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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGSMØTE 
23.05.2017 

 

Forslag til vedtak: 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøte 23.05.2017 godkjennes. 
 
Vedlegg:  
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 23.05.2017. 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Lardal 
 
Dato: 23.05.2017 kl. 09:00 
Sted: Kommunestyresalen 
Arkivsak: 16/00221 
  
Tilstede:  Ivar Dillan, kontrollutvalgsleder  

Dagfinn Andersen, medlem 
Berit Pinnestad, medlem 
Kari Stensholt, nestleder 
Anders Assev, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Ingen 

  
Forfall:  Ingen 
  
Andre: Lardal kommune, Ordfører Knut Olav Omholt 

Lardal kommune, Rådmann Mette Hvål, sak 09/17-12/17 
Lardal kommune, Kommunalsjef Britt Teigen, sak 09/17-12/17 
Larvik kommune, Økonomisjef Paul Hellenes, sak 09/17– 
12/17 
Larvik kommune, Regnskapssjef Marianne Gullhaug Fløholm, 
sak 09/17-12/17 
Telemark kommunerevisjon, Oppdragsrevisor Birgitte Holmberg 
Telemark kommunerevisjon, Forvaltningsrevisor Geir Kastet 
Dahle, sak 12/17 – 13/17 
VIKS, Rådgiver Heidi Wulff Jacobsen 
 

Møteleder. 
 

Kontrollutvalgsleder Ivar Dillan 

Protokollfører: Rådgiver Heidi Wulff Jacobsen 
  

 
 
Ingen kommentarer til innkalling og saksliste.    
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23 Godkjenning av protokoll 08.02.17  2 
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barnehagebarn 3 
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 , 
Saker til behandling 

9/17 Godkjenning av protokoll 08.02.17  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Lardal 23.05.2017 9/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 08.02.17 godkjennes. 
 
 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 08.02.17 godkjennes. 
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10/17 Orientering fra administrasjonen vedr. arkivering - 
barnehagebarn 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Lardal 23.05.2017 10/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Administrasjonen informasjon tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmannen orienterte om rutinene om arkivering og bekreftet at gjeldende lovverk 
for arkivering følges. Alt arkivmateriell blir arkivert både på papir og elektronisk. 
Spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Rådmannens informasjon tas til orientering. 
 
 
 
 
 
11/17 Orientering fra administrasjon om tilsynsrapport fra 
fylkesmannen "Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæring 
og skolebasert vurdering" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Lardal 23.05.2017 11/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens informasjon tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgsleder innledet saken og kommunalsjef Britt Teigen orienterte. Det ble 
ingen endringer i rapporten slik at foreløpig rapport er sammenfallende med endelig 
rapport. Merknadene i rapporten er lukket. 
Spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig 
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Vedtak  
Kommunalsjefens informasjon tas til orientering. 
 
 
 
 
 
12/17 Kontrollutvalgets uttalelse til Årsregnskapet og årsmelding 
2016 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Lardal 23.05.2017 12/17 

 
 
Forslag til uttalelse: 
 
Kontrollutvalget har i møte 23.05.17 behandlet Lardal kommunes årsregnskap 2016 
og årsberetning for 2016. 
 
Innledning 

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet 2016, 
administrasjonssjefens årsberetning 2016, revisjonsberetningen av 19.04.17 og 
revisjonsrapport av 25.04.17. 
 

Driftsregnskapet viser kr 134.232.363,- til fordeling drift og et regnskapsmessig 
mindreforbruk på kr 3.737.874,-. 

 
 
Til økonomistyringen - driften 

• Budsjettdisiplinen i virksomhetene er i hovedsak tilfredsstillende.  
• Løpende utgifter skal finansieres med løpende inntekter for å tilfredsstille 

balansekravet i kommuneloven. Balansekravet innebærer at driftsresultatet 
minst skal dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger.   
 

• Positivt nettodriftsresultat er kr. 8.450.888,- som utgjør 4,3% av sum 
driftsinntekter. Det ligger over budsjett, og det skyldes i hovedsak skatteinngang 
og rammetilskudd. Det positive resultatet er over anbefalt normtall fra Teknisk 
beregningsutvalg som er satt til 1,75%. 

