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GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA MØTE 16.FEBRUAR 2016. 

 

Forslag til vedtak: 
Protokoller fra kontrollutvalgets møte 16.februar 2016 godkjennes. 
 
Vedlegg:  
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 16.februar 2016. 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget behandlet i møte 16.februar en sak unntatt offentlighet og derfor ble 
det utarbeidet to protokoller fra dette møte. Protokollen som er unntatt offentlighet er 
sendt medlemmene i kontrollutvalget direkte. 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Larvik 
 
Dato: 16.02.2016 kl. 18:00 
Sted:  
Arkivsak: 15/00130 
  
Tilstede:  Gjert Gjertsen, leder 

Live G. Jetlund, nestleder 
Willy Krøgli, medlem 
Inge Grav, medlem 
Kjersti Michaelsen, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Ingen 

  
Forfall:  Ingen 
  
Andre: Birgitte Holmberg, Telemark Kommunervisjon IKS 

Morten Sagli, Telemark Kommunervisjon IKS 
Anne Sæterdal, Telemark kommunervisjon, sak 1, 2 og 11 
Paul Hellnes, økonomisjef, sak 1-10 og sak 12-13. 
Ketil Kvam, kontroller, sak 1-10 og sak 12-13 
Orrvar Dalby, daglig leder VIKS 

  
Møteleder: 
 
Protokollfører: 

Gjert Gjertsen 
 
Orrvar Dalby 

  
 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

1/16 
15/00130-
13 

Godkjenning av protokoll fra møte 8.desember 2015. 3 

2/16 15/00137-7 
Overordnet analyse og forslag til plan for 
forvaltningsrevisjon 2016-2017 

3 

3/16 15/00137-8 
Bestilling av overordnet analyse og plan for 
selskapskontroll 

5 



 2  

4/16 15/00137-5 Bestilling av prosjektplan for nytt forvaltningsprosjekt 5 

5/16 15/00137-4 Vurdering av revisors uavhengighet - forvaltningsrevisjon 6 

6/16 15/00131-1 Økonomi- og finansrapportering. 7 

7/16 
15/00136-
10 

Revisor orienterer 7 

8/16 15/00136-9 Telemark Kommunerevisjon IKS - engasjementsbrev 8 

9/16 15/00138-1 Årsrapport 2015 for kontrollutvalget i Larvik kommune 9 

10/16 
15/00132-
21 

Forslag om endring av kontrollutvalgets møteplan 2016. 9 

11/16 15/00139-1 
Henvendelse til utvalget - Unntatt etter offentlighetsloven 
Offl § 24 annet ledd 

10 

12/16 
15/00132-
19 

Referater 10 

13/16 
15/00132-
20 

Eventuelt 11 

    

 
 
Leder ønsket velkommen og møtet ble satt kl.1800. 
 
Det var ingen merknader til saksliste eller innkalling. 
 
Kontrollutvalget vedtok å behandle sak 11/16 som første sak. 
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Saker til behandling 

1/16 Godkjenning av protokoll fra møte 8.desember 2015. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 16.02.2016 1/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 8.desember 2015 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 8.desember 2015 godkjennes. 
 
[Lagre]  
 
 
 

2/16 Overordnet analyse og forslag til plan for forvaltningsrevisjon 
2016-2017 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 16.02.2016 2/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon for Larvik 2016 - 2017 tas til orientering. 
 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
 
Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til "Plan for forvaltningsrevisjon 
2016-2017" med følgende prioriteringer: 
 
1. Eiendomsforvaltning. 
 
2. Selvkost 
 
3. Psykisk helse og rusmiddelavhengighet 
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4. Kvalitetssystem og avvikshåndtering 
 
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 som er vedtatt, må dette behandles spesielt. 
 
 
Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor Anne Sæterdal presenterte overordnet analyse og svarte på 
spørsmål fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget ga ros til revisor for en god og lettlest 
analyse. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon for Larvik 2016 - 2017 tas til orientering. 
 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
 
Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til "Plan for forvaltningsrevisjon 
2016-2017" med følgende prioriteringer: 
 
1. Eiendomsforvaltning. 
 
2. Selvkost 
 
3. Psykisk helse og rusmiddelavhengighet 
 
4. Kvalitetssystem og avvikshåndtering 
 
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 som er vedtatt, må dette behandles spesielt. 
 
[Lagre]  
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3/16 Bestilling av overordnet analyse og plan for selskapskontroll 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 16.02.2016 3/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget vedtar å bestille overordnet analyse for selskapskontroll og forslag til 
plan for selskapskontroll for 2016-2017 fra Telemark Kommunerevisjon IKS. 
Analysen framlegges for behandling i kontrollutvalget i møte 24.mai 2016. Utgiften 
dekkes av budsjett for selskapskontroll 2016. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretæren redegjorde nærmere for bakgrunnen for saken. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget vedtar å bestille overordnet analyse for selskapskontroll og forslag til 
plan for selskapskontroll for 2016-2017 fra Telemark Kommunerevisjon IKS. 
Analysen framlegges for behandling i kontrollutvalget i møte 24.mai 2016. Utgiften 
dekkes av budsjett for selskapskontroll 2016. 
 
[Lagre]  
 
 
 

4/16 Bestilling av prosjektplan for nytt forvaltningsprosjekt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 16.02.2016 4/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget vedtar å bestille en prosjektplan for forvaltningsrevisjon av … 
 
Forslag til prosjektplan framlegges på aprilmøtet i kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalget tar forbehold om kommunestyrets endelig vedtak av plan for 
forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2017. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretæren kommenterte bakgrunnen for saken. 
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Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
 
Kontrollutvalget vedtar å bestille en prosjektplan for forvaltningsrevisjon av Larvik 
kommunes eiendomsforvaltning. 
 
Forslag til prosjektplan framlegges på aprilmøtet i kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalget tar forbehold om kommunestyrets endelig vedtak av plan for 
forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2017. 
[Lagre]  
 
 
 

5/16 Vurdering av revisors uavhengighet - forvaltningsrevisjon 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 16.02.2016 5/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet -forvaltningsrevisjon- for  
2016 tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet -forvaltningsrevisjon- for  
2016 tas til orientering. 
 
[Lagre]  
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6/16 Økonomi- og finansrapportering. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 16.02.2016 6/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget er orientert om kommunikasjonen mellom revisjon og 
administrasjonen om økonomi- og finansrapporteringen i Larvik kommune høsten 
2015. Kontrollutvalget understreker betydningen av at denne rapporteringen er best 
mulig oppdatert og korrekt og i samsvar med gjeldende lov- og regelverk. 
Kontrollutvalget er fornøyd med de forbedringstiltak som signaliseres fra 
administrasjonen. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor orienterte om hovedinnholdet i sin henvendelse til administrasjonen. 
Økonomisjef Paul Hellnes orienterte om administrasjonens svarbrev og de 
forbedringstiltak som enten er satt i gang eller som er under forberedelse. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget er orientert om kommunikasjonen mellom revisjon og 
administrasjonen om økonomi- og finansrapporteringen i Larvik kommune høsten 
2015. Kontrollutvalget understreker betydningen av at denne rapporteringen er best 
mulig oppdatert og korrekt og i samsvar med gjeldende lov- og regelverk. 
Kontrollutvalget er fornøyd med de forbedringstiltak som signaliseres fra 
administrasjonen. 
 
[Lagre]  
 
 
 

7/16 Revisor orienterer 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 16.02.2016 7/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Revisors redegjørelse tas til orientering. 
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Møtebehandling 
Revisor orienterte om en del løpende revisjonsaktiviteter bl.a. 
budsjettoppfølging/budsjettendringer, kontrollbesøk ved NAV, særattestasjoner, 
forholdet mellom investering/drift. Årsregnskapet 2015 er mottatt og oppstartsmøte 
med administrasjonen er holdt. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Revisors redegjørelse tas til orientering. 
 
[Lagre]  
 
 
 

8/16 Telemark Kommunerevisjon IKS - engasjementsbrev 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 16.02.2016 8/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Engasjementsbrev fra Telemark Kommunerevisjon IKS datert 22.januar 2016 tas til 
orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor orienterte kort om bakgrunnen for saken. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Engasjementsbrev fra Telemark Kommunerevisjon IKS datert 22.januar 2016 tas til 
orientering. 
 
[Lagre]  
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9/16 Årsrapport 2015 for kontrollutvalget i Larvik kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 16.02.2016 9/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Utkast til årsrapport 2015 for kontrollutvalget i Larvik kommune vedtas. Årsrapporten 
oversendes kommunestyret. 
 
 
Møtebehandling 
Leder kommenterte saken kort og innhentet synspunkter fra utvalget i forkant av 
kommunestyrebehandlingen. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Utkast til årsrapport 2015 for kontrollutvalget i Larvik kommune vedtas. Årsrapporten 
oversendes kommunestyret. 
 
[Lagre]  
 
 

10/16 Forslag om endring av kontrollutvalgets møteplan 2016. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 16.02.2016 10/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget vedtar å endre sin møteplan 2016 slik at møtet 19.april flyttes til 
26.april.  
 
 
Møtebehandling 
Sekretæren orienterte om at kommunestyret har vedtatt å endre kommunens 
møteplan.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget vedtar å endre sin møteplan slik at møtet 19.april flyttes til 26.april 
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[Lagre]  

 
11/16 Henvendelse til utvalget 
 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 24 annet ledd 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 16.02.2016 11/16 

 
 
Egen protokoll. 
 

12/16 Referater 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 16.02.2016 12/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Følgende referat ble framlagt: 
 
1.Protokoll fra styremøte i VIKS 13.januar 2015. 
 
Leder kommenterte kort fra styremøtet. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Referatene tas til orientering. 
 
[Lagre]  
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13/16 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 16.02.2016 13/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 
Møtebehandling 
Live G.Jetlund foreslo at det ble tatt kontakt med kommunens administrasjon med 
sikte på å legge ut forvaltningsrevisjonsrapportene på kommunens hjemmeside. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget ber sekretæren ta kontakt med administrasjonen med sikte på at 
forvaltningsrevisjonsrapportene legges ut på kommunens hjemmesider. 
 
[Lagre]  
 
Møtet slutt kl.19.40. 
 
 
Revetal 17.februar 2016 
 
For leder i kontrollutvalget i Larvik, Gjert Gjertsen 
 
Orrvar Dalby 
Daglig leder/sekretær 
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Arkivsak-dok. 15/00135-2 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Larvik 26.04.2016 
 
 
 

   
 
 

LARVIK KOMMUNE - ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2015. 

 

Forslag til uttalelse: 
Kontrollutvalget har i møte 26.04.2016 behandlet Larvik kommunes Årsregnskap 
2015. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet 2015, rådmannens 
årsrapport 2015, revisjonsberetningen datert 14.april 2015, samt revisors rapport om 
revisjon av årsregnskapet for Larvik kommune for 2015 datert 14.april 2015. 
 
Innledning. 
Revisor har avgitt en såkalt normalberetning uten forbehold eller presiseringer. 
 
Årsrapporten er bekreftet å være konsistent med årsregnskapet og inneholder de 
opplysninger som kreves i lov og forskrift. Formen på årsrapporten er forbedret 
sammenliknet med tidligere år. Den gir god informasjon om tjenesteområdene, selv 
om den fortsatt er svært omfangsrik. 
 
TIL ØKONOMISTYRINGEN 
 
Driftsregnskapet 
 
Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet for 2015 viser kr. 2 076 232 800 til 
fordeling drift, og et regnskapsmessig mer/mindreforbruk på kr.0. 
 
Brutto driftsresultat (ordinær drift) korrigert for avskrivninger er positivt med kr.11,4 
millioner, noe som er bedre enn fjoråret og bedre enn budsjettert. Dette indikerer at 
det er god budsjettdisiplin. Kontrollutvalget vil imidlertid påpeke at det er et avvik på 
70 millioner mellom budsjetterte og regnskapsførte lønnsutgifter. Det hadde vært 
ønskelig om dette avviket hadde vært analysert nærmere. 
 
Driftsregnskapet er gjort opp med et negativt netto driftsresultat på kr. 3,3 millioner. 
Dette er svakere enn i 2014, men vesentlig bedre enn budsjettert. I dette resultatet 
ligger bl.a. en gevinst på finansielle instrumenter på kr 55,1 millioner som ikke var 
budsjettert. Kontrollutvalget vil i likhet med uttalelsen fra i fjor, understreke behovet 
for å sikre et større overskudd på den ordinære driften. 
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Netto driftsresultat i forhold til driftsinntektene er et sentralt nøkkeltall i vurderingen av 
kommunens økonomi. For 2015 er dette tallet minus 0,1%. For 2014 utgjorde netto 
driftsresultat pluss 0,1 % Teknisk beregningsutvalg har som et mål for sunn økonomi 
at netto driftsresultat over tid bør utgjøre 1,75% av driftsinntektene. Kontrollutvalget 
konstaterer at økonomien i Larvik fortsatt er stram, og peker på behovet for å styre 
mot et netto driftsresultat i årene framover i tråd med anbefalingene fra Teknisk 
beregningsutvalg. 
 
Investeringene. 
Investeringsregnskapet er avsluttet med et udisponert/udekket beløp på kr.0. 
 
I 2015 utgjør brutto investeringsutgifter kr. 529,2 millioner mot budsjettert kr 592,7 
millioner. Av dette utgjør ca. kr.120 millioner finansieringstransaksjoner, mens de 
fysiske investeringer utgjør kr.497 millioner. 
 
Udekket beløp i investeringsregnskapet for 2014 på kr, 7,5 millioner er dekket inn i 
investeringsregnskapet for 2015. 
 
Overføringene fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet er ikke gjennomført fullt 
ut som budsjettert pga. strykninger i driftsregnskapet. 
 
 
TIL BALANSEN 
 
Gjeldsforhold 
Kommunens samlede lånegjeld utgjorde ved årsskiftet kr. 3 201,6 millioner inkludert 
formidlingslån. Til sammenlikning utgjorde brutto lånegjeld kr. 2 638,2 foregående år. 
 
Lånegjeld pr. innbygger er økt fra kr. 54 066 pr. innbygger i 2014 til kr. 62 469 i 2015. 
 
Selv om en tar i betraktning at en vesentlig del av lånegjelden er knyttet til 
investeringer i VAR, så vil kontrollutvalget uttrykke bekymring for kommunens 
økende lånegjeld. Betjeningen av lånegjelden vil binde opp kommunens handlefrihet 
i mange år framover. Dagens rekordlave rentenivå kan heller ikke forventes å 
vedvare i årene framover. 
 
Likviditet 
Kommunens likviditet i 2015 har vært tilfredsstillende. Dette skyldes i hovedsak 
ubrukte lånemidler. Likviditetsgrad 1 (forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig 
gjeld) bør være større enn 2, og for Larvik var den på 2,9 i 2015. 
 
Fond 
Disposisjonsfondet som kan brukes fritt av kommunestyret til drift eller investering, er 
økt med kr. 20,7 millioner fra foregående år til kr. 92,9 millioner. Det er positivt. 
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ANDRE FORHOLD 
 
Økonomi- og finansrapportering. 
Revisor har hatt en dialog med administrasjonen om økonomi- og 
finansrapporteringen. Kontrollutvalget har vært holdt orientert om dette og fattet i 
møte 16.januar 2016 slikt vedtak: 
 

«Kontrollutvalget er orientert om kommunikasjonen mellom revisjon og 
administrasjonen om økonomi- og finansrapporteringen i Larvik kommune 
høsten 2015. Kontrollutvalget understreker betydningen av at denne 
rapporteringen er best mulig oppdatert og korrekt og i samsvar med gjeldende 
lov- og regelverk. Kontrollutvalget er fornøyd med de forbedringstiltak som 
signaliseres fra administrasjonen.» 

 
Selvkost 
Kontrollutvalget er fornøyd med at uenigheten mellom revisor og administrasjon ved 
fjorårets regnskapsavleggelse om hva som er korrekt rentefot i forbindelse med 
selvkostberegning for vann, avløp og renovasjon (VAR), er løst etter innhentet 
uttalelse fra departementet.  
 
KONKLUSJON 
Ut over ovennevnte, har kontrollutvalget ikke ytterligere merknader til Larvik 
kommunens årsregnskap for 2015. 
 
 

. 

Vedlegg:  

Årsregnskap for Larvik kommune 2015  
Årsrapport for Larvik kommune 2015 
Revisjonsberetning datert 14.4.2016 
Rapport om revisjonen datert 14.4.2016 
 

Saksframstilling: 
 
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 
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KOMMUNEREVISJON IKS
Hovedkontor:
Postboks 2805,3702 Skien
Tlf.;35 91 7030
e-post: post-tkr@tekomrev.no
www.tekomrevno

Til
Distriktskontor:
Postboks 83,3833 Bø

kommunestyret i Larvik kommune TIf.;35 05 90 00

Foretaksregisteret:
985 867 402 MVA

Vår ref.: 16/868/holb
Deres ref.:
Arkivkode: 809200

Revisors beretning

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Larvik kommune som viser kr 2 076 232 $00 til fordeling drift og et

regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk på kr 0. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember

2015, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per

denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Rådmannens ansvar for årsregnskapet

Rådmannen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar

med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som

administrasjonssjefen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke

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

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har

gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder

International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger

og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder

vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og

opplysningne i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen

av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller

feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for

kommunens utarbeidelse av et årsregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme

revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en

mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om

de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen

er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er inentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår

konklusjon
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Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en

dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Larvik kommune per 31. desember 2015 og av
resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god
kommunal regnskapsskikk i Norge.

Uttalelser om Øvrige forhold

Konklusjon om budsjett

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til

grunn for regnskapet 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 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 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.

Skien, 14.4.2016
Telemark kommunerevisjon IKS

UsbetHnes
oppdragsansvarlig/registrert revisor Birgitte HoIm berg

oppdragsrevisor

Kopi: Kontrollutvalget
Formannskapet
Rådmannen
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Hovedkontor:
Postboks 2805,3702 Skien
TIf.:3591 7030
e-post: post-tkr@tekomrev.no
www.tekomrev.no

Kontrollutvalget i Larvik kommune

v/Vestfold inte rkomm u nale kontrollutvalgssekreta riat Distriktskontor
Postboks 83,3833 Bø
TIf.:35 059000

Foretaksregisteret:
985 867 402 MVA

Vår ref.: 16/$94/holb
Deres ref.:
Arkivkode: $09100

Rapport om revisjon av årsregnskapet til Larvik kommune for 2015

Kommuneloven § 78 nr. 5 sier at revisor skal rapportere resultatene av sin revisjon og kontroll

til kontrollutvalget. Denne rapporten er utarbeidet for å forklare vår revisjon av

årsregnskapet bedre enn det som fremgår av revisjonsberetningen. Rapporteringen tar også

utgangspunkt i doku mentet cfOverord net revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon», som

tidligere er lagt fram for kontrollutvalget og angir revisors fokusområder for 2015.

Revisjonsberetningen
Revisjonsberetningen er datert 14.4.2016 og er en såkalt normal revisjonsberetning. Dette

betyr at vi ved revisjon av årsregnskapet ikke har avdekket vesentlige feil eller mangler som

krever forbehold eller presiseringer i revisjonsberetn ingen.

Årsregnskapet
Årsregnskapet ble fremlagt av regnskapssjefen 15.2.2016 og inneholder i hovedsak alle

pliktige oversikter og noter iht. forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal

tegnskapsstandard (KR5) nr. 6.

Vi har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler med hensyn til registrering og

dokumentasjon av regnskapsopplysninger, jf. forskrift om årsregnskap og årsberetning § 2 og

lov om bokføring.

Driftsregnskapet
Driftsregnskapet viser et negativt netto driftsresultat på kr 3 288 469 og et

regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk på kr 0. I forbindelse med revisjonen av

årsregnskapet er det blitt foretatt korreksjoner i regnskapet, i samråd med oss. Dette

har medført at overføringen fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet ikke er

gjennomført som budsjettert, som følge av strykningsbestemmelsene i forskrift om

årsregnkap § 9.

Når det gjelder de ulike økonomiske oversiktene og notene som er lagt fram, er noen

tall oppgitt i hele tusen, mens andre er oppgitt i hele kroner. Dette kan virke

forvirrende for brukeren av regnskapet og det bør derfor brukes samme betegnelse.
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Notene til regnskapet har til hensikt å gi en mer utførlig dokumentasjon av enkelte
forhold til regnskapet. Det er utarbeidet mange noter til årets regnskap. Noen noter
er litt ufulistendige, blant annet note 16, som omhandler vertskommunesamarbeid.
Noen noter kunne også med fordel vært redusert eller slettet, da vi er usikre på om
informasjonsverdien øker ved at disse er med. Dette gjelder blant annet note 22 og
23, som omhandler utestående krav, og note 12, som omhandler
primæroppgavefondet. Dette har vi tatt opp med regnskapssjefen.

Selvkostregnskapet er revidert som en del av årsregnskapet. Kommunen har satt opp
selvkostberegning for vann, avløp, renovasjon, feiing, boligtilsyn, plansaker,
byggesaker og oppmåling. I forbindelse med revisjon av årsregnskapet for 2014 ble
det tatt forbehold i revisjonsberetn ingen om feil bruk av rentefot i

selvkostberegningen for vann, avløp og renovasjon (VAR). Departementet har
godkjent kommunens praksis med bruk av gjennomsnittlig lånerente for den delen av
investeringene i selvkostregnskapet som er finansiert med lån. Men for den delen av
investeringene som er finansiert med egenkapital, skal gjennomsnittlig
innskuddsrente benyttes som utrykk for bortfall av renteinntekter. Vi har det siste
året vært i dialog med administrasjonen i forhold til å få en korrekt renteberegning
for 2015. Kommunen har nå lagt fram en beregning for VAR-området for 2015, der
det også er tatt hensyn til bortfall av renteinntekter. Vi har godtatt denne
beregningen og har derfor ikke tatt forbehold i revisjonsberetningen dette året.

lnvesteringsregnskapet
lnvesteringsregnskapet er avsluttet med et udisponert/udekket beløp på kr 0.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i sin veileder for budsjettering og
regnskapsføring av investeringer hatt fokus på at investeringsbudsjettet er ettårig,
dvs, at budsjettrammen skal fordeles så reelt som mulig mellom de enkelte årene i
prosjektperioden. Budsjettet skal i løpet av året nedjusteres, dersom ikke framdriften
er som forutsatt i budsjettet. Kommunen har forholdt seg til dette, ved at en del
investeringsprosjekter er regulert ned og forskjøvet til 2016.

Finansieringen av investeringsregnskapet er i hovedsak i henhold til regulert budsjett,
men overføringen fra driftsregnskapet er ikke gjennomført fullt ut som budsjettert,
som følge av strykningsbestemmelsene i driftsregnskapet. Fjorårets udekkede beløp
er inndekket i 2015.

• Balanseregnskapet
Balansen gir informasjon om kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital. Det er
derfor viktig at denne til enhver tid viser mest mulig riktige verdier. Vi har kontrollert
at administrasjonen har foretatt en gjennomgang av balansepostene i henhold til
bokføringslovens krav til dokumentasjon. Det er ulik kvalitet på avstemmingene vi er
forelagt fra administrasjonen, men i hovedsak foreligger det en god dokumentasjon
av balansepostene, jf. kravet i bokføringslovens § 11.
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Økonomisk situasjon
Larvik kommune har i årene etter ROBEK-registreringen hatt fokus på innstramming i
driftsutgiftene og realistisk budsjettering av driftsinntektene, for å gi handlingsrom. For 2015
er det et positivt brutto driftsresultat, men da i hovedsak som følge av større skatteinntekter
og overføringer enn budsjettert.

Noen nøkkeltall:

• Det er et krav i kommuneloven at netto driftsresultat (netto driftsresultat i forhold til
driftsinntektene) skal være tilstrekkelig til å dekke nødvendige avsetninger. Larvik
kommune har i 2015 et netto driftsresultat på minus 0,1 %. Dette er svakere enn det
positive kravet på 1,75 ¾, som staten v/Teknisk beregningsutvalg har satt som mål for
en sunn økonomi i kommunene, men likevel langt bedre enn budsjettert. Årsaken til
dette er at kommunen ikke budsjetterer med netto avkastning på finansområdet.

• Lånefinansieringsgraden angir hvor stor andel av investeringene som er finansiert ved
lån fremfor egenkapital. Lånefinansieringsgraden for 2015 er $5 ¾ og har vært stabil
høy over tid. Dette betyr at de fleste av investeringene er finansiert med lån.

• Larvik kommune har høy og økende lånegjeld. Dette betyr at andelen gjeld i forhold
til egenkapital er Økende. Lånegjeld pr. innbygger er på nivå med sammenlignbare
kommuner. En gjeldsøkning innebærer at en renteoppgang fra dagens lave nivå vil ha
en negativ effekt på tjenesteproduksjonen, siden renter og avdrag belastes
d riftsregnska pet.

• Kommunen har 6 ¾ av sin samlede låneportefølje i sertifikatlån. Det kan være en
refinansieringsrisiko knyttet til sertifikatlån, men vi anser risikoen som liten i Larvik
kommune. Sertifikatlånet er for øvrig innenfor finansreglementets rammer, både
som type og som del av durasjonsberegningen. Vurderingen fra kommunens side ser
ut til å være at lån med kortsiktig horisont passer inn i porteføljen.

• Kommunen har god likviditet, i hovedsak som følge av en økning i ubrukte
lånemidler. Disposisjonsfondet har hatt en økning i 2015.

Vi viser for øvrig til rådmannens egne analyser av den økonomiske situasjonen i årsrapporten
og i kommentarene til årsregnskapet.

Budsjettkontroll
Revisor skal i henhold til forskrift om revisjon § 3 se etter at beløpene i årsregnskapet
stemmer med regulert budsjett og om det foreligger gyldige bevilgninger for den bruk av
midler som regnskapet viser. Vi har kontrollert at opprinnelig budsjett og
budsjettreguleringer i regnskapet er i henhold til de vedtak som er fattet i kommunestyret og
at årsregnskapet er i samsvar med dette. Vi har ikke funnet vesentlige avvik, men ser at
administrasjonen med fordel kan være mer tydelig i sin saksfremstilling, som grunnlag for
vedtak om budsjettreguleringer i regnskapet. Det er også viktig at vedtak om
budsjettregulering tallfestes.
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Finansforvaltning
Vi har kontrollert om kommunens finansrapportering er i henhold til gjeldende
finansreglement og forskrift om finansforvaltning. Vi har også kontrollert om
finansplasseringene er i henhold til strategien i finansreglementet.

Det er et minstekrav i Forskrift om finansforvaltning at kommunestyret i løpet av hver
valgperiode skal vedta reglement for finansforvaltningen. Larvik kommune har to gjeldende
reglementer for finansforvaltning. Det må være samlet rapportering for både aktiva og
passiva, og det er rådmannens ansvar å legge denne fram for politisk behandling, jf.
forskriften § 6. Dette er ikke tilfellet i dagens rapportering og det er viktig at nytt
finansreglement ivaretar korrekt rapportering. Vi viser for øvrig til vårt brev til økonomisjefen
om økonomi- og finansrapportering, som kontrollutvalget har behandlet i egen sak.

Årsrapporten
Vi fikk fremlagt årsrapporten 1.4.2016. Vi har kontrollert at regnskapstallene er konsistente
med årsregnskapet og at den inneholder pliktige opplysninger i henhold til kommuneloven

§ 48 nr. 5, forskrift om årsregnskap og årsberetning § 10 og KR5 nr. 6. I hovedsak innbefatter
vår kontroll del 1, 7 og 9. Årsrapporten gir etter vår mening en god beskrivelse av den
økonomiske situasjonen for hvert tjenesteområde i Larvik kommune, men en mer overordnet
vurdering av måloppnåelsen og framtidsutsikter i forhold til målene som er satt i
strategidokumentet kunne med fordel vært beskrevet mer utfyllende. Årsrapporten
inneholder alle pliktige opplysninger for øvrig, blant annet en fyldig og god beskrivelse av
kommunens arbeid med internkontroll og etikk.

Rådmannens Økonomiske internkontroll
KRD ga i 2009 ut 85 anbefalinger til hvordan man kan styrke egenkontrollen i kommunene og
fylkeskommunene. Rådmannens internkontroll er en viktig del av egenkontrollen og er med
på å sikre kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen, at lover og regler etterleves og at
uønskede hendelser unngås. Den økonomiske internkontrollen vil også ha betydning for
kommunens økonomistyring. Mangler ved internkontrollen vil kunne medføre risiko for feil i

årsregnskapet og også kunne medføre økt risiko for økonomiske misligheter.

Revisor skal i henhold til forskrift om revisjon § 3 se etter at kommunen har ordnet den
økonomiske internkontrollen på en betryggende måte og med forsvarlig kontroll. Dersom det
avdekkes feil og mangler i de interne rutinene, skal revisor rapportere dette til
kontrollutvalget. Vi har ikke avdekket vesentlige brudd på den økonomiske internkontrollen.

Vi har fulgt kommunens arbeid med å styrke egenkontrollen. Det er mange viktige tiltak som
er iverksatt, blant annet iverksettelsen av et nytt kvalitetssystem og arbeid med risikostyring.
Vi viser til omtale i årsrapporten. Vi har plukket ut enkelte områder vi har sett nærmere på:

Økonomi- og finansrapportering
Vi har hatt en gjennomgang av kommunens rapportering på økonomi- og finansområdet for
2015, der vi har stilt en del spørsmål til omfanget av og kvaliteten på rapporteringen. Vi viser
til vårt brev til økonomisjefen, som er behandlet som egen sak i kontrollutvalget. Vi vil også
ha fokus på å følge opp kommunens økonomi- og finansrapportering i 2016.
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Avtaler med eksterne parter
Kommunen har en del avtaler med eksterne. Der hvor det er gitt lån, har vi kontrollert
avtalebetingelsene ï lys av regelverket om offentlig støtte. Vi har fått kommunens vurdering
av de ulike avtalene og tar denne til etterretning. Vi vil for øvrig berømme kommunens
satsning på ressurser til kommuneadvokatens kontor, for blant annet å følge opp
kommunens mange avtaler.

Selvkost
Formannskapet vedtok i sak 119/15 å utbetale overdekning fra 2014, som skulle trekkes fra
VAR -avgiftene for 4. kvartal 2015. Vi har kontrollert underlaget og funnet at ‘rabatten” i
kommunale avgifter for 4. termin 2015 er gjennomført i tråd med vedtaket. Vi viser for øvrig
til revisjonen av selvkostregnskapet for 2015 under punktet om driftsregnskapet.

Offentlige anskaffelser
Vi har også dette året plukket ut noen anskaffelser vi har sett nærmere på, jf. lov og forskrift
om offentlige anskaffelser. Bruddene vi har registrert i forhold til regelverket er hver for seg
beløpsmessig ubetydelige. Beløpene samlet sett i forhold til kommunens totale innkjøp
(drifts- og investeringsregnskapet) utgjør heller ikke en vesentlig del. Kommunen har fokus
på etterlevelse av lovverket.

Misligheter
Det er viktig at kommunen har rutiner for å forebygge og avdekke misligheter. Vi har årlig
møte med kommunens ledelse, med fokus på etiske retningslinjer, saksbehandlingsregler,
antikorrupsjon mv. Vårt inntrykk er at kommunen har fokus på å eliminere muligheter for
økonomiske misligheter i sin drift. Det vises til rådmannens redegjørelse om tiltak i
årsrapporten. Vi har ikke fått innspill om eller avdekket misligheter i Larvik kommune i 2015.

Særattestasjoner og rådgivning
Vi utfører årlig en del attestasjonsoppgaver for kommunen, såkalte tilleggstjenester. Noen
attestasjoner blir utført i henhold til lov og forskrift og andre i henhold til krav fra eksterne
tilskuddsgivere. Felles for dem alle er at vi følger internasjonale standarder for
attestasjonsoppd rag.

Nedenfor følger noen av attestasjonene vi har gjennomført det siste året:
• Mva. kompensasjon 6. terminer
• Spillemidler
• Enslige mindreårige asylsøkere
• Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester
• Psykisk utviklingshemmede
• Forsterket fosterhjem
• Ulike tilskudd innenfor kultur

Vi yter også rådgivningstjenester til administrasjonen, både i form av større utredninger og
løpende enkeltspørsmål, som krever ulik grad av ressurs fra revisjonen.
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Annet
Fra 1.7.2016 skal Larvik kommune overta økonomi- og regnskapsfunksjonen for Lardal
kommune. Det er laget en egen avtale mellom partene som regulerer ansvar og plïkter. Vi vil
følge opp denne.

Oppsummering
Vi mener framstillingen ovenfor kan være et godt grunnlag for kontrollutvalgets oppfølging
av regnskapsrevisjonen for 2015. Forhold av betydning som ikke er endelig avklart ved
avslutningen av revisjonen for 2015, vil bli fulgt opp i forbindelse med revisjonen for 2016.

Vi mener at årsregnskapet ikke inneholder vesentlige feil eller mangler og anbefaler at dette
fastsettes som Larvik kommunes årsregnskap for 2015.

Skien, 14.4.2016
Telemark kommunerevisjon IKS

Lisbet Fines (7 - - 4-é; 1/
oppdragsansvarlig/ 12t/’J-4_tQ /4212Z7
registrert revisor Birgitte Holmberg

oppdragsrevisor

vedlegg: revisjonsberetning for 2015

kopi til: rådmann
Økonomisjef
regnska pssjef
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Arkivsak-dok. 15/00135-1 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Larvik 26.04.2016 
 
 
 

   
 
 

LARVIK KULTURHUS BØLGEN KF - ÅRSREGNSKAP OG 
ÅRSBERETNING 2015. 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget har i møte 26.april 2016 behandlet årsregnskapet for 2015 for Larvik 
Kulturhus Bølgen KF. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, årsberetningen og 
revisjonsberetningen datert 14.mars 2016. 
 
Regnskapet for 2015 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr.159 000. 
 
Kontrollutvalget viser til revisors påpekning av at det er en del avvik mellom 
regnskapet og regulert budsjett og forutsetter at det blir fulgt opp, men har ellers 
ingen spesielle merknader til regnskapet. 
 
Vedlegg:  
Årsregnskap med årsberetning 2015. 
Revisjonsberetning datert 14.mars 2016. 
Protokoll fra styremøte 15.mars 2016.  

 
Saksframstilling: 
Særregnskapet for Larvik Kulturhus Bølgen KF for 2015 er gjort opp med et netto 
driftsresultat på kr.1 005 000 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr.159.000. 
 
Dette er en forbedring sammenlignet med 2014, hvor foretaket hadde et 
regnskapsmessig merforbruk på kr. 442 000. 
 
Regnskapet er revidert av Telemark Kommunerevisjon IKS og behandlet av styret i 
møte 15.mars 2016.  
I sin rapport om revisjonen av foretakets regnskap skriver revisor bl.a. flg: 
 
«Driftsregnskapet 
Driftsregnskapet viser et netto driftsresultat på kr 1 105 000 og et regnskapsmessig 
mindreforbruk på kr 159 000. Det er en del avvik mellom regnskapet og det regulerte 
budsjettet i regnskapsdokumentet. Noe av dette skyldes manglende budsjettvedtak 



 

  
2 

og noe skyldes at vedtak som er gjort ikke er registrert i regnskapssystemet. 
Budsjettaviket gir seg utslag i et svakere brutto driftsresultat enn budsjettert og er 
forklart i note 10 til særregnskapet. Som følge av ubudsjetterte avskrivninger, er 
netto driftsresultat bedre enn budsjettert. Tidligere års regnskapsmessig merforbruk 
på kr 442 000 er inndekket i henhold til vedtak i kommunestyret i sak 059/15, men 
dette gjenspeiles ikke i budsjettet. 
Vi vil ta opp med foretaket at vedtak som inneholder endringer i økonomiske forhold 
skal registreres som budsjettendring gjennom året. 
  
lnvesteringsregnskapet 
lnvesteringsregnskapet viser et udisponert/udekket beløp på kr 0. Investeringene er i 
hovedsak gjennomført i henhold til budsjettet. Tidligere års udekkede beløp på kr 
339 000 er inndekket i henhold til vedtak i kommunestyret i sak 059/15, men dette 
gjenspeiles ikke i budsjettet.» 
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Hovedkontor:
Postboks 2805, 3702 Skien
TIf.:3591 7030
Eax: 35 91 7059
e-post post-tkr@tekomrev.no
www.tekomrev.no

Til
Distriktskontor:

Kommunestyret i Larvik kommune Postboks83,3833Bø
Tif.: 35 05 90 00
Fax:35 950215

Foretaksregisterec
985 867 402 MVA

Vår ref. 16/513/bes
Deres ref.:
Arkivkode: 809615

Revisors beretning

Uttalelse om særregnskapet

Vi har revidert særregnskapet for Larvik kulturhus Bølgen KF som viser et netto driftsresultat på
kr 1 005 000 og et regnskapsmessig mindre forbruk på kr 159 000. Særregnskapet består av balanse per
31. desember 2015, driftsregnskap og investeringsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen,
og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og daglig leders ansvar for særregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling
i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret
og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et særregnskap som ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette særregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har
gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder
International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger
og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at særregnskapet ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og
opplysningene i særregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen
av risikoene for at særregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller
feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foreta kets
utarbeidelse av et særregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en
mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de
anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er
rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av særregnskapet.

*
Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon.
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Konklusjon

Etter vår mening er særregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en
dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Larvik kulturhus Bølgen KF per 31. desember 2015, og
av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god
kommunal regnskapsskikk i Norge.

Uttalelser om Øvrige forhold

Konklusjon om særbudsjett

Basert på vår revisjon av særregnskapet 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 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 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.

Skien, 14.3.2016
Telemark kommunerevisjon IKS

Lisbet FineV
oppdragsansvarlig revisor/registrert revisor

Kopi: Kontrollutvalget i Larvik kommune
Larvik kulturhus Bølgen KF



Protokoll styremøte

Møtetidspunkt: Tirs dag 1 5 . mars 201 6 kl. 1 8 . 00
Møtested: Bøl gen Ku lturhus, Elvesiden

Tilstede styremedlemmer:
Morten Stene Lysnes
Inger Johansen
Tore Dvergastein
Ingjerd Beate Nyhus Larsen
Christian Berg
Pernille Renate Holmen e
Kjetil Viker
Hugo Skau Carlsen

Tilstede Møte - og talerett;
Andreas Gilhuus, daglig leder
Odd Terje Lysebo, representant for rådmannen

Anne Marte Espeseth , administrasjonssjef

Godkjenning av innkalling og protokoll
Innkalling godkjennes.
Protok oll 1 . 2.2016 godkjennes .

Sak 1 /1 6 Årsregnskap 2015 :

Årsberetning og årsregnskap er ferdig revidert og det er ikke kommet noen
endringer. Revisjonsberetningen ble delt ut i møte.

Vedtak:
Revidert årsregnskap m/noter og årsberetning godkjennes. Mindrefo rbruk
foreslås satt over til disposisjonsfond i 2016.

Orienteringssaker :

Økonomirapport pr.29.2.2016
Regnskap ble gjennomgått.

Renhold:
Driftssjefen orienterte om valget av Larvik kommunes eiendomsavdeling som
leverandør av renhold i en prøveperiode fra 1.mai til 31.desember 2016.

Utlysning av stilling som Arrangementssjef :
Søknadsfrist gikk ut 6.mars 2016. Videre fremdrift er en ansettelse 1.mai 2016,
men første arbeidsdag 1.august 2016.



 Eventuelt/referatsaker 
 
Inspirasjonstur: 
Ingjerd Beate ser på muligheten for at styret reiser til Kilden i Kristiansand for å 
få inspirasjon og gjøre en benchmarking.  
 
Oppfølging Sanden Kafé 
Prosjektgruppa følger opp den jobben som ble gjort i 2015 slik at vi sikrer en 
god kvalitet i kafedriften. 
 
Møte ansatte 
Styret inviteres til en mingling i Galleriet sammen med ansatte og Bølgetopper 
før konsert med Jan Eggum 14.april.  
 
Neste styremøte er tirsdag 18.mai 2016 kl. 18.00 

 
 
 
 
 
             
Hugo Skau Carlsen  Inger Johansen  Tore Dvergastein              
 
 
             
Morten Stene Lysnes  Christian Berg   Kjetil Viker    
 
 
             
Ingjerd Beate Nyhus Larsen     Pernille Renate Homene 
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Hovedkontor:
Postboks 2805,3702 Skien
TIf.:3591 7030
e-post: post-tkr@tekomrev.no
www.tekomrev.no

Kontrollutvalget i Larvik kommune
Distriktskontor:

v/Vestfold interkom mu nale kontrollutvalgssekretariat Postboks 83, 3833 Bø
Tif.: 35 05 90 00

Foretaksregisteret:
985 867 402 MVA

Vår ref.: 16/752/holb
Deres ref.:
Arkivkode: 809100

Rapport om revisjon av særregnskapet for Larvik kulturhus Bølgen KF for 2015

Kommuneloven § 78 nr. 5 sier at revisor skal rapportere resultatene av sin revisjon og kontroll
til kontrollutvalget. Denne rapporten er utarbeidet for å forklare vår revisjon av
særregnskapet bedre enn det som fremgår av revisjonsberetningen. Rapporteringen tar også
utgangspunkt i doku mentet «Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon », som

tidligere er lagt fram for kontrollutvalget og angir revisors fokusområder for 2015.

Revisjonsberetni ngen
Revisjonsberetningen er datert 14.3.2016 og er en såkalt normalberetning. Dette betyr at vi
ved revisjon av særregnskapet ikke har avdekket vesentlige feil eller mangler som krever
forbehold eller presïseringer i revisjonsberetningen.

Særregnskapet
Særregnskapet er vedtatt av styret i foretaket 1.2.2016 og inneholder alle pliktige oversikter
og noter i henhold til forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale
foretak (foretaksforskriften), forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal
regnskapsstandard (KR5) nr. 6.

Vi har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler med hensyn til registrering og
dokmentasjon av regnskapsopplysninger jf. foretaksforskriften § 8, forskrift om årsregnskap
og årsberetning § 2 og lov om bokføring.

I’

• Driftsregnskapet
Driftsregnskapet viser et netto driftsresultat på kr 1 105 000 og et regnskapsmessig
mindreforbruk på kr 159 000. Det er en del avvik mellom regnskapet og det regulerte
budsjettet i regnskapsdokumentet. Noe av dette skyldes manglende budsjettvedtak
og noe skyldes at vedtak som er gjort ikke er registrert i regnskapssystemet.
Budsjettaviket gir seg utslag i et svakere brutto driftsresultat enn budsjettert og er
forklart i note 10 til særregnskapet. Som følge av ubudsjetterte avskrivninger, er
netto driftsresultat bedre enn budsjettert. Tidligere års regnskapsmessig merforbruk
på kr 442 000 er inndekket i henhold til vedtak i kommunestyret i sak 059/15, men
dette gjenspeiles ikke i budsjettet.
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Vi vil ta opp med foretaket at vedtak som inneholder endringer i økonomiske forhold
skal registreres som budsjettendring gjennom året.

• lnvesteringsregnskapet
lnvesteringsregnskapet viser et udisponert/udekket beløp på kr 0. Investeringene er i
hovedsak gjennomført i henhold til budsjettet. Tidligere års udekkede beløp på kr
339 000 er inndekket i henhold til vedtak i kommunestyret i sak 059/15, men dette
gjenspeiles ikke i budsjettet.

• Balanseregnskapet
Balansen gir informasjon om foretakets eiendeler, gjeld og egenkapital. Det er viktig
at denne til enhver tid viser mest mulig riktige verdïer. Vi har kontrollert at
administrasjonen har foretatt en gjennomgang av balansepostene iht.
bokføringslovens krav til dokumentasjon. Etter vår mening foreligger det en god
dokumentasjon av balansepostene.

Budsjettkontroll
Revisor skal i henhold til forskrift om revisjon § 3 se etter at beløpene i særregnskapet
stemmer med regulert budsjett og om det foreligger gyldige bevilgninger for den bruk av
midler som regnskapet viser. Dersom utviklingen i regnskapet og aktiviteten gjennom året
viser store avvik i forhold til vedtatt budsjett, skal det ifølge foretaksforskriften § 4 foreslås
nødvendige tiltak for å holde rammene eller foretas nødvendige endringer i budsjettet.

Vi har kontrollert at opprinnelig budsjett og budsjettreguleringer i regnskapet er i henhold til
de vedtak som er fattet i styret og kommunestyret og at særregnskapet er i samsvar med
dette. Det er en del avvik mellom regnskapet og det regulerte budsjettet i
regnskapsdokumentet. Vi viser til det som et sagt ovenfor om drifts- og
investeringsregnska pet.

Årsberetningen
Årsberetningen er vedtatt av styret 1.2.2016. Vi har kontrollert at regnskapstallene er
konsistente med særregnskapet og at beretningen inneholder pliktige opplysninger i henhold
til kommuneloven § 48 nr. 5, foretaksforskriften §15, jf. forskrift om årsregnskap og
årsberetning § 10 og KR5 nr. 6. Årsberetningen gir etter vår mening en god beskrivelse av den
økonomiske situasjonen i Larvik kulturhus Bølgen KF og inneholder i hovedsak alle pliktige
opplysninger for øvrig.

Foretakets økonomiske internkontroll
Den Økonomiske internkontrollen vil ha betydning fot foretakets økonomistyring. Mangler
ved internkontrollen vil kunne medføre risiko for feil i særregnskapet og økt risiko for
økonomiske misligheter. Revisor skal i henhold til forskrift om revisjon § 3 se etter at
foretaket har ordnet den økonomiske internkontrollen på en betryggende måte og med
forsvarlig kontroll. Dersom det avdekkes feil og manglet i de interne tutinene, skal tevisor
rapportere dette til kontrollutvalget. Vi har ikke avdekket vesentlige svakheter i den interne
kontrollen i 2015.



• TELEMARK

KOMMUNEREVISJON IKS 3

Misligheter
Det er viktig at foreta ket har rutiner for å forebygge og avdekke misligheter. Vi har årlig møte
med foretakets daglige ledelse, med fokus på dette temaet. Vårt inntrykk er at foretaket har
fokus på å eliminere muligheter for økonomiske misligheter i sin drift, blant annet når det
gjelder kassehåndtering. Vi har ikke fått innspill om eller avdekket misligheter i foretaket i
2015.

Særattestasjoner og rådgivning
Vi attesterer 6 ganger i året på foretakets krav om mva. kompensasjon iht. internasjonal
revisjonsstandard (ISA) $00. Vi har ikke funnet vesentlige feil eller avvik.

Vi yter også rådgivningstjenester, men foretaket har ikke bedt om særskilt bistand i 2015.

Oppsummering
Vi mener framstillingen ovenfor kan være et godt grunnlag for kontrollutvalgets oppfølging
av regnskapsrevisjonen for 2015. Forhold av betydning som ikke er endelig avklart ved
avslutningen av revisjonen for 2015, vil bli fulgt opp i forbindelse med revisjonen for 2016.

Vi mener at særregnskapet ikke inneholder vesentlige feil eller mangler og anbefaler at dette
fastsettes som Larvik kulturhus Bølgen KF sitt særregnskap for 2015.

Skien, 6.4.2016
Telemark kommunerevisjon 1KS

oppdragsansvarl ig revisor/ 3/r9‘%“ 1%2/Z7Lf?
registrert revisor Birgitte Holmberg

oppdragsrevisor

vedlegg: revisjonsberetning for 2015

kopi: Larvik kulturhus Bølgen KF
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Arkivsak-dok. 15/00136-17 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Larvik 26.04.2016 
 
 
 

   
 
 

LARVIK HAVN KF - ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2015. 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget har i møte 26.april 2016 behandlet særregnskapet for 2015 for Larvik 
Havn KF. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte særregnskapet, årsberetningen og 
revisjonsberetningen datert 14.mars 2016. 
 
Regnskapet for 2015 viser et regnskapsmessig overskudd på kr.3 883 838. 
 
Kontrollutvalget har ingen spesielle merknader til regnskapet. 
 
Vedlegg:  
Årsregnskap 2015 
Årsberetning 2015 
Revisjonsberetning datert 10.mars 2016. 
Utskrift fra styrebehandlingen 2.februar 2016.  
Revisjonens kommentarer til revisjon av særregnskapet for Larvik Havn KF for 2015. 

 
Saksframstilling: 
Særregnskapet for Larvik Havn KF for 2015 viser et driftsresultat på kr. 14 244 571 
og et årsresultat på kr. 3 883 838. Årsresultatet er foreslått avsatt til egenkapital. 
 
Driftsresultatet er nærmest identisk med budsjettet, og endte om lag på samme nivå 
som i 2014 hvor driftsresultatet var på 17,8 millioner. 
 
Foretaket investerte for 13, 6 millioner i 2015, hvor de største enkeltpostene var 
Losenbygget i Stavern på 6,6 millioner og forlengelsen av Revestien på 2,8 millioner. 
 
Netto lånegjeld falt med 6,8 millioner i regnskapsåret og utgjør totalt 239,6 millioner. 
 
Soliditeten i selskapet er styrket fra 34,1 % i 2014 til 35,6 % i 2015. 
 
Regnskapet er revidert av Telemark Kommunerevisjon IKS og behandlet av styret  
2.februar 2016.  



 
  
 
 
 
 

 
Årsregnskap 2015 

for 
 

Larvik Havn KF 

Foretaksnr. 942139241 

 

 
 
 
 



 Larvik Havn KF 

 Årsberetning 2015 

 

  

 
Styrets årsberetning 2015 
 
 
OPPDRAGET 
Larvik Havn KF er Larvik kommunes havne- og farvannsfaglige organ, og skal ivareta de offentligrettslige 
oppgaver kommunen er tillagt etter havne- og farvannsloven.   
 
Havneforetaket skal også drive privatrettslig havnevirksomhet, herunder forvalte, drifte og utvikle 
havneanleggene under hensyn til behovet for en effektiv og forsvarlig sjøtransport som ledd i kommunens, 
regionens og landets samlede samferdsel og næringsliv. 
 
 
VIRKSOMHETEN 
Antall skipsanløp til Larvik Havn økte fra 1.169 anløp i 2014 til 1.265 anløp i 2015. 
Samlet godsomsetning økte med 14 prosent, og endte på 2,1 millioner tonn. Økningen var blant annet 
relatert til vekst i eksport av skrotstein og tømmer.  
 
Containertrafikken falt med 3 prosent til 62.700 TEUs. Last i containere var totalt 677.000 tonn, en 
nedgang på 5 prosent fra året før. Last med ferge økte med 6 prosent til i alt 592.000 tonn. 
 
 
INVESTERINGER OG PROSJEKTER 
Investeringer i 2015 på i alt 13,6 millioner er i hovedsak knyttet til erverv av Losenbygget i Stavern 
gjestehavn og videre forlengelse av Revstien. I tillegg er det foretatt opparbeidelse av nye terminalareal på 
Revet. 
 
 
PERSONAL OG MILJØ 
Totalt ansatte ved årets slutt er 16, hvorav 2 kvinner. Høsten 2015 ble det valgt nytt havnestyre. Før valget 
var 3 av styrets 7 medlemmer kvinner. Av styrets 7 medlemmer ved årets slutt var 2 kvinner.  
Det er ikke iverksatt eller planlagt tiltak for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid 
med lov om likestilling mellom kjønnene. 
 
Arbeidsmiljøet ved Larvik Havn KF er godt, og det er ikke iverksatt nye tiltak som har betydning for 
arbeidsmiljøet. Sykefraværet har vært på 2,3 prosent. Det har ikke vært skader eller ulykker av betydning. 
 
Larvik Havn KFs virksomhet har ikke medført påvirkning av betydning på det ytre miljø. Det har heller ikke 
vært utslipp av betydning verken fra anleggsvirksomhet eller fra skip. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Larvik Havn KF 

 Årsberetning 2015 

 

  

 
FREMTIDEN 
De seneste årenes satsing i havneinfrastruktur har gjort Larvik til et attraktivt trafikknutepunkt for 
passasjerer og gods. 
 
Naturgitte fortrinn som strategisk beliggenhet og langsiktige forekomster av larvikitt bidrar til havnens 
konkurranseevne. Inntjeningen er imidlertid sterkt påvirket av utviklingen i eksportindustrien i regionen og 
privat konsum.  
 
Sjøtransportens konkurranseevne i forhold til lastebiltransport er en vesentlig faktor for videre vekst. 
Havnens bidrag i den sammenheng vil være å legge til rette for mer effektiv omlasting og reduserte 
kostnader. Som infrastruktureier og pådriver overfor offentlige myndigheter har havnen et ansvar mht å 
sørge for optimale forhold for intermodal, miljøvennlig sjøtransport.  
Larvik Havn vil bidra til dette ved å rendyrke satsingsområdene, og arbeide for bedre vei og 
jernbanetilknytning til havnen. 
 
Satsing på containerkraner har medført økt effektivitet på containerterminalen. 
 
 
RESULTATER 
Foretaket hadde i 2015 en omsetning på 57,2 millioner (56,2 mill. i 2014). 
Etter driftskostnader på 43,0 millioner (38,4 mill.) er driftsresultatet 14,2 millioner (17,8 mill.).  
 
Ordinært resultat etter netto finanskostnader er 3,9 millioner (7,1 mill.). 
Årsresultatet ble 3,9 millioner (7,1 mill.). 
 
Forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet. Etter styrets vurdering har 
Larvik Havn KF en god finansiell posisjon. 
 
 
ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER 
Årsresultatet på 3.883.838 foreslås overført til annen (opptjent) egenkapital. 
 
 
 

Larvik, 2. februar 2016 

 
 

 
 ann Aune Bente Seierstad Tove Lisbeth Vasvik Knut Anvik 
 Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem 
 



 
Note 2015 Budsjett Reg. budsjett 2014

DRIFTSINNTEKTER/-KOSTNADER
 

Driftsinntekter
Salgsinntekt 9 57 208 084 57 106 000 57 346 000 56 172 749
Sum driftsinntekter 57 208 084 57 106 000 57 346 000 56 172 749

Driftskostnader
Varekostnad 10 2 818 808 3 550 000 3 550 000 3 984 011
Lønnskostnad 11 16 665 838 17 389 000 17 389 000 13 194 683
Avskrivning på varige driftsmidler 1 11 891 600 12 111 000 12 281 000 10 914 539
Annen driftskostnad 12 11 587 267 10 163 000 10 163 000 10 275 659
Sum driftskostnader 42 963 513 43 213 000 43 383 000 38 368 892

DRIFTSRESULTAT 14 244 571 13 893 000 13 963 000 17 803 857

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER

Finansinntekter
Annen renteinntekt 566 179 750 000 750 000 591 654
Sum finansinntekter 566 179 750 000 750 000 591 654

Finanskostnader
Annen rentekostnad 10 927 013 10 106 000 10 176 000 11 310 696
Annen finanskostnad -101 0 0 -99
Sum finanskostnader 10 926 912 10 106 000 10 176 000 11 310 597

NETTO FINANSPOSTER -10 360 733 -9 356 000 -9 426 000 -10 718 943

ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT 3 883 838 4 537 000 4 537 000 7 084 914

Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 0 0

ORDINÆRT RESULTAT 3 883 838 4 537 000 4 537 000 7 084 914

ÅRSRESULTAT 3 883 838 4 537 000 4 537 000 7 084 914

OVERFØRINGER OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital 3 883 838 4 537 000 4 537 000 7 084 914
SUM OVERF. OG DISPONERINGER 3 883 838 4 537 000 4 537 000 7 084 914

Resultatregnskap for Larvik Havn KF Organisasjonsnr. 942139241

Larvik Havn KF

Resultatregnskap



    Larvik Havn KF    

 Balanse pr. 31.12.2015 

 Note 31.12.2015 31.12.2014 

 

Balanse pr. 31.12.15 for Larvik Havn KF Organisasjonsnr. 942139241 

 

EIENDELER 
ANLEGGSMIDLER 
Varige driftsmidler 
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1 330 350 365  326 182 323  
Maskiner og anlegg 1 33 226 592  35 670 707  
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 1 870 574  926 404  
Sum varige driftsmidler  364 447 531  362 779 433  

Finansielle anleggsmidler 
Investeringer i aksjer og andeler  23 473  23 473  
Andre langsiktige fordringer 2 3 963 833  4 215 781  
Sum finansielle anleggsmidler  3 987 306  4 239 254  

SUM ANLEGGSMIDLER  368 434 837  367 018 687  

OMLØPSMIDLER 
Varer  129 175  0  
Fordringer 
Kundefordringer  5 077 775  5 717 012  
Andre kortsiktige fordringer 3 1 406 165  135 528  
Sum fordringer  6 483 940  5 852 540  

Bankinnskudd, kontanter o.l. 4 19 631 688  27 943 834  
SUM OMLØPSMIDLER  26 244 803  33 796 374  

SUM EIENDELER  394 679 640  400 815 061  
 

EGENKAPITAL OG GJELD 

EGENKAPITAL 
Opptjent egenkapital 
Annen egenkapital 5 140 700 900  136 817 061  
Sum opptjent egenkapital  140 700 900  136 817 061  

SUM EGENKAPITAL  140 700 900  136 817 061  

GJELD 

LANGSIKTIG GJELD 
Avsetning for forpliktelser 
Pensjonsforpliktelser 6 772 102  -643 651  
Sum avsetning for forpliktelser  772 102  -643 651  

Annen langsiktig gjeld 
Gjeld til kredittinstitusjoner 7 239 561 422  246 369 144  
Sum annen langsiktig gjeld  239 561 422  246 369 144  

SUM LANGSIKTIG GJELD  240 333 524  245 725 493  

KORTSIKTIG GJELD 
Leverandørgjeld 8 3 200 417  6 671 821  
Skyldig offentlige avgifter  132 094  758 516  
Annen kortsiktig gjeld  10 312 705  10 842 170  
SUM KORTSIKTIG GJELD  13 645 216  18 272 507  
SUM GJELD  253 978 740  263 998 000  

SUM EGENKAPITAL OG GJELD  394 679 640  400 815 061  
 

  
 
 
 



    Larvik Havn KF    

 Balanse pr. 31.12.2015 

 Note 31.12.2015 31.12.2014 

 

Balanse pr. 31.12.15 for Larvik Havn KF Organisasjonsnr. 942139241 

 

 
 
 

 
              Larvik, 2. februar 2016 

 
 
     
        



 Larvik Havn KF    

 Kontantstrømoppstilling 

 Note 2015 2014 

 

Kontantstrømoppstilling for Larvik Havn KF                                                             Organisasjonsnr. 942139241 

 

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 
Resultat før skattekostnad  3 883 838  7 084 914  
- Periodens betalte skatt  0  0  
+ Ordinære avskrivninger  11 891 600  10 914 539  
+/- Endring i varelager  -129 175  0  
+/- Endring i kundefordringer  639 237  295 832  
+/- Endring i leverandørgjeld  -3 471 404  4 611 380  
+/- Endringer i pensjonsavsetninger  1 354 112  -2 674 024  
+/- Endring i andre tidsavgrensningsposter  -2 426 524  1 428 935  
= Nto. kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  11 741 685  21 661 576  
 

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter 
- Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler  13 559 698  34 064 374  
- Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer  -313 589  -313 589  
= Nto. kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  -13 246 109  -33 750 785  
 

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 
- Utbet. ved nedbetaling av langsiktig gjeld  6 807 722  6 944 362  
= Nto. kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  -6 807 722  -6 944 362  
 

= Netto endring i kontanter mv  -8 312 146  -19 033 570  

+ Beholdning av kontanter 01.01.  27 943 834  46 977 403  
= Kontantbeholdning 31.12.  19 631 688  27 943 833  
 

Kontantbeholdning mv framkommer slik: 
Kontanter og bankinnskudd pr 31.12.  19 040 077  27 322 718  
+ Skattetrekkinnskudd o.l. pr 31.12.  591 611  621 116  
= Beholdning av kontanter mv 31.12.  19 631 688  27 943 834  
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Regnskapsprinsipper 
 
Generell informasjon 
Larvik Havn KF (LHKF) er et kommunalt foretak eid av Larvik kommune. Foretakets aktiviteter omfatter i 
hovedsak salg av varer, tjenester og serviceoppdrag til skip som anløper Larvik Havn, utleie av lager, areal 
og tomter, samt drift av båt-/gjestehavner og fiskerihavner.  
LHKF er ikke skattepliktig for inntekt og formue i egen virksomhet. 
 
Om årsregnskapet 
Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger og er 
avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapet gir et rettvisende 
bilde av foretakets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. 
 
Prinsipper for inntektsføring 
Inntekter ved salg av varer og tjenester regnskapsføres til virkelig verdi, netto etter fradrag for 
merverdiavgift, rabatter og avslag. Salg av tjenester innregnes når tjenesten er utført. Salg av varer 
innregnes når levering av varen har funnet sted. Alt salg skjer i norske kroner (NOK). 
Kundefordringer føres opp i balansen uten avsetning til forventet tap. Eventuelle faktiske tap kostnadsføres 
direkte. 
 
Varige driftsmidler 
Varige driftsmidler består i hovedsak av kaianlegg, havnekraner, tomter og bygninger og utstyr/inventar. 
Varige driftsmidler vurderes til anskaffelseskost. Påkostninger og forbedringer tillegges driftsmiddelets 
bokførte verdi og avskrives sammen med dette. Reparasjons- og vedlikeholdskostnader blir løpende 
resultatført i den perioden kostnaden påløper. Anlegg under utførelse klassifiseres som anleggsmidler og 
oppføres til kost inntil utbygging er ferdigstilt. 
 
Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader 
Foretaket har kollektiv (sikret) pensjonsordning. Samlede forpliktelser er vurdert opp mot samlede 
pensjonsmidler i pensjonsordningen. Ved verdsettelsen av pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser brukes 
estimert verdi ved regnskapsavslutningen. Pensjonsberegningen er utført av ekstern aktuar og bygger på 
aktuarmessige forutsetninger. 
 
Tilpasninger av regnskap og noteoppstillinger 
Budsjett-tall i oppstillinger, samt tilleggsspesifikasjon med investeringsoversikt, er tilpasninger av regnskap 
og notepresentasjon i henhold til eget regelverk for kommunale foretak som fører regnskap etter 
regnskapsloven. 
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Note 1 - Varige driftsmidler 
 Kaier, bygg Kraner Båter, biler, Sum 
 & tomter & maskiner utstyr/inventar 
 @ 
Ansk.kost pr. 1/1 409 500 804 63 314 132 3 047 471 475 862 407 
+ Tilgang 13 140 457 185 286 233 955 13 559 698 
- Avgang 0 0 304 445 304 445 
Ansk.kost pr. 31/12 422 641 261 63 499 418 2 976 982 489 117 660 
 
Akk. av/nedskr. pr 1/1 83 318 481 27 643 425 2 121 068 113 082 974 
+ Ord. avskrivninger 8 972 415 2 629 400 289 785 11 891 600 
- Tilb.f. avskrivning 0 0 304 445 304 445 
Akk. av/nedskr. 31/12 92 290 896 30 272 825 2 106 408 124 670 129 
 
Balansef. verdi 31/12 330 350 365 33 226 592 870 574 364 447 531 
 
Prosentsats ord. avskr. 2-20 5-25 7-50  

 
Anlegg under utførelse (prosjekter under oppførelse/ikke ferdigstilt) utgjør kr. 1.102.567 pr. 31.12.15. 
 
 

Note 2 - Langsiktige fordringer 

Fordringer med forfall senere enn 1 år etter balansedagen: I år I fjor 

Utlån til båtforeninger  3 392 685 3 706 274 
Depositum pensjonsavtale  566 148 504 507   
Andre langsiktige fordringer  5 000 5 000 

Totalt  3 963 833 4 215 781 

 
 

Note 3 - Andre kortsiktige fordringer 
Foretaket har en forsikringssak gående vedrørende skade på Kanalkaia. Inntruffet skade er omfattet av 
foretakets forsikring i samsvar med gjeldende vilkår. Utlegg for foreløpige reparasjonskostnader med kr. 
1.194.732, som er innenfor avtalt økonomisk ramme og omfang av tiltaket, er satt i balanse for å føre mot 
forsikringsoppgjøret i 2016. 
  
 

Note 4 - Bankinnskudd, kontanter o.l. 

Skattetrekkinnskudd utgjør pr. 31.12. i år kr. 591 611 og utgjorde pr. 31.12. i fjor kr. 621 116. 
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Note 5 - Egenkapital 

 Aksjekapital /  Annen Sum  
 selskapskapital egenkapital egenkapital   

Pr 1.1. 0 136 817 061 136 817 061 
Tilført fra årsresultat 0 3 883 838 3 883 838 

Pr 31.12. 0 140 700 900 140 700 900 

 
 

Note 6 - Pensjonsforpliktelser 

Foretaket har tjenestepensjonsordning i KLP (Kommunal Landspensjonskasse). Foretakets forpliktelser 
omfatter ved årsslutt 16 aktive og 10 pensjonister. 

Økonomiske forutsetninger lagt til grunn for beregningene: 

  I år I fjor 

Antall personer omfattet av pensjonsordningen  26 25 
Diskonteringsrente  2,70 % 2,30 %  
Forventet avkastning på pensjonsmidler  3,30 % 3,20 % 
Forventet lønnsvekst  2,50 % 2,75 % 
Forventet G-regulering  2,25 % 2,50 % 
Forventet regulering av pensjoner   1,48 % 1,73 % 
 
Nåverdi av årets pensjonsopptjening  1 752 070 1 421 108 
Rentekostnad av forpliktelsen  828 865 1 189 840 
Avkastning på pensjonsmidler  -710 269 -907 399 
Administrasjonskostnad/rentegaranti  108 510 86 887 
Resultatført aktuarielt tap (gevinst)  780 543 528 191 
Periodisert arbeidsgiveravgift  279 064 252 451 
Resultatført planendring  0 -2 887 782 

Årets pensjonskostnad  3 038 783 -316 704 

 
Påløpte pensjonsforpliktelser pr 31.12  33 475 653 34 793 652 
Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr. 31.12  -24 623 428 -22 047 067 

Påløpte pensjonsforpliktelser pr 31.12 ekskl. aga  8 852 225 12 746 585 

Arbeidsgiveravgift  1 248 164 1 797 268 
Estimatavvik (ikke resultatført)  -9 328 287  -15 187 504 

Netto balanseført pensjonsforpliktelse pr 31.12.  772 102 -643 651 

 
 

Note 7 - Gjeld til kredittinstitusjoner 

  I år I fjor 

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen 

 Konvertible lån  0 0 
 Obligasjonslån  0 0 
 Gjeld til kredittinstitusjoner  230 124 712 236 277 404 

 Totalt  230 124 712 236 277 404 
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Garantiansvar, kausjoner mv  

 - sikret ved pant  0 0 
 - ikke sikret med pant   0 0 
 

All langsiktig gjeld er tatt opp med kommunal risiko og er ikke sikret ved pant eller liknende sikkerhet i 
eiendeler o.l. 

Andel rentesikret gjeld utgjør kr. 216.689.655 av samlet lånegjeld på kr. 239.561.422 pr. 31.12.15. 
Rentesikringen utløper som følger: Kr. 71.689.655 (2036), kr. 40.000.000 (2021) og kr. 105.000.000 
(2017/2022). 

 
 

Note 8 - Gjeld til eierkommune og kommunale foretak 

Beløp som skyldes (leverandørgjeld):  I år I fjor 

Larvik kommune  68 595 100 007 
Larvik kulturhus Bølgen KF  0 0 

Totalt  68 595 100 007 

 
 

Note 9 - Salgsinntekter 
 I år Budsjett Reg. budsj. I fjor 
Anløpsavgift 2 807 896 2 690 000 2 690 000 2 735 265 
Kaivederlag 2 346 917 2 451 000 2 451 000 2 156 814 
Varevederlag 9 284 645 8 607 000 8 607 000 8 059 893 
Havnetjenester  11 760 644 13 111 000 13 111 000 12 080 908 
Utleievirksomhet 26 002 464 24 897 000 25 137 000 24 934 353 
Andre salgsinntekter 5 005 518 5 350 000 5 350 000 6 205 516 
Sum salgsinntekter 57 208 084 57 106 000 57 346 000 56 172 749 
 
herav segmentfordelt: 
Trafikkhavn 50 248 389  49 745 000 49 985 000 48 261 292 
Båthavnvirksomhet 6 959 695 7 361 000 7 361 000 7 911 457 
Sum fordelte salgsinntekter 57 208 084 57 106 000 57 346 000 56 172 749 
  
 

Note 10 - Varekost 
Kjøp av drivstoff for salg i gjestehavner utgjør kr. 2.783.808 av samlet varekost på kr. 2.818.808 pr. 
31.12.15. 
  
 

Note 11 - Lønnskostnad 
 I år Budsjett Reg. budsj. I fjor 
Lønninger 11 359 501 12 301 000 12 301 000 11 211 849 
Folketrygdavgift 1 879 800 1 882 000 1 882 000 1 884 470 
Pensjonskostnad (se note 6) 3 038 783 2 702 000 2 702 000 -316 704 
Andre ytelser 387 754 504 000 504 000 415 068 
Sum lønnskostnader 16 665 838 17 389 000 17 389 000 13 194 683 
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Ytelser til ledende personer og revisor: 

 Lønn Pensjons- Annen Sum 
  forpliktelse godtgjørelse 
Daglig leder 1 025 890 111 690 4 839 1 142 419 
Styremedlemmer 127 705 0 225 127 930 
 

Foretaket har hatt 16 årsverk i regnskapsåret. 

 

Honorar til revisor består av: 

Revisjon 44 000 
Samlet honorar til revisor 44 000 

 
 

Note 12 - Annen driftskostnad 
 I år Budsjett Reg. budsj. I fjor 
Energi, vann og brensel, produksjon 579 162 785 000 785 000 504 433 
Kostnad lokaler 365 399 284 000 284 000 169 962 
Leie maskiner, inventar o.l 266 333 267 000 267 000 229 321 
Verktøy, inventar, driftsmateriale o.l 655 718  513 000 513 000 606 272 
Reparasjon og vedlikehold 5 138 906 3 962 000 3 962 000 4 044 940 
Fremmed tjeneste 2 026 384 1 501 000 1 501 000 1 908 613 
Kontorkostnad, trykksak o.l 91 659 174 000 174 000 156 220 
Telefon, porto o.l 206 446 175 000 175 000 172 661 
Kostnad transportmidler 292 281 276 000 276 000 265 775 
Reisekostnader og godtgjørelser 333 584 339 000 339 000 321 134 
Markedsføring, representasjon o.l 740 792 964 000 964 000 961 125 
Kontigent og gave  252 210 240 000 240 000 261 758 
Forsikringer, garantikostnader 304 520 332 000 332 000 334 663 
Annen kostnad 333 873 351 000 351 000 318 781 
Tap o.l 0 0 0 20 001 
Sum annen driftskostnad 11 587 267 10 163 000 10 163 000 10 275 659  
 
 
  
 
Tilleggspesifikasjon: Investeringsoversikt 
 
 I år Budsjett Reg. budsj. I fjor 
Investering, varige dr.midler 13 559 698 7 900 000 14 650 000 34 064 374 
Sum investeringer 13 559 698 7 900 000 14 650 000 34 064 374 
 
Bruk av kontantbeholdning* 6 896 673 7 900 000 7 900 000 30 562 280 
Fra salg av anleggsmidler 0 0 0 0 
Fra eksterne tilskudd 0 0 0 0 
Fra nye låneopptak 6 663 025 0 6 750 000 3 502 094  
Sum finansiert 13 559 698 7 900 000 14 650 000 34 064 374 
  
*) Spesifikasjon - Finansiering fra kontantbeholdning: 
 
Investeringsmidler (KOSTRA: "Frie/bundne fonds"):   2 572 318 
Driftsbeholdning (KOSTRA: "Over drift"):  1 815 207 
Ubrukte lån (KOSTRA: "Tilgjengelige lånemidler"):  2 509 148 
Sum, bruk av kontantbeholdning  6 896 673 
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Revisors beretning

Uttalelse om særregnskapet

Vi har revidert særregnskapet for Larvik Havn KF som viser et overskudd på kr3 883 838. Særregnskapet
består av balanse per 31. desember 2015, resultatregnskap, oppstilling over endringer i egenkapital og
kontantstrømoppstilling, for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige
anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og daglig leders ansvar for særregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i
samsvar med regnskapslovens regler, tilleggsbestemmelser i kommuneloven, forskrift om særbudsjett,
særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak og god regnskapsskikk i Norge,
og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et
særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette særregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har
gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder
International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger
og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at særregnskapet ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og
opplysningene i særregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen
av risikoene for at særregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller
feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foretakets
utarbeidelse av et særregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger
som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten
av foretakets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte
regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige,
samt en vurdering av den samlede presentasjonen av særregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon.
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Konklusjon

Etter vår mening er særregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den
finansielle stillingen til Larvik Havn KF per 31. desember 2015, og av resultater, endringer i egenkapitalen
og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med
regnskapslovens regler, tilleggsbestemmelser i kommuneloven, forskrift om særbudsjett, særregnskap og
årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak og god regnskapsskikk i Norge.

Uttalelser om Øvrige forhold

Konklusjon om særbudsjett

Basert på vår revisjon av særregnskapet 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 som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om særregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med særregnskapet
og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlingervi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag {ISAE)3000 «Attestasjonsoppdrag
som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk flnansiell 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.

Skien, 10.03.16
Telemark kommunerevisjon IKS

Lisbet Fines
oppdragsansvarlig revisor

Kopi: Kontrollutvalget
Larvik Havn KF
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Rapport om revisjon av særregnskapet for Larvik Havn KF for 2015

Kommuneloven § 78 nr. 5 sier at revisor skal rapportere resultatene av sin revisjon og kontroll til
kontrollutvalget. Denne rapporten er utarbeidet for å forklare vår revisjon av særregnskapet bedre
enn det som fremgår av revisjonsberetningen. Rapporteringen tar også utgangspunkt i dokumentet
«Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon», som tidligere er lagt fram for kontrollutvalget
og angir revisors fokusområder for 2015.

Revisjonsberetningen
Revisjonsberetningen er datert 10.3.2016 og er en såkalt normalberetning. Dette betyr at vi ved
revisjon av særregnskapet ikke har avdekket vesentlige feil eller mangler som krever forbehold eller
presiseringer i revisjonsberetningen.

Særregnskapet
Særregnskapet er vedtatt av havnestyret 2.2.2016 og inneholder alle pliktige oversikter og noter i
henhold til regnskapsloven, forskrift om særbudsjett og særregnskap og årsberetning for kommunale
foretak (foretaksforskriften) § 19.

Vi har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler med hensyn til registrering og dokumentasjon av
regnskapsopplysningerjf. foretaksforskriften § 8, forskrift om årsregnskap og årsberetning § 2 og lov
om bokføring.

• Resultatregnskapet
Resultatregnskapet viser et driftsresultat på kr 14 244 571 og et årsresultat på
kr 3 883 838. Vi viser til beskrivelsen av den økonomiske situasjonen i årsberetningen og til
Favnestyrets forslag til disponering av årsresultatet.

• Balanseregnskapet
Balansen gir informasjon om foretakets eiendeler, gjeld og egenkapital. Det er viktig at denne
til enhver tid viser mest mulig riktige verdier. Vi har kontrollert at administrasjonen har
foretatt en gjennomgang av balansepostene i henhold til bokføringslovens krav til
dokumentasjon. Etter vår mening foreligger det en god dokumentasjon av balansepostene.

Budsjettkontroll
Revisor skal i henhold til forskrift om revisjon 3 se etter at beløpene i særregnskapet stemmer med
regulert budsjett og om det foreligger gyldige bevilgninger for den bruk av midler som regnskapet
viser. Dersom utviklingen i regnskapet og aktiviteten gjennom året viser store avvik i forhold til
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vedtatt budsjett, skal det ifølge foretaksforskriften § 4 foreslås nødvendige tiltak for å holde rammene
eller foretas nødvendige endringer i budsjettet.

Vi har kontrollert at opprinnelig budsjett og budsjettreguleringer i regnskapet er i henhold til de
vedtak som er fattet i havnestyret og kommunestyret og at særregnskapet er i samsvar med dette. Vi
har ikke funnet vesentlige avvik mellom regnskap og regulert budsjett.

Årsberetningen
Årsberetningen er vedtatt av havnestyret 2.2.2016. Vi har kontrollert at regnskapstallene er
konsistente med særregnskapet og at den inneholder pliktige opplysninger i henhold til
kommuneloven § 48 nr. 5 og foretaksforskriften §19. Årsberetningen gir etter vår mening en god
beskrivelse av den økonomiske situasjonen i Larvik Havn KF og inneholder i hovedsak alle pliktige
opplysninger for øvrig.

Foretakets økonomiske internkontroll
Den økonomiske internkontrollen vil ha betydning for foretakets økonomistyring. Mangler ved
internkontrollen vil kunne medføre risiko for feil i særregnskapet og økt risiko for økonomiske
misligheter. Revisor skal i henhold til forskrift om revisjon § 3 se etter at foretaket har ordnet den
økonomiske internkontrollen på en betryggende måte og med forsvarlig kontroll. Dersom det
avdekkes feil og mangler i de interne rutinene, skal revisor rapportere dette til kontrollutvalget. Vi har
ikke avdekket vesentlige svakheter i den interne kontrollen i 2015.

Misligheter
Det er viktig at foretaket har rutiner for å forebygge og avdekke misligheter. Vi har årlig møte med
foretakets daglige ledelse, med fokus på dette temaet. Vårt inntrykk er at foretaket har fokus på å
eliminere muligheter for økonomiske misligheter i sin drift. Vi har ikke fått innspill om eller avdekket
misligheter i foreta ket i 2015.

Oppsummering
Vi mener framstillingen ovenfor kan være et godt grunnlag for kontrollutvalgets oppfølging av
regnskapsrevisjonen for 2015. Forhold av betydning som ikke er endelig avklart ved avslutningen av
revisjonen for 2015, vil bli fulgt opp i forbindelse med revisjonen for 2016.

Vi mener at særregnskapet ikke inneholder vesentlige feil eller mangler og anbefaler at dette
fastsettes som Larvik Havn KF sitt særregnskap for 2015.
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BirgitYe Holmberg
oppdragsrevisor

vedlegg: revisjonsberetning for 2015

Skien, 6.4.2016
Telemark kommunerevisjon IKS

oppdragsansvarlig revisor/
registrert revisor

kopi: Larvik Havn KF
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Arkivkode  
Saksbehandler Knut Jørgen Heum 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Havnestyret 02.02.2016 5/16 
 
 
 
Årsregnskap 2015 - Larvik Havn KF 
 
 
Havnestyret har behandlet saken i møte 02.02.2016 sak 5/16 
 
Møtebehandling 
 
Ingen merknader 
 
Votering 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak 
 
Årsregnskap for 2015 med forslag til styrets beretning godkjennes. 
 
Årsoverskuddet på kr. 3.883.838 avsettes til egenkapital (Annen egenkapital). 
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Arkivsak-dok. 14/00015-19 
Saksbehandler Knut Jørgen Heum 
 
Saksgang Møtedato 
Havnestyret 02.02.2016 
 
 
 

   
 
 

ÅRSREGNSKAP 2015 - LARVIK HAVN KF 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Årsregnskap for 2015 med forslag til styrets beretning godkjennes. 
 
Årsoverskuddet på kr. 3.883.838 avsettes til egenkapital (Annen egenkapital). 
 
Vedlegg:  

1. Årsregnskap 2015 – Larvik Havn 
2. Oversikt over prosjektkostnader 2015 
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Saksframstilling: 
 
Sammendrag 
Totale driftsinntekter ble 57,2 millioner kroner i 2015. EBITDA utgjorde 26,1 millioner, 
driftsresultat 14,2 millioner, ordinært resultat og årsresultat – begge 3,9 millioner. 
 
Det ble investert for 13,6 millioner i 2015. Nye låneopptak utgjorde 6,75 millioner.  
 
Foretakets soliditet (egenkapitalandel) er 35,6 prosent ved utgangen av 
regnskapsåret. 
 
Innledning 
Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk for små 
foretak, med de tilpasninger som gjelder for kommunale foretak som fører regnskap 
etter regnskapsloven.  
 
I samråd med revisor, og forskrift om regnskapsavslutninger for kommunale foretak, 
styrebehandles årsregnskapet før revisjon. Dersom revisjonen ikke medfører 
vesentlige feil i det fremlagte regnskapet (som eventuelt blir rettet), behøver ikke 
havnestyret behandle det igjen. 
 
Årsregnskapet med noter foreligger i eget dokument (se vedlegg). I tillegg er det 
vedlagt en oversikt over prosjektkostnader for 2015.  
 
Forslag til styrets beretning utdeles møtedagen. 
 
Nytt i år er overgang til et årsoppgjørssystem som er integrert mot økonomisystemet. 
Dette har medfør et noe annerledes oppsett på regnskaps- og noteoppstillingene enn 
tidligere. 
 
Nedenfor følger tilleggskommentarer til avlagt årsregnskap til nærmere orientering. 
 
Driftsinntekter 
Totale driftsinntekter ble 57,2 millioner i 2015, en økning på 1,8 prosent (1,0 
millioner) sammenlignet med 2014. Inntektene ble omtrent som budsjettert.  
 
Inntektsutviklingen er i hovedsak knyttet opp til netto virkning av følgende forhold: 
 

 Merinntekter – Økt aktivitet: 
o Økt skrotsteineksport (34% volumvekst/16% over budsjett) 
o Ny tømmeraktivitet (Viken Skog) 
o Diverse nye virksomheter/leieforhold i 2015 (Ølen Betong, Seafront 

Bugge & Olsen m.m.) 
 Inntektssvikt: 

o Nedgang i containertrafikken (3% trafikknedgang/10% under budsjett)  
o Redusert drivstoffsalg i gjestehavner (29% inntektsreduksjon fra 2014) 

 
Driftskostnader 



  
3

Totale driftskostnader ble 43,0 millioner i 2015, en økning på 12,0 prosent (4,6 
millioner) sammenlignet med 2014. Samlede kostnader ble, sett over ett, noe lavere 
enn budsjettert.  
 
Følgende forhold har i særlig høy grad påvirket kostnadsutviklingen: 
 

 Lavere varekostnader (pga. lavere drivstoffsalg) 
 Lønnskostnader – netto virkning av: 

o Endring pensjonskostnader (+12% over budsjett) 
o Lavere overtidskostnader (pga. mindre krankjøring) 

 Reparasjon og vedlikehold (+30% over budsjett): 
o Økte reparasjonskostnader i forbindelse med kranstopp  
o Kostnadsførte infrastrukturtiltak 

  Konsulenter/innleide tjenester (+35% over budsjett): 
o Kontraktsprosesser 
o Kapasitetsutredninger og analyser 

 
For sammenligning av utvikling i lønnskostnader mot 2014, slår spesielt fjorårets 
planendring for beregning av pensjonskostnader betydelig ut, som ga en negativ 
pensjonskostnad på 0,3 mill. i 2014, mot årets pensjonskostnad på hele 3,0 mill. 
 
EBITDA1, driftsresultat, ordinært resultat og årsresultat 
EBITDA for 2015 ble 26,1 millioner, mot budsjettert 26,2 millioner og fjorår 28,7 
millioner.  
 
Driftsresultatet ble 14,2 millioner, mot budsjett 14,0 millioner og fjorår 17,8 millioner. 
  
Rentenedgangen i markedet har gitt liten effekt for foretaket siden ca. 90 % av 
lånegjelden er rentesikret. Derimot har marginreguleringer fra bankene slått negativt 
ut – dette har ført til at rentekostnadene ble høyere enn budsjettert for 2015. 
   
Etter netto finanskostnader på 10,4 millioner, ble Ordinært resultat og Årsresultat 3,9 
millioner i 2015, mot budsjettert 4,5 millioner og 7,1 millioner i 2014. 
 
Ved vurdering av endring i årsresultat fra 2014 til 2015, må pensjonseffekten omtalt 
under avsnittet ”Driftskostnader” hensyntas. Denne prinsippendringen ga en ekstra 
regnskapsmessig inntektseffekt på 2,8 millioner i 2014. 
 
Investeringer og finansiering 
Største enkeltprosjekter i 2015 var erverv av Losenbygget i Stavern (6,7 mill.) og 
forlengelse av Revstien (2,8 mill.). Totalt ble det investert for 13,6 millioner. 
 
Det ble tatt opp 6,8 millioner i ny langsiktig gjeld iht. regulert budsjett. Avdrag på lån 
utgjorde 13,6 millioner. Netto lånegjeld falt dermed med 6,8 millioner gjennom 
regnskapsåret og utgjør totalt 239,6 millioner pr. 31.12.2015. 
 
Lønnsomhet og soliditet 
Oversikt over lønnsomhet og soliditet i 2015 sammenlignet mot budsjett og fjorår:  

                                            
1 Driftsresultat før avskrivninger (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization). 
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 2015 Budsjett 2014
EBITDA-margin 45,7 % 45,5 % 51,1 %
Resultatgrad 25,9 % 25,6 % 32,7 %
Totalrentabilitet 3,7 % 3,7 % 4,6 %
Soliditet pr. 31.12 35,6 % 34,6 % 34,1 %
 
Kostnadsutviklingen har medført svakere lønnsomhetstall sammenlignet mot 2014. 
Lønnsomheten for 2015 ble imidlertid i tråd med budsjettert utvikling og soliditeten er 
styrket. 
 
Årsregnskapet vil bli nærmere presentert og gjennomgått i møtet. 
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Arkivsak-dok. 16/00055-1 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Larvik 26.04.2016 
 
 
 

   
 
 

FORSLAG TIL PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON AV 
LARVIK KOMMUNES EIENDOMSFORVALTNING. 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt fra Telemark 
Kommunerevisjon IKS om Larvik kommunes eiendomsforvaltning i henhold til 
framlagte prosjektplan med problemstillinger datert 7.april 2016. 
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten leveres til sekretariatet med uttalelse fra rådmannen 
innen utgangen av september 2016, slik at den kan behandles i kontrollutvalgets 
møte 11.oktober 2016.  
 
Det tas forbehold om at prosjektet ikke kan påbegynnes før kommunestyret har 
vedtatt plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019. 
 
Kostnaden dekkes av de midler som er satt av til forvaltningsrevisjon i budsjettet for 
2016. 
 
 
Vedlegg:  
Prosjektplan fra Telemark Kommunerevisjon IKS. 
 

Saksframstilling: 
I kontrollutvalgets møte 16.februar 2016, sak 4/16, ble det fattet slikt vedtak:  
 

«Kontrollutvalget vedtar å bestille en prosjektplan for forvaltningsrevisjon av 
Larvik kommunes eiendomsforvaltning. 
 
Forslag til prosjektplan framlegges på aprilmøtet i kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalget tar forbehold om kommunestyrets endelig vedtak av plan for 
forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2017.» 

 
Telemark Kommunerevisjon IKS har 7.april d.å. oversendt forslag til prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet. 
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I prosjektplanen er det foreslått flg. problemstilling/vinkling: 
 

1. Har Larvik kommune overordnede politiske mål og et rasjonelt system for 
planlegging og styring av eiendomsforvaltningen? 

2. Har Larvik kommune system som kan sikre et godt verdibevarende 
vedlikehold av bygningene sine? 

3. Er de økonomiske rammevilkårene tilpasset den langsiktige karakteren som 
eiendomsforvaltning har? 

 
Sekretariatet mener de foreslåtte problemstillinger er viktige og sentrale, men det er 
avgjørende at kontrollutvalget diskuterer om de er relevante i forhold til de 
problemstillinger som primært ønskes undersøkt. Et forhold som har vært drøftet 
tidligere i kontrollutvalget er omfanget av areal i den kommunale eiendomsmassen 
som ikke lenger benyttes til sitt egentlige formål, eller er ledig og hvordan dette kan 
håndteres mest mulig effektivt. 
 
Telemark Kommunerevisjon IKS har opplyst at de kan ferdigstille rapporten for 
behandling i kontrollutvalgets møte 11.oktober 2016.  
 
Kommunestyret utsatte behandlingen av plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 i sitt 
siste møte. Det må derfor tas forbehold om at kommunestyret vedtar denne før 
prosjektet påbegynnes. 
 
 



 

 

 
 

Utarbeidet dato/sign. 

 

april/hra 

Kommune: 
 

Larvik 

Prosjekt: 

 

709020 Eiendomsforvaltning 

 
Prosjektplan 

Bakgrunn, bestilling og formål  

I overordnet analyse og forslag til plan for forvaltningsrevisjon, er eiendomsforvaltning satt 

opp som første prosjekt, jf. møte i KU 16. februar 2016, sak 02/16. KU ønsker en 

prosjektplan på eiendomsforvaltning i neste møte, men tar forbehold om kommunestyrets 

behandling av saken, jf. vedtak 04/16. Da overordnet analyse og forslag til plan for 

forvaltningsrevisjon kom til behandling i kommunestyret 16. mars 2016, ble det vedtatt å 

utsette den til neste møte, jf. sak 64/16. I samråd med sekretæren for KU i Larvik, utarbeider 

vi likevel en prosjektplan om eiendomsforvaltning i tråd med KUs ovennevnte vedtak. 

 

Bakgrunn 

Generelt har kommunale eiendommer har betydelig verdi. Samlede kostnader for 

anskaffelse, forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling/oppgradering utgjør i gjennomsnitt 

15-20 prosent av en kommunes økonomi.  

 

Det finnes ikke lov- eller forskriftskrav om hvordan en kommune skal drive sin 

eiendomsforvaltning, men det finnes flere lover som regulerer krav til et bygg og til den 

virksomheten som skal drives i bygget. Slike krav har betydning for utforming av nye bygg, og 

hva som bør vedlikeholdes i eksisterende bygg, men gir ikke en samlet oversikt over hvordan 

kommunen kan drive god eiendomsforvaltning.  

 

NOU 2004:22 «Velholdte bygninger gir mer til alle» har blitt et standardverk for offentlig 

eiendomsforvaltning. Den har vært opphav til andre sentrale dokumenter utviklet av blant 

annet Direktoratet for forvaltning og IKT, Direktoratet for byggkvalitet og KS.  

 

NOUen legger til grunn at den kommunale eiendomsforvaltningen før forankres hos den 

politiske ledelsen. Basert på politisk vedtatte mål, bør administrasjonen utarbeide et system 

for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen. Det innebærer at de planlegger 

aktiviteter og ressursbruk ut fra vedtatte politiske mål, og rapporterer tilbake til politisk 

ledelse om tilstand på bygningene, og om resultater i forhold til vedtatte mål. Informasjon 

om tilstanden på bygningene bør inneholde forslag til prioriteringer og kostnadsoverslag.  

 



 

 

De fleste bygninger planlegges med sikte på lang levetid. Byggekostnadene til en bygning 

utgjør om lag 2/3, mens kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling utgjør om lag 

1/3 av de totale kostnadene.  

 

De sistnevnte kostnadene tildeles vanligvis årlig over driftsbudsjettet. For kommuner som er 

i en presset økonomisk situasjon, kan være utfordrende å avsette tilstrekkelige midler til 

eiendomsforvaltning. Samtidig er det slik at skal en eiendom opprettholde sin verdi, vil det 

kreve tilstrekkelige ressurser til vedlikehold i hele byggets levetid. Da kan det være 

hensiktsmessig at eiendomsforvaltningen har tilstrekkelig handlingsrom, slik at 

planleggingen av nye bygg og forvaltningen av eksisterende bygg har en tidsramme som 

gjelder de årene bygget skal være i bruk – med andre ord et livsløpsperspektiv.  

 

Larvik har utfordringer knyttet til vedlikehold, effektiviseringsbehov og løpende tilpasning av 

bygningsmassen til nye og endrede behov, jf. strategidokument 2016-2019.  Kommunen 

disponerer blant annet flere formålsbygg der bruken ikke er fastlagt. I 2014 ble 

vedlikeholdsetterslepet på formålsbygg estimert til ca. 225 mill. kr. Samme år ble 

organiseringen av eiendomsforvaltningen endret fra et kommunalt foretak til et 

tjenesteområde i administrasjonen. Samlet sett kan dette tyde på at Larvik har 

bygningsmessige, økonomiske og organisatoriske utfordringer med eiendomsforvaltningen 

sin.  

 

Problemstilling/vinkling  

1. Har Larvik kommune overordnede politisk bestemte mål og et rasjonelt system for 

planlegging og styring av eiendomsforvaltningen? 

 

2. Har Larvik kommune system som kan sikre et godt verdibevarende vedlikehold av 

bygningene sine? 

 

3. Er de økonomiske rammevilkårene tilpasset den langsiktige karakteren som 

eiendomsforvaltning har? 

 

Revisjonen gis rom for å gjøre mindre endringer i tema/problemstillinger. Dersom vi finner 

flere/større mangler under problemsstilling 1 og 2, er problemstilling 3 etter vår vurdering 

mindre aktuell og bør tas ut.   

 

Avgrensning  

Larvik kommune eier og leier en omfattende bygningsmasse til sin virksomhet. Det kan 
derfor være hensiktsmessig å avgrense oss tematisk og tidsmessig.  
 
I avsnittet ovenfor foreslås det at vi i hovedsak vurderer om Larvik kommune har 

rammevilkår som gjør det mulig å ha en tilfredsstillende eiendomsforvaltning. Vi tilrår at 

prosjektet ikke undersøker faktisk utført vedlikehold og/eller bygningenes tilstand.   



 

 

 

Vi foreslår at vi ser nærmere på eide og leide tjenestebygg i kommunen. Det kan være aktuelt å 

inkludere kommunale utleieboliger. Vi tilrår at revisjonen gis anledning til å ta stilling til dette 

lenger fram i prosjektet.  

 

Andre former for fast eiendom som næringsbygg, infrastrukturanlegg, veier, ledninger for 

vann og avløp, anlegg for avløp, elektrisitetsforsyning og telekommunikasjon, parker og 

idrettsanlegg i friluft mener vi bør holdes utenfor. Det samme gjelder grunneiendommer og 

kirkebygg. 

 

Undersøkelsen gjelder både drift og vedlikehold, men er avgrenset mot investeringer. Det 

kan likevel være grunn til å undersøke om man i investeringssaker utreder framtidige 

vedlikeholdskostnader. Vi undersøker ikke skillet mellom utgifter til drift og utgifter til 

investering i kommunens regnskap, da dette er dekket av løpende revisjon. 

 

Det kan være aktuelt å se utvikling av eiendomsforvaltningen over tid. Vi tilrår et 

tidsperspektiv på om lag fire år, dvs. 2012-2015. 

 

Kilder for revisjonskriterier/revisjonskriterier  

Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller standarder som revidert enhet skal måles opp 

mot. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i autoritative kilder innenfor området. 

 

De mest sentrale kildene for revisjonskriterier: 

 NOU 2004:22 Velholdte bygninger gir mer til alle, Kommunal- og 

regionaldepartementet 

 Norsk standard, NS 3454, Livssyklusstandarder for byggverk, Direktoratet for 

forvaltning og IKT 

 Norsk standard, NS 3454, Tilstandsanalyse for byggverk, Direktoratet for byggkvalitet 

 Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold – en veileder for folkevalgte og rådmenn, 

KS  

 

Metode 

 Intervju med sentrale ledere/ansatte i kommunen. 

 Dokumentanalyse, herunder eiendomsoversikter, politiske vedtak, 

rutiner/prosedyrer, rapportering, budsjett/regnskap.  

 Brukerundersøkelser blant enhetslederne i kommunen om erfaringer med renhold, 

drift, vedlikehold m.v. av de kommunale tjenestebyggene kan være aktuelt. 

 Regnskapsanalyse – f.eks. å sammenlikne areal og økonomisk ramme for vedlikehold 

over en periode på 4-5 år. 

 Sammenligne med andre kommuner. Herunder Kostraanalyse, alternativt se på  



 

 

hvordan administrasjonen selv utarbeider og bruker nøkkeltall, jf. nettverk for drift 

av kommunal eiendom. 

 

Oppstart og leveranse  

Prosjektplanen legges fram for KU i møte 26. april 2016. Etter planen vil kommunestyret 

behandle overordnet analyse og forslag til plan for forvaltningsrevisjon 11. mai 2016. 

Dersom eiendomsforvaltning blir første prosjekt, vil vi starte arbeidet mot slutten av mai 

2016.  
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Arkivsak-dok. 15/00132-31 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Larvik 26.04.2016 
 
 
 

   
 
 

REFERATER. 

 

Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
1.Protokoll fra styremøte i VIKS 15.mars 2016. 
2.Fylkesmannen i Vestfold – tilsynskalender 2016. 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Styret for VIKS 
 
Dato: 15.03.2016 kl. 18:00 
Sted: Nøtterøy kommune, formannskapssalen, Tinghaugveien 18, 

kl.1800 
Arkivsak: 15/00164 
  
Tilstede:  Jan Nærsnes, Terje Fuglevik, Aleksander Leet, Dag Erichsrud, 

Gjert Gjertsen, Olav Bjørnli, Jon Henrik Grindlia og Ivar Dillan. 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Arild Brekke 

  
Forfall:  Stig Atle Vange 

Ulf L.Halvorsen 
Turid Evensen (vara) 
Heidi Ørnlo 
Øyvind Oppegård (vara) 
Lars Egeland 

  
Andre: Heidi Wulff Jacobsen, ansattes observatør 

Gaute Hesjedal, rådgvier VIKS 
Orrvar Dalby, daglig leder VIKS 

  
Protokollfører: Orrvar Dalby 
  
 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

8/16 16/00023-1 Godkjenning av protokoll fra styremøte 13.januar 2016 2 

9/16 16/00023-2 Årsregnskap og årsmelding for VIKS 2015 3 

10/16 16/00023-9 
Strategiske utfordringer for VIKS - hovedalternativer - 
Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 23 første ledd 

4 

11/16 16/00023-5 VIKS orienterer 4 

12/16 16/00023-7 Oppnevning av observatører - supplering 5 
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13/16 16/00023-8 Endring av styrets møteplan 5 

14/16 16/00023-4 Eventuelt 6 

    

 
 
Styrets leder Jan Nærsnes ønsket velkommen og møtet ble satt kl.1800. 
 
Under den faglige delen orienterte advokat Frode Lauareid, KS, om forskjellige 
organisasjonsformer for kommunale selskaper og svarte på spørsmål fra styrets 
medlemmer. 
 
Videre ble det gitt en kort redegjørelse om hovedpunktene i følgende 
forvaltningsrapporter: 
 
Andebu – Barneverntjenesten 
Holmestrand- byggesaksbehandling 
Nøtterøy – Samhandlingsreformen 
Sande – Offentlige anskaffelser og Selvkostberegning 
Horten – Etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser 
 
 
 
 
Saker til behandling 

8/16 Godkjenning av protokoll fra styremøte 13.januar 2016 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 15.03.2016 8/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra styremøte 13.januar 2016 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Protokoll fra styremøte 13.janaur 2016 godkjennes 
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9/16 Årsregnskap og årsmelding for VIKS 2015 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 15.03.2016 9/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
1.Årsregnskapet for 2015 som viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 
 kr.185 345 godkjennes og fastsettes som årsregnskap for VIKS 2015. 
 
2.Overskuddet på kr.  185 343 avsettes til disposisjonsfond. 
 
3.Årsmeldingen for 2015 godkjennes. 
 
4.Saken oversendes deltakerkommunene/fylkeskommunen til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Daglig leder gjennomgikk hovedpunktene i regnskapet og svarte på spørsmål. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
1.Årsregnskapet for 2015 som viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 
 kr.185 345 godkjennes og fastsettes som årsregnskap for VIKS 2015. 
 
2.Overskuddet på kr.  185 343 avsettes til disposisjonsfond. 
 
3.Årsmeldingen for 2015 godkjennes. 
 
4.Saken oversendes deltakerkommunene/fylkeskommunen til orientering. 
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10/16 Strategiske utfordringer for VIKS - hovedalternativer 
 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 23 første ledd 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 15.03.2016 10/16 

 
 
Saksdokumentet er unntatt offentlighet 
 

11/16 VIKS orienterer 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 15.03.2016 11/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Daglig leders redegjørelse tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Daglig leder orienterte om flg. saker: 
 

 status i implementeringen av det nye elektroniske sak/arkivsystemet 

  noen hovedpunkter i Kommunelovutvalgets innstilling 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Daglig leders redegjørelse tas til orientering. 
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12/16 Oppnevning av observatører - supplering 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 15.03.2016 12/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Som observatør til generalforsamlinger i VESAR AS oppnevnes: 
 
 
Møtebehandling 
Leder foreslo at Ulf L. Halvorsen ble fritatt fra observatørrollen i VESAR AS, og at 
Olav Bjørnli oppnevnes som ny observatør. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Ulf L. Halvorsen fritas som observatør i VESAR AS. 
Olav Bjørnli oppnevnes som ny observatør i VESAR AS. 
 
 
 
 

13/16 Endring av styrets møteplan 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 15.03.2016 13/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Styret vedtar å endre sin møteplan for 2016 slik at planlagt møte 13.juni (ved behov) 
flyttes til 8.juni. 
 
 
Møtebehandling 
Daglig leder redegjorde for bakgrunnen for forslaget. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Styret vedtar å endre sin møteplan for 2016 slik at planlagt møte 13.juni (ved behov) 
flyttes til 8.juni. Neste møte foreslås lagt til Larvik. 
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14/16 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 15.03.2016 14/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Saken framlegges uten forslag til vedtak. 
 
 
Møtebehandling 
Ingen saker. 
 
 
 
  
 
 
 
 
Møtet slutt kl.20.30. 
 
 
 
Revetal 28.mars 2016 
 
For leder i styret, Jan Nærsnes 
 
 
 
Orrvar Dalby 
Daglig leder/sekretær 
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Tilsyns- og øvelseskalender 2016 - Oversikt fordelt på kommuner – pr. 30.03.16 
 

Kommune Tilsyn – tema - metode Deltakere fra kommunen, 

ev skriftlig 

Deltakere fra regional stat Tilsyn 

Tidspunkt 

 

Andebu (OO) Barnehageloven  Kommunens ledelse og bhg. - 
ansvarlig  

Selma Hadzic, Lene Hove 
Anita Schjelderup-observatør   

1. april 2016 

Andebu (OO) LOT - egenvurdering Skriftlig Lisbeth Brekke, Sissel Tveito, Anne Askvig          April 2016 

     

Hof (OO) Barnehageloven Kommunens ledelse og bhg. - 
ansvarlig 

Lene Hove, Selma Hadzic, Anita 
Schjelderup 

       29. september 2016 

     

Holmestrand (HSO) Tilsyn NAV – økonomisk stønad Kommuneansvarlig for NAV, 
ledelse NAV og saksbehandlere 

Olav Øyaseter, Lise Jebsen, Ellen Roberg 12.- 16. september 
2016 

Holmestrand (HSO) Landsomfattende tilsyn – 
personer med 
utviklingshemning 

Kommune- og omsorgsledelse, 
boligledelse o.l 

Arve Mosand, Lisbeth Øverjordet, Ingvild 
Ludviksen 

5.- 8. september 2016 

Holmestrand (OO) LOT - egenvurdering Skriftlig Lisbeth Brekke, Sissel Tveito, Anne Askvig          April 2016 

     

Horten (OO) Introduksjonsloven Skriftlig  Selma Hadzic, Helena Glede        Januar 2016 

     

Lardal (OO) FNT - Skolebasert vurdering + 
Elevenes opplæringsutbytte  

Ansatte ved Lardal barneskole  Kristine Sti, Helena Glede, Eldar Dybvik        Mars 2016 

Lardal (OO) Barnehageloven  Kommunens ledelse og bhg. 
ansvarlige 

Selma Hadzic, Lene Hove 
Anita Schjelderup - observatør 

1. juni 2016 

Lardal (MSA) Tilsyn samfunnssikkerhet og 
beredskap, samt helsemessig 
og sosial beredskap 

Kommuneledelse, kommune 
lege, beredskapskoordinator 

Jan Helge Kaiser, Fylkeslege, Selma Rizvic, 
John S. Dahl 

10. mai 2016 

Lardal (MSA) Øvelse samfunnssikkerhet og 
beredskap  

Kommuneledelse, 
beredskapskoordinator 

Truls Dix Brochmann, Jan Helge Kaiser 17. november 2016 
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Larvik(OO) Barnehageloven Kommunens ledelse og bhg. 
ansvarlige 

Anita Schjelderup, Lene Hove, Selma 
Hadzic 

       September 2016 

Larvik (OO) FNT – Forvaltningskompetanse Skriftlig Hanne Torgersen, Lene Hove, Svein Fiane         Mars 2016 

Larvik (OO) LOT – egenvurderinger Skriftlig Lisbeth Brekke, Sissel Tveito, Anne Askvig        April 2016 

Larvik (HSO) NAV – landsomfattende – 
sosiale tjenester for ungdom 

Kommuneansvarlig for NAV, 
ledelse NAV og saksbehandlere 

Lise Jebsen, Inge Sandvold, Ellen Roberg 18, 19 og 21. april 2016 

Larvik (HSO) Landsomfattende tilsyn, per-
soner med utviklingshemning 

Kommune- og omsorgsledelse, 
boligledelse o.l 

Arve Mosand, Lisbeth Øverjordet, Ingvild 
Ludviksen 

14. – 16. juni 2016 

     

Nøtterøy (OO) FNT - Elevenes utbytte av 
opplæringen 

Ansatte ved Teigar 
ungdomsskole 

Bente H. Ljøsterød, Kristine Sti, Hanne 
Torgersen 

       Mars 2016 

Nøtterøy (MSA) Tilsyn samfunnssikkerhet og 
beredskap, samt helsemessig 
og sosial beredskap  

Kommuneledelse, kommune 
lege, beredskapskoordinator 

Jan Helge Kaiser, Per Schjelderup, Selma 
Rizvic,  John S. Dahl 

28. april 2016 

Nøtterøy (MSA) Øvelse samfunnssikkerhet og 
beredskap  

Kommuneledelse, 
beredskapskoordinator 

Truls Dix Brochmann, Jan Helge Kaiser 27. oktober 2016 

     

Sande (OO) LOT-egenvurderinger Skriftlig Lisbeth Brekke, Sissel Tveito, Anne Askvig        April 2016 

Sande (HSO) NAV – landsomfattende – 
sosiale tjenester for ungdom 

Kommuneansvarlig for NAV, 
ledelse NAV og saksbehandlere 

Ellen, Roberg, Inge Sandvold og Lise 
Jebsen 

23, 24 og 26. mai 2016 

     

Sandefjord (OO) LOT-egenvurderinger Skriftlig Lisbeth Brekke, Sissel Tveito, Anne Askvig        April 2016 

Sandefjord (OO) FNT - Elevenes utbytte av 
opplæringen 

Ansatte ved Ormestad barne-
skole og Ranvik ungd.skole 

Lene Hove, Rune Gulbrandsen, Svein Fiane        Mai 2016 

Sandefjord (MSA) Tilsyn lokalt luftkvalitet ? Berit Løkken, Elisabet Rui Før 31. august 

     

Svelvik (OO) FNT - Forvaltningskompetanse Skriftlig Helena Glede, Rune Gulbrandsen        Mars 2016 

Svelvik (OO) LOT - barnevern Kommuneledelse og 
barneverntjeneste ansvarlige  

Sissel Tveito, Lisbeth Brekke, Anne Askvig,         August 2016 

Svelvik (MSA) Tilsyn samfunnssikkerhet og 
beredskap, samt helsemessig 
og sosial beredskap 

Kommuneledelse, kommune 
lege, beredskapskoordinator 

Jan Helge Kaiser, Fylkeslege, Selma Rizvic, 
John S. Dahl 

06. september 2016 
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Svelvik (MSA) Øvelse samfunnssikkerhet og 
beredskap  

Kommuneledelse, 
beredskapskoordinator 

Truls Dix Brochmann, Jan Helge Kaiser 13. oktober 2016 

     

Tjøme (HSO) Tilsyn NAV – økonomisk stønad Kommuneansvarlig for NAV, 
ledelse NAV og saksbehandlere 

Olav Øyaseter, Lise Jebsen, Ellen Roberg 7. – 11. november 2016 

Tjøme (HSO) Landsomfattende tilsyn, per-
soner med utviklingshemning 

Kommune- og omsorgsledelse, 
boligledelse o.l. 

Arve J. Mosand, Ingvild Ludviksen, Lisbeth 
Øverjordet 

23.- 25. mai 2016 

     

Tønsberg (OO) Introduksjonsloven Skriftlig Helena Glede, Selma Hadzic        Januar 2016 

Tønsberg (OO) FNT - Forvaltningskompetanse Skriftlig Rune Gulbrandsen, Lene Hove        Mars 2016  

Tønsberg () LOT-egenvurderinger Skriftlig Lisbeth Brekke, Sissel Tveito, Anne Askvig        April 2016 

Tønsberg (MSA) Tilsyn lokalt luftkvalitet ? Berit Løkken, Elisabet Rui Før 31. august 

Tønsberg (HSO) Tilsyn NAV  Kommuneansvarlig for NAV, 
ledelse NAV og saksbehandlere 

Lise Jebsen, Ellen Roberg, Olav Øyaseter 8, 9. og 10.juni 2016 
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Arkivsak-dok. 15/00132-32 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Larvik 26.04.2016 
 
 
 

   
 
 

EVENTUELT. 

 

Forslag til vedtak: 
Saken framlegges uten forslag til vedtak. 
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