinget.  
Kopi av uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet eller 
fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette 
organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret/fylkestinget.» 
 



12/17 Horten kommune - årsregnskap og årsmelding 2016. - 17/00103-1 Horten kommune - årsregnskap og årsmelding 2016. : Revisjonsberetning 2016 Horten kommune

\Vestfold
Kommunerevisjon

Til kommunestyret i Horten kommune Kopi:

Kontrollutvalget

Formannskapet

Administrasjonssjefen

UAVHENGIG REVISORS  BERETNING

Uttalelse  om  revisjonen  av  årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Horten kommunes årsregnskap som viser kr 1284 452 943 til fordeling drift og et

regnskapsmessig mindreforbruk på kr 14 219 356. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember

2016, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per

denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det

alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Horten kommune per 31.

desember 2016, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med

lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,

herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til

disse standardene er beskrevet i Revisors  oppgaver  og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er

uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske

forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis

tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon
Administrasjonssjefen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i

kommunens årsmelding ut over det lovbestemte kravet i kommuneloven  §  48 nr. 5, men inkluderer

ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den

øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det

formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og

årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende

inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen

inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så

henseende.

Adresse: Gannestadveien 2, 3184 Borre p0st@vestfoldkommunerevisjon.no
Org.nr:  987 582 847 MVA www.vestfoldk0mmunerevisjon.no
Telefon: 33 07 13 00
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Vestfold kommunerevisj on 2  av 2

Administrasjonssjefens  ansvar for  årsregnskapet

Administrasjonssjefen er ansvarlig for å  utarbeide  årsregnskapet i  samsvar  med lov og

forskrifter, herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og

god kommunal regnskapsskikk i Norge. Administrasjonssjefen er også ansvarlig for slik intern

kontroll han finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder

vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet for 2016 som helhet

ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å

avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av

sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal

revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer.

Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert

som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske

beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til: www.nkrf.no/revisjonsberetninger

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om budsjett

Basert på vår revisjon av årsregnskapet for Horten kommune som beskrevet ovenfor, mener vi at de

disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med

budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet for Horten kommune som beskrevet ovenfor, mener vi at

opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar

med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet for Horten kommune som beskrevet ovenfor, og

kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for

attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet

revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å

sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens

regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Borre, 10. april 2017

Vestfold kommunerevisjon

'  ‘  ”EldaOlm. \ '  r\
Linn Therese Bekken

Statsautorisert revisor

Adresse:  Gannestadveien  2, 3184  Borre post@vestf0ldkommunerevisjon.no
Org.nr:  987 582 847 MVA www.vestfoldkommunerevisjon.no
Telefon:  33 07 13 00
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SAK 13/17 
HORTEN MEDISINSKE SENTER KF - SÆRREGNSKAP 2016. 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget har i møte 10.mai 2017 behandlet særregnskapet for Horten 
Medisinske Senter KF for 2016. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte særregnskapet og årsberetningen 
for 2016, samt revisjonsberetningen fra Vestfold Kommunerevisjon datert 10.april 
2017.  
 
Regnskapet for 2016 viser et netto driftsresultat på kr.537.402 og et tilsvarende 
regnskapsmessig mindreforbruk.  
 
Investeringsregnskapet viser totale investeringer på kr.182,9 millioner i 2016 og er 
gjort opp med et udekket finansieringsbehov på kr.10,3 millioner. Dette gjelder 
foretakets andel av kostnadene for ny varmesentral ved Braarudåsen. 
  
Kontrollutvalget har ikke ytterligere kommentarer til årsregnskap 2016 for Horten 
Medisinske Senter KF. 
 
 
Vedlegg:  
Særregnskap 2016 
Årsberetning 2016 
Revisjonsberetning datert 10.april 2017. 
Utskrift fra styrebehandling 3.april 2017. 

 
Saksframstilling: 
 
2013 var første driftsår for Horten Medisinske Senter KF, og formelt overtok foretaket 
fullt ansvar for drift og utvikling av eiendommen pr.1.1.2014. 2016 har vært preget av 
ombygging av de tidligere lokalene og prosjektering/utbygging av nytt leilighetsbygg. 
 
Særregnskapet for Horten Medisinske Senter KF for 2016 viser et netto driftsresultat 
på kr. 537.402 og et mindreforbruk på samme beløp.  
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Foretakets investeringer utgjorde i 2016 kr.182,9 millioner. Regnskapet er gjort opp 
med et udekket finansieringsbehov på kr.10,3 millioner som tilsvarer foretakets andel 
av kostnadene for ny varmesentral ved Braarudåsen. 
 
Styret for Horten Medisinske Senter KF godkjente årsregnskap og årsberetning 2016 
i sitt møte 3.april 2017. 
 
Vestfold Kommunerevisjon har avgitt sin revisjonsberetning 10.april 2017. 
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45  HORTEN MEDISINSKE SENTER  KF-2016

Regnskapsskjema  — Investering

Investeringer:

Investeringer i anleggsmidler

Utlån og forskutteringer
Kjøp av aksjer og andeler

Avdrag på lån

AVsetninger

Årets finansieringsbehov

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler

Inntekter fra salg av anleggsmidler

Tilskudd til investeringer

Kompensasjon for merverdiavgift

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner

Andre inntekter

Jm ekstern finansiering:

Overført fra driftsdelen

Bruk av avsetninger

Sum finansiering:

Udekket/udisponert

Note Regnskap

7

7

182 927 480

182 927 480

140 800 000

12 617

31 776 046

172 588 663

172 588 663

-10338 816

Reg.  budsjett

182 700 000

182 700 000

153 468 000

29 232 000

182 700 000

182 700 000

ØKONOMl  OVERSIKT

0ppr.budsjett

163 100 000

163 100 000

138 500 000

24 600 000

163 100 000

163 100 000

Regnskap i fjor

48 968 360

2  018 661

50 987 020

42 500 000

8  487 020

50 987 020

50 987 020
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45  HORTEN MEDISINSKE SENTER  KF -2016

Regnskapsskjema -Drift Note

Driftsinntekter:

Brukerbetaling

Andre  salgs— og leieinntekter

Overføringer med krav til motytelse

Overføringer uten krav til motytelse

Sum driftsinntekter

Driftsutgifter:

Lønnsutgifter 4

Sosiale utgifter

Kjøp av varer og tj som inngår i foretakets tj.pro

Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj.prod

Overføringer

Avskrivninger.