 
Til økonomistyringen – investeringsregnskapet 

• Investeringsregnskapet er avsluttet med udisponert beløp på kr 907.414,-.  
Det udisponerte beløpet gjelder Svarstad IL til kunstgressbane. 
 
Blant hovedinvesteringene i 2016 kan nevnes Styrevoll barnehage, 
utviklingskostnader til næringsareal Berganmoen og signalanlegg på 
sykehjemmet. 
 

 
Til balansen 

• Gjeldsforhold 
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Den totale lånegjelden er på 375 mill. kr pr 31.12.16 inklusiv 
pensjonsforpliktelsen. Det er en reduksjon på 14 mill. kr. Den langsiktige 
lånegjelden er økt med 5 mill. kr. Den kortsiktige lånegjelden er redusert med 
19 mill. kr. Lånegjelden pr. innbygger i Lardal kommune pr. 31.12.16 er 
redusert, men fortsatt høy. Høy lånegjeld reduserer kommunens handlefrihet. 
Kommunen har betalt mer enn lovens krav til minsteavdrag i 2016. 
 
Kontrollutvalget registrerer at revisor påpeker for meget avsatt til bundet fond 
på selvkostområdet for vann og at underdekning på feiing ikke var ført på 
memoriakonto i balansen. Kontrollutvalget forventer at revisors påpeking blir 
fulgt opp av administrasjonen i 2017. 
 
Ubrukte lånemidler er økt med 5,6 mill. kr. til 11 mil kr.  pr. 31.12.16. 
 

• Likviditet  
Kommunens arbeidskapital er økt i 2016 med 14,9 mill. kr.    
Lardal kommune har tilfredsstillende likviditet som ligger over normtallet. 
Ubrukte lånemidler bidrar blant annet til at likviditeten er tilfredsstillende.  
 

Til den interne kontrollen 
Det vises til eget kapitel om internkontroll og styring i årsberetningen 2016 fra 
rådmannen.  Revisor nevner at den interne kontrollen kan forbedres på enkelte 
områder, og at revisor vil følge det opp i 2017.  
 
Til regnskapstekniske forhold 
Kontrollutvalget støtter seg for øvrig til revisors løpende informasjon gjennom året og 
viser til revisjonsberetningen.  
 
Til grunnleggende rutiner og system 
Administrasjonen har tilfredsstillende systemer til disposisjon for utførelse av 
økonomioppgavene.  
 
Avslutning  
Kontrollutvalget registrerer at kommunene har hatt stort fokus i 2016 på å forberede 
nye Larvik kommune, og at fellesnemndens regnskap inngår i kommuneregnskapet i 
Larvik kommune.   
Kontrollutvalget har ikke ytterligere merknader til Lardal kommunes årsregnskap for 
2016. 
 
 
Møtebehandling 
Regnskapssjefen og økonomisjefen kommenterte hovedpunktene i 
kommuneregnskapet 2016. Revisor kommenterte revisjonsberetningen og 
gjennomgikk punktene i «Rapport om revisjon av årsregnskapet til Lardal kommune 
for 2016». Sekretariatet delte ut «økonomirapport kommunereformen 2016», en 
oversikt over fellesnemndens bruk av midler i 2016. Oversikten var også sendt ut på 
e-post til medlemmene 15.05.17. I 2016 viser oversikten forholdsvis beskjedene 
utgifter og hovedtyngden av utgiftene vil komme i 2017. Spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig 



18/17 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøte 23.05.2017 - 16/00221-30 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøte 23.05.2017 : Protokoll Kontrollutvalget i Lardal 23.05.17,sign

 6  

 
Vedtak  
 
Kontrollutvalget har i møte 23.05.17 behandlet Lardal kommunes årsregnskap 2016 
og årsberetning for 2016. 
 
Innledning 

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet 2016, 
administrasjonssjefens årsberetning 2016, revisjonsberetningen av 19.04.17 og 
revisjonsrapport av 25.04.17. 
 

Driftsregnskapet viser kr 134.232.363,- til fordeling drift og et regnskapsmessig 
mindreforbruk på kr 3.737.874,-. 

