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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.APRIL 2016. 

 

Forslag til vedtak: 
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 26.april 2016 godkjennes. 
 
Vedlegg:  
Protokoll fra møte 26.04.2016. 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Larvik 
 
Dato: 26.04.2016 kl. 18:00 
Sted: Romberggt. 4, møterom Tjølling kl.1800. 
Arkivsak: 15/00130 
  
Tilstede:  Gjert Gjertsen, leder 

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

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Harald Kvinnsland Dollst 

  
Forfall:  Willy Krøgli, medlem 
  
Andre: Inger Anne Speilberg, rådmann 

Ingvild Aarthun, kommuneadvokat, sak 20/16 
Paul Hellenes, økonomisjef 
Marianne Gullhaug Fløholm, regnskapssjef 
Lisbet Fines, oppdragsansvarlig revisor TKR IKS 
Birgitte Holmberg, oppdragsrevisor TKR IKS 
Hildegunn Rafdal, forvaltningsrevisor, TKR IKS 
Orrvar Dalby, daglig leder VIKS 

  
Møteleder: 
 
Protokollfører: 

Gjert Gjertsen 
 
Orrvar Dalby 
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Saker til behandling 
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Møteleder ønsket velkommen og møtet ble satt kl.18.00. 
 
 
Saker til behandling 

14/16 Godkjenning av protokoller fra møte 16.februar 2016. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 26.04.2016 14/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokoller fra kontrollutvalgets møte 16.februar 2016 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Protokoller fra kontrollutvalgets møte 16.februar 2016 godkjennes. 
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15/16 Larvik kommune - årsregnskap og årsrapport 2015. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 26.04.2016 15/16 

 
 

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. 
 
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. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
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: 
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«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. 
 
 
 
Møtebehandling 
Rådmann, regnskapssjef og økonomisjef orienterte om årsrapport og årsregnskap 
2015 og svarte på kontrollutvalgets spørsmål. 
 
Revisor presenterte revisjonsberetningen og orienterte om noen hovedinntrykk etter 
revisjonen. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
 
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. 
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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. 
 
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. 
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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. 
 
 
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. 
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16/16 Larvik Kulturhus Bølgen KF - Årsregnskap og årsberetning 
2015. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 26.04.2016 16/16 

 
 

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. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor ga en kort orientering om revisjonsberetningen og svarte på spørsmål. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
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. 
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17/16 Larvik havn KF - Særregnskap og årsberetning 2015. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 26.04.2016 17/16 

 
 

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. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor ga en kort orientering om revisjonsberetningen og svarte på spørsmål. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
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. 
 
 
 
 
 

18/16 Forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon av Larvik 
kommunes eiendomsforvaltning. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 26.04.2016 18/16 
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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. 
 
 
Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor gikk gjennom forslag til prosjektplan og svarte på spørsmål. 
Kontrollutvalget drøftet forslaget og innspillene fra utvalget ble notert av revisor. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
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. 
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19/16 Referater. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 26.04.2016 19/16 

 
 

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

1. Protokoll fra styremøte i VIKS 15.mars 2016. 
2. Fylkesmannen i Vestfold – tilsynskalender 2016. 

 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 
 

20/16 Eventuelt. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 26.04.2016 20/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Saken framlegges uten forslag til vedtak. 
 
 
Møtebehandling 
Etter forslag fra leder ble møtet lukket i medhold av Kommuneloven §31, nr. 4 og 
nr.5.  
 
Rådmann og kommuneadvokat ga en redegjørelse om håndteringen av en konkret 
sak. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Redegjørelsen tas til orientering. 
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Møtet ble avsluttet kl.20.00. 
 
Revetal 27.april 2016 
 
For leder i kontrollutvalget i Larvik, Gjert Gjertsen 
 
 
 
Orrvar Dalby 
Daglig leder VIKS/sekretær 
 
 
 
 



 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 15/00137-17 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Larvik 06.09.2016 
 
 
 

   
 
 

ORIENTERING OM OPPFØLGING AV 
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET "DØGNBEMANNET 
OMSORG". 

 

Forslag til vedtak: 
Rådmannens redegjørelse om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Døgnbemannet omsorg» tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjonsprosjektet «Døgnbemannet omsorg» i 
sitt møte 8.september 2015, sak 28/15, og fattet slikt enstemmig vedtak: 

«Kontrollutvalget slutter seg til anbefalingene i forvaltningsrapporten 
«Døgnbemannet omsorg» fra Telemark kommunerevisjon IKS datert 17. 
august 2015.  
 
Kontrollutvalget ber om tilbakemelding på hvordan rapporten følges opp innen 
utgangen av 1.halvår 2016. 

 
Følgende anbefalinger ble gitt i rapporten: 
 

 Avvikssystemet 
Kommunen bør sørge for at det etableres et avvikssystem som er brukervennlig 
og at ansatte får nødvendig opplæring i systemet 
 
Kommunen bør arbeide for en enhetlig forståelse av hva som er avvik i 
avdelingene og utvikle kultur for å melde slike avvik. 
 
Kommunen bør sørge for at avvik som blir meldt håndteres og lukkes på en 
tilfredsstillende måte. 

 

 Kvalitet 
Kommunen bør i større grad legge vekt på å følge krav og forventninger om 
tannstell og munnhygiene hos beboerne i avdelingene. 



 

  
2 

 
Tilbud om opplæring og veiledning fra tannhelsetjenesten bør benyttes i større 
grad. 
 
Kommunen bør undersøke nærmere hvorfor deler av personalet i avdelingene er 
kritiske til kvaliteten på tjenester som kommunen leverer. 
 

Kommunestyret vedtok å utsette saken i møte 2.desember 2015, for å innhente 
uttalelse også fra helse- og omsorgskomiteen. Deretter ble rapporten framlagt på nytt 
i kommunestyrets møte10.februar 2016, hvor det ble fattet slikt vedtak: 
 

«1. Kommunestyret slutter seg til anbefalingene i forvaltningsrapporten      
"Døgnbemannet omsorg" fra Telemark kommunerevisjon IKS datert 17. august 
2015. 
 
  2. A) Kommunestyret ber om at kontrollutvalget gis tilbakemelding på hvordan    
rapporten følges opp innen utgangen av 1. halvår 2016.  
      B) Helse- og omsorgskomiteen gis fortløpende samme tilbakemelding på 
hvordan rapporten følges opp som kontrollutvalget.» 
 

Rådmannen v/ kommunalsjef Karen Kaasa og Sigrid Kobro Stensrød vil orientere 
kontrollutvalget om oppfølgingen av forvaltningsrapporten. 
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OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 
2016-2017 

 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar overordnet analyse for selskapskontroll i Larvik kommune 2016-
2017 til orientering. 
 
På bakgrunn av overordnet analyse, anbefaler kontrollutvalget at kommunestyret 
vedtar flg. forslag til plan for selskapskontroll for perioden 2016-2017: 
 

Tema Generell/selskap Kontrollform Anbefalt 
tidspunkt for 
gjennomføring 

Styre- evaluering 
og valg 

Generell 
stikkprøvekontroll i 
enkelte selskap, 
f.eks. iFokus AS, 
Larvik Arena IKS 

Eierskapskontroll – 
evt. felles med 
andre eiere 

Kan gjennomføres 
når som helst 

Selvkost Vestfold avfall og 
ressurs AS 

Forvaltningsrevisjon 
– bør gjøres felles 
med andre eiere 

Kan gjennomføres 
når som helst 

Gjennomføring av 
virksomhet, 
måloppnåelse og 
styring 

Global Learning AS Forvaltningsrevisjon Midtveis i perioden 

Samfunnsansvar 
og etikk 

Selskap velges ut 
fra en 
risikovurdering 
med vekt på formål 
og eierandel 

Forvaltningsrevisjon Kan gjennomføres 
når som helst 

Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere prosjekter innenfor planen. 
Kommunestyret skal orienteres dersom kontrollutvalget ønsker å prioritere andre 
prosjekter. 
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Utgiftene til selskapskontroll skal dekkes innenfor vedtatt budsjett for kontroll og 
tilsyn. 
 
 
Vedlegg:  
Forslag til plan for selskapskontroll 2016-2017 Larvik kommune datert 27.04.2016. 

 
Saksframstilling: 
 
Kommuneloven §77 nr. 5 og kontrollutvalgsforskriften § 13 slår fast at kontrollutvalget 
skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i 
selskaper m.m. Kontrollutvalget skal påse at det utarbeides en plan for 
gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal bygge på en overordnet analyse av 
kommunens eierskap ut fra vurderinger av risiko og vesentlighet. Planen skal vedtas 
av kommunestyret, senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er 
konstituert. 
 
Kontrollutvalget vedtok i møte 17.februar 2016 å bestille overordnet analyse og plan 
for selskapskontroll fra Telemark Kommunerevisjon IKS.  
 
Telemark Kommunerevisjon IKS har 29.april 2016 oversendt sin overordnede 
analyse, samt forslag til plan for selskapskontroll. Analysen og planforslaget er 
begrenset til perioden 2016-2017, da Larvik kommune skal slå seg sammen med 
Lardal fra 2018. 
 
Larvik kommune har en eierskapsmelding fra 2012 som nå er under revisjon. Det vil 
være naturlig at kontrollutvalget følger opp hvorledes kommunen praktiserer den 
vedtatte eiermeldingen, men først når den har fått fungert en periode.  
 
Revisjonen har foreslått 4 områder for selskapskontroll. Sekretariatet har lagt 
revisjonens planforslag til grunn for sitt forslag til vedtak.  
 
I budsjettet for kontroll og tilsyn 2016 er det avsatt kr.50.000 til selskapskontroll. 
 
For perioden 2016-2017 vil det være naturlig å få utført en selskapskontroll. Bestilling 
kan skje etter at kommunestyret har behandlet saken. 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

Forslag til plan for selskapskontroll 2016 - 2017 
Larvik kommune 
 
2016 :: 409 002 
Ferdigstilt 27.04.2016 
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Om Telemark kommunerevisjon IKS 
 
Telemark kommunerevisjon IKS er et av landets største interkommunale 
revisjonsselskaper. Alle de 18 kommunene i Telemark, kommunene Larvik og Lardal i 
Vestfold og Telemark fylkeskommune er eiere av selskapet. Vi utfører revisjon og 
andre tjenester for våre eiere og andre kommunale/fylkeskommunale aktører. 
 
Fra 2015 samarbeider vi faglig og administrativt med de interkommunale 
revisjonsordningene Buskerud kommunerevisjon IKS, Vestfold kommunerevisjon og 
Sandefjord distriktsrevisjon.  
 
Telemark kommunerevisjon IKS har bred erfaring med selskapskontroll og gjør 
forvaltningsrevisjon innenfor en rekke områder, og med forskjellige innfallsvinkler. 
Våre ansatte har samfunnsfaglig, økonomisk og juridisk utdanning på mastergradsnivå, 
og har god kompetanse innen offentlig forvaltning.  
 
 
 
Du kan lese mer på vårt nettsted www.tekomrev.no. 
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1 Innledning 
1.1 Bakgrunn 
Kommunen kan engasjere seg i virksomheter og legge ulike oppgaver til fristilte 

organisasjonsformer som interkommunalt samarbeid, interkommunale selskaper, 

aksjeselskaper o.l. Kommunestyret står i stor grad fritt til å velge hva slags 

organisasjonsform slik virksomhet skal ha. Hvilken organisasjonsform kommunestyret 

velger, har avgjørende betydning for kommunestyrets styringsmuligheter. Ulike 

selskapsformer har egne styringsorganer, og er regulert av særskilt lovgivning, som 

bl.a. fastsetter forholdet mellom eierne (kommunen) og selskapets styringsorgan.  

 

En evaluering av offenleglova1 viser at kunnskapen om offentleglova i selvstendige 

offentlige rettssubjekter er lav. Videre viser evalueringen at mange offentlige selskap, 

selv om de forvalter til dels svært store offentlige verdier, får få innsynsbegjæringer. 

Mange mener at ressursbruken på å etablere rutiner, systemer og kompetanse i 

organisasjonen er urimelig i forhold til det lave antallet inn-synsbegjæringer de mottar.  

 

Viktige betingelser for folkevalgt styring er åpenhet, etikk og kontroll. NIBR har 

undersøkt hvordan norske kommuner ivaretar hensynet til god folkevalgt styring over 

den delen av kommunens virksomhet som er organisert i selskap.2 De fleste som ble 

spurt i undersøkelsen, mener at kommunestyret ikke får nok informasjon og ikke er 

godt nok orientert, og at kontrollrutinene ikke er tilstrekkelige.  

 

Dette gir utfordringer når det gjelder demokratisk, folkevalgt styring, innsyn og 

kontroll med virksomheten. 

 

1.2 Kontrollutvalgets ansvar for planlegging av selskapskontroll 
Kommuneloven § 77 nr. 5 og kontrollutvalgsforskriften § 13 slår fast at kontrollutvalget 

skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 

m.m. Kontrollutvalget skal påse at det utarbeides en plan for gjennomføring av 

selskapskontroll. Planen skal bygge på en overordnet analyse av kommunens eierskap 

ut fra vurderinger av risiko- og vesentlighet. Planen skal vedtas av kommunestyret, 

senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. 

                                                        
1 Gjennomført av Oxford research i 2015 på oppdrag fra Justisdepartementet 

(http://www.oxfordresearch.no/media/270943/evaluering_av_offentleglova_oxford_research.pdf ) 

2 Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR) på oppdrag fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 2015:1 (www.nibr.no)  
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Kontrollutvalget i Larvik har bedt Telemark kommunerevisjon IKS om å utarbeide 

analyse og forslag til plan for selskapskontroll. Vårt forslag viser aktuelle tema for 

selskapskontroll i Larvik kommune basert på en vurdering av risiko og vesentlighet. Det 

er kommunestyret som bevilger ressurser til selskapskontroll, og dermed bestemmer i 

hvilket omfang planen skal gjennomføres. 

 

Kommunens eierskap i Telemark kommunerevisjon IKS og Vestfold interkommunale 

kontrollutvalgssekretariat framgår av oversikten i vedlegget. Telemark 

kommunerevisjon IKS er ikke uavhengig overfor disse to selskapene, og vi har derfor 

ikke vurdert behovet for selskapskontroll for disse. 

 

1.3 Hvem kan bli kontrollert? 
Reglene om selskapskontroll gjelder kommunalt eierskap i interkommunale selskap 

(IKS), aksjeselskap (AS) og interkommunale samarbeid etter kommuneloven § 27 når 

disse er selvstendige rettssubjekt. Kontrollen kan også gjelde datterselskap til disse 

organene. Selskapskontroll omfatter ikke stiftelser (eies ikke), kommunale foretak 

(inngår i kommunen) og andre selskaps/organisasjonsformer enn de tre nevnte. 

 

 

1.4 Selskapskontroll - innhold og begrepsbruk 
Begrepet selskapskontroll dekker to former for kontroll: 

 

- Eierskapskontroll: Kontroll med hvordan kommunen ivaretar sitt eierskap i 

selskap – forholdet mellom kommunestyret og eierorganet 

- Forvaltningsrevisjon i selskap: Kontroll med hvordan selskapene styres og 

drives 
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En eierskapskontroll er i hovedsak rettet mot kommunen. Hovedspørsmålet i en 

eierskapskontroll er om kommunen har retningslinjer for utøvelse av eierskap, og om 

disse er i samsvar med gjeldende regler og anbefalinger for godt eierskap. Videre 

undersøker vi om eierskap utøves i samsvar med gjeldende regler og kommunestyrets 

vedtak og forutsetninger. 

 

Selskapets drift og aktiviteter kan en kontrollere gjennom en forvaltningsrevisjon, på 

samme måte som det gjøres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet. De fleste 

tema og vinklinger kan undersøkes gjennom en forvaltningsrevisjon. 

Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres i samsvar med god kommunal revisjonsskikk3, 

og er regulert i kommuneloven § 77 nr. 4, kontrollutvalgsforskriften og 

revisjonsforskriften. 

 

 

1.5 Gjennomføring og rapportering av kontrollen 

Iverksetting av selskapskontroll 
Kommunestyret skal vedta planen for selskapskontroll og skal stille ressurser til 

rådighet for gjennomføringen. Kontrollutvalget sørger for at eierskapskontroll eller 

forvaltningsrevisjon blir gjennomført. Det er vanlig og hensiktsmessig at 

kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å gjøre endringer i planen. 

 

                                                        
3 God kommunal revisjonsskikk for forvaltningsrevisjon er definert i RSK 001, fastsatt av Norges 

kommunerevisorforbund. 

Selskapskontroll
Kommuneloven § 77 nr 5 - kontrollutvalgets plikt til å påse at det blir utført selskapskontroll

Kommuneloven § 80 - rett til innsyn heleide kommunale selskap

Kontrollutvalgsforskriften kapittel 6

Eierskapskontroll 
Obligatorisk

Kontrollutvalgsforskriften § 14 første ledd

Forvaltningsrevisjon
Frivillig

Kontrollutvalgsforskriften § 14 andre ledd
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Avtalen kommunen har med Telemark kommunerevisjon IKS dekker ikke 

selskapskontroll. Gjeldende ordning er at kontrollutvalget ber om tilbud på en 

selskapskontroll, og vurderer bestillingen ut fra det.  

 

Gjennomføring av eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon 
Det er ikke stilt krav om kvalifikasjoner for den som skal gjennomføre 

eierskapskontroll. Det er heller ikke stilt metodiske krav til eierskapskontrollen. Det 

vanlige er at eierskapskontroll gjennomføres av revisor, eventuelt av kontrollutvalgets 

sekretariat.  

 

Forvaltningsrevisjon i selskap skal utføres av revisor i samsvar med god kommunal 

revisjonsskikk og gjeldende kvalifikasjonskrav for forvaltningsrevisjon.  

 

En eierskapskontroll er vanligvis mindre ressurskrevende enn en forvaltningsrevisjon. 

 

Innsynsrett 
Kommunelovens § 80 regulerer kontrollutvalgets og kommunens revisors innsynsrett i 

selskaper. Innsynsretten gjelder i interkommunale selskaper, interkommunalt 

samarbeid som er organisert som selvstendig rettssubjekt og aksjeselskaper med 

kommunale/fylkeskommunale eiere. 

 

Det er ikke innsynsrett i selskap som har private eller statlige medeiere. Her kan 

kontrollutvalgets innsynsrett reguleres i vedtektene. Hvis den ikke er regulert, må 

kontrollutvalget be styret om samtykke til innsyn, eventuelt etter avklaring med 

eierne.  

 

Rapportering om eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon 
Etter gjennomført eierskapskontroll eller forvaltningsrevisjon lager vi en rapport til 

kontrollutvalget for behandling. Kontrollutvalget skal rapportere sitt arbeid til 

kommunestyret. Denne rapporteringen skjer normalt ved at kontrollutvalget sender 

rapporten med sin innstilling til kommunestyret for behandling.   
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2 Eierskap i Larvik kommune   
2.1 Eierskapsmelding 
Kommunen har eierskapsmelding, behandlet av kommunestyret i sak 163/12. 

Kommunen opplyser at det arbeides med en ny eierskapsmelding etter en modell som 

er parallell til andre kommuner i Vestfold. Den nye meldingen skal drøftes i 

Formannskapet 04.05.16. 

 

Kommunen opplyser videre at det i nytt delegasjonsreglement vedtatt høsten 2015 er 

lagt inn tydelig rutine for drøfting av eierskapssaker med formannskapet. 

Kommuneadvokaten har ansvar for, på vegne av rådmannen, oppfølging av eierskap 

mot ordfører og formannskap. 

 

 

2.2 Kommunens eierskap 
Vi har hentet oversikt over kommunens eierskap fra kommunen og fra Proff.no og 

Brønnøysundregistrene.4 I den grad det ikke er samsvar mellom disse kildene, har vi 

bygget på de offentlige registrene. Vi kan ikke si med sikkerhet at kommunen ikke har 

annet eierskap enn det som framgår her.  

 

Oversikt og informasjon om selskapene framgår av vedlegg til rapporten. 

 
 

2.3 Tidligere selskapskontroller 2012-2015 
Larvik kommune har i perioden 2012 – 2015 hatt en eierskapskontroll av eierskap i 

Vestfold Krematorium IKS. Kontrollen ble gjennomført av Vestfold Interkommunale 

Kontrollutvalgssekretariat i 2013. Kommunen fikk anbefalinger knyttet til 

folkevalgtopplæring, rapporteringsrutiner, eierskapsstrategier og spesifisering av 

prinsippene for eierstyring vedtatt i 2012. Selskapet ble anbefalt å utarbeide etiske 

retningslinjer, registrering i styrevervregisteret og styrke internkontrollen for 

avstemming av regnskapet. 

 

  

                                                        
4 Kommunen har gitt informasjon på forespørsel fra oss om hvilke aksjeselskap, interkommunale selskap 

og selvstendige interkommunale samarbeid som kommunen har eierandeler i eller deltar i pr 31.12.15. 
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3 Prioriteringer i planperioden 
3.1 Eierskapskontroll 
Forslaget til prioritering av tema for eierskapskontroll bygger på en overordnet analyse 

av risiko- og vesentlighetsvurdering med bakgrunn i KS anbefalinger for godt eierskap, 

kommunens eiermelding og resultater av tidligere selskapskontroller. 

 

Føringer for eierskap og opplæring av eierrepresentanter (anbefaling 1 - 8) 
KS anbefaler at kommunene etablerer retningslinjer for utøvelsen av sitt eierskap. 

Larvik kommune har etablert slike retningslinjer, og er nå i gang med å utarbeide en ny 

eierskapsmelding. Det kan derfor være aktuelt å undersøke hvordan kommunens 

føringer for eierskap blir fulgt opp og om de er i samsvar med gjeldende regler og 

anbefalinger. Aktuelle tema kan være folkevalgtopplæring, fullmakter, avklaringer og 

rapportering til kommunestyret. En slik kontroll vil være generell og rettet mot hele 

kommunens eierskap. Siden kommunen nå er i gang med å utarbeide ny 

eierskapsmelding, mener vi at en eierskapskontroll med dette som tema bør vente, og 

kan gjennomføres i ny kommune for perioden 2018 – 2019. 

 

Styre - evaluering og valg (anbefaling 9 - 14) 
Det er eiers ansvar å sørge for at styrets samlede kompetanse er tilpasset selskapets 

virksomhet. Kommunen har lagt noen føringer for dette i egen eierskapsmelding. Vi 

anbefaler en kontroll som undersøker hvordan kommunen som eier sikrer at selskaper 

har godt sammensatt og godt fungerende styrer. I denne undersøkelsen vil vi se på 

valgprosess, styresammensetning, styreinstruks, evaluering av styrets arbeid og 

sammensetning i flere selskaper.  

 

Samordning av føringer for eierskap – flere eiere 
Larvik kommune har eierinteresser i selskap sammen med andre kommuner. Det kan 

innebære at de forskjellige eierne gir hver sine føringer for eierskapsutøvelse, 

målsetninger og styring av selskapene, og føringene kan til dels være motstridende. 

Det kan være aktuelt å undersøke i hvilken grad føringer og forventninger til 

eierutøvelse og selskap samordnes og formidles. Dette er en kontroll vi mener at er 

bedre å vente med til etter kommunesammenslåingen. 
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3.2 Forslag om forvaltningsrevisjon i selskap 

Samfunnsansvar og etikk (tilråding 15 - 19) 
Selskap som kommunen eier kan måtte forholde seg til reglene om offentlig innsyn, 

offentlige anskaffelser og offentlig støtte. I eierskapsmeldingen har kommunen lagt til 

grunn at det skal være åpenhet om kommunens eierskap og selskapenes virksomhet 

basert på prinsippet om meroffentlighet og at kommunen ønsker eierskap som 

fremmer samfunnsansvarlig forretningsdrift og bærekraftig samfunnsutvikling, samt at 

selskapene skal utarbeide og følge opp etiske retningslinjer. Det kan derfor være 

aktuelt å undersøke i hvilken grad kommunen sikrer at selskapene overholder slike 

forpliktelser og forventninger. Et aktuelt selskap er f.eks. iFokus AS.   

 

Gjennomføring av virksomhet - måloppnåelse 
Renovasjon 
Larvik kommune har selv ansvar for innsamlingen av avfall, mens de øvrige oppgavene 

knyttet til håndtering av husholdningsavfall er overført til Vestfold Avfall og Ressurs AS 

(Vesar). Vesar AS er et aksjeselskap som er eid av kommunene i Vestfold. Selskapets 

hovedoppgave er husholdningsrenovasjon på vegne av eierkommunene, men 

selskapet kan også påta seg andre oppgaver for andre kunder. En forvaltningsrevisjon 

kan undersøke hvordan Vesar AS ivaretar de oppgavene som selskapet er tillagt. Det er 

særlig aktuelt med en forvaltningsrevisjon der selvkost er tema.  

 
 
Velferdstjenester/attføring 
Selskapet iFokus AS med datterselskap står for betydelig tjenesteproduksjon på vegne 

av kommunen. Dette er tjenester som er viktige for kommunen. Derfor kan det være 

aktuelt å se nærmere på bl.a. oppfølging av mål for selskapet, resultater og hvordan 

selskapet forvalter offentlige ressurser. Kommunen har vedtatt å gjennomføre en 

mulighetsstudie for å beskrive ulike alternativer for selskapet med datterselskap. En 

eventuell selskapskontroll bør samstemmes med en slik studie, og vi har derfor ikke 

satt det særskilt opp i planen. 

 

Det kan som nevnt være aktuelt å undersøke hvordan selskapet ivaretar sitt 

samfunnsansvar og oppfølging av regler om anskaffelser og offentlig støtte, samt krav 

om offentlighet. I 2011 fikk selskapet anbefaling i en selskapskontroll om å innføre 

rutiner som sikrer at offentleglova følges.   
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Global Learning 
Global Learning er et nytt selskap som skal tilby utdanning på videregående nivå, 

fagskolenivå og høyskoleutdanning, samt videre- og etterutdanning og tilby kurs for 

næringslinet. Selskapet har som formål i drive lønnsomt og på kommersiell basis. Det 

kan være aktuelt å undersøke nærmere gjennomføring av virksomhet og måloppnåelse 

og styring. Siden selskapet også har private eiere, er det nødvendig med aksept for 

innsyn fra selskapets styre.   

 

 
Larvik Arena IKS 
Selskapet er nå omtalt som Boligmappa Arena Larvik IKS, men det juridiske navnet er 

fortsatt Larvik Arena IKS. Selskapet er ansvarlig for drift av lokalene ved Larvik Arena. 

Det kan her være aktuelt å undersøke gjennomføring av virksomhet og måloppnåelse 

gjennom en forvaltningsrevisjon i selskapet. Det kan også være aktuelt å se på 

samordning av eierforventninger. Vestfold fylkeskommune hadde eierskapskontroll av 

Larvik Arena IKS i 2015. Vi har ikke prioritert forvaltningsrevisjon i selskapet i vårt 

forslag til plan. 
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4 Plan for selskapskontroll 2016-2017 
 
Vi foreslår følgende selskapskontroller: 
 

Tema Generell/selskap Kontrollform Anbefalt tidspunkt 
for gjennomføring 

Styre - evaluering 
og valg 

Generell –
stikkprøvekontroll i 
enkelte selskap, 
f.eks. iFokus AS, 
Larvik Arena IKS.  

Eierskapskontroll – 
eventuelt felles 
med andre eiere 
 

Kan gjennomføres 
når som helst 

Selvkost Vestfold avfall og 
ressurs AS 

Forvaltnings-
revisjon – bør 
gjøres felles med 
andre eiere 

Kan gjennomføres 
når som helst 

Gjennomføring av 
virksomhet, 
måloppnåelse og 
styring 

Global Learning AS Forvaltningsrevisjon Midtveis i 
perioden. 

Samfunnsansvar 
og etikk 

Selskap velges ut 
fra en 
risikovurdering 
med vekt på 
formål og 
eierandel. F.eks. 
iFokus 

Forvaltnings-
revisjon  

Kan gjennomføres 
når som helst 

 
 

Vedlegg 
 

 Oversikt over Larvik kommunes eierinteresser i selskaper per 1.1.2016 og 
beskrivelse av selskapene 

 KS’ Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll5 
 
 

 
 
 

                                                        
5 Kommunenes sentralforbund 15. november 2015. 
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Oversikt over Larvik kommunes eierinteresser i selskaper per 1.1.2016 og beskrivelse av selskapene 
Selskaper med innsynsrett iht. koml. § 80: 

Interkommunale selskap 
 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet Kontorkommune  
og andre 
eierkommuner  

 
Vestviken 110 IKS 
 
 
 
 
 
 

8,6 % Egenkapitalandel: 64 %             Egenkapital 6,415 mill. kr. 
Totalrentabilitet: 2 % 
Gjeldsgrad: 0,6 
 
Formål: Selskapets formål er å dekke kommunenes behov, plikter og oppgaver i forbindelse 
med "Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen" § 4-5, § 4-6, § 4-7 og § 
6-3. Dette omfatter: 
- Lovpålagte nødalarmtjenester (110) 
- Automatiske brannalarmer tilknyttet 110 sentral etter Brannloven med forskrifter, Plan- 
og bygningsloven med forskrifter og etter vedtak fattet av lokale politiske utvalg/nemnder 
- Utalarmering og kommunisering med stedlig brannvesen 
- Avtaler knyttet til nødalarmsrelaterte tjenester 
- Dokumentasjon av innsatser 
 

Kontorkommune 
Drammen 
 
Eies av en rekke 
kommuner i Vestfold og 
Buskerud 

Vestfold krematorium IKS 25 % Årsregnskap 2014 ikke tilgjengelig i proff.no/brønnøysundregisteret.  
 
Formål: Anlegge, eie og drive et krematorium på vegne av deltakerkommunene. Selskapet 
skal selge tjenester til kommuner utenfor eierkommunene. Selskapet leverer tjenester 
knyttet til, og i samsvar med, gravferdslovens bestemmelser om kremasjon og 
urnegravferd. Selskapet skal finansiere sin drift gjennom innbetalinger fra 
tjenestekjøperne. 
 
Annet: Eierskapskontroll 2013 
 

Kontorkommune 
Sandefjord 
 
25 % Sandefjord 
25 % Tønsberg 
25 % Horten 

Interkommunalt arkiv for 
Buskerud, Vestfold og 
Telemark IKS 

 Egenkapitalandel: 16 %                    Egenkapital: 600 000 kr 
Totalrentabilitet: 0,9 % 
Gjeldsgrad: 5,2 
 

Kontorkommune 
Kongsberg.  
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Formål: Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for medlemmenes 
rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og 
bestemmelser. Selskapet skal kunne fungere som arkivdepot for deltakerne samt selge 
kompetanse og arkivtjenester til andre. Selskapet skal kunne fungere som fylkesarkiv for 
deltakende fylkeskommuner, og skal kunne motta privatarkiv. 
 

38 andre kommuner i 
Buskerud, Vestfold og 
Telemark 

Larvik Arena IKS 50 % Årsregnskap 2014 ikke tilgjengelig i proff.no/brønnøysundregisteret.  
 
Formål: Selskapet har som formål å forestå/ivareta utleie av Arena tilknyttet Thor 
Heyerdahl videregående skole i Larvik. Arena stilles til disposisjon for selskapet for det 
formål selskapet har. Selskapet disponerer Arena i den tiden den ikke er i bruk som en del 
av skolens undervisningslokaler. Selskapet kjøper tekniske tjenester, som renhold og 
teknisk drift, av skolen, eller av andre tilbydere dersom skolen ikke har kapasitet i sitt 
driftspersonale. Disse forholdene reguleres i egen avtale mellom selskapet og skolen. 
Driften av selskapet skal være selvfinansierende. Selskapet har anledning til å inngå avtaler 
om salg av navn på Arena til eksterne parter samt inngå avtaler om reklame i Arena. 
Inntektene av dette inngår som en del av selskapets inntekter. Retningslinjer for reklame 
og servering av alkohol i Arena, skal utarbeides av selskapet, og godkjennes av 
representantskapet. Representantskapet skal særskilt godkjenne navn på Arena. 
 
Annet: Selskapet er nå omtalt som Boligmappa Arena Larvik IKS. Vestfold fylkeskommune 
hadde eierskapskontroll i 2015. 
 

Kontorkommune Larvik 
 
50 % Vestfold 
fylkeskommune 

Gea Norwegica Geopark 
IKS 

7,8 Årsregnskap 2014 ikke tilgjengelig i proff.no/brønnøysundregisteret.  
Egenkapitalen i 2013 var 1 268 000 kr. Regnskapsmessig resultat var – 272 000 kr. 
Deltakeransvar lik eierprosent. 
 
Formål: Selskapet har som formål, gjennom en felles organisasjon, å tilrettelegge og forestå 
en god og informativ presentasjon av områdets geologiske naturarv. Dette omfatter også å 
vise sammenhenger mellom geologisk mangfold og betydningen dette har for menneskene 
i dag, i fortid og i framtid (herunder biologisk mangfold, miljøforhold, samfunnsutvikling, 
kultur, jordbruk, utnyttelse av geologiske naturressurser m.m.). Målsettingen er at 
selskapet skal bidra aktivt til: Utviklingen av det gode bosted. Dette omfatter tiltak som kan 
gi befolkningen økt innsikt i bostedet og derved styrke identitetsfølelsen. Undervisning i 

Kontorkommune 
Porsgrunn 
 
34,4 % Vestfold 
fylkeskom.  
34,4 % Telemark 
fylkeskom.   
 9,63 % Skien   
 6,42 % Porsgrunn   
 2,75 % Bamble 
 2,29 % Kragerø   
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skoler og høyskoler gjennom tilrettelegging og utvikling av tilbud. I samarbeid med lokale 
aktører utvikle et grunnlag for kvalitetsturisme med utgangspunkt i den geologiske 
naturarven (geoturisme). Stimulere til lokal næringsutvikling med basis i muligheter som 
geologien i området gir. Bidra til markedsføring / "branding" av regionen internasjonalt. 
Selskapet skal bidra til å samordne aktiviteter som utføres av ulike aktører, som for 
eksempel fylkesmennene, kommunene, næringsliv, interesseorganisasjoner og ideelle 
organisasjoner, ved forvaltning og drift av attraksjoner i geoparkområdet. Partene 
forutsetter at en del praktiske oppgaver knyttet til driften av geoparken best vil kunne 
løses ved at dette blir ivaretatt av de enkelte eierne. Dette gjelder bl.a. rydding, 
vedlikehold, skilting og kontakt med grunneiere. Fordelingen av de konkrete oppgaver 
mellom de deltagende kommuner og fylkeskommuner vil bli regulert nærmere i en egen 
avtale mellom disse. Selskapet vil arbeide for å oppnå status som en Europeisk Geopark 
godkjent av UNESCO og det europeiske geoparknettverket ("European Geopark Network"; 
EGN). Videre å bli deltaker av EGN og skal sørge for en drift i henhold til "EGN Charter". 
 
Annet: Telemark fylkeskommune har hatt eierskapskontroll i 2014.  
 

 1,38 % Nome   
 0,46 % Lardal   
 0,46 % Siljan   
     
 
  

Vestfoldmuseene IKS 16 % Årsregnskap 2014 ikke tilgjengelig i proff.no/brønnøysundregisteret.  
 
Formål: Drive og videreutvikle museene i Vestfold samt være kunst-, historie-, 
naturhistorie- og museumsfaglig kompetansesenter for hele fylket. Museet skal forvalte og 
samle inn kunst-, natur- og kulturhistorisk materiale og eventuelle antikvariske bygninger. 
Det skal drives et systematisk arbeide rundt felles bevaring, forvaltning og dokumentasjon 
av samlingene og legges til rette for forskning, kunnskapsutvikling og formidling av lokal, 
regional, nasjonal og internasjonal kunst og kulturhistorie. 
 

Kontorkommune 
Sandefjord 
 
Vestfold fylkeskommune 
og flere andre kommuner 
i Vestfold. 

Telemark 
kommunerevisjon IKS 

15,64 % Egenkapitalandel: 59,9 % Egenkapital 6,1 mill. kr. 
Totalrentabilitet: 3,7 % 
Gjeldsgrad: 0,7 
 
Formål: Utføre lovpålagte revisjonsoppgaver samt andre revisjonsoppdrag og rådgivning 
for deltakerne. I tillegg å utføre revisjonsoppdrag og rådgivning for andre selskaper. 
Selskapet har ikke erverv til formål. 
 

Kontorkommune Skien. 
  
Larvik, Lardal, samtlige 
kommuner i Telemark og 
Telemark fylkeskommune 
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Annet: Ikke hatt selskapskontroll. 
 

 
 

§ 27 – selvstendige 
rettssubjekt 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet Kontorkommune  
og andre 
eierkommuner  

Vestfold interkommunale 
kontrollutvalgssekretariat 
 
(§ 27) 

 Årsregnskap 2014 ikke tilgjengelig i proff.no/brønnøysundregisteret.  
 
Formål: Utføre sekretariatfunksjon for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg i 
Vestfold iht. kommuneloven med forskrifter om kontrollutvalg. 
 
Annet: Ikke hatt selskapskontroll 

Kontorkommune Re 
 
Eies av Vestfold 
fylkeskommune og en 
rekke kommuner i 
Vestfold 

 
 

Heleide kommunale 
aksjeselskap (AS) 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet Kontorkommune  
og andre 
eierkommuner  

iFokus AS 
 
iVekst AS er heleid 
datterselskap 

100 % Egenkapitalandel: 39,2 %             Egenkapital 28,54 mill. kr. 
Totalrentabilitet: 5,8 % 
Gjeldsgrad: 1,6 
 

Formål: Være godkjent tiltaksarrangør av arbeidsmarkedstiltak, samt utvikle tilbud innen 
samfunnets behov for arbeids-, velferds- og inkluderingstjenester, og utvikle arbeidskraft for 
næringslivet. 
 
Annet: Selskapskontroll i 2010/11 
 

Kontorkommune Larvik 

Vestfold avfall og ressurs 
AS 

20,47 % Egenkapitalandel: 0,3 %             Egenkapital kr 391 000 
Totalrentabilitet: 3,9 % 
Gjeldsgrad: 373,4 
 

Kontorkommune 
Tønsberg 
 
Eies av en rekke 
kommuner i Vestfold, 
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Formål: Ivareta oppgaver innen avfallshåndtering for kommunene i Vestfold. Selskapet skal 
ha ansvaret for behandling av matrester og restfraksjoner i forbruksavfallet samt for 
avfallsdeponering fra de kommuner som er aksjeeiere i selskapet, og kommunen skal 
overlate selskapet ansvaret for de nevnte oppgaver. Selskapet skal videre drive planleggings- 
og informasjonsvirksomhet, og det kan påta seg andre oppgaver innen avfallshåndtering for 
eierkommunene.  
Selskapet kan også påta seg oppgaver for andre kunder enn eierkommunene, og kjøpe 
tjenester tilknyttet driften fra andre, dersom dette finnes hensiktsmessig. Selskapet avgjør i 
hvilken grad driften skal baseres på bruk av egne anlegg, utstyr og mannskap, eller ved leie- 
og/eller driftavtaler med eierkommunene eller andre. 
 

det største utenom 
Larvik 
19,58 % Sandefjord 
17,41 % Tønsberg 
12,07 % Horten 

Vestfoldfestspillene AS 7 % Egenkapitalandel: - 32,6 %             Egenkapital kr – 823 000 
Totalrentabilitet: - 20,7 % 
Gjeldsgrad: - 4,1 
 

Formål: Vestfold Festspillene AS skal gjennom årlig festspill presentere regional, nasjonal og 
internasjonal kunst og kultur av høy kvalitet. Selskapet skal være en betydelig nasjonal 
kulturarrangør som profilerer Vestfold som kulturfylke. Festspillprogrammet skal ha 
hovedvekt på musikk, men også musikk i samspill med andre kunstarter. Vestfoldspillene 
skal være en utvikler av nye produksjoner og søke å supplere det eksisterende kulturtilbudet 
i Vestfold i samarbeid med fylkets kommuner og kulturaktører. Festspillprogrammet skal 
også inneholde produksjoner av høy kvalitet for målgruppen barn og unge. 
 
Annet: Kommunestyret har fattet vedtak om at kommunen ønsker å tre ut av selskapet pr 
01.01.17. Kommunestyret har bedt rådmannen gjøre nødvendige tiltak for gjennomføring.  
 

Kontorkommune 
Tønsberg 
 
Største aksjonær 
Vestfold fylkeskommune 
60 % 
Eies i tillegg av en rekke 
andre kommuner i 
Vestfold 
 

 
 
Selskap uten innsynsrett 

Aksjeselskap med ikke-
kommunale medeiere 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet Kontorkommune  
 

LINK Larvik AS 50 % Egenkapitalandel: 84,9 %             Egenkapital 2,478 mill. kr. 
Totalrentabilitet: -  7,2 % 
Gjeldsgrad: 0,2 

Kontorkommune Larvik 
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Formål: Fremme næringslivsarbeid i Larvik kommune for å beholde eksisterende 
virksomheter og arbeidsplasser, og skape nye. 
 
Annet: Ordfører har fått fullmakt fra kommunestyret til å stemme for avvikling av selskapet i 
generalforsamling 23.02.16. 
 

Larvik by AS/ 
Vårt Sentrum AS6 
 

2,07 % Egenkapitalandel: 10,8 %             Egenkapital kr. 143 000 
Totalrentabilitet: 5 % 
Gjeldsgrad: 8,3 
 

Formål: Arbeide for å fremme Larvik sentrum som et levende handelssenter, og å 
videreutvikle og sikre det unike bymiljøet man i dag har. Videre skal Larvik by AS på fritt 
grunnlag kunne ivareta kjøp og salg av tjenester vis a vis sine medlemmer. 
 

 

Global learning Larvik AS 49 %  Selskapet etablert i 2015 
 
Formål: Tilby utdanning gjennom opplæringskonseptet «Blended-Learning» til studenter 
over 16 år. Det skal tilbys utdanning på videregående nivå, fagskolenivå samt 
høyskoleutdanning på Bachelor- og Masternivå og videre- og etterutdanning. Det skal også 
tilbys skreddersydde kurs på samme plattform til næringslivet. Global Learning Larvik ASS 
skal bidra til å gi alle innbyggere over 16 år i Larvik økt kompetanse og bidra til en positiv 
befolkningsvekst i Larvik kommune. Det er en forutsetning at selskapet skal drive lønnsomt 
og på kommersiell basis. 
 

Kontorkommune Larvik 
 
 

 
 
Formler og forklaringer for nøkkeltall: 

Egenkapitalandel 
(Sum egenkapital/totalkapital)*100  
Egenkapitaldelen viser hvor mye av totalkapitalen som er egenkapital. Over 40 % regnes som meget godt. 

Totalrentabilitet (Resultat før skatt + finanskostnader)*100/gj.sn. totalkapital 

                                                      
6 Selskapet eier aksjer i eget selskap. Vi har ikke undersøkt om aksjene er ervervet i tråd med de krav som er satt i aksjeloven. 
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Resultat av drifta viser hvor lønnsom virksomheten er. Over 15 % regnes som meget godt. Sentralt for selskap som har erverv som formål. 

Gjeldsgrad 
Sum gjeld / Sum egenkapital 
Gjeldsgraden viser hvor stor gjelda er i forhold til egenkapitalen. En gjeldsgrad på 1 vil si at bedriften har like stor gjeld som egenkapital.  
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KS’ Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll7 
 
ANBEFALING 1: OBLIGATORISK OPPLÆRING AV OG INFORMASJON TIL FOLKEVALGTE 
Kommunene bør som en del av sitt folkevalgtprogram gjennomføre obligatoriske kurs 
eller eierskapsseminarer. Den første opplæringen bør gjennomføres i løpet av de 
første 6 månedene av valgperioden. Det anbefales også at det nye kommunestyret 
tidlig i perioden får en oversikt over status for selskapene. 
 
 
ANBEFALING 2: VURDERING OG VALG AV SELSKAPSFORM 
Det er eiers ansvar å sikre en selskapsform som er tilpasset selskapets formål, 
eierstyringsbehov, samfunnsansvar, hensynet til innsyn, markedsforhold og det 
aktuelle lovverket. 
 
 
ANBEFALING 3: FYSISK SKILLE MELLOM MONOPOL OG KONKURRANSEVIRKSOMHET 
Selskaper som opererer i et marked i konkurranse med andre aktører i tillegg til 
monopolvirksomhet, bør som hovedregel skille ut den markedsrettede delen av 
virksomheten for å unngå rolleblanding og kryssubsidiering. 
 
 
ANBEFALING 4: UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDINGER 
Kommunestyrene bør hvert år fastsette overordnede prinsipper for sitt eierskap ved 
å utarbeide en eierskapsmelding for alle sine selskaper. 
 
Eierskapsmeldingen bør minimum ha disse hovedpunktene: 
1. Oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selskaper og samarbeid. 
2. Politisk styringsgrunnlag gjennom kommunens prinsipper for eierstyring 
3. Juridisk styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskaps- og samarbeidsformene. 
4. Formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene, herunder 
styringsdokumentene. 
5. Selskapenes samfunnsansvar knyttet til miljø, likestilling, åpenhet, etikk osv. 
 
 
ANBEFALING 5: UTARBEIDELSE OG REVIDERING AV STYRINGSDOKUMENTER 
Kommunestyret skal utarbeide og bør jevnlig revidere styringsdokumentene og 
avtalene som regulerer styringen av selskapet. 
 
 
ANBEFALING 6: EIERMØTER 

                                                        
7 Kommunenes sentralforbund 15. november 2015. 
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KS anbefaler at det jevnlig gjennomføres eiermøter for å bidra til god eierstyring og 
kommunikasjon med selskapet. Et eiermøte er et møte mellom representanter fra 
kommunen som eier, styret og daglig leder for selskapet. 
 
 
ANBEFALING 7: EIERORGANETS SAMMENSETNING OG FUNKSJON 
Avhengig av selskapets formål, anbefales det som en hovedregel at kommunestyret 
oppnevner sentrale folkevalgte som selskapets eierrepresentanter i eierorganet. 
Eierstyring skal utøves innenfor rammen av kommunestyrets vedtak. 
 
 
ANBEFALING 8: GJENNOMFØRING AV GENERALFORSAMLINGER OG 
REPRESENTANTSKAPSMØTER 
De formelle eiermøtene er generalforsamling eller representantskap. Det er styret som 
innkaller. Bestemmelser om innkallingsfrist bør tas inn i vedtektene, slik at det tas 
hensyn til kommunens behov for å ha tid til å behandle aktuelle saker. 
 
 
ANBEFALING 9: SAMMENSETNINGEN AV STYRET 
Det er eiers ansvar å sørge for at styrets kompetanse samlet sett er tilpasset det 
enkelte selskaps virksomhet. Det anbefales at kommunen sikrer opplæring av 
styremedlemmene. 
 
 
ANBEFALING 10: VALGKOMITE OG STYREUTNEVNELSER 
Ved valg av styrer til kommunalt eide selskaper bør det vedtektsfestes bruk av 
valgkomite. 
 
 
ANBEFALING 11: KJØNNSMESSIG BALANSE I STYRENE 
Det anbefales at eierorganet uavhengig av organisasjonsform tilstreber balansert 
kjønnsrepresentasjon. Styremedlemmene behøver ikke være bosatt i kommunen. 
 
 
ANBEFALING 12: RUTINER FOR Å SIKRE RIKTIG KOMPETANSE I SELSKAPSSTYRENE 
Eier har ansvar for å sikre at styret har den nødvendige kompetansen for å nå 
selskapets mål. Eier bør også anbefale styret selv jevnlig å vurdere egen kompetanse ut 
fra eiernes formål med selskapet. Det er derfor anbefalt flere rutiner for å sikre 
nødvendig kompetanse. 
 
 
ANBEFALING 13: STYRESAMMENSETNING I KONSERNMODELL 
Styremedlemmer i morselskap bør ikke sitte i styret til datterselskap. 
Konserndirektøren kan være representert i datterselskapenes styrer. 
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ANBEFALING 14: OPPNEVNELSE AV VARAREPRESENTANTER 
Der det utpekes varamedlemmer til styret bør ordningen med numeriske 
varamedlemmer benyttes for å sikre kontinuitet og kompetanse i styret. 
 
 
ANBEFALING 15: HABILITETSVURDERINGER 
Det anbefales at styrene etablerer faste rutiner for å håndtere mulige 
habilitetskonflikter. Ordfører og rådmann bør ikke sitte i styrer i selskaper. 
 
 
ANBEFALING 16: GODTGJØRING AV STYREVERV 
Kommunen bør i forbindelse med utarbeidelse av eierskapsmelding ha en prinsipiell 
diskusjon om godtgjøring av styreverv. Denne bør danne grunnlag for eierorganets 
fastsetting av styrehonorar. 
 
 
ANBEFALING 17: REGISTRERING AV STYREVERV 
Alle som påtar seg styreverv for kommunale selskaper bør registrere vervene på  
www.styrevervregisteret.no 
 
 
ANBEFALING 18: ARBEIDSGIVERTILHØRIGHET I SELVSTENDIGE RETTSSUBJEKTER 
Det anbefales at selskapene søker medlemskap i en arbeidsgiverorganisasjon. KS 
Bedrift vil være et naturlig valg for mange av disse selskapene. 
 
 
ANBEFALING 19: UTARBEIDELSE AV ETISKE RETNINGSLINJER 
Eier bør påse at selskapsstyrene utarbeider, og jevnlig reviderer, etiske retningslinjer 
for selskapsdriften 
 
 
ANBEFALING 20: SÆRLIG OM ADMINISTRASJONSSJEFENS ROLLE I KOMMUNALE 
FORETAK 
Det anbefales at kommunestyrene ved opprettelse av kommunale foretak diskuterer 
administrasjonssjefens rolle og handlingsmuligheter overfor daglig leder. 
 
 
ANBEFALING 21: UTØVELSE AV TILSYN OG KONTROLL 
Kommunestyret har både et tilsyns og kontrollansvar for å sikre at kommunen når sine 
mål, at regelverket etterleves og at etiske hensyn ivaretas. Kontrollen utføres blant 
annet gjennom regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 
Kontrollansvaret gjelder også når virksomheten er skilt ut i egne selskaper. 
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FORSLAG TIL PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSPROSJEKT 
"SELVKOST" 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt fra Telemark 
Kommunerevisjon IKS om selvkost i henhold til framlagte prosjektplan med 
problemstillinger datert 22.august 2016.2016. 
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten leveres til sekretariatet med uttalelse fra rådmannen 
innen 20.januar 2017, slik at den kan behandles på første møte i kontrollutvalget 
2017.  
 
Kostnaden dekkes av de midler som er satt av til forvaltningsrevisjon i budsjettet for 
2016. 
 
 
Vedlegg:  
Forslag til prosjektplan fra Telemark Kommunerevisjon IKS datert 22.august 2016.  

 
Saksframstilling: 
 
Telemark Kommunerevisjon IKS har 22.august d.å. oversendt forslag til prosjektplan 
for et forvaltningsrevisjonsprosjekt om selvkost. Dette prosjektet er prioritert som nr. 
på den vedtatte planen for forvvaltningsrevisjoner i 2016/17. 
 
I prosjektplanen er det foreslått flg. problemstilling/vinkling: 
 

 Er beregningen av gebyr i samsvar med selvkostreglene? 

 Er gebyrreglementene utformet i samsvar med regelverket? 

 Er avsetninger til og bruk av fond i samsvar med regelverket? 
 
 
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.  
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Telemark Kommunerevisjon IKS har opplyst at de kan oversende rapporten til 
sekretariatet 20.januar 2017.  
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FORVALTNINGSPROSJEKTET "EIENDOMSFORVALTNING" - 
ORIENTERING OM STATUS 

 

Forslag til vedtak: 
Revisors redegjørelse for status i arbeidet med forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Eiendomsforvaltning» tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget vedtok i sitt møte 26.april 2016 å bestille et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt om eiendomsforvaltningen i Larvik kommune. 
 
Revisor vil i dette møtet gi en kort redegjørelse for status i arbeidet. 
 
Endelig rapport skal etter planen framlegges for kontrollutvalget på møte 11.oktober 
2016.  
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UAVHENGIGHETSERKLÆRING FRA REVISOR. 

 

Forslag til vedtak: 
Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors og oppdragsrevisors uavhengighet i 
forhold til Larvik kommune og de underliggende foretak tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Uavhengighetserklæring datert 9.mai 2016. 

 
Saksframstilling: 
 
Kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften stiller krav til vandel, uavhengighet og 
objektivitet hos revisor. I følge revisjonsforskriften § 15 skal oppdragsansvarlig 
revisor hvert år, og ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin 
uavhengighet til kontrollutvalget. 
 
Telemark Kommunerevisjon IKS er revisor for Larvik kommune og for de kommunale 
foretakene. Lisbeth Fines er oppdragsansvarlig revisor og Birgitte Holmberg er 
oppdragsrevisor for regnskaprevisjonen.  
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Hovedkontor:
Postboks 2805,3702 Skien
TIf.:3591 7030
e-post: post.tkr@tekomrev.no
www.tekomrev.no

Distriktskontor:
Postboks 83,3833 Bo
Tif.: 35 05 90 00

Kontrollutvalget i Larvik kommune
Foretaksregisteret:

v/ VIKS 985 867 402 MVA

Vår ref.: 16/1087/holb
Deres ref.
Arkivkode: 809100

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors og oppdragsrevisors uavhengighet i

forhold til Larvik kommune og underliggende foretak

Innledning
I henhold til forskrift om revisjon (revisjonsforskriften) § 12 skal oppdragsansvarlig revisor

for kommuner ha ført en hederlig vandel. Oppfølging av dette kravet tilligger

kontrollutvalget, jamfør merknader til nevnte bestemmelse. Vi velger samtidig å ta med

vurdering av oppdragsrevisors uavhengighet.

I følge revisjonsforskriften § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved behov,

avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Krav til uavhengighet

og objektivitet gjelder også for revisors medarbeidere, men det er kun oppdragsansvarlige

revisorer som plikter å legge fram en skriftlig vurdering for kontrollutvalget.

Lovgivningsmessige krav til revisors uavhengighet

Følgende fremgår av kommuneloven § 79:

Den som foretar revisjon for en kommune eller fylkeskommune kan ikke ivareta revisjons- og

kontrolloppdrag for kommunen eller fylkeskommunen dersom revisor eller dennes

nærstående har en slik tilknytning til revidert eller kontrollert virksomhet, dens ansatte eller

tillitsmenn, at dette kan svekke revisors uavhengighet og objektivitet. Som nærstående
4

regnes

a) ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i

ekteskapsliknende forhold
b) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken, og deres

ektefeller eller personer som de bor sammen med i ekteskapsliknende forhold

og
c) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken til en person

som nevnt under bokstav a.

Det samme gjelder dersom det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten

til revisors uavhengighet og objektivitet ved gjennomføring av oppgavene. Ansettelse som

revisor i kommunen eller fylkeskommunen, eller i en interkommunal samarbeidsordning,

medfører ikke i seg selv at revisoren mangler nødvendig uavhengighet og objektivitet.
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Krav til uavhengighet er nærmere spesifisert i revisjonsforskriften § 13.

• Revisor kan etter denne forskrift ikke inneha andre stillinger hos kommunen eller
fylkeskommunen eller i virksomhet som den kommunen eller fylkeskommunen deltar
i ved siden av revisoroppdraget.

• Revisor kan ikke være medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen
eller fylkeskommunen deltar i.

• Revisor kan ikke delta i, eller ha funksjoner i annen virksomhet når dette kan føre til
at vedkommendes interesser kommer i konflikt med interessene til oppdragsgiverne
eller på annen måte er egnet til å svekke tilliten til den som foretar revisjon.

I tillegg er det følgende begrensninger ved gjennomføring av oppgaver, jf.
revisjonsforskriften § 14:

• revisor kan ikke utføre rådgivnings- eller andre tjenester der dette er egnet til å
påvirke eller reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet

• revisor kan ikke yte tjenester som hører inn under den revisjonspliktiges (dvs
kommunens) egne ledelses- og kontrolloppgaver

• revisor kan ikke opptre som fullmektig for den revisjonspliktige, unntatt ved bistand
skattesaker etter domstolloven.

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet

Pkt. 1: Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i Telemark
Ansettelsesforhold kommunerevisjon IKS

Pkt. 2: Medlem i Undertegnede er ikke medlem av styrende organ i noen virksomhet som Larvik
styrende organer kommune eller de kommunale foretakene deltar i.

Pkt. 3: Delta eller Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet som
inneha funksjoner i kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som revisor.
annen virksomhet,
som kan føre til
interessekonflikt eller
svekket tillit
Pkt. 4: Nærstående Undertegnede har ikke nærstående som har tilknytning til Larvik kommune

eller de kommunale foretakene som har betydning for uavhengighet og
objektivitet.

Pkt. 5: Rådgivnings- Før slike tjenester utføres foretas det en vurdering av rådgivningens eller
eller andre tjenester tjenestens art i forhold til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom
som er egnet til å vurderingen konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt
påvirke revisors med bestemmelsen i forskriften § 14, skal revisor ikke utføre tjenesten. Hvert
habilitet enkelt tilfelle må vurderes særskilt.

Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som
veiledning og bistand og ikke revisjon. Paragrafen sier at også slike
veiledninger må skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp
revisors senere revisjons- og kontrollvurderinger.
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Undertegnede yter ikke rådgivnings- eller andre tjenester overfor Larvik
kommune eller de kommunale foretakene som kommer i konflikt med denne
bestemmelsen.

Pkt. 6: Tjenester Undertegnede yter ikke tjenester overfor Larvik kommune eller de kommunale
under kommunens foretakene som hører inn under kommunens eller foretakenes ledelses- og
egne ledelses- og kontrolloppgaver.
kontrolloppgaver

Pkt. 7: Opptre som Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for Larvik kommune eller de
fullmektig for den kommunale foretakene.
revisjonspliktige

Pkt. 8: Andre Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke
særegne forhold tilliten til uavhengighet og objektivitet.

Skien, 9.5.2016
Telemark kommunerevisjon IKS

4222a7
Lisbet Fines Birgitte Holmberg
oppdragsansvarlig revisor oppdragsrevisor
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REVISJONSSTRATEGI 2016. 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse for revisjonsstrategi 2016 til orientering. 
 
Vedlegg:  
Revisjonsstrategi 2016 datert 25.august 2016. 

 
Saksframstilling: 
 
Revisor vil gi en orientering i møtet om revisjonsstrategien for 2016. 
 
Gjennomgangen av revisjonsstrategien er viktig for at kontrollutvalget kan ivareta sitt 
ansvar med å påse at kommunens regnskaper revideres på en betryggende måte. 
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Overordnet revisjonsstrategi 2016 Larvik kommune

1. Innledning

Kommunerevisor skal følge lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i revisjonsarbeidet. De
bestemmelser revisor skal følge er i hovedsak:

• Kommuneloven av 25.09.92 med forskrifter
• Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. av 15.06.04
• Internasjonale revisjonsstandarder (International Standards on Auditing — ISA)

Revisjon av kommunen utgjør i henhold til forskrift om revisjon to hovedoppgaver;
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Telemark kommunerevisjon IKS er valgt som revisor og
har avtale om å levere disse tjenestene for kommunen.

Overordnet revisjonsstrategi er det overordnede planleggingsdokumentet for gjennomføring av
regnskapsrevisjon. Formålet med overordnet revisjonsstrategi er å dokumentere tilstrekkelige og
effektive revisjonshandlinger for regnskapsrevisjon. Revisjonsstandarden ISA 300 “Planlegging av
revisjon av et regnskap” ligger til grunn for dette dokumentet.

Vi mener denne overordnede revisjonsstrategien, sammen med våre øvrige muntlige og skriftlige
rapporteringer, dekker kravene som stilles til dokumentasjon av våre prioriteringer innen
regnskapsrevisjon. Dette dokumentet er også en hjelp til å oppfylle kontrollutvalgets tilsyns- og
påseansvar.

2. Bruk av revisors ressurser

Høsten 2014 ble det inngått reviderte avtaler med kommunen om revisjonstjenester. Fra
revisjonsåret 2016 skal fakturaene spesifisere tydeligere enn før hva som inngår i revisjonsarbeidet.
Noe av honoraret skal trekkes ut fra grunnfakturaen for revisjon av kommunens regnskap og
faktureres særskilt.

Ved planlegging av revisjonsoppdraget skal revisor vurdere kontrollmiljøet i kommunen. Det sees da
spesielt på den administrative oppbygningen, kompetansen, eventuelle skifte av nØkkelpersonell,
omorganisering, sentral/desentral regnskapsfØring og endringer av økonomisystem mv. I dette
ligger også en vurdering av risiko og vesentlighet. Alt dette til sammen har betydning for de
ressursene vi planlegger å bruke på revisjon av oppdraget.

Revisors totale ressurser til Larvik kommune skal hovedsakelig fordeles på:
• regnskapsrevisjon av kommunen og de kommunale foretakene
• forvaltningsrevisjon, med utarbeidelse av overordnet analyse og plan for

forvaltningsrevisjon (omtales ikke videre i dette dokumentet)
• attestasjoner/uttalelser
• møteplikt og tilstedeværelse i politiske utvalg, blant annet kontrollutvalget og

kommunestyret
• rådgivning

Regnskapsrevisjonen og attestasjoner blir gjennomført løpende gjennom året.
ÅrsoppgjØrsrevisjonen starter når regnskapet er avlagt (frist 15. februar) og varer fram til avleggelse
av revisjonsberetningen. Revisjonsberetningen skal skrives så snart revisjonen er ferdig og senest
15. april.
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I tillegg til oppgavene nevnt i kulepunktene over, reviderer Telemark kommunerevisjon IKS også
andre regnskaper med nær tilknytning til kommunen. Dette er for eksempel regnskaper for
legater/stiftelser, kirkelig fellesråd, menighetsråd og andre regnskaper som det ved lov eller
forskrift er lagt til kommunerevisjonen å revidere. For revisjon av disse regnskapene vil det bli
utarbeidet egne revisjonsstrategier og revisjonspianer, og for disse regnskapene gjelder særskilte
lover, forskrifter og instrukser. Kontrollutvalget har ingen rolle i revisjon av disse regnskapene.

Etter særskilt bestilling påtar Telemark kommunerevisjon IKS seg også å utarbeide plan for
selskapskontroll og utføre selskapskontroll knyttet til selskap der kommunen har eierinteresser.

3. Formålet med regnskapsrevisjon

Formålet med regnskapsrevisjonen er å bekrefte at årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med lov,
forskrift og god kommunal regnskapsskikk. Vi følger internasjonale revisjonsstandarder, som krever
at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende
sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

Revisors konklusjoner om årsregnskapet framkommer i revisors beretning. I revisors beretning
uttaler revisor at:

• årsregnskapet er 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, og
av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov,
forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge

• de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at
budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett

• opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i
samsvar med lov og forskrifter

• ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og
dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god kommunal
regnskapsskikk i Norge.

Hvis det er vesentlige mangler ved noen av disse punktene vil dette komme fram som merknader i
revisjonsberetningen. Kontrollutvalget vil i slike tilfeller få brev med beskjed, såkalt nummerert brev
fra revisor.

I tillegg til revisors beretning, lager revisor en rapport til kontrollutvalget. Denne rapporten er en
oppsummering av regnskapsåret. Her tar revisor opp forskjellige forhold som ikke er så alvorlige og
vesentlige at de tas med i revisjonsberetningen.

Utover dette rapporterer revisor om revisjonsarbeidet gjennom året muntlig i hvert
kontrollutvalgsmøte.
Ved saker av mer alvorlig karakter gjennom året, skjer rapporteringen til kontrollutvalget skriftlig.
Dersom revisor konstaterer misligheter, skal det straks sendes en skriftlig toreløpig innberetning til
kontrollutvalget. Når saksforholdet er avklart, skal kontrollutvalget ha endelig innberetning.
Rådmannen skal ha kopi av disse innberetningene.
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4. Risikovurdering

Risiko handler om:
- hva som kan gå galt,
- hvor sannsynlig er det at noe går galt og
- hva som er konsekvensen.

Revisjonsstandarden ISA 315 “Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon
gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser” inneholder krav for hvilke handlinger revisor
skal utføre for å skaffe seg et grunnlag for å identifisere og anslå risikoer for vesentlig
feilinformasjon i regnskapet.

Revisor gjennomfører risikoanalyser av kommunen for å kartlegge om det er områder hvor det
foreligger risiko som kan medføre vesentlige feil i regnskapet. Gjennom risikoanalysene vurderes
risiko på ulike områder, og resultatet av analysene avgjør omfanget og valget av revisjonshandlinger
som revisor skal utføre. Revisor skal også vurdere om innhentet informasjon kan tyde på at det
foreligger misligheter, og skal gjennom revisjonen bidra til å forebygge og avdekke misligheter.
Begrepet misligheter benyttes oftest om tilsiktede handlinger. Det er særlig to typer tilsiktede
handlinger som er relevante for revisor; uredelig regnskapsrapportering og underslag av eiendeler.

Larvik kommunes Økonomi
Prioriteringene som kommunen vedtar i det årlige budsjettet er forankret i kommuneplanens
samfunnsdel og i strategidokumentet for 2016-2019. Kommunen har satt seg to hovedmål fram
mot 2020; en årlig befolkningsvekst på 1,5% og flere innbyggere over 16 år med høyere utdanning
og faglig kompetanse. Det rapporteres til kommunestyret på oppfølgingen av budsjettet.

Larvik kommune er foreløpig rangert som nr. 35 totalt for landet på Kommunebarometeret for
2016, mot nr. 91 i 2015. Plasseringen er imidlertid svak på området økonomi (nr. 230).

Drift:
En kommunes Økonomi er sårbar i den grad at rammene for kommunens drift er avhengig av nivået
på rammetilskuddet og skatteinntektene. Disse frie inntektene utgjør om lag 76 % av de samlede
inntektene i Larvik kommune. Innbyggertallsutvikling og alderssammensetning har stor betydning
for nivået på de statlige overføringene og en økning i befolkningen slår derfor positivt ut på disse
inntektene. Kommunen fikk i 2015 et positivt brutto driftsresultat, som følge av blant annet
ubudsjetterte skatteinntekter. Det er budsjettert med en økning i de frie inntektene for 2016.

På utgiftssiden er hovedutfordringen å tilpasse aktivitetsnivået og ressursbruken til de rammene
som er til disposisjon. Kommunens rammer har vært stramme de siste årene, som følge at
betydelige innsparingstiltak. Dette har medført bedre budsjettdisiplin i enhetene. De siste årene har
tjenesteproduksjonen vært tilnærmet i balanse i forhold til regulert budsjett. Det er lagt inn en
økning i driftsrammene for 2016. Økningen gjelder i hovedsak lønn og sosiale utgifter.

Rentenivået har vært historisk lavt over en lang periode. Prognosene tilsier at dette skal gjelde for
hele økonomiplanperioden. Økt investeringsvekst kombinert med økt gjeldsoppbygging bidrar til at
kommunens Økonomi blir mer sårbat for renteøkninger, fordi renter og avdrag belastes driften.
Kommunen har i liten grad bufferfond som kan demme opp for svingninger i rentenivået.
Fremtidige pensjonskostnader er også en usikkerhetsfaktor. Kommunen har hatt en betydelig
<(inntekt)> som resultat av positive premieavvik som er pløyd inn i driften istedenfor å ha vært avsatt
igjen til disposisjonsfond.
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Larvik kommune har vedtatt et finansreglement som setter rammene for hvilke finanspiasseringer
som kan gjøres og hvilken strategi man skal ha for forvaltningen av Primæroppgavefondet (POF).
Fondets avkastning og verdi pr. 31.12. er av stor betydning for kommunens resultat det enkelte år.
Kommunen budsjetterer bevisst ikke med netto avkastning på finansområdet og på noe sikt er det
uttrykt at finansavkastningen ikke skal inngå som del av finansieringen av tjenesteproduksjonen.

Det er et krav i kommuneloven at netto driftsresultat skal være tilstrekkelig til å dekke nødvendige
avsetninger. Staten v/Teknisk beregningsutvalg har satt som mål et nivå på netto driftsresultat til
1,75 % for kommunesektoren samlet. Larvik kommune har for 2016 budsjettert med et netto
driftsresultat på 0,1%, noe som er langt under dette nivået og gir lite handlingsrom. Tilsvarende
resultat for 2015 var minus 0,1 %. Dette var likevel langt bedre enn det kommunen budsjetterte
med, fordi kommunen fikk god avkastning på investert kapital (POF- fondet).

Risikoen i driften er at kommunen har for høyt aktivitetsnivå i forhold til inntektsrammene. I tillegg
er det en risiko dersom rentenivået økes, premieavviket blir negativt og avkastningen i
finansmarkedet blir svakere enn forventet. Dette vil gå utover netto driftsresultat, som allerede er
budsjettert langt svakere enn det som er anbefalt.

Investeringer:
Kommunen har hatt en økning i investeringsnivået de siste årene, men dette vil gradvis avta de
neste årene, jf. strategidokumentet. Det er for 2016 budsjettert med investeringer for omlag 638
mill, kr. Den største enkeltinvesteringen er knyttet til Torstvedt skole. Kommunen skal følge veileder
for budsjettering og regnskapsføring av investeringer, som innebærer at kommunestyret i løpet av
året må foreta en nedbudsjettering av prosjekter som ikke har hatt den framdriften som var
forutsatt i budsjettet, og gjenbevilge midlene året etter, dersom dette fortsatt er aktuelt og ønskelig
fra kommunestyrets side.

Så langt har egenkapitalfinansieringen av investeringene vært lav (overføring fra driftsregnskapet,
inntekter fra mva. kompensasjon og salg av bygg). Dette betyr at de fleste av investeringene
finansieres med lån. Lånefinansieringsgraden for 2015 var 85 % og har vært stabil høy over tid. For
2016 er det budsjettert med tilsvarende tall. En økning i egenfinansieringen vil slå positivt ut på
finansutgiftene i driftsregnskapet. Som for tidligere år er det budsjettert med en
låneopptaksramme på 70 mill, kr. i Husbanklån til videreutlån.

Risikoen på investeringssiden er at investeringsbudsjettet ikke justeres i takt med fremdriften, og at
investeringene ikke blir finansiert i tråd med lov, forskrift, investeringsveilederen og vedtak i
kommunen. Det kan også være risiko for at driftsutgifter belastes investeringsregnskapet.

Selvkostregnskapet
Vannforsyning, avløp, renovasjon, feiing og plan- og byggesaksbehandling finansieres gjennom
gebyrer fra innbyggerne. Fra 1.1.2015 trådte nye retningslinjer for hvordan selvkost, og dermed
også den Øvre rammen for gebyrinntektene fra innbyggerne, skal beregnes. Kommunen skal
utarbeide budsjett for gebyrene. Regnskapsresultatene for forrige og eventuelt tidligere år skal
reflekteres i budsjettene som legges fram som egen sak for kommunestyret. Regnskapene settes
opp i forhold til budsjettet og eventuelle avvik fra budsjettet skal synliggjøres i rapporteringen og
avslutningen av kommuneregnskapet.
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I forbindelse med revisjonen av kommunens regnskap de siste årene har det vist seg at det er et
behov for en gjennomgang av kommunens selvkostberegninger. Det er risiko for at kommunen ikke
foretar korrekte beregninger. Vi viser til vår årsrapport til kontrollutvalget om dette. Ifølge plan for
forvaltningsrevisjon for 2015-2017 skal det gjennomføres et forvaltningsrevisjonsprosjekt om
selvkost i Larvik kommune for 2016. Vi vil bistå forvaltningsrevisor på dette prosjektet.

Gjeld og egenkapital:
Larvik kommune har høy gjeldsgrad. Andelen gjeld i forhold til egenkapital er økende og er
forventet å Øke i den kommende 4- års perioden. Dette som følge av økt investeringsaktivitet.
Samlet lånegjeld er pr. 31.12.2015 på kr. 2,7 milliarder kr. Dette tilsvarer over 70 000 kr. pr.
innbygger. Lånegjelden representerer en belastning på kommunens driftsbudsjett, da renter og
avdrag utgiftsføres der.

Kommunen har en strategi for forvaltning av gjeldsporteføljen. Kommunen har 6 % av sin samlede
låneportefølje i sertifikatlån. Det kan være en refinansieringsrisiko knyttet til sertifikatlån, men vi
anser risikoen som liten i Larvik kommune.

Likviditeten anses som god. Dette skyldes i hovedsak ubrukte lånemidler. Man skal imidlertid være
klar over at likviditeten kun sier noe om situasjonen på et gitt tidspunkt og kan variere gjennom
året.

Kommunens disposisjonsfond har hatt en økning de siste årene, primært som følge av god netto
avkastning fra Primæroppgavefondet. Kommunen har i liten grad fondsmidler som kan demme opp
for svingninger i finansmarkedet.

Kommunens internkontroll
Den kommunale virksomheten må forholde seg til mange lover, forskrifter og rundskriv.
Regelverket er omfattende og det vil foreligge en risiko for at alle regler ikke etterleves.
Kommuneloven § 23 nr. 2 stiller et generelt krav om at rådmannen skal ha betryggende kontroll
med kommunens virksomhet. Den økonomiske internkontrollen har betydning for kommunens
økonomistyring. Mangler ved internkontrollen vil kunne medføre risiko for feil i årsregnskapet og
økt risiko for Økonomiske misligheter.

Revisor skal opparbeide seg en forståelse av den økonomiske internkontrollen som er relevant for
revisjonen. Ansvaret for internkontrollen er definert i kommuneloven og omtales der som
“betryggende kontroll”. I praksis kan en si at internkontroll er formaliseringer, dokumenter og
rutiner som utarbeides, vedlikeholdes, kontrolleres og følges opp. Dette gjøres for å sikre at
kommunen har den ønskede utvikling, at lover og regler overholdes, at det er kvalitet og effektivitet
i tjenestene og at kommunens omdømme og legitimitet ikke svekkes.

Vårt inntrykk er at det jobbes godt med tiltak for å styrke egenkontrollen i Larvik kommune.
Rådmannen rapporterer årlig til kommunestyret om internkontrollen. Dette skjer i årsrapporten.
Kommunen har fokus på risikostyring og det er etablert interne kontrollrutiner på en rekke
områder. Revisjonen bygger på disse i det løpende revisjonsarbeidet. Kommunen har nylig kjøpt inn
et nytt elektronisk kvalitetssystem, TQM Enterprise. Formålet er å samle all aktuell dokumentasjon
på en felles plattform og sikre at rutiner er oppdatert og tilgjengelig i hele organisasjonen. Det er
ansatt en kvalitetsleder med ansvar for hele kommunen og det er etablert et eget kvalitetsnettverk
med representanter fra alle tjenesteområdene. Risikoen i forbindelse med dette systemet er at de
ansatte ikke får god nok opplæring og at systemet ikke utnyttes fullt ut.
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Revisor er oppmerksom på muligheten for at korrupsjon og misligheter kan oppstå i kommunen.
Vårt inntrykk er at kommunen har fokus på å forebygge uønskede hendelser. I våre samtaler med
kommunens ledelse understreker vi viktigheten av etiske retningslinjer, strategi tor anskaffelser,
saksbehandlingsregler mv. og at disse er kjent og anvendes riktig av ansatte og politikere.

Rådmannen har ansvar for at saksforbered&sene til folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at
vedtak blir gjennomført. Rådmannen skal rapportere kvartalsvis til kommunestyret om den
økonomiske situasjonen. Rapportene er omfattende og gir en beskrivelse av kommunens utvikling
og Økonomiske stilling. Rapporteringen inneholder også avvik fra budsjett med forslag til eventuelle
budsjettregu!eringer. Rådmannen skal også legge fram status på finansområdet. Vi har stilt
spørsmålstegn ved kommunens rutiner for rapportering på finansområdet og viser til vårt brev om
Økonomi- og finansrapportering i 2015, som kontrollutvalget fikk kopi av.

Lovverket om offentlige anskaffelser er omfattende og i stadig endring. Det er viktig at kommunen
har tilstrekkelig kunnskap om hvilke regler som gjelder ved anskaffelser og at man forholder seg til
de rammeavtalene som er inngått. Kommunestyret vedtok ny innkjøpsstrategi i 2014. Kommunen
har en egen innkjøpsansvarlig og har de siste årene styrket kapasiteten hos kommuneadvokaten for
å bedre kvalitetssikringen av rutiner for innkjøp og inngåelse av avtaler. Kommunen har hatt saker i
KOFA og noen saker har man tapt. Dette viser at man har hatt utfordringer på innkjøpsområdet og
at det fortsatt kan være en risiko for at det foretas anskaffelser utenom loven.

EØS-avtalen forbyr som hovedregel offentlig støtte til næringslivet, med en rekke unntak.
Kommunen kan tildele støtte innenfor de rammene og prosedyrekravene som følger av reglene om
offentlig støtte. Det er viktig at kommunen har kunnskap om lovverket og hvilke muligheter og
begrensninger som finnes. Larvik kommune gir støtte til bl.a. næringsliv og eliteidrett. Kommunen
driver også med kjøp og salg av eiendom. Dette er områder hvor det kan være risiko for at
kommunen ikke overholder reglene om offentlig støtte. Ved en eventuell klagesak, kan
støttemottaker bli pålagt å betale tilbake støtten. Dette er uheldig for støttemottaker, og slike saker
kan også være arbeidskrevende og medføre tap av omdØmme for kommunen. Kommunen må også
være oppmerksom på reglene om offentlig støtte hvis kommunen gir lån eller garantier.

Organisering
Larvik kommune har vært gjennom en omorganisering de siste årene. Både ledergruppen og antall
resultatenheter er redusert. Kommunen har, som følge av omorganiseringen, vedtatt et nytt
delegasjonsreglement. Nåværende rådmann har sagt opp sin stilling og slutter 2. september.
Assisterende rådmann er konstituert i stillingen fram til 1.1.2018. Larvik og Lardal kommuner vil bli
slått sammen til en kommune fra samme dato og det er inngått vertskommunesamarbeid om
økonomiområdet i perioden fram til sammenslåingen.

Kommunale foretak
Kommunen har 2 foretak, Larvik Kulturhus Bølgen KF og Larvik Havn KF. Begge foretakene har eget
styre og kommunestyret som øverste organ. Foretakene drives i henhold til kommunelovens
kapittel 11, med tilhørende særforskrift for kommunale foretak. Bølgen benytter samme
Økonomisystem som kommunen, Agresso. Havnas regnskap føres i henhold til regnskapsloven og
man benytter Økonomisystemet Visma.
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5. Vurdering av vesentlighet

Revisor er ikke opptatt av bagatellmessige forhold, og vil planlegge og utføre revisjonen med sikte
på å avdekke eventuelle vesentlige feil eller mangler. Det følger av revisjonsstandarden (SA 320
“Vesentlighet ved planlegging og gjennomføring av en revisjon” at revisor ved utarbeidelse av den
overordnede revisjonsstrategien skal fastsette en vesentlighetsgrense for regnskapet totalt sett.

Vesentlighetsbegrepet brukes av revisor både ved planlegging og utførelse av revisjon. Begrepet er
også sentralt når revisor skal ta stilling til hvilken virkning identifisert feilinformasjon skal ha for
revisjonen og av eventuell ikke-korrigert feilinformasjon på regnskapet. Vesentlighetsgrensen er
sentral når revisor skal utarbeide konklusjonen i revisjonsberetningen. (tilfeller hvor vi avdekker feil
vi vurderer som vesentlige får det konsekvenser for revisjonsberetningen i form av en merknad, jf.
avsnitt 3. I en normal revisjonsberetningen sier revisor at “årsregnskapet avgitt i samsvar med lov
ogforskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen tiIABC
kommune per 31. desember 20X1, og av resultatetfor regnskapsåret som ble avsluttet per
denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.”

Vesentlighetsgrensen for regnskapet totalt sett fastsettes med bakgrunn i risikoanalysen, revisors
profesjonelle skjønn og den generelle kunnskapen revisor har om Larvik kommune. (tillegg
vurderes blant annet følgende momenter:

- Kommunens byggeaktivitet
- Bemanningssituasjonen og kompetansen innenfor økonomiavdelingen
- Økonomistyringen
- Kommunens regnskaps- og budsjettoppfølging og økonomirapportering
- De kommunale virksomhetenes størrelser
- Politikernes og medias oppmerksomhet for kommunens økonomiske disposisjoner
- Kommunens økonomi- og Iønnssystem
- Skifte av nøkkelpersonell
- Kommunens interne rege (verk

6. Revisjonspian

Med basis i overordnet revisjonsstrategi utarbeidet revisor planer for revisjonsoppdraget.
Revisjonsplanene angir de enkelte revisjonshandlinger som revisot skal utføre. Revisjonspianene er
revisjonens interne arbeidspapirer og skal ikke behandles politisk, men vi vil her gjengi
hovedområdene av det vi har bestemt å se på i 2016, med bakgrunn i risikovurderingen.

Generelt:
Merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon
Dette er et område som er beheftet med stor risiko i kommunene. Revisjonen bruker mye
tid til å følge opp dette, blant annet ved at vi attesterer terminoppgaver for skatteetaten på
merverdiavgiftskompensasjon. Vi deltar også i møter og bidrar med ulike vurderinger i
merverdiavgiftsspørsmål, særlig innenfor investeringer. Et eksempel er i forhold til
utbyggingsavtaler med private. Noe av kommunens drift kan være i konkurranse med andre
aktører i et marked. I så fall kan kommunen miste fradraget for momskompensasjon.
Kommunen bør derfor ha rutiner som fanger opp når kommunen eventuelt kommer i en
konkurransesituasjon.
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• Rapportering

Kontroll av Økonomi- og finansrapporteringen
Budsjettkontroll

Kontroll av avtale med Lardal kommune om økonomistyring

• lilgangskontroller
lest av tilganger til Økonomisystemet og aktuelle forsystemer

Driftsregnskapet:
• Test av kommunens kontroll av lønnsubetalinger
• lest av at vedtatte gebyr brukes i faktureringen (selvkost)
• lest av kommunens avstemminger mellom forsystemene og økonomisystemet
• lest av kommunens avstemming av sykelønnsrefusjon
• Kontroll av utvalgte anskaffelser
• Kontroll av finansplasseringer iht. vedtatt finansreglement

I nvesteringsregnskapet:
• Kontroll av oppfølging av investeringsprosjekter iht. investeringsveilederen
• Kontroll av skillet mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet
• Kontroll av utvalgte anskaffelser
• lest av kommunens avstemming mellom anleggsmodulen og økonomisystemet
• Fakturakontroll på utvalgte prosjekter

Balansen:

• Kasseettersyn ved utvalgte enheter
• Observasjon av tilstedeværelse av inventar og utstyr

De kommunale foretakene:

• Kontroll av økonomirapportering og budsjettkontroll (begge foretakene)
• Kontroll av inntekter (Bølgen)

7. Avslutning

Våre risiko og vesentlighetsvurderinger bygger på en foreløpig vurdering basert på erfaring,
historisk regnskapsmateriell den interne kontroll som foreligger i kommunen. Det videre arbeidet
kan avdekke forhold som kan medføre endringer i revisjonsstrategien. Vesentlige endringer i
revisjonsstrategien skal dokumenteres og kontrollutvalget vil bli informert om disse.

Skien, 25.8.2016
Telemark kompunerevisjon IKS

3L& 712Vt
Birgitte Holmberg
oppdragsrevisor

oppdragsansvarlig revisor
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Arkivsak-dok. 16/00124-2 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Larvik 06.09.2016 
 
 
 

   
 
 

HENVENDELSE FRA LARS SOLBERG VEDR. 
SAKSBEHANDLINGEN I SAKEN OM BRUKSENDRING MV. 
FISKERNES HUS, STAVERN. 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget viser til anmodning fra Lars A. Solberg datert 17.juni 2016. 
 
Kontrollutvalget finner ikke grunnlag for å realitetsbehandle anmodningen/klagen. 
 
Fylkesmannen er klageinstans for saker etter plan- og bygningsloven. 
Kontrollutvalget er ikke et klageorgan. 
 
Det vises for øvrig til at Fylkesmannen har vurdert de innkomne klager i saken, 
herunder også merknader fra Solberg, og ikke tatt klagene til følge, jfr. avgjørelse 
datert 9.mai 2016.  
 
Vedlegg:  
Henvendelse fra Lars Solberg m/vedlegg datert 17.juni 2016. 
Fylkesmannens behandling av klage – gbnr. 5001/227, Strandveien 2, Larvik 
kommune – midlertidig forbud mot tiltak. 

 
Saksframstilling: 
 
Larvik kommune, v/Areal og teknikk, byggesak har oversendt en anmodning fra Lars 
Solberg datert 17.juni 2016 om behandling i kontrollutvalget av påstått uriktig 
saksbehandling i forbindelse med bruksendring av Fiskernes Hus, gnr. 5001/bnr. 
227, Stavern. 
 
Solbergs påstand er at «Rådmannen gjentatte ganger har oppgitt bevislig uriktige 
påstander som er til huseiers fordel».  
 
Dette er en sak etter plan- og bygningsloven hvor Fylkesmannen er klageinstans. 
 
Kommunens vedtak i saken har vært gjenstand for klage fra Norconsult AS på vegne 
av Krogshavn Holding AS og Larvik Fiskerlag. 
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Fylkesmannen i Vestfold har 9.mai 2016 fattet slikt vedtak i klagesaken: 
 

«Klagene tas ikke til følge. 
 
Fylkesmannen opprettholder kommunens vedtak av 17.11.2015. 
 
Fylkesmannens vedtak i klagesaken er endelig og kan ikke påklages til 
overordnet forvaltningsorgan, jfr. fvl. § 28.».  
 

 
Det framgår av klagesaken at Lars A. Solberg på naboeiendommen Prinsensgate 16 
har fremmet sine merknader til fylkesmannen i brev av 14.01.2016. 
 
Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og står for øvrig fritt i hvilke saker det vil ta opp 
til behandling Når saksbehandlingen i saken har vært påklaget til Fylkesmannen, 
hvor Solbergs merknader i saken har vært kjent, er dette ikke en sak for 
kontrollutvalget.  
 
Det tilrås derfor at kontrollutvalget ikke går videre med saken. 
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Arkivsak-dok. 15/00132-35 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Larvik 06.09.2016 
 
 
 

   
 
 

REFERATER 

 

Forslag til vedtak: 
Referatsaken tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Larvik kommunes hjemmesider – publisering av forvaltningsrapporter. 
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Orrvar Dalby

Fra: Torill Åsheim <torill.aasheim@larvik.kommune.no>
Sendt: 25. april 2016 15:03
Til: Orrvar Dalby
Emne: Publisering av forvaltningsrapporter

Hei 

Fra midten av april ble forvaltningsrapportene publisert. 

 

Du finner dem under Politikk, Planer og rapporter, Forvaltningsrapporter. 

 

Mvh 

 

 

  

Torill Åsheim  
Førstesekretær 
 
Sentraladministrasjonen 
Stabsavdelingen  
 
E-post: torill.aasheim@larvik.kommune.no  
Besøksadr.: Feyersgt 7, 3255 Larvik - Pb.: 2020, 3255 Larvik 
Tlf: +4733171618 - Mob: +4798253332  
www.larvik.kommune.no  

 

 

Denne e-post er skannet for virus av Ensure AS, med teknologi fra Comendo Security 
This e-mail has been scanned for viruses by Ensure AS, powered by Comendo Security 
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Arkivsak-dok. 15/00132-36 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Larvik 24.05.2016 
 
 
 

   
 
 

EVENTUELT 

 

Forslag til vedtak: 
Legges fram uten forslag til vedtak. 
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