Fordelte utgifter

Sum utgifter

I. ,to driftsresultat:

Finansposter:

Renteinntekter og utbytte

Mottatte avdrag på lån

Sum eksterne finansinntekter

Renteutgifter og låneomkostninger

Avdrag på lån
Utlån

Sum eksterne finansutgifter

Resultat eksterne flnanstransaksjoner:

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat:

Interne finansieringstransaksjoner:

Bruk av  tidligere  års regnskapsmessig mindreforbru
P  "  av disposisjonsfond

Bruk av bundne fond

Sum bruk av avsetninger

Overført til investeringsregnskapet

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessi

Avsatt til disposisjonsfond

Avsatt til bundne fond

Sum avsetninger

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 6

Regnskap

734 013
247 443
989 000

1 970 456

171 150

767 556
86 305

115 308

1 140 319

830 137

226 806

226 806

519 541

519 541

-292 735

537 402

537 402

Reg. budsjett Oppr.budsjett

600 000 1 195 000

350 000 340 000

989 000 2  095 445

1 939 000 3 630 445

165 000 165 445

23 000 -

1 539 000 1 115 000

1 727 000 1 280 445

212 000 2 350 000

1 410 000

- 1 410 000

* 2 600 000

212 000 510 000

212 000 3 110 000

-212 000 -1 700 000

- 650 000

650 000

650 000

ØKONOMI OVERSIKT

Regnskap i fjor

1 196 352

254 723

1 451 075

80 000

953 512

79 136

467 964

1 580 612

—129 537

349 315

349 315

476 076

476 076

-126 761

-256 298

-256 298
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Regnskapsskjema  -  BALANSE

EIENDELER:

Anleggsmidler

45 HORTEN MEDISINSKE SENTER KF -  2016

Faste eiendommer og anlegg

Utstyr, maskiner og transportmidler

Sum anleggsmidler:

Omløpsmidler

Kortsiktige fordringer 8

Kasse, bankinnskudd

Sum omløpsmidler:

SUM ElENDELER:

EGENKAPITAL  OG  GJELD:

Egenkapital

Disposisjonsfond

Bundne driftsfond

Ubundne investeringsfond

Bundne investeringsfond

Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift  2016) 6

Regnskapsmessig merforbruk (Drift tidligere år)

Udisponert i inv.regnskapet

Udekket i inv.regnskapet

Kapitalkonto 10

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest

Sum egenkapital:

Gjeld

Langsiktig gjeld

Ihendehaverobligasjonslån

Andre lån

Avsetning for forpliktelser

Sum langsiktig gjeld:

Kortsiktig gjeld

Kassekredittlånt

Annen kortsiktig gjeld 8

Derivater

Premieawik

Sum kortsiktig gjeld:

SUM EGENKAPITAL OG GJELD:

Memoriakonti

Ubrukte lånemidler

Andre memoriakonti

Motkonto for memoriakontiene

[j,-ri"- /*/ .” 4'/ f'"'-':./ 1/7/ Axum [$1.11q

Note Regnskap 2016

236 569 762

375 553

236 945 315

13 157 481

7  264 335

20 421 817

257 367 131

537 402

-391229

—12 388 222

54 640 932

42 398 883

182 304 383

182 304 383

32 663 866

32 663 866

257 367 131

1  458 000

-1 458 000

I‘

ØKONOMI OVERSIKT

Regnskap 2015

54 030 452

54 030 452

6 883 519

6 106 099

12 989 618

67 020 070

—391 229

-2 049 406

12 006 528

9  565 894

44 323 924

44 323 924

13 130 252

13 130 252

67  020 070

2  300 000

469 000

-2 769 000
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NOTER  TIL  ÅRSREGNSKAPET 2016
Horten Medisinske  Senter  KF

1.  REGNSKAPSPRINSIPPER

Regnskapet er utarbeidet  i  henhold til bestemmelsene  i  kommuneloven, forskrifter og god kommunal
regnskapsskikk.

Regnskapsprinsipper
All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller
investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler, bare i balanseregnskapet, gjøres ikke. Alle
utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne
finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i
årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført
i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoria post.  I  den grad enkelte
utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for
regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet.

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler
l balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er
omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare— og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som
inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler
med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. i slike
tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til
betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. Kommunen følger KRS
(F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for
skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde
anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av
anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på
anleggsmiddelet i balansen.

Klassifisering av gjeld
Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens  §  50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån
jfr kl § 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års
Jvdrag på lån inngår i langsiktig gjeld.

Vurderingsregler
Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle
omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi.

Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like
store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet  /
tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med § 8  i  forskrift om årsregnskap og årsberetning.

Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i
balansen. Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør
gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer,
provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter.
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Mva-kompensasjon
Horten Medisinske senter KF krever mva-kompensasjon for kostnader til lokaler som er omfattet av lov om mva—
kompensasjon. Kravet medtas som en del av Horten kommunes krav.

2.  ANSKAFFELSE  OG  ANVENDELSE  AV  MIDLER

Anskaffelse og anvendelse av midler

Anskaffelse av midler

Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)

Inntekter investeringsdel (kontoklasse O)

Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner

Sum anskaffelse av midler

Anvendelse av midler

tifter driftsdel (kontoklasse 1)

Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)

Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner

Sum anvendelse av midler

Anskaffelse  -  anvendelse av midler

Endring i ubrukte Iånemidler

Endring i arbeidskapital

3.  ARBEIDSKAPITAL

Jversikt endring arbeidskapital

OMLØPSMIDLER

Endring betalingsmidler

Endring kortsiktige fordringer

ENDRING OMLØPSMIDLER (A)

KORTSIKTIG  GJELD

Endring kortsiktig gjeld (B)

ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B)

Regnskap

1.970.456

31.788.663

141.026.806

174.785.925

1.140.319

180.615.032

2.831.989

184.587.340

-9.801.415

-2.300.000

-12.101.415

2

Reg. budsjett

1.939.000

29.232.000

153.468.000

184.639.000

1.727.000

182.700.000

212.000

184.639.000

0

0ppr.budsjett

3.630.445

24.600.000

139.910.000

168.140.445

1.280.445.00
163.100.000,00

3.110.ooo,oo
157.490.445.00

650.000,00

0,00

650.000

Regnskap 2016

1.158.237

6.273.962

7.432.199

—19.533.614

-12.101.415

Regnskap i fjor

1.451.075

8.487.020

42.849.315

52.787.410

1.580.612

48.550.823

893.613

51.025.048

1.762.363

2.300.000

4.062.363

Regnskap 2015

5.469.820

6.406.478

11.876.299

7.813.936

4.062.363
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4.  HONORAR  OG  GODTGJØRELSE  TIL  STYRET  OG  DAGLIG LEDER

 

Styrehonorar _ ,  A  150 000

Styreleders faktura netto  * 192 000

Daglig leder  faktura  netto 384 000

5.  REVISJON SHONORAR

Honorar  til Vestfold kommunerevisjon i 2016er kr. 37 500 inkl  mva.

6.  DRIFTSREGNSKAPET

Driftsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 537 402.

Det er overført kr 989 000 fra Horten kommunes disposisjonsfond. Saldo på overføringer som skal tilbakeføres

Horten kommune utgjør kr. 1 458 000.

7.  INVESTERINGSREGNSKAPET

Investeringsregnskapet er avsluttet med udekket beløp på kr. 10338 816.

Det ble tatt opp kr 138,5 mill  i  lån i 2016, som er lavere enn budsjett. Horten medisinske senters andel av
varmesentral ved Braarudåsen på kr 11 mil ble fakturert ved årsskifte fra Horten kommune.

Det er benyttet låns midler kr. 140,8mill. til investeringer i 2016.Av dette er kr. 31 776 046,- finansiert ved
tilbakeført merverdiavgifts kompensasjon.

 

Inventar Bygg Sum

Anskaffelseskost pr. 01.01.16 — 54 030 452 54 030 452

Tiläi året , , 315 553 182 BEG 182 ELM 863

Mm. 31.12.16 375 553 236/569762 23§ 945 315

8.  MELLOMV/ERENDE  MED  KOMMUNEN

Konto Beløp
Fordring Horten Kommune 2136500 4 718 841

Leverandørgjeld Horten Kommune 2325000 11 086 504

Gjeld til Horten kommune 2326800 171 150

Dette gjelder:

. Tilbakeføring av mvakompensasjon på kr.  3  592 706, overføring fra HK kr. 989 000,— (K-sak 214/16), samt
refusjon varme kr 137 135.

. Faktura vedrørende varmesentral Braarudåsen.

. Styrehonorar inkludert arbeidsgiveravgift utbetalt og innrapportert fra Horten kommune.

3
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9.  LANGSIKTIG GJELD

Total , Opptak Avdragg Resten gjeld

KLP Kommunekreditt  as  ,  , 32 300 000 995 617 31 304 383  ,

KBN Kommunal  banken 151 000 QCQ , , 151 000 000

Sum 183 300 000 995 617 182§04 383

10.  KAPITALKONTO

, .  IB 2016 12 006 528

Bruk av lån 140 800 000 , Aktivering av  eiendeler 182 914 862 J

, Avdrag ek§terne lån 519 541

UB 2016 54 640 932

SUM 195 440 932 SUM 195 440 932

4
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Horten Medisinske Senter KF

STYRETS  BERETNING FOR  2016

Virksomheten

Foretakets forretningskontor er i Horten kommune. Foretaket skal ivareta den

løpende drift av Senteret (gamle Horten Sykehus). Videre skal foretaket utvikle

eiendommen og forestå utleie.

Eierforhold

Foretaket eies 100  %  av Horten kommune.

Drift

Det er utarbeidet tegninger for et nytt bygg som består av 18 leiligheter og

prosjektert 32 leiligheter i de tre øverste etasjene i eksisterende bygg. Alle

leilighetene er prosjektert som "omsorgsleiligheter". Det er gitt Husbanktilsagn

(tilskudd) til de to prosjektene med henholdsvis kr. 23.369.000,— og kr.

41.544.000,—.

Det er gjennomført en konkurranse som ble vunnet av Norconsult AS når det

gjelder prosjektering og byggeledelse. De leverte forprosjekt 15.12.2014. Med

dette som utgangspunkt ble prosjektering umiddelbart igangsatt.

Saneringsarbeider ble igangsatt våren 2015 slik at generalentreprisen tok

utgangspunkt i et mest mulig "rent" bygg.

Sommeren 2015 var prosjektet ute på anbudskonkurranse. Denne ble vunnet

av LKC AS. Kontrakt med generalentreprenør ble skrevet og anleggsarbeider

påbegynt senhøstes 2015.

For å klargjøre 1. etasje for ombygging ble garderober, boder og morsrom for

legevakt og Ø-hjelp bygget nytt i det gamle tilfluktsrommet. Her ble

avtalepartner med Horten kommune 'lTSS benyttet.

Det ble nødvendig å leie kontorer på "Freia" for Sykehuset i Vestfold (SIV) som

holdt til i 5. etasje. for å kunne gjennomføre prosjektet.

På slutten av året ble det nødvendig å etablere brakke-kontorer for LAR på

parkeringsplassen.

I2016 har Ø—hjelp måttet etablere seg i Braarudåsen og det ble etablert med

brakketilværelse for Legevakten på øvre parkeringsplass.

SIV flyttet inn i nyopppussede lokaler i 1. etasje 1. nov 2016.

Legevakt og intermediær avdeling (Ø-hjelp) flyttet inn i sine lokaler i 2. etasje 1.

febr. 2017.
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Horten Medisinske Senter KF

l avslutningsfasen får foretaket god støtte fra Horten kommune ved teknisk

etat når det gjelder vurdering og godkjenning av utførte arbeider og løsninger.

Dette er til stor nytte for foretaket.

Fremtidig utleie

1. etasje skal leies av Sykehuset i Vestfold for å huse LAR og NVDP.

10 års leieavtale er inngått. En mindre avdeling i sør er ikke utleid.

2. etasje utleid til Legevakt og Øyeblikkelig hjelp. Den gamle røntgenavdelingen

er prosjektert for leietager Vestfoldkirurgene AS.

3. etasje utleid til Hjemmetjenesten og tannlegesenteret (Egil Hermandrud

Andersen). Her er det to ledige kontorer som ikke er disponert.

4. etasje Her planlegges den gamle operasjonsavdelingen for

Vestfoldkirurgene. Resten av etasjen bygges om til boliger.

5.etasje bygges på og om til boliger.

Fotterapeut leier i dag lokale i den delen som ble disponert av legevakten i en

kortere periode (tidligere kontorer for ambulansepersonell)

Økonomi

Driftsinntektene utgjorde kr. 1.970.456,- mot revidert budsjett kr. 1.939.000,-

og opprinnelig budsjett på kr. 3.630.445,-

Driftsutgiften utgjorde kr. 1.140.319,- mot revidert budsjett kt. 1.727.000,- og

opprinnelig budsjett kr. 1.280.445,-

Etter finanskostnader ble det et regnskapsmessig overskudd på kr. 537.402,-.

Årets investeringer utgjorde kr. 182.927.480,- mot revidert budsjett på kr.

182.700.000,- og opprinnelig budsjett på kr. 163.100.000,-.

investeringene var i hovedsak dekket gjennom låneopptak og kompensasjon

for merverdiavgift. Det var et udekket finansieringsbehov på kr. 10.338816,-

som skyldes en faktura pr. 31.12.2016 fra Horten kommune på selskapets andel

i ny varmesentral ved Braarudåsen.

Regnskapet er gjort opp med forutsetning om videre drift, hvilket styret mener

det ligger vel til rette for.
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Horten Medisinske Senter KF

Arbeidsmilj¢/ytre miljø

Foretaket har ingen ansatte. Fra 1.januar 2015 er Arne Øvrid innleid  i  halv

stilling for å ivareta den daglige ledelse av selskapet. På grunn av den store

aktiviteten besluttet styret at styreleder følger opp enkelte oppgaver i den

dagelige drift. Dette er avtalt til en 1/4 stilling.

Foretaket forurenser ikke det ytre miljø.

Internkontroll og etisk standard

Foretaket følger de rutiner for internkontroll og etiske retningslinjer som

gjelder for Horten kommunes øvrige virksomheter.

Likestilling

Foretakets styre har bestått av 2 menn og en kvinne og dessuten samme

forhold vedrørende varamedlemmer.

Fremtiden

Planlagte ferdigstillelsesdatoer er 19.04.2017 for hovedbygget og 1.juni for

nybygget. Generalentreprenør har varslet krav om 14 dagers fristforlengelse.

Dette er avvist fra vår side.

Det forventes at leilighetene kan innflyttes i løpet av 1. halvår 2017.

Det samme gjelder Vestfoldkirurgene.

Horten 13.03.2017

 

...........................

Nils Henning Hontvedt Heidi Engeset Arne/Øvrid

Nestleder Styremedlem Daglig leder
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\Vestfold
Kommunerevisjon

Til kommunestyret  i  Horten kommune Kopi:

Kontrollutvalget

Formannskapet

Administrasjonssjefen

Styret

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av særregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert særregnskapet for Horten medisinske senter KF som viser et netto driftsresultat på kr

537 402 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 537 402. Særregnskapet består av balanse per 31.
desember 2016, driftsregnskap og investeringsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen
og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende særregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det
alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Horten medisinske senter KF per
31. desember 2016, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar
med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA—ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til
disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av særregnskapet. Vi er
uavhengige av foretaket slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre øvrige etiske plikter i
samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og
hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i foretakets
årsberetning ut over det lovbestemte kravet i kommuneloven § 48 nr. 5, men inkluderer ikke
særregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
særregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.

Adresse: Gannestadveien 2, 3184  Borre post@vestfoldkommunerevisjonmo
Org.nr:  987 582 847 MVA www.vestfoldkommunerevisjan.no
Telefon: 33 07 13 00
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Vestfold kommunerevisj on 2  av  2

Styret  og daglig leders  ansvar for særregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å  utarbeide  årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner nødvendig for å
kunne utarbeide et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av
misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av særregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at særregnskapet for 2016 som helhet
ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å
avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer.
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert
som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske
beslutninger som brukerne foretar basert på særregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til: www.nkrf.no/revisjonsberetninger

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om budsjett

Basert på vår revisjon av særregnskapet Horten medisinske senter KF som beskrevet ovenfor, mener
vi at de disposisjoner som ligger til grunn for særregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med
budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i særregnskapet stemmer med regulert særbudsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av særregnskapet Horten medisinske senter KF som beskrevet ovenfor, mener

vi at opplysningene i årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i
samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av særregnskapet Horten medisinske senter KF som beskrevet ovenfor, og

kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for
attestasjonsoppdrag (ISAE)3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet
revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge
for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i
samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Borre, 11. mars 2017

Vestfold kommunerevisjon

A../.iwzm
Linn Therese Bekken

Statsautorisert revisor

Adresse: Gannestadveien 2, 3184 Borre post@vestfoldkommunerevisjon.no
Org.nr: 987 582 847 MVA www.vestfoldkommunerevisjon.no
Telefon: 33 07 13 00
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  Side 1 

 

Horten medisinske senter KF (HMS) 

Referat fra styremøte nr. 4/2017 
 

Dato: 
03.04.2016 

Tid:  
Kl. 1800 – 1900 

Til stede:      Ikke innkalt: 
Roar Jalland, styreleder    Arild Lohne, varamedlem  
Nils Henning Hontvedt, styremedlem   Heidi Sæther Hauge, varamedlem 
Heidi Engeset, styremedlem    Therese Gjessvåg, varamedlem 
 

Arne Øvrid, daglig leder 
 

Styremedlemmene hadde ingen merknader til innkalling eller saker til behandling/drøfting under posten 
for Eventuelt. 
 

Sak 01/04/17 Godkjenning av protokoll fra styremøte 13.03.2017 
Protokoll fra styremøtet nr. 4/2017 avholdt 13.03.2017 ble undertegnet/signert uten merknader. 
 

Sak 02/04/17 Økonomi 
Styreleder viste til redegjørelsen i det forrige styremøtet om enkelte alvorlige mangler/avvik i utførelsen av 
byggearbeidene som nå er inne i sin sluttfase. Hvem som har ansvaret for at manglene/avvikene har 
oppstått er fortsatt ikke avklart. Kostnadene ved utbedring/lukking av manglene/avvikene vil kunne bli 
betydelige og for å sikre at utbedring vil skje uten kostnader for foretaket, har byggherren funnet det 
nødvendig å holde tilbake inntil videre en andel av de månedlige utbetalingene til Norconsult som 
prosjekteringsansvarlig og til LKC i tillegg til garantisummen på 10 % og den 5 % kontraktfestede andelen 
av kontraktsummen som skal stå inne i byggeperioden og som allerede er holdt tilbake. Norconsult har 
akseptert dette men det har ikke LKC som før helgen via sin advokat da varslet stans i byggearbeidene. 
Varselbrevet ble besvart av vår advokat. Byggestans ble imidlertid ikke iverksatt slik som varslet. 
Styreleder har siden varslet ble mottatt drøftet og rådført seg med vår advokat, kommunalsjef Geir 
Kjellsen og daglig leder ift. hva som bør være foretakets strategi og oppfølging av situasjonen som nå har 
oppstått. Styret ble orientert om konklusjonen/resultatet av disse samtalene.  
 

Sak 03/04/17 Drift 

Styreleder og daglig leder orienterte om:  

 status i de pågående byggearbeidene og premisser for å innrømme LKC en eventuell forlenget 
leveringsfrist  

 at det er iverksatt en prøveordning med at lokale idrettsklubber gjennom en dugnadsordning ivaretar 
brannvakttjenesten på Ø-hjelp. 

Etterskrift:  
Store utfordringer knyttet til kapasitet, organisering og opplæring gjorde det dessverre nødvendig å 
avvikle dugnadsordningen og i stedet reengasjere Nokas til denne vakttjenesten.  
 
Sak 04/04/17 Årsberetning og Regnskap 2016 med inndekning 
Årsberetningen og regnskapet for 2016 ble i siste styremøte vedtatt oversendt kommunens 
administrasjonssjef for uttalelse. I møte med kommunens økonomisjef og regnskapssjef 31.03.2017 ble 
årsberetningen gjennomgått. Utover noen skrivefeil var det ingen merknader. 
   Vedtak: 
   Årsberetningen og regnskapet for 2016 godkjennes og oversendes Vestfold kommunerevisjon. 

 Mindreforbruket i driftsregnskapet for 2016 innebærer at lånebeløpet fra kommunens 
disposisjonsfond blir mindre enn budsjettert. Lånet er planlagt tilbakebetalt i 2018. 

 Merforbruket i investeringsregnskapet for 2016 skyldes at foretakets investeringsandel i kommunens 
nye varmesentral ble fakturert i 2016. Utgiften er tatt høyde for i totalbudsjettet for omsorgsboligene 
og vil bli dekket inn i 2016 gjennom godkjent låneopptak. Jf. vedtak i siste kommunestyremøte.  
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  Side 2 

 

Sak 05/04/17 Eventuelt 
a. I siste økonomimøte med Horten kommune ble foretaket anmodet om å tildele styrets nestleder Nils 

Henning Hontvedt attestasjons- og anvisningsrett for å attestere fakturaer til foretaket fra hhv. 
styreleder og daglig leder. Dette kun av hensyn til revisjon da disse fakturaene er basert på prisfaste 
avtaler. Styret sluttet seg til at ordningen iverksettes.  
 

b. Tidspunkt for neste styremøte avtales senere. 
 

Horten,  5. april 2017 
 
Arne Øvrid, referent 
 
Protokoll/referat godkjent,  ________________  
           dato                                            
 

      Sett:     

 
________________________________________               ___________________________________ 
Roar Jalland - Styreleder                                                                Arne Øvrid - Daglig leder 
 
 
________________________________________               
Nils Henning Hontvedt – Styremedlem/nestleder 
 
              
________________________________________                 
Heidi Engeset – Styremedlem         
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Arkivsak-dok. 16/00210-8 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Horten 08.05.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 14/17 
ÅRSMELDING TIL KONTROLLUTVALGET 2016 FRA VESTFOLD 
KOMMUNEREVISJON. 

 

Forslag til vedtak: 
Årsmelding 2016 til kontrollutvalget fra Vestfold kommunerevisjon tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Årsmelding 2016 fra VKR datert 27.4.2017. 

 
Saksframstilling: 
 
Revisor oversender hvert år en årsmelding til kontrollutvalget som oppsummerer 
hvilke revisjoner som er gjennomført gjennom året, både inne regnskapsrevisjon, 
forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og eventuelt andre rapporteringer. 
 
Revisor vil orientere nærmere om årsmeldingen i møtet. 
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Ve S  tfo I d Sted og dato: Borre, 27.4.2017

,  _ Referanse: 1/2017
KommunereVISJon

Saksbehandler: Linn T. Bekken

Til Kontrollutvalget i Horten kommune

Årsmelding til kontrollutvalget i Horten kommune  — revisjon av
årsregnskapet for  2016

1. Innledning

Vestfold kommunerevisjon er kommunens valgte revisor, og skal utføre regnskapsrevisj on,
forvaltningsrevisj on, selskapskontroll, attestasjoner og andre tjenester. For å gi

kontrollutvalget et helhetlig bilde er det hensiktsmessig med en årsmelding til
kontrollutvalget. Årsmeldingen orienterer kort om resultat av de ulike revisjoner.

Vi viser til ”Revisj onsplan  2016” som vi tidligere har presentert for kontrollutvalget, der vi

blant annet opplyser at vi normalt rapporterer til kontrollutvalget to ganger i året.

2. Hovedtrekk og resultatene av gjennomført revisjon

Under dette avsnittet vil vi orientere kontrollutvalget om vesentlige områder som er
kontrollert, og resultatet av gjennomført revisjon.

2.1 Revisjon av årsregnskapet

Framlagt regnskap

Årsregnskap med noter og obligatoriske oversikter ble levert oss for revisjon innen fristens

utløp 15. februar.

Økonomiske sammenhenger
Regnskapet har en logisk oppbygging. Ut fra det endelige regnskapet kan vi sette opp en

rekke forholdstall og sammenhenger mellom tallgrupperinger som indikerer at regnskapet
ikke inneholder vesentlige feil. Vi har kontrollert og vurdert de økonomiske sammenhenger,

og det har ikke fremkommet vesentlige avvik.

Avstemming av balanseposter
Vi har foretatt en avstemming av vesentlige balanseposter mot eksterne bekreftelser, det vil si
bankutskrifter, oppgaver fra Verdipapirsentralen etc. Vi har fått framlagt kommunens
avstemminger av balansepostene, og vi har ingen kommentarer til disse.

Kontroll med periodiseringer, herunder periodisering lønn
Vi har på årsoppgj ørstidspunktet gjennomgått periodiseringskontiene i regnskapet, og plukket
ut vesentlige beløp for kontroll av om beløpene er relevante og riktige. Vi har også sett på
periodisering av renter, tilskudd og andre inntekter. Vi har ingen vesentlige kommentarer til

periodiseringene.

Adresse: Gannestadveien 2, 3184 Borre post@vestfoldkommunerevisjon.no
0rg.nr:  987 582 847 MVA www.vestfoldkommunerevisjon.no
Telefon: 33 07 13 00
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Kontroll med inntekter
Vi har kontrollert at kommunens skatteinntekter og rammetilskudd stemmer mot avstembare
opplysninger.

Vi har avstemt den omsetningen kommunen innberettet som avgiftspliktig, mot det som blir
ført på konti for avgiftspliktig omsetning i regnskapet. Revisors avstemming viser at det er
overensstemmelse mellom innberettet beløp og det som er ført på de respektive avgiftspliktige
konti i regnskapet.

Vi har på stikkprøvebasis også kontrollert andre inntekter og tilskudd mot underliggende
dokumentasjon uten  å  finne vesentlige avvik.

Kontroll av lønn
Kommunen har plikt til  å  avstemme opplysninger om utbetalinger som er rapportert Via A-
ordningen og de registrerte utbetalingene mot regnskapet. Revisor har fått framlagt
avstemming for  2016  og kontrollert dette uten å finne vesentlige avvik.

Revisor registrerer nå at kommunen har jobbet systematisk med å etablere gode
avstemmingsrutiner i årsoppgjøret knyttet til lønnssystemet og sykepenger.

Vi har på stikkprøvebasis kontrollert enkelte lønnstransaksjoner mot underliggende
dokumentasjon som ansettelsesavtaler, lønnsjusteringer og timelister uten å finne vesentlige
avvik.

Kontroll av innkjøp
Vi har på stikkprøvebasis kontrollert enkelte innkjøp mot underliggende dokumentasjon uten
å finne vesentlige avvik.

Avsetninger og bruk av avsetninger
Avsetninger til frie fond og bruk av tidligere års avsetninger skal gjennomføres som forutsatt i
vedtatt budsjett. Unntatt fra disse bestemmelser er avsetning og bruk av bundne fond som skal
gjennomføres i tråd med regnskap. Det er ikke avdekket vesentlige avvik knyttet til avsetning
og bruk av avsetninger.

Årsregnskap med noter og årsberetning
Lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk  (KRS  6) har bestemmelser om pliktige og
anbefalte krav til noteopplysninger og innhold i årsberetning. Horten kommune har i sitt
regnskapsframlegg tatt med pliktig note informasjon. Vi har avstemt notene mot regnskapet
uten å finne avvik.

Som en del av vår revisjon er vi pålagt å påse at opplysningene i årsberetningen er konsistente
med årsregnskapet. Vi har gått gjennom årsberetningen, og har ikke funnet avvik mellom
årsberetning og regnskap.

Sluttkommentar
Etter å ha fullført revisjonen av årsregnskapet for kommunen vil vi bemerke at vi ikke har
funnet vesentlige feil eller mangler i regnskapet for 2016. Vi har avgitt en revisj onsberetning,
uten presiseringer eller forbehold, som tilrår at regnskapet godkjennes.

Adresse: Gannestadveien 2, 3184 Borre post@vestfoldkommunerevisjonmo
Org.nr: 987 582 847 MVA www.vestfoldkommunerevisjon.n0
Telefon: 33 07 13 00
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2.2. Løpende revisjon
I rapportering til kontrollutvalget etter årsoppgjøret 2014 og 2015 anbefalte revisj onen
løpende avstemming mellom lønnssystemet og kommuneregnskapet. Videre har revisor
gjennomført en forvaltningsrevisj on på ”Internkontroll lønn” som ble behandlet i
kontrollutvalget i september 2016. Rapporten viser til manglende løpende avstemmingsrutiner
i kommunen. Revisor registrerer nå at kommunen jobber systematisk med å etablere gode
løpende avstemmingsrutiner for lønnssystemet og sykepenger. Kommunen viser til løpende
avstemmingsrutiner for lønn og sykepenger i den siste perioden i 2016. Revisjonen har fillgt
opp dette arbeidet i forbindelse med årsoppgjør for 2016, se nærmere omtale i punkt 2.1
«Kontroll av lønn» over.

Vestfold kommunerevisjon har gjennomført virksomhetskontroll for «Drift/bruk av
idrettsanlegg». Avvik påvist gjennom kontrollen er dokumentert gjennom særskilt rapport
som er oversendt kontrollutvalget.

Revisjon har løpende gjennomgått merverdiavgiftskompensasj om for kommunen. Revisor
attesterer på terminvise tilgodeoppgaver som er grunnlag for utbetaling til kommunen.
Revisor har også utført en rekke andre attestasj onsoppgaver gjennom året.

Se egen rapportering fra løpende revisjon til kontrollutvalget, datert 17,2.2017, behandlet i
kontrollutvalget.

2.3 Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
Vestfold kommunerevisjon har gjennomført forvaltningsrevisj on og selskapskontroll etter
bestilling av kontrollutvalget. I forkant av revisjon har kontrollutvalget blitt fremlagt
utarbeidede prosjektplaner for gjennomgang og godkjenning.

Følgende prosjekter har vært gjennomført i 2016:

. Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon 2016-2019

. Overordnet analyse for selskapskontroll 2016-2019

. Internkontroll lønn -Horten kommune

. Gjennomgang av bameverntjenesten

3. Avslutning
Vi håper fremstillingen ovenfor gir et hensiktsmessig grunnlag for kontrollutvalgets
oppfølging av revisjon av kommunens regnskap for 2016. Vestfold kommunerevisj on
opplever at det er en god dialog og godt samarbeid mellom Horten kommune og revisjonen.

Med vennlig hilsen

Vestfold kommunerevisjon

XVII/17? Baw—<q ,mm kJJ'i'H' A) $651.6 W’Nma
Linn Therese Bekken Hanne Britt Nordby Sveberg " Steinar Nersveen
Statsautorisert revisor Forvaltningsrevisor Regnskapsrevisor

Kopi:

Administrasj onssj ef

Økonomisjef

Adresse: Gannestadveien 2, 3184 Borre post@vestfoldkommunerevisjon.no
Org.nr:  987 582 847 MVA www.vestfoldkommunerevisjon.n0
Telefon: 33 07 13 00
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Arkivsak-dok. 17/00077-3 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Horten 10.05.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 15/17 
VARSLING OG VARSLINGSRUTINER. 

 

Forslag til vedtak: 
Administrasjonssjefens redegjørelse tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
Saksframstilling: 
 
Kontrollutvalgets nestleder har på generelt grunnlag og med bakgrunn i hans 
deltakelse på årets Kontrollutvalgskonferanse, reist spørsmål omkring kommunens 
varslingssystem, internkontroll og antikorrupsjonsarbeid.  
 
Dette er store tema. Etter avklaring mellom leder, nestleder og sekretariat, er 
administrasjonssjefen invitert til å gi kontrollutvalget en orientering om kommunens 
varslingssystem og erfaringene med dette.  
 
Administrasjonssjefen har bekreftet at han vil gi en redegjørelse om dette i 
kontrollutvalgets møte 10.mai d.å. 
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Arkivsak-dok. 16/00144-12 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Horten 10.05.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 16/17 
FORVALTNINGSPROSJEKTET "INTERNKONTROLL LØNN" - 
RAPPORTERING OM OPPFØLGING. 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar administrasjonssjefens redegjørelse til orientering. 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget fattet i møte 2.november 2016, sak 33 /16, slikt vedtak: 
 

«Kontrollutvalget gir positiv tilbakemelding for en grundig og godt gjennomført 
forvaltningsrapport. Kontrollutvalget takker også HR- seksjonen for positiv og 
god bistand. 
 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å slutte seg til anbefalingene i 
forvaltningsrapporten «Internkontroll lønn – Horten kommune» fra Vestfold 
Kommunerevisjon datert 22.september 2016: 
 
Kompetanse og ressurser 
1. HR- seksjonen bør vurdere om de har kartlagt kompetansebehovet for 
ansatte i tilstrekkelig grad, og utarbeide en overordnet kompetanseplan med 
opplæringstiltak. 
 
Fast lønn 
2. Horten kommune bør sikre gode kontrollrutiner ved fastlønnsendringer, jf. 
brukerhåndbok for selvbetjening. 
 
Variabel lønn 
3. Horten kommune bør sørge for at attestasjon- og anvisningsrutinen 
etterleves, jf.økonomireglementet. 
 
4. Horten kommune bør sikre at reiseregninger inneholder alle pliktige 
opplysninger 
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og dokumenteres, i tråd med bokføringslovens og skattelovens bestemmelser. 
 
5. Horten kommune bør sørge for at lønnsarter bokføres med riktig konto i 
regnskapet i forhold til om ytelsen er arbeidsgiveravgifts- eller oppgavepliktig, i  
tråd med bokføringslovens regler. 
 
Avstemminger på lønnsområdet. 
6. Horten kommune bør etablere bedre løpende avstemmingsrutiner av 
vesentlige lønnskonti i regnskapet, herunder rapportering A-ordning og 
sykepengerefusjoner. 
 
Kontrollutvalget ber om å bli orientert om oppfølgingen av 
forvaltningsrapporten innen 1.halvår 2017.» 

 
 
Kommunestyret hadde saken til behandling i møte 19.desember 2016, sak 199/16, 
og sluttet seg til kontrollutvalgets vedtak. 
 
Administrasjonssjefen er invitert til å redegjøre for oppfølgingen.  
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Arkivsak-dok. 15/00109-13 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Horten 10.05.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 17/17 
BESTILLING AV PROSJEKTPLAN FOR NYTT 
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT. 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget vedtar å bestille en prosjektplan fra Vestfold Kommunerevisjon for en 
forvaltningsrevisjon med tema ……… .  
 
Forslag til prosjektplan leveres sekretariatet innen 24.mai 2017 for behandling i 
kontrollutvalget på møte 7.juni 2017. 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
Saksframstilling: 
 
Det vil være hensiktsmessig at kontrollutvalget på dette møtet bestiller en ny 
prosjektplan for forvaltningsrevisjon.  
 
Kommunestyret behandlet forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 i sitt 
møte 20.juni 2016, sak 102/16 og fattet slikt enstemmig vedtak: 
 

«Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon 
for 2016 – 2019 med 
følgende prioriteringer: 
 
1. Intern kontroll lønn 
2. Prosjektstyring 
3. Eldreomsorg 
4. Flyktninger – oppgaver og ansvar 
5. Byggesaksbehandling 
6. Helsestasjon og skolehelsetjeneste 
7. Etikk og varsling 
8. Vedlikehold av kommunale bygg 
9. Barnevern 
10. Avviksregistrering 
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Kontrollutvalget gis fullmakt til å omprioritere eller tilføye andre prosjekter. 
Kommunestyret orienteres ved eventuelle endringer. Hvis endringene i planen 
fører til økning av den økonomiske rammen, må dette behandles spesielt.» 

 
Kontrollutvalget har allerede ferdigbehandlet forvaltningsrevisjonsrapportene 
«Internkontroll lønn» og «Barnevern». I forrige møte godkjente kontrollutvalget 
prosjektplanen for en forvaltningsrevisjon med tema «Vedlikehold av kommunale 
bygg.» Denne rapporten ferdigstilles i juli og framlegges på første møte i 
kontrollutvalget etter ferien, den 20.september. 
 
I tillegg har administrasjonen, etter bestilling fra kontrollutvalget, gitt fyldige 
orienteringer om hhv. Prosjektstyring og viktige tema innenfor Eldreomsorg høsten 
2016. På møtet 8.mai er administrasjonssjefen dessuten invitert til å orientere om 
varsling og varslingsrutiner. Kontrollutvalget bør på den bakgrunn vurdere om disse 
temaene er like aktuelle nå som da planen for forvaltningsrevisjon ble vedtatt. 
 
Kontrollutvalget står fritt til å omprioritere innenfor planen eller velge andre prosjekter, 
men i så fall må kommunestyret orienteres. 
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Arkivsak-dok. 16/00245-6 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Horten 10.05.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 18/18 
FORVALTNINGSPROSJEKTET "VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE 
BYGG" - ORIENTERING OM STATUS. 

 

Forslag til vedtak: 
Revisors redegjørelse tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
Saksframstilling: 
 
Kontrollutvalget godkjente prosjektplanen for forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Vedlikehold av kommunale bygg» i sitt møte 1.mars d.å.  
 
Revisor vil på dette møtet orientere om status i arbeidet. 
 
Forvaltningsrapporten for dette prosjektet skal leveres til sekretariatet 3.juli og vil bli 
behandlet på kontrollutvalgets møte 20.september 2017.  
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Arkivsak-dok. 16/00213-3 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Horten 10.05.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 19/17 
REFERATER. 

 

Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
1.Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Horten kommune. 
2.Protokoll fra styremøte i VIKS 6.mars 2017. 
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Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato

Carina Lia 15.02.2017

Telefon Deres relerense Vår referanse
40  23  20  88 20171451

Kommunestyret  i Horten kommune
Postboks  10
3191 HORTEN

Kontrollrapport  2016  vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for
Horten kommune

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

Skatteoppkreverens  ansvar  og myndighet følger av "Instruks for skatteoppkrevere" av 8.  apriI 2014.

Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreveme  i  saker som vedrører
skatteoppkreverfunksjonen, og plikter  å  yte veiledning og bistand  i faglige spørsmål. Skattekontoret søker
gjennom mål— og resultatstyring å  legge til rette for best mulig resultater for skatteoppkrevertnnksjonen.
Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverfunksjonen er "Instruks for skattekontorenes
styring og oppfølging av skatteoppkreveme" av 1. januar  2014.

Grunnlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksj noen er "Instruks for skattekontorenes
kontroll av skatteoppkreverne" av 1. februar  2011.

Skattekontoret har ansvaret for  å  avklare at skatteoppkreverfunksjonen utøves tilfredsstillende i henhold til
gjeldende regelverk på følgende områder:
. Intern kontroll
. Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatter-egnskapet
' Skatte— og avgiftsinnkreving
. Arbeidsgiverkontroll

Riksrevisjonen har ansvaret for revisjon av skatteoppkreverfunksjonen, Skatteetaten utfører oppgavene med
kontroll av skatteoppkreverfunksj onen.

2. Om skatteoppkreverkontoret

2.1 Bemanning

Sum årsverk til skatteo krevernmksjonen iht. skatteo kreverens årsra orter:
Antall årsverk  2016 Antall årsverk  2015 Antall årsverk  2014

8,0 8,0 8,0

Postadresse Besøksadresse: Sentralbord
Postboks 2412 Se www.skaneeialenno 800  130 000
3104  Tønsberg Org.nr:  991733078 Telefaks

skaneelatennoisendeposi 33 74 12 DO
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3. Måioppnåelse

3.1 Skatte- og avgiftsinngang

Skatteregnskapet for Horten kommune viser per 31. desember  2016  en skatte- og avgiftsinngangI til

fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 2 896 283 722 og utestående

restanser2 på kr  316  368 193, herav berostilte krav på kr 4 043  471.  Skatteregnskapet er avlagt av

kommunens skatteoppkrever 20. januar  2017.

3.2  Innkrevingsresultater

Vi har gjennomgått innkrevingsresultatene per 31. desember  2016  for Horten kommune.

Resultatene viser føl ende:
Totalt Innbetalt Rcsultat— Innbetalt av Innbetalt av

innbetalt av krav som krav (i %) som krav (i %)

iMNOK  som krav (i %) forrige år regionen

i %

Restskatt ersonli e skai tere  2014 69,14 94,87 95,00 96,13 94,46

Arbeids  iverav  ift  2015 684,82 99,91 99,90 99,92 99,83

Forskuddsskatt ersonli e skat tere  2015 105,99 99,42 99,40 99,53 99,01

Forskuddstrekk  2015 1 366,63 99,95 99,93 99,98 99,93

Forskuddsskatt  u  ersonli  e  skat tere  2015 70,50 99,94 99,30 99,84 99,91

Restskatt  u  ersonli e skai tere  2014 37,69 97,11 97,10 99,36 98,81

3.3 Arbeidsgiverkontroll

Resultater for kommunen er 31. desember  2016  viser føl ende iht. skatten lo'everens resultatra misting:

Antall Minstekrav Antall utførte Utført Utført Utført Utført kontroll

arbeidsgivere antall kontroller kontrolleri kontroll kontroll kontroll 2016  region (i %)

5 % 2016 2016  i  % 2015  i  % 2014  i  %
947 48 53 5,6 5,0 4,5 4,7

Skatteoppkreverkontoret har i tillegg uføtt  7  personallistekontroller.

4. Kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

Skattekontoret har i  2016  gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreverkontoret for områdene intern

kontroll og innkreving.

Skattekontoret har i  2016  i tillegg giennomført kontorkontroll av skatteoppkreverkontoret for områdene

skatteregnskap og arbeids giverkontroll.

1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene

2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetio'av
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5. Resultat  av  utført  kontroll

'  Intern  kontroll

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at skatteoppkreverens overordnede
interne kontroll  i  det alt vesentlige eri samsvar med gjeldende regelverk.

. Regnskapsføring, rapportering 0g avleggelse av skatteregnskap

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at regnskapsfønngen, rapporteringen
og avleggelsenv av skatteregnskapet  % det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig
uttrykk for Skatteinngangen i regnskapsåret.

. Skatte— og avgiftsinnkreving

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, firmer vi at utførelsen av innkrevingsarbeidet
og oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.

. Arbeidsgiverkøntroll

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at utførelsen av
arbeidsgiverkontrollen i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og utføres i tilstrekkelig
omfang.

6. Ytterligere informasjon

Skattekontoret har gjennom sine kontrollhandlinger for 2016 Verken gitt pålegg eller anbefalinger, jf. rapport
av 29. desember 2016.

Skatteoppkreverkontoret har gitt tilbakemelding på at rapport er mottatt.
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Med hilsen

Ingvill Helstad

avdelingsdirektør

Avdeling for innkreving

Skatt sør

Yran;Mk”
Kontrollutvalget for Horten kommune
Skatteoppkreveren for Horten kommune
Riksrevisjonen

H-....

Dokumentet  er elektronisk gedigen! og har  derfor  ikke  håndskrevne signaturer

20177451

Else—Gunn P. Halvorsen

SMe4av4
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MØTEPROTOKOLL  
 

Styret for VIKS 
 
Dato: 06.03.2017 kl. 18:00 
Sted: Fylkeshuset, Svend Foyns gt. 9, Tønsberg, møterom Gokstad 
Arkivsak: 15/00164 
  
Tilstede:  Jan Nærsnes, leder 

Terje Fuglevik, nestleder 
Heidi Ørnlo, medlem 
Dag L. Erichsrud, medlem 
Stig Atle Vange, medlem 
Lars Egeland, medlem 
Magnus T.Østlie, medlem 
Gjert Gjertsen, medlem 
Olav Bjørnli, medlem 
 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:  Ivar Dillan 

Aleksander Leet 
  
Andre: Heidi Wulff Jacobsen, observatør fra de ansatte 

Orrvar Dalby, daglig leder 
  

Møteleder: 
 
         

Jan Nærsnes 

  
 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

6/17 17/00026-6 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.januar 2017. 3 

7/17 17/00071-1 Regnskap og Årsmelding 2016 for VIKS 3 

8/17 16/00120-3 VIKS - strategi. 4 
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9/17 17/00078-1 Tilsetting av ny daglig leder fra 1.1.2018. 5 

10/17 16/00122-8 VIKS orienterer. 5 

11/17 16/00122-7 Eventuelt. 6 

    

 
 
 
 
Leder ønsker velkommen og møtet ble satt kl.18.00. Det var ingen merknader til 
innkalling eller dagsorden. 
 
Før selve møtet ble det orientert om følgende forvaltningsrapporter: 
 
Larvik: Selvkost på kommunale gebyrer 
Horten: Barneverntjenesten 
Hof: Skole – elevenes læringsmiljø 
Holmestrand: Flyktninger – oppgaver og ansvar 
Re: Gjennomgang av avvikssystemet ved Re helsehus 
Tønsberg: Oppfølging av kommunale planer, evaluering av måloppnåelse i 
inneværende klimaplan 
Tjøme: Oppfølging av kommunale vedtak/planer 
VFK: Prosjektstyring.  
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Saker til behandling 

6/17 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.januar 2017. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 06.03.2017 6/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra styremøte 30.januar 2017 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Protokoll fra styremøte 30.januar 2017 godkjennes. 
 
 
 
 
 
 

7/17 Regnskap og Årsmelding 2016 for VIKS 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 06.03.2017 7/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
1.Årsregnskapet for 2016 som viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 
 kr.181 835 godkjennes og fastsettes som årsregnskap for VIKS 2016. 
 
2.Overskuddet på kr. 181 835 avsettes til disposisjonsfond. 
 
3.Årsmeldingen for 2016 godkjennes. 
 
4.Saken oversendes deltakerkommunene/fylkeskommunen til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Daglig leder gjennomgikk regnskapet og svarte på spørsmål. 
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Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
1.Årsregnskapet for 2016 som viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 
 kr.181 835 godkjennes og fastsettes som årsregnskap for VIKS 2016. 
 
2.Overskuddet på kr. 181 835 avsettes til disposisjonsfond. 
 
3.Årsmeldingen for 2016 godkjennes. 
 
4.Saken oversendes deltakerkommunene/fylkeskommunen til orientering. 
 
 
 
 
 

8/17 VIKS - strategi. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 06.03.2017 8/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Styret ber daglig leder forberede en sak om selskapets strategi for 
realitetsbehandling i styremøte 29.mai 2017.  
 
 
Møtebehandling 
Daglig leder ga en oppdatering av status i saken og svarte på spørsmål. Saken ble 
drøftet. Det ble foreslått at neste behandling av saken legges til styremøtet 28.august 
2017. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Styret ber daglig leder forberede en sak om selskapets strategi for 
realitetsbehandling i styret 28.august 2017. 
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9/17 Tilsetting av ny daglig leder fra 1.1.2018. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 06.03.2017 9/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
1.Styret tilbyr Heidi Wulff Jacobsen stillingen som daglig leder i VIKS fra 1.1.2018. 
2.Styrets arbeidsutvalg får fullmakt til å avklare de nærmere betingelser for stillingen. 
 
 
Møtebehandling 
Heidi Wulff Jacobsen og Orrvar Dalby fratrådte under behandlingen av denne saken. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
1.Styret tilbyr Heidi Wulff Jacobsen stillingen som daglig leder i VIKS fra 1.1.2018. 
2.Styrets arbeidsutvalg får fullmakt til å avklare de nærmere betingelser for stillingen 
 
 
 
 
 

10/17 VIKS orienterer. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 06.03.2017 10/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Daglig leders redegjørelse tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Daglig leder orienterte kort om flg. saker: 
1.Sluttoppgjør for Andebu kommune er innbetalt. 
2.Forslag til vedtektsendringer behandlet på forrige styremøte er oversendt 
eierkommunene til behandling. 
3.Rekruttering av rådgiver til sekretariatet 
 
Votering 
Enstemmig. 
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Vedtak  
Daglig leders redegjørelse tas til orientering. 
 
 
 
 
 

11/17 Eventuelt. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 06.03.2017 11/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Det ble orientert om at kontrollutvalget i Tønsberg har behandlet en sak om   
tilbakebetaling av for mye kommunal støtte til St. Olav katolske kirke i perioden 
2010 – 2015. Styremedlemmene vurderer behovet for eventuelt å følge opp i egen 
kommune. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Tas til orientering. 
 
 
 
Møtet slutt kl.20.15. 
 
 
Revetal 7.mars 2017. 
 
 
For leder i styret Jan Nærsnes 
 
 
Orrvar Dalby 
Daglig leder/sekretær  
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1 
 

Arkivsak-dok. 15/00104-51 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Horten 10.05.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 20/17 
EVENTUELT. 

 

Forslag til vedtak: 
. 
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