 
 
Til økonomistyringen - driften 

• Budsjettdisiplinen i virksomhetene er i hovedsak tilfredsstillende.  
• Løpende utgifter skal finansieres med løpende inntekter for å tilfredsstille 

balansekravet i kommuneloven. Balansekravet innebærer at driftsresultatet 
minst skal dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger.   
 

• Positivt nettodriftsresultat er kr. 8.450.888,- som utgjør 4,3% av sum 
driftsinntekter. Det ligger over budsjett, og det skyldes i hovedsak skatteinngang 
og rammetilskudd. Det positive resultatet er over anbefalt normtall fra Teknisk 
beregningsutvalg som er satt til 1,75%. 

 
Til økonomistyringen – investeringsregnskapet 

• Investeringsregnskapet er avsluttet med udisponert beløp på kr 907.414,-.  
Det udisponerte beløpet gjelder Svarstad IL til kunstgressbane. 
 
Blant hovedinvesteringene i 2016 kan nevnes Styrevoll barnehage, 
utviklingskostnader til næringsareal Berganmoen og signalanlegg på 
sykehjemmet. 
 

 
Til balansen 

• Gjeldsforhold 
Den totale lånegjelden er på 375 mill. kr pr 31.12.16 inklusiv 
pensjonsforpliktelsen. Det er en reduksjon på 14 mill. kr. Den langsiktige 
lånegjelden er økt med 5 mill. kr. Den kortsiktige lånegjelden er redusert med 
19 mill. kr. Lånegjelden pr. innbygger i Lardal kommune pr. 31.12.16 er 
redusert, men fortsatt høy. Høy lånegjeld reduserer kommunens handlefrihet. 
Kommunen har betalt mer enn lovens krav til minsteavdrag i 2016. 
 
Kontrollutvalget registrerer at revisor påpeker for meget avsatt til bundet fond 
på selvkostområdet for vann og at underdekning på feiing ikke var ført på 
memoriakonto i balansen. Kontrollutvalget forventer at revisors påpeking blir 
fulgt opp av administrasjonen i 2017. 
 
Ubrukte lånemidler er økt med 5,6 mill. kr. til 11 mil kr.  pr. 31.12.16. 
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• Likviditet  
Kommunens arbeidskapital er økt i 2016 med 14,9 mill. kr.    
Lardal kommune har tilfredsstillende likviditet som ligger over normtallet. 
Ubrukte lånemidler bidrar blant annet til at likviditeten er tilfredsstillende.  
 

Til den interne kontrollen 
Det vises til eget kapitel om internkontroll og styring i årsberetningen 2016 fra 
rådmannen.  Revisor nevner at den interne kontrollen kan forbedres på enkelte 
områder, og at revisor vil følge det opp i 2017.  
 
Til regnskapstekniske forhold 
Kontrollutvalget støtter seg for øvrig til revisors løpende informasjon gjennom året og 
viser til revisjonsberetningen.  
 
Til grunnleggende rutiner og system 
Administrasjonen har tilfredsstillende systemer til disposisjon for utførelse av 
økonomioppgavene.  
 
Avslutning  
Kontrollutvalget registrerer at kommunene har hatt stort fokus i 2016 på å forberede 
nye Larvik kommune, og at fellesnemndens regnskap inngår i kommuneregnskapet i 
Larvik kommune.   
Kontrollutvalget har ikke ytterligere merknader til Lardal kommunes årsregnskap for 
2016. 
 
 
 
 
13/17 Behandling av prosjektplan til forvaltningsrevisjonsprosjekt 
"Brannsamarbeidet" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Lardal 23.05.2017 13/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Prosjektplanen fra Telemark Kommunerevisjon IKS, med de problemstillinger som er 
fremlagt for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Brannsamarbeidet» godkjennes. 
Forvaltningsprosjektet dekkes av budsjetterte midler 2017.  Rapporten med 
rådmannens uttalelse, leveres til sekretariatet innen 08.11.17 for å bli behandlet i 
kontrollutvalgsmøtet 22.11.17. 
 
 
Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor gjennomgikk problemstillingene. Ordfører informerte om nye 
avtaler innen området «Brann» i 2017. Prosjektplanen ble diskutert og spørsmål ble 
besvart. 
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Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
Prosjektplanen fra Telemark Kommunerevisjon IKS, med de problemstillinger som er 
fremlagt for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Brannsamarbeidet» godkjennes. 
Forvaltningsprosjektet dekkes av budsjetterte midler 2017.  Rapporten med 
rådmannens uttalelse, leveres til sekretariatet innen 08.11.17 for å bli behandlet i 
kontrollutvalgsmøtet 22.11.17 
 
 
 
14/17 Valg av revisor i nye Larvik kommune  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Lardal 23.05.2017 14/17 

 
 
Forslag til innstilling: 
 
Kontrollutvalget i Lardal tilrår at nåværende engasjement av Telemark 
Kommunerevisjon IKS som revisor for Lardal kommune, videreføres for nye Larvik 
kommune. 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble diskutert og behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget i Lardal tilrår at nåværende engasjement av Telemark 
Kommunerevisjon IKS som revisor for Lardal kommune, videreføres for nye Larvik 
kommune. 
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15/17 Henvendelse av 27.01.17, kopi til kontrollutvalget 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Lardal 23.05.2017 15/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget vurderer grunnlaget for å ta opp henvendelsen som egen sak til 
behandling, ikke hører inn under kontrollutvalgets oppgaver. Kontrollutvalget 
registrerer at ordfører har behandlet saken. Kontrollutvalget går ikke videre med 
henvendelsen. 
 
 
Møtebehandling 
Normalt skal kontrollutvalget ikke gå inn i enkeltsaker som behandles av 
kommunestyret, og kontrollutvalget skal ikke delta i den politiske prosessen i 
kommunen, kontrollutvalgets uttalelse gjelder derfor den prinsipielle siden ved en 
henvendelse fra folkevalgte til kommunenes ansatte. Saken ble diskutert.  
 
Kontrollutvalgsleder la frem et forslag til vedtak: 

• Kontrollutvalget ønsker ikke å ta opp den konkrete saken til behandling. 
• Kontrollutvalget registrerer at ordfører har behandlet saken. 
• Kontrollutvalget vil benytte anledningen til å understreke overfor Lardals 

folkevalgte hvor viktig det er å ha åpne og transparente beslutningsprosesser 
og at henvendelser fra folkevalgte til administrativt tilsatte skal foregå gjennom 
de foreskrevne kanaler. 

  
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  

• Kontrollutvalget ønsker ikke å ta opp den konkrete saken til behandling. 
• Kontrollutvalget registrerer at ordfører har behandlet saken. 
• Kontrollutvalget vil benytte anledningen til å understreke overfor Lardals 

folkevalgte hvor viktig det er å ha åpne og transparente beslutningsprosesser 
og at henvendelser fra folkevalgte til administrativt tilsatte skal foregå gjennom 
de foreskrevne kanaler. 
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16/17 Referatsaker 2017 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Lardal 23.05.2017 16/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Referatsaken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgsleder innledet saken og viste til innkalling til møte i representantskapet 
i Telemark Kommunerevisjon IKS den 19.03.17 og til revisjonsberetning av 15.03.17 
for selskapet TKR. 

 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Referatsaken tas til orientering. 
 
 
 
 
 
17/17 Eventuelt  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Lardal 23.05.2017 17/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Ingen saker. 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
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Neste kontrollutvalgsmøte er 20. september 201 7

Revetal, 23.05.2017
For leder av kontrollutvalget i Lardal kommune, Ivar Dillan

Heidi Wulff Jacobsen
Råsgiver
VI KS



18/17 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøte 23.05.2017 - 16/00221-30 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøte 23.05.2017 : Protokoll Kontrollutvalget i Lardal 23.05.17,sign

 12  

 
 



19/17 Oppfølging av forvaltningsrapport "Spesialpedagogisk tiltak og tidlig innsats-barnehage"  - 16/00200-10 Oppfølging av forvaltningsrapport "Spesialpedagogisk tiltak og tidlig innsats-barnehage"  : Oppfølging av forvaltningsrapport "Spesialpedagogisk tiltak og tidlig innsats-barnehage"

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 16/00200-10 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Lardal 20.09.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 19/17 
OPPFØLGING AV FORVALTNINGSRAPPORT 
"SPESIALPEDAGOGISK TILTAK OG TIDLIG INNSATS-
BARNEHAGE"  

 

Forslag til vedtak: 
Administrasjonens informasjon tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
Saksframstilling: 
I kontrollutvalgsmøtet i februar 2017 behandlet utvalget  
forvaltningsrevisjonsrapporten «Spesialpedagogisk tiltak og tidlig innsats – 
barnehage».  
 
Problemstillingen var som følger:  

 I hvilken grad sikrer kommunene kartlegging av behov for spesialpedagogisk 
hjelp i barnehagene?  

 I hvilken grad mottar barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp tiltak i tråd 
med sakkyndig vurdering og vedtak?  

 Sikrer kommunen nødvendige tiltak i forbindelse med overganger mellom 
barnehage og skole?  

 
Kommunen har to kommunale og en privat barnehage. Forvaltningsrevisjonen 
var rettet mot de to kommunale. 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
Kontrollutvalget viser til Telemark Kommunerevisjons forvaltningsrapport 
” Spesialpedagogisk tiltak og tidlig innsats – barnehage” med følgende anbefalinger: 
 

 sørge for å gi alle foreldre i kommunen generell informasjon om 
rettigheter til spesialpedagogisk hjelp til barn under skolepliktig alder  

 sørge for at alle vedtak om spesialpedagogiske tiltak blir fulgt opp med 
en årlig rapportering. Slike rapporter bør lagres i kommunens 
elektroniske sak/arkiv-system  
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Kontrollutvalget har registrert at rådmannen mener at betraktningene i rapporten i 
hovedsak er riktige. Rådmannen vil gjennomgå praksis og rutiner for å sikre at det 
utarbeides årlige rapporter om status for de spesialpedagogiske tiltakene, og at disse 
arkiveres i kommunens sak-/arkivsystem. 
 
Kontrollutvalget ber administrasjonen innen utgangen av august 2017 orientere 
kontrollutvalget om oppfølgingen av tiltakene i rapporten. 
 
Rapporten oversendes kommunestyret til behandling. 
 
 
 
Administrasjonen er invitert til kontrollutvalgsmøtet 20.09.17 for å orientere om 
oppfølgingen av anbefalingene. 
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Arkivsak-dok. 17/00132-6 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Lardal 20.09.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 20/17 
ORIENTERING OM STATUS I FORVALTNINGSPROSJEKTET 
"BRANNSAMARBEIDET" 

 

Forslag til vedtak: 
Informasjonen fra revisor tas til orientering.  
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
Saksframstilling: 
I kontrollutvalgsmøtet 23.05.2017 sak 13/17 ble prosjektplanen for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Brannsamarbeidet» behandlet.  
 
Problemstillingene er som følger:  

1. Er samarbeidsavtalen utformet i tråd med de lovkrav og vedtak som 
foreligger for vertskommunesamarbeid?  

2. Har administrasjonen tilstrekkelig kontroll og styring med at tjenestene 
utføres i tråd med avtalen og gjeldende lovkrav?  

3. I hvilken grad har Lardal en ressursbruk som forventet på brann-  
samarbeidet?  

 
Lardal kommune har et samarbeid om brann- og brannvernstjenester med 
Kongsberg. Samarbeidet er organisert som et vertskommunesamarbeid hvor 
Kongsberg er vertskommune og Lardal er samarbeidskommune.  
 
Følgende vedtak ble fattet i kontrollutvalgsmøte 23.05.2017:  
 

«Prosjektplanen fra Telemark Kommunerevisjon IKS, med de problemstillinger 
som er fremlagt for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Brannsamarbeidet» 
godkjennes. Forvaltningsprosjektet dekkes av budsjetterte midler 2017.  
Rapporten med rådmannens uttalelse leveres til sekretariatet innen 08.11.17 
for å bli behandlet i kontrollutvalgsmøtet 22.11.17.» 

 
Revisor vil orientere om status i arbeidet og videre fremdrift.  
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Arkivsak-dok. 16/00216-2 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Lardal 20.09.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 21/17 
OVERORDNET STRATEGIPLAN FOR REGNSKAPSREVISJON 2017 

 

Forslag til vedtak: 
Revisors informasjon tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017, datert 05.09.17. 

 
Saksframstilling: 
 
Oppdragsrevisor Birgitte Holmberg orienterer om strategiplanen vedrørende 
regnskapsrevisjon 2017.  
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Om Telemark kommunerevisjon. IKS

Telemark kommunerevisjon IKS (1KR) 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.

I tillegg til regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon for fylkeskommunen og

fylkeskommunale foretak avgir 1KR mange ulike uttalelser og attestasjoner for ulike

enheter i fylkeskommunen. Dette er uttalelser og attestasjoner som tilskudds-givere

krever for tildeling og utbetaling av ulike former for tilskudd. Vi utfører også rådgiving

av ulik art og revisor møtet i politiske utvalg, slik som kontrollutvalget og fylkestinget.

Etter særskilt bestilling påtar 1KR seg også å utarbeide plan for selskapskontroll og

utføre selskapskontroll knyttet til selskap det fylkeskommunen har eierinteresser.

Fra 2015 har vi inngått en avtale om faglig og administrativt samarbeid med de
interkommunale revisjonsordningene Buskerud kommunerevisjon IKS og Vestfold
kom m u n erevisjon.

Du kan finne alle våre forvaltningsrapporter og annen informasjon på vårt nettsted
www.tekomrev.no.

Telemark kommunerevisjon IKS 2
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i Innledning
Kommunens revisor skal følge lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i

revisjonsarbeidet.’

Revisjon av kommunen består av to hovedoppgaver; regnskapsrevisjon og

forvaltningsrevisjon. Telemark kommunerevisjon lKS (1KR) er valgt som revisor og har

avtale om å levere disse tjenestene for kommunen. Vi omtaler ikke

forvaltningsrevisjon i dette dokumentet, med mindre de utførte rapportene har

direkte betydning for arbeidet med regnskapsrevisjon.

Overordnet revisjonsstrategi er det overordnede planleggingsdokumentet for

gjennomføring av regnskapsrevisjon. Formålet med dokumentet er å gi

kontrollutvalget informasjon om de vurderingene og hensynene som tevisor har lagt

vekt på i planleggingen av revisjonsarbeidet. Revisjonsstandarden “Planlegging av

revisjon av et regnskap” ligger til grunn for dette dokumentet, som sammen med

rapportering gjennom året, skal være et grunnlag for å oppfylle kontrollutvalgets

tilsyns- og påseansvar.

Ved planlegging av revisjonsoppdraget skal revisor vurdere kontrollmiljøet i

kommunen. Dette omfatter bl.a. vurdering av den administrative oppbygningen,

kompetansen, eventuelt skifte av nøkkelpersonell, omorganisering, sentral/desentral

regnskapsføring og endringer av økonomisystem mv. Vurdering av risiko og

vesentlighet er også en del av planleggingen. Alt dette har betydning for de ressursene

vi planlegger å bruke på revisjonen av oppdraget.

Regnskapsrevisjon og attestasjoner gjennomføres i løpet av revisjonsåret.

Årsoppgjørsrevisjonen starter når regnskapet er avlagt (frist 15. februar) og varer fram

til vi avgir revisjonsberetningen. Denne skal avgis så snart revisor er ferdig med

revisjon av årsregnskapet, senest 15. april.

I tillegg til oppgavene nevnt ovenfor, reviderer TKR også andre regnskaper med nær

tilknytning til kommunen. Dette er for eksempel regnskaper for interkommunale

selskaper, legater/stiftelser, kirkelig fellesråd og menighetsråd. For revisjon av disse

regnskapene utarbeides det egne revisjonsstrategier og —planer. Det er særskilte lover,

forskrifter og instrukser som gjelder og kontrollutvalget har ingen rolle i å følge opp

revisjonen av disse regnskapene.

‘Kommuneloven av 25.9.92, Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner av 15.6.04,

Internasjonale revisjonsstandarder (International standards on auditing — ISA)

Telemark kommunerevisjon IKS 4
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2 Regnskapsrevisjon
Formålet med regnskapsrevisjonen er å bekrefte at årsregnskapet er i samsvar med

lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk, som bygger på internasjonale

revisjonsstandarder. Disse krever at vi etterlever etiske krav og utfører arbeidet på en

måte som skal gi betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig

feilinformasjon.

Revisors konklusjoner om årsregnskapet kommet fram i revisors beretning, hvor vi

uttaler oss om følgende fire temaer:

• årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og god kommunal

regnskapsskikk i Norge

• regnskapet i det alt vesentlige 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

• registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger er i

samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Ved eventuelle vesentlige mangler ved ett eller flere av disse punktene vil dette

komme fram som merknader i revisjonsberetningen. Kontrollutvalget vil da få brev fra

revisor med nærmere bakgrunn for merknaden, et såkalt nummerert brev.

I tillegg til revisors beretning, utarbeidet revisor en årlig rapport til kontrollutvalget.

Denne er en oppsummering av revisjonsarbeidet for regnskapsåret. Revisor tar her

opp ulike forhold vi anser som viktige, men ikke er så alvorlige og vesentlige at de må

omtales i revisjonsberetningen. Eventuelle merknader gitt i revisjonsberetningen

utdypes også, da revisjonsberetningen er forholdsvis standardisert.

Revisor rapporterer også til kontrollutvalget om revisjonsarbeidet gjennom året. Dette

gjøres muntlig i hvert kontrollutvalgsmøte. Hvis det er saker av mer alvorlig karakter,

vil rapporteringen til kontrollutvalget være skriftlig.

Revisor må vurdere om informasjon og opplysninger vi har fått kan tyde på at det

foreligger misligheter. Gjennom sitt arbeid skal revisor bidra til å forebygge og til å

avdekke misligheter. Begrepet misligheter brukes oftest om tilsiktede handlinger. Det

er særlig to typer tilsiktede handlinger som er relevante for revisor; uredelig

regnskapsrapportering og underslag av eiendeler. Dersom revisor konstaterer

misligheter, skal det straks sendes en skriftlig foreløpig innberetning til

kontrollutvalget. Når forholdet er avklart, får kontrollutvalget endelig innberetning.

Rådmannen skal ha kopi av innberetningene.

Telemark kommunerevisjon IKS 5
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3 Risikovurdering
Risiko handler om:

- hva som kan gå galt,

- hvor sannsynlig er det at noe går galt og

- hva som er konsekvensen.

Revisor utfører risikoanalyser av kommunen for å kartlegge eventuelle områder hvor

det kan foreligge risiko som kan medføre vesentlige feil i regnskapet. Gjennom

risikoanalysene vurderes risiko på ulike områder, og resultatet av analysene avgjør

omfanget og valget av aktuelle revisjonshandlinger.

Kommunene er stabile virksomheter, med faste oppgaver som skal løses innenfor

budsjettets rammer. Den kommunale virksomheten må forholde seg til mange lover,

forskrifter og rundskriv. Regelverket er omfattende og det vil alltid være en viss risiko

for at ikke alle regler etterleves.

3.1 Kommunens Økonomi
Prioriteringene som kommunen vedtar i det årlige budsjettet er forankret i

kommuneplanens samfunnsdel for 2014-2024, i økonomiplanen for 2017-2020 og i

budsjettet for 2017. Kommunen har vedtatt 3 områder som skal prioriteres:

• Økt folketall og økt boligbygging

• Gode oppvekstsvilkår

• Forebyggende og helsefremmende tiltak

Kommunen har få konkrete, tallfestede mål utover nivået på netto driftsresultat og

avkastning på Elverksfondet.

Drift:

Rammene for kommunens drift er avhengig av nivået på overføringene fra

statsbudsjettet og skatteinntektene. De frie inntektene utgjør om lag 75 % av de

samlede inntektene og Lardal kommune er sårbar for svikt i disse inntektene.

Skatteinntektene i Lardal ligger godt under landsgjennomsnittet og kompenseres i en

viss grad for dette via inntektsutjevningen i rammetilskuddet, som først er kjent sent

på året. Lardal kommune har under 3 200 innbyggere og mottar derfor

småkommunetilskudd. Dette tilskuddet er halvert siden 2016. Tilskuddet fra staten

ville, som følge av kommunereformen, blitt drastisk redusert, dersom Lardal skulle

fortsatt som egen kommune.

På utgiftssiden er hovedutfordringen å tilpasse aktivitetsnivået og ressursbruken til de

rammene som er til disposisjon. Det har i flere år vært et merforbruk på enhetene i

forhold til de ressursene man har fått tildelt i budsjettet, spesielt innenfor helse,

Telemark kommunerevisjon lK5 6
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omsorg og velferd (HOV). Kommunestyret har derfor både i budsjettet for 2016 og

2017 valgt å tilføre ressurser til denne enheten fra andre enheter i kommunen.

Pensjonskostnaden er alltid en utfordring, fordi premieavviket aldri er kjent før ved

årets slutt. Kommunen har hatt et positivt netto premieavvik de siste årene, noe som

har gitt mulighet til en avsetning til pensjonsfond, for å sikre fremtidige svingninger i

nettopp premieavviket. Det er ikke lagt inn en slik buffer i budsjettet for 2017.

Rentenivået har vært historisk lavt lenge og det er forventet at det skal være slik også

ut i økonomiplanperioden. Renter og avdrag belastes driften og denne er derfor sårbar

for endringer.

Det er også usikkerhet knyttet til avkastning i finansmarkedet, som Lardal kommunes

regnskap er påvirket av. Finansreglementet setter rammene for hvilke

finansplasseringer som kan gjøres og hvilken strategi man skal ha for forvaltningen av

Elverksfondet. Det har fram til nå vært foretatt en inflasjonsjustering på 2 % for å

opprettholde realverdien i Elverksfondet. Det forventes i tillegg en avkastning på

plasseringene på 5 %, noe kommunen anser som ambisiøst. Det antydes derfor i

budsjettet at det er en risiko for at man i 2017 må benytte noe av den avsatte reserven

i kommunens bufferfond for finans.

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 på sunn

økonomi at kommunene samlet sett over tid har et nivå på netto driftsresultat på

1,75 ¾. Lardal kommune har stort sett hatt positive netto driftsresultat de siste årene,

senest med 4,3 % i 2016. Dette skyltes i hovedsak at inntektene økte mer enn

utgiftene. I tillegg var det en meravkastning på de finansielle plasseringene og

renteinntekter over budsjettert. Lardal kommune budsjetterer med et netto

driftsresultat på 1,3$ % for 2017.

Investeringer:

Lardal kommune har for 2017 budsjettert med investeringer for omlag 41 mill, kr,

hvorav 11 mill, kr. er overført fra 2016, blant annet til ferdigstillelsen av Styrvoll

barnehage og kjøp og opparbeidelse av næringsareal på Berganmoen. De største av

årets nye investeringer er knyttet til infrastruktur Hole og boligsosial handlingsplan

(boliger i Ringveien).

Kommunen skal følge veileder for budsjettering og regnskapsføring av investeringer.

Dette 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 for året etter, dersom dette fortsatt er aktuelt og ønskelig fra

kommunestyrets side. Kommunen hadde i 2016 forsinket framdrift på prosjektene.

Kommunen justerte imidlertid ikke ned sine låneopptak i samsvar med dette, så man

har mye ubrukte lånemidler i balansen.

Telemark kommunerevisjon IKS 7
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Så langt har egenfinansieringen av investeringene vært lav (overføring fra

driftsregnskapet, bruk av fond, inntekter fra mva. kompensasjon og salg av eiendom).

Dette betyr at de fleste av investeringene har vært finansiert med lån. I 2016 mottok

kommunen avdrag på utlån langt over budsjettert, slik at det ikke var behov for å

finansiere investeringsregnskapet med lånemidler. Årets investeringsbudsjett et som

følge av dette kun lånefinansiert med i overkant av 60 %. Kommunen har ikke satt seg

noe tallfestet mål for hvor stor andel av investeringsregnskapet som skal være

egenfinansiert.

Selvkostregnska pet

Vannforsyning, avløp, renovasjon, feiing og plan- og byggesaksbehandling finansieres

gjennom gebyrer fra innbyggerne. Kommunen skal utarbeide budsjett for gebyrene.

Regnskapene settes opp i forhold til budsjettet og eventuelle avvