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SAK 23/17 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25.APRIL 2017. 

 

Forslag til vedtak: 
Protokoll fra møte 25.april 2017 godkjennes. 
 
Vedlegg:  
Protokoll fra møte 25.04.2017. 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Larvik 
 
Dato: 25.04.2017 kl. 18:00 
Sted: Romberggt.4, møterom Tjølling 
Arkivsak: 16/00243 
  
Tilstede:  Gjert Gjertsen, leder 

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

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Harald Kvinnsland Dollst 

  
Forfall:  Inge Grav 
  
Andre: Ingvild Aartun, konst. rådmann 

Paul Hellenes, økonomisjef, sak 15/17-21/17 
Marianne Gullhaug Fløholm, regnskapssjef, sak 15/17-21/17 
Lisbet Fines, oppdragsansvarlig revisor 

 Birgitte Holmberg, regnskapsrevisor 
Anne Sæterdal, forvaltningsrevisor  
Anne Hagen Stridsklev, forvaltningsrevisor  
Orrvar Dalby, daglig leder VIKS 
 

Møteleder:  
 
 
           

Gjert Gjertsen 

  
 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

15/17 16/00243-
32 Godkjenning av protokoll fra møte 7.mars 2017. 2 

16/17 17/00093-5 Larvik kommune - Årsregnskap og Årsrapport 2016. 3 

17/17 17/00093-1 Larvik Havn KF - Årsregnskap og årsmelding 2016. 7 
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18/17 17/00094-1 Larvik Kulturhus Bølgen KF - Årsregnskap og 
årsmelding 2016. 8 

19/17 17/00063-3 Ansettelse av virksomhetsleder - undersøkelse. 9 

20/17 17/00060-
11 

Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Byggesaksbehandling 
Larvik kommune" - forslag til prosjektplan. 9 

21/17 16/00236-3 Referater 10 

22/17 16/00237-5 Eventuelt 11 

    

 
 
Leder ønsket velkommen og møtet ble satt kl.18.00. 
 
Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste. 
 
Saker til behandling 

15/17 Godkjenning av protokoll fra møte 7.mars 2017. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Larvik 25.04.2017 15/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 7.mars 2017 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Protokoll fra møte 7.mars 2017 godkjennes. 
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16/17 Larvik kommune - Årsregnskap og Årsrapport 2016. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Larvik 25.04.2017 16/17 

 
 
Forslag til uttalelse: 
 
Kontrollutvalget har i møte 25.april 2017 behandlet Larvik kommunes årsregnskap 
2016. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet 2016, rådmannens 
årsrapport 2016, revisjonsberetningen datert 7.april 2017, samt revisors rapport om 
revisjon av årsregnskapet for Larvik kommune 2016, datert 7.april 2017. 
 
Innledning. 
Årsregnskap, årsrapport og revisjonsberetning er avgitt innen de frister som er 
bestemt i lovverket. 
 
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.  
 
Driftsregnskapet. 
 
Driftsregnskapet for 2016 viser 2 243 mill. kr. til fordeling drift og et regnskapsmessig 
mindreforbruk på 67,4 mill. kr. Dette er et godt økonomisk resultat, og betydelig 
bedre enn de foregående år. 
 
Driftsregnskapet for 2016 viser et positivt netto driftsresultat på 100,6 mill. kr. Dette er 
78,7 mill. kr. bedre enn budsjettert. Hovedårsakene til dette er: 

• Merinntekter på skatt og rammetilskudd på til sammen 31 mill. kr. 
• Avkastningen på Primæroppgavefondet er ca. 20 mill. kr. bedre enn 

budsjettert. 
• Lavere pensjonsutgifter enn budsjettert. 
• Merinntekter på statlige refusjons- og tilskuddsordninger. 
• Mindreforbruk i enhetene samlet sett. 

 
Netto driftsresultat i forhold til driftsinntektene er et sentralt nøkkeltall i vurderingen av 
kommunens økonomi. Teknisk beregningsutvalg har som et mål for sunn økonomi at 
netto driftsresultat over tid bør utgjøre 1,75% av driftsinntektene. For 2016 utgjør 
dette nøkkeltallet 3,2%. Dette er en vesentlig resultatforbedring sammenliknet med 
2015 hvor tilsvarende tall var minus 0,1%. Kontrollutvalget vil peke på viktigheten av 
å styre mot et netto driftsresultat i årene framover i tråd med anbefalingene fra 
Teknisk beregningsutvalg. 
 
Investeringsregnskapet. 
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Investeringene er avsluttet i balanse med et udisponert/udekket beløp kr.0.Det betyr 
at utgiftssiden i investeringsregnskapet er finansiert fullt ut. 
 
I 2016 utgjorde brutto investeringsutgifter kr.516,3 mill. kr. mot budsjettert 577,8 mill. 
kr. Av dette utgjorde finansieringstransaksjoner knyttet til utlån og avdrag på 
Husbanklån, samt kjøp av aksjer og andeler 115,5 mill.kr. Øvrige investeringer var 
fysiske investeringer. 
 
Balansen. 
Gjeldsforhold. 
Kommunens samlede lånegjeld utgjorde ved årsskiftet 3 479,2 mill. kr. inkludert 
formidlingslån. Lånegjeld pr. innbygger er økt fra kr. 62 469 i 2015 til kr.70 262 i 
2016. Revisor opplyser i sin rapport at kommunen i 2016 ikke har betalt tilstrekkelig 
avdrag i tråd med beregnet minimumsavdrag. Kontrollutvalget gjentar sin tidligere 
bekymring for kommunens høye lånegjeld. 
 
Kontrollutvalget vil også peke på at kommunens samlede premieavvik er betydelig, 
og viser til revisors anbefaling om å bygge opp et fond for å demme opp for 
svingninger i premieavviket. 
 
Likviditet 
Likviditeten er god. 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 2016. 
 
Fond 
Disposisjonsfondet som kan brukes fritt av kommunestyret til drift eller investering, er 
økt med 20 mill. kr. fra foregående år til 112,9 mill. kr. 
 
Andre forhold  
 
Kontrollutvalget viser for øvrig til revisors utfyllende rapport om revisjonen av 
årsregnskapet 2016 og legger til grunn at de anbefalinger som framkommer i 
rapporten blir nøye vurdert. 
 
 
 
Møtebehandling 
Regnskapssjefen gikk igjennom hovedpunktene i årsregnskapet og sammen med 
økonomisjef svarte hun på kontrollutvalgets spørsmål. Deretter gikk regnskapsrevisor  
igjennom revisjonsberetningen og kommenterte hovedpunktene i sin rapport om 
revisjonen. Kontrollutvalgets spørsmål ble besvart. 
 
Willy Krøgli fremmet flg. tilleggs-/endringsforslag: 
 

«Balansen. 
….er økt fra kr.23.141 i 2013 til 70.262 i 2016 pr. innbygger, altså en 
tredobling. Kontrollutvalget er klar over at en vesentlig andel av lånegjelden er 
knyttet til VAR, 31%, men gjentar allikevel sin bekymring for kommunens høye 
lånegjeld. 
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Revisor opplyser i sin rapport at kommunen i 2016 ikke har betalt tilstrekkelig 
avdrag i tråd med beregnet minimumsavdrag. 
 
Andre forhold. 
Kontrollutvalget er bekymret for at kommunen har lite fondsmidler til å møte 
eventuelle dårlige/svake årsresultater, og et økende behov for vedlikehold av 
kommunens eiendommer. Vi anmoder derfor om at en vesentlig andel av årets 
driftsresultat avsettes til fond. Kontrollutvalget viser for øvrig….» 

 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak med det framlagte tilleggs-/endringsforslag, ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget har i møte 25.april 2017 behandlet Larvik kommunes årsregnskap 
2016. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet 2016, rådmannens 
årsrapport 2016, revisjonsberetningen datert 7.april 2017, samt revisors rapport om 
revisjon av årsregnskapet for Larvik kommune 2016 datert, 7.april 2017. 
 
Innledning. 
Årsregnskap, årsrapport og revisjonsberetning er avgitt innen de frister som er 
bestemt i lovverket. 
 
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.  
 
Driftsregnskapet. 
 
Driftsregnskapet for 2016 viser 2 243 mill. kr. til fordeling drift og et regnskapsmessig 
mindreforbruk på 67,4 mill. kr. Dette er et godt økonomisk resultat, og betydelig 
bedre enn de foregående år. 
 
Driftsregnskapet for 2016 viser et positivt netto driftsresultat på 100,6 mill. kr. Dette er 
78,7 mill. kr. bedre enn budsjettert. Hovedårsakene til dette er: 

• Merinntekter på skatt og rammetilskudd på til sammen 31 mill. kr. 
• Avkastningen på Primæroppgavefondet er ca. 20 mill. kr. bedre enn 

budsjettert. 
• Lavere pensjonsutgifter enn budsjettert. 
• Merinntekter på statlige refusjons- og tilskuddsordninger. 
• Mindreforbruk i enhetene samlet sett. 

 
Netto driftsresultat i forhold til driftsinntektene er et sentralt nøkkeltall i vurderingen av 
kommunens økonomi. Teknisk beregningsutvalg har som et mål for sunn økonomi at 
netto driftsresultat over tid bør utgjøre 1,75% av driftsinntektene. For 2016 utgjør 
dette nøkkeltallet 3,2%. Dette er en vesentlig resultatforbedring sammenliknet med 
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2015 hvor tilsvarende tall var minus 0,1%. Kontrollutvalget vil peke på viktigheten av 
å styre mot et netto driftsresultat i årene framover i tråd med anbefalingene fra 
Teknisk beregningsutvalg. 
 
Investeringsregnskapet. 
Investeringene er avsluttet i balanse med et udisponert/udekket beløp kr.0.Det betyr 
at utgiftssiden i investeringsregnskapet er finansiert fullt ut. 
 
I 2016 utgjorde brutto investeringsutgifter kr.516,3 mill. kr. mot budsjettert 577,8 mill. 
kr. Av dette utgjorde finansieringstransaksjoner knyttet til utlån og avdrag på 
Husbanklån, samt kjøp av aksjer og andeler 115,5 mill.kr. Øvrige investeringer var 
fysiske investeringer. 
 
Balansen. 
Gjeldsforhold. 
Kommunens samlede lånegjeld utgjorde ved årsskiftet 3 479,2 mill. kr. inkludert 
formidlingslån. Lånegjelden er økt fra kr.23.141 i 2013 til 70.262 i 2016 pr. innbygger, 
altså en tredobling. Kontrollutvalget er klar over at en vesentlig andel av lånegjelden 
er knyttet til VAR, 31%, men gjentar allikevel sin bekymring for kommunens høye 
lånegjeld.Revisor opplyser i sin rapport at kommunen i 2016 ikke har betalt 
tilstrekkelig avdrag i tråd med beregnet minimumsavdrag.  
 
Kontrollutvalget vil også peke på at kommunens samlede premieavvik er betydelig, 
og viser til revisors anbefaling om å bygge opp et fond for å demme opp for 
svingninger i premieavviket. 
 
Likviditet 
Likviditeten er god. 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 2016. 
 
Fond 
Disposisjonsfondet som kan brukes fritt av kommunestyret til drift eller investering, er 
økt med 20 mill. kr. fra foregående år til 112,9 mill. kr. 
 
Andre forhold  
Kontrollutvalget er bekymret for at kommunen har lite fondsmidler til å møte 
eventuelle dårlige/svake årsresultater, og et økende behov for vedlikehold av 
kommunens eiendommer. Vi anmoder derfor om at en vesentlig andel av årets 
driftsresultat avsettes til fond. Kontrollutvalget viser for øvrig til revisors utfyllende 
rapport om revisjonen av årsregnskapet 2016 og legger til grunn at de anbefalinger 
som framkommer i rapporten blir nøye vurdert. 
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17/17 Larvik Havn KF - Årsregnskap og årsmelding 2016. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Larvik 25.04.2017 17/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
 
Kontrollutvalget har i møte 25.april 2017 behandlet særregnskapet for 2016 for Larvik 
Havn KF. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte særregnskapet, årsberetningen og 
revisjonsberetningen datert 14.mars 2017, samt revisors rapport om revisjonen av 
foretaket. 
 
Regnskapet for 2016 viser et regnskapsmessig overskudd på kr.6,8 millioner. 
 
Kontrollutvalget har ingen spesielle merknader til regnskapet. 
 
 
Møtebehandling 
Oppdragsansvarlig revisor Lisbet Fines orienterte kort om revisjonen av foretakets 
årsregnskap 2016. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
 
Kontrollutvalget har i møte 25.april 2017 behandlet særregnskapet for 2016 for Larvik 
Havn KF. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte særregnskapet, årsberetningen og 
revisjonsberetningen datert 14.mars 2017, samt revisors rapport om revisjonen av 
foretaket. 
 
Regnskapet for 2016 viser et regnskapsmessig overskudd på kr.6,8 millioner. 
 
Kontrollutvalget har ingen spesielle merknader til regnskapet. 
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18/17 Larvik Kulturhus Bølgen KF - Årsregnskap og årsmelding 
2016. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Larvik 25.04.2017 18/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget har i møte 25.april 2017 behandlet årsregnskapet for 2016 for Larvik 
Kulturhus Bølgen KF. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, årsberetningen, 
revisjonsberetningen og revisors rapport om revisjonen av foretaket. 
 
Regnskapet for 2016 viser et netto driftsresultat på kr.788.000 og regnskapsmessig 
mindreforbruk på kr.169 000. 
 
Kontrollutvalget har ingen merknader til regnskapet. 
 
 
Møtebehandling 
Oppdragsansvarlig revisor Lisbet Fines orienterte kort om revisjonen av foretakets 
årsregnskap 2016. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget har i møte 25.april 2017 behandlet årsregnskapet for 2016 for Larvik 
Kulturhus Bølgen KF. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, årsberetningen, 
revisjonsberetningen og revisors rapport om revisjonen av foretaket. 
 
Regnskapet for 2016 viser et netto driftsresultat på kr.788.000 og regnskapsmessig 
mindreforbruk på kr.169 000. 
 
Kontrollutvalget har ingen merknader til regnskapet.  
 
 
 
  



23/17 Godkjenning av protokoll fra møte 25.april 2017. - 16/00243-42 Godkjenning av protokoll fra møte 25.april 2017. : 16-00243-40 Protokoll Kontrollutvalget i Larvik 25 212398_1_0

 9  

 
19/17 Ansettelse av virksomhetsleder - undersøkelse. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Larvik 25.04.2017 19/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar til etterretning forvaltningsrapport fra Telemark Kommunerevisjon 
IKS om ansettelse av virksomhetsleder kommunalteknikk – Øya. 
 
Saken oversendes kommunestyret til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget besluttet at leder Gjert Gjertsen var inhabil, og han fratrådte ved 
behandlingen av denne saken. Nestleder Live Jetlund overtok møteledelsen. Hun 
redegjorde innledningsvis for bakgrunnen for saken. 
Forvaltningsrevisor Anne Hagen Stridsklev gikk deretter igjennom hovedpunktene i 
rapporten og besvarte kontrollutvalgets spørsmål. 
Saken ble drøftet. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar til etterretning forvaltningsrapport fra Telemark Kommunerevisjon 
IKS om ansettelse av virksomhetsleder kommunalteknikk – Øya. 
 
Saken oversendes kommunestyret til orientering. 
 
 
 
 
 
20/17 Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Byggesaksbehandling Larvik 
kommune" - forslag til prosjektplan. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Larvik 25.04.2017 20/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget godkjenner forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Byggesaksbehandling Larvik kommune» fra Telemark Kommunerevisjon IKS datert 
7.april 2017. 
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Endelig forvaltningsrapport med rådmannens høringsuttalelse leveres sekretariatet 
innen 1.november 2017 slik at saken kan behandles i kontrollutvalgets møte 
14.november 2017. 
 
 
Møtebehandling 
Leder opplyste at han hadde mottatt ytterligere henvendelser og disse ble overlatt til 
revisjonen. Konst.rådmann reiste en prinsipiell problemstilling vedr. kontrollutvalgets 
håndtering av disse henvendelsene.. Revisor klargjorde hvorledes revisjonen ville 
håndtere disse. Problemstillingen ble drøftet og avklart. 
 
Forvaltningsrevisor Anne Sæterdal gjennomgikk prosjektplanen, og status i arbeidet 
så langt. 
 
Leder foreslo at mandatet for forvaltningsrevisjonen ikke ble utvidet til å omfatte 
plansaker. Han ønsket isteden at revisjonen vurderte muligheten for levering av 
rapporten 1. oktober 2017, slik at den kan behandles i KU 10.oktober. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget godkjenner forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Byggesaksbehandling Larvik kommune» fra Telemark Kommunerevisjon IKS datert 
7.april 2017. 
 
Endelig forvaltningsrapport med rådmannens høringsuttalelse leveres sekretariatet 
innen 1.november 2017 slik at saken kan behandles i kontrollutvalgets møte 
14.november 2017. Kontrollutvalget ber imidlertid revisjonen vurdere muligheten for 
levering 1.oktober slik at rapporten kan behandles i kontrollutvalgets 
møte10.10.2017. 
 
 
 
 
 
21/17 Referater 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Larvik 25.04.2017 21/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Når det gjelder referatsak 1, er kontrollutvalget bekymret over at Skatt sør har gitt 
gjentatt pålegg til skatteoppkrever om å sørge for en tilfredsstillende arbeidsdeling 
ved alle utbetalinger. Kontrollutvalget forutsetter at dette forholdet straks bringes i 
orden. 
 
Øvrige referatsaker tas til orientering. 
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Møtebehandling 
Saken ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Når det gjelder referatsak 1, er kontrollutvalget bekymret over at Skatt sør har gitt 
gjentatt pålegg til skatteoppkrever om å sørge for en tilfredsstillende arbeidsdeling 
ved alle utbetalinger. Kontrollutvalget forutsetter at dette forholdet straks bringes i 
orden. 
 
Øvrige referatsaker tas til orientering. 
 
 
 
 
22/17 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Larvik 25.04.2017 22/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
. 
 
Møtebehandling 
Konst.rådmann ønsket å gi kontrollutvalget en orientering om en særskilt sak unntatt 
offentlighet. 
 
Kontrollutvalget besluttet å behandle saken for lukkede dører, jfr. Kommuneloven  
§ 31. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Konst. rådmanns redegjørelse tas til orientering. 
 
 
 
Møtet slutt kl.21.00. 
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Revetal 26.04.2017 
 
For leder i kontrollutvalget i Larvik, Gjert Gjertsen 
 
 
Orrvar Dalby 
Daglig leder/sekretær  
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SAK 24/17 
LARVIK KULTURHUS BØLGEN KF - ORIENTERING OM 
VIRKSOMHETEN. 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar orienteringen om virksomheten i Larvik Kulturhus Bølgen FK til 
orientering. 
 
Vedlegg:  
Ingen. 
 

Saksframstilling: 
 
Som foreslått av leder på siste møte i kontrollutvalget, er det gjort avtale med Larvik 
Kulturhus Bølgen KF om at de vil gi kontrollutvalget en orientering om sin virksomhet 
på møtet 6.juni. Dette møtet vil bli holdt på Bølgen. Fra foretaket stiller styreleder, 
daglig leder og administrasjonssjef. 
 
 



25/17 Forvaltningsrevisjon "Byggesaksbehandling" - orientering om status i arbeidet. - 17/00060-16 Forvaltningsrevisjon "Byggesaksbehandling" - orientering om status i arbeidet. : Forvaltningsrevisjon "Byggesaksbehandling" - orientering om status i arbeidet.

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 17/00060-16 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Larvik 06.06.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 25/17 
FORVALTNINGSREVISJON "BYGGESAKSBEHANDLING" - 
ORIENTERING OM STATUS I ARBEIDET. 

 

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

 
Saksframstilling: 
 
Kontrollutvalget behandlet forslag til prosjektplan for dette forvaltningsprosjektet på 
sitt møte 25.april, d.å., sak 20/17, og fattet slikt vedtak:  
 

«Kontrollutvalget godkjenner forslag til prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Byggesaksbehandling Larvik kommune» fra 
Telemark Kommunerevisjon IKS datert 7.april 2017. 
 
Endelig forvaltningsrapport med rådmannens høringsuttalelse leveres 
sekretariatet innen 1.november 2017 slik at saken kan behandles i 
kontrollutvalgets møte 14.november 2017. Kontrollutvalget ber imidlertid 
revisjonen vurdere muligheten for levering 1.oktober slik at rapporten kan 
behandles i kontrollutvalgets møte10.10.2017.» 

 
Telemark Kommunerevisjon IKS har i mail til sekretariatet 26.april d.å. bekreftet at de 
satser på å kunne levere rapporten innen 1.oktober 2017, slik kontrollutvalget har 
bedt om. I motsatt fall vil de gi beskjed i god tid. 
 
Forvaltningsrevisor vil i møtet orientere kontrollutvalget nærmere om status i arbeidet 
med forvaltningsrevisjonen. 
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SAK 26/17 
VALG AV REVISJONSORDNING FOR NYE LARVIK KOMMUNE. 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget i Larvik tilrår at nåværende engasjement av Telemark 
Kommunerevisjon IKS som revisor for Larvik kommune, videreføres for nye Larvik 
kommune. 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
Saksframstilling: 
 
BAKGRUNN. 
Kommunene Larvik og Lardal skal slås sammen til nye Larvik kommune 01.01.2018. 
I den forbindelse må det velges revisor for den nye kommunen. Kommunestyrene i 
de to kommunene har delegert til fellesnemnda å ta stilling til revisjonsordning. 
Fellesnemnda fatter vedtak på bakgrunn av innstilling fra de to kontrollutvalgene. 
Etter avtale med prosjektleder for kommunesammenslåingen, utreder Vestfold 
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat – VIKS saken for kontrollutvalgene i Larvik 
og Lardal på vanlig måte. 
 
INNDELINGSLOVEN. 
Prosess og framgangsmåte ved kommunesammenslåing er regulert av 
Inndelingsloven. 
 
 §26, 5.ledd i Inndelingsloven har slik ordlyd: 

«Nemnda kan få fullmakt til å tilsetje personale i den nye eininga. Dette 
omfattar også tilsetjing av administrasjonssjef og revisor. Tilsetjing av revisor 
skjer på bakgrunn av innstilling frå kontrollutvala. Nemnda kan òg få fullmakt til 
å vidareføre deltaking i interkommunalt samarbeid om revisjon eller vidareføre 
avtale med annan revisor. Tilsvaranda gjeld for sekretariat for kontrollutvalet. 
Slikt vedtak skjer etter innstilling frå kontrollutvala.» 

 
DAGENS ORDNING FOR LARVIK OG LARDAL. 
Både Larvik og Lardal er deltakere i Telemark Kommunerevisjon IKS.  
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Telemark Kommunerevisjon IKS er organisert som et interkommunalt selskap. 
Selskapet har 21 eiere og Larviks eierandel utgjør 15,64%, mens Lardals andel 
utgjør 0,92%. 
Selskapet utfører både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon for begge 
kommuner. 
 
ALTERNATIVER FOR ORGANISERING AV REVISJON. 
Kommuneloven §78 nr.3 åpner for at kommunestyret (i dette tilfelle fellesnemnda 
etter delegert myndighet) kan velge mellom tre alternative revisjonsordninger: 
• Ansette egen revisor 
• Delta i interkommunalt samarbeid/selskap 
• Kjøpe hele eller deler av revisjonstjenestene i markedet 
 
Uavhengig av hvilken ordning for revisjon som velges, vil revisjonsarbeidet være styrt 
av detaljerte forskrifter, metoder og standarder, med konkrete krav til utdanning og 
praksis hos revisorene. 
 
Egen ansatt revisor var en vanlig ordning i tidligere tider. Bortsett fra Oslo og 
Trondhjem, er det imidlertid svært få kommuner som har dette i dag. Størstepartene 
av kommunene er deltakere i interkommunale revisjonssamarbeid eller 
revisjonsselskap. Ca. 12 % av kommunene har konkurranseutsatt revisjonen og 
kjøper disse tjenestene i markedet. 
 
SEKRETARIATETS VURDERING. 
I dette tilfelle, hvor både Larvik og Lardal iht. tidligere politiske vedtak er deltakere i 
Telemark Kommunerevisjon IKS, har fellesnemnda anledning til å videreføre denne 
ordningen, jfr. Inndelingsloven §26, 5.ledd. Dette framstår som den naturlige 
løsningen i dette tilfelle.  
 
I prosesser med kommunesammenslåing anses det i tillegg å ha stor verdi med 
erfaring fra og kunnskap om de kommunene som skal slå seg sammen.  
 
Sekretariatets oppfatning er for øvrig at kontrollutvalgene i begge kommuner har stor 
tillit til det arbeid som Telemark Kommunerevisjon IKS leverer. 
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Kontrollutvalget i Larvik 06.06.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 27/17 
REGNSKAP 2016 FOR FELLESNEMNDA. 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget i Larvik kommune har ingen merknader til prosjektregnskapet for 
fellesnemnda for Larvik og Lardal for 2016. 
 
Vedlegg:  
Prosjektregnskap 2016 for fellesnemnda. 
Revisjonsberetning datert 12.mai 2017.  
 

Saksframstilling: 
 
Prosjektregnskapet 2016 for fellesnemnda i Larvik og Lardal viser en utgift på 
kr.1.203 890,19. 
 
Revisor har 12.mai 2017 oversendt sin revisjonsberetning.  
 
I ot.prp. nr. 41 (2000-2001) er det uttalt flg. under pkt. 8.2.3: 
 

«Når det gjeld folkevalt kontroll med verksemda i fellesnemnda, bør den liggje 
til den enkelte kommunen sitt kontrollutval, som kan føre kontroll på vegne av 
sin kommune. Dermed må revisor rapportere til alle dei aktuelle 
kommunane/fylkeskommunane». 

 
Prosjektregnskapet er ført som en del av Larvik kommunes regnskap. 2016 var et 
oppstartsår for fellesnemndas arbeid, noe som forklarer den forholdsvis beskjedne 
utgiften. Hovedtyngden av utgiftene vil komme i 2017. 
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Vår saksbehandler: Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato:  

Vilhelm Einen 
Telefon:98 23 12 83  

 17/13714  07.02.2017  

 

Stabsavdelingen Besøksadresse: Feyersgate 7, Larvik Telefon: 33 17 10 00 
Postadresse: Postboks 2020, 3255 Larvik postmottak@larvik.kommune.no  Telefaks:  
  Org.nr.: 948 930 560 

 

  

  

 

 
 
 
 

Økonomirapport kommunereformen 2016 

Oversikt forbruk prosjekt 08379 (Fellesnemnda) i 2016 
 

     

 
Ramme i 2016 25 000 000 

  

 
Forbruk 2016 1 203 890 

  

     Utgifter fordelt på ulike delprosjekter (opprettede diversenummer): 
 

  

Utgifter 
2016 Kommentarer 

Budsjett 
2016  

9700 Reform, godtgjørelser folkevalgte 229 792,13 
  9701 Reform, godtgjørelse tillitsvalgte 197 340,24 
  9702 Reform, temakomite kommunevåpen 29 729,28 
  9703 Reform, temakomite prosjektleder/rådmann 223 333,41 * 

 9704 Reform, temakomite "Bli kjent" 7 198,60 
  9705 Reform, prosjektleder - ny rådmann 4 358,00 
 

200 000 

9706 Reform, prosjektkoordinator 131 433,77 
 

200 000 

9707 Reform, administrasjon/saksforberedelser 78 751,87 Inkl reg budsjett 
 9708 Reform, kommunikasjonsarbeider 50 548,38 

 
500 000 

9709 Reform, delprosjekt avtaler/IT 57 329,00 
 

22 951 

9710 Reform, delprosjekt HR 50 962,75 
 

150 070 

9711 Reform, delprosjekt Geodata 0,00 
 

500 000 

9712 Reform, delprosjekt arkiv 6 784,00 
 

500 000 

9713 Reform, felles lønningssystem 72 917,51 
  9714 Reform felles økonomisystem 171 085,51 Inkl reg budsjett 

 0000 Ingen spesifikasjon -107 674,26 ** 
 

 
Sum utgifter: 1 203 890,19 

  

     

 
Overføres til 2017 23 796 110 

   *Hovedsaklig utgifter knyttet til rekruttering    

 
**Samlesum for bokføringer uten diversenummer (bl.a. momskomp og lønnskomp.) 

  
Med hilsen 
 
 
Vilhelm Einen 
Stabssjef 
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• TELEMARK

KOMMUNEREVISJON IKS
Hovedkontor:
Postboks 2805,3702 Skien
Tlf.:35 91 7030
e-post: post-tkrtekomrevno
www.tekomrev.no

Til Fellesnemnda i Larvik og Lardal kommune
Distriktskontor:

Tlf.:35 059000

Foretaksregisteret:
95 867 402 MVA
Var ref.: 17/988/holb

Deres ref.:
Arkivkode: 812200

UAVHENGIG REVISORS BERETNING TIL PROSJEKTREGNSKAP FOR FELLESNEMNDA FOR

SAMMENSLÅING AV LARVIK OG LARDAL KOMMUNER

Konklusjon
Vi har revidert prosjektregnskapet for fellesnemnda i Larvik og Lardal kommune for 2016.

Prosjektregnskapet består av regnskapsoppstilling og viser totale utgifter på kr i 203 890,19.

Prosjektregnskapet er utarbeidet av fellesnemnda.

Etter vår mening er prosjektregnskapet for fellesnemnda i Larvik og Lardal kommune for

2016 i det alt vesentlige et uttrykk for fellesnemndas resultat og stilling i samsvar med lov,

forskrift og god kommunal regnskapsskikk.

Begrenset distribusjon og bruk

Prosjektregnskapet er utarbeidet for å gi informasjon til fellesnemnda og kommunene Larvik

og Lardal. Prosjektregnskapet er derfor ikke nødvendigvis egnet for andre formål.

Grunnlag for konklusjonen

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

Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing

(ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors

oppgaver og plikter ved revisjon av prosjektregnskapet. Vi er uavhengige av fellesnemnda og

kommunene slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre etiske forpliktelser i

samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og

hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Fellesnemndas ansvar for prosjektregnskapet

Fellesnemnda er ansvarlig for utarbeidelsen av prosjektregnskapet, og for slik intern kontroll

som fellesnemnda finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et prosjektregnskap

som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller

utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av prosjektregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at prosjektregnskapet som helhet ikke

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

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

grad av sikkerhet, men det er ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov,

Telemark kommunerevisjon IKS, Postboks 2805, 3702 Skien

e-post: post-tkr@tekomrev.no
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forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene alltïd vil avdekke
vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter
eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert somvesentlig dersom den enkeltvis eller

samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne

foretar basert på prosjektregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,

herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele

revisjon en. I tillegg:
• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i prosjektregnskapet,

enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører
revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er

tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at
vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn
for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære
samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring

av intern kontroll.
• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for

revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter
omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av
selskapets interne kontroll.

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er
rimelige

Vi kommuniserer med ledelsen blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til

hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av

betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av

betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om budsjett
Basert på vår revisjon av prosjektregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de
disposisjoner som ligger til grunn for prosjektregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med

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

Skien, 12.5.2017
Telemark kommunerevisjon IKS

Oppdragstn’va rI ig/registre rt revisor LDt!77dt/ At1)ccj
Birgitt Holmberg
oppdragsrevisor

Kopï: kommunestyrene i Larvik og Lardal kommuner

Kontrollutvalgene i Larvik og Lardal kommuner
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Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 
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SAK 28/17 
REVISOR ORIENTERER. 

 

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

 
Saksframstilling: 
Revisor vil gi en orientering i møtet om aktuelle forhold i arbeidet med 
regnskapsrevisjonen. 
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SAK 29/17 
UAVHENGIGHETSERKLÆRING - REGNSKAPSREVISOR 

 

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 18.mai 2017. 

 
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 Larvik Havn KF og Larvik Kulturhus Bølgen KF. Lisbeth Fines er 
oppdragsansvarlig revisor og Birgitte Holmberg er oppdragsrevisor for 
regnskapsrevisjonen. 
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KOMMUNEREVISJON IKS
Koiedkont.r:
Postboks 2805,3702 Siden
Tlf.:35I 7030
e-post: post-tkr@tekomrev.no
www.tekomrev.no

Dstri4ctsoontor:
Postboks 83,3833 Bo

Kontrollutvalget i Larvik kommune
TIf.:35O5OO0

vi VI KS Foretaksregisteret:
85 87 402 HVA

Vår ref: 17/107$/holb
Deres ref.:
Arkivkode: $09100

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. Oppføtging 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

regnes

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

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

ektefeller eller personer som de bor sammen med i ekteskapsliknende forhold

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

som nevnt under bokstav a.

4
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.

b)
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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 i

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 lede/ses- og
egne ledelses- og kontro/loppgaver.
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 ti/å svekke
særegne forhold ti/liten til uavhengighet og objektivitet.

Skien, 18.5.2017
Telemark kommunerevisjon IKS

jj hb’nby
Lisbet Fines Birgitte Holmberg
oppdragsansvarlig revisor oppdragsrevisor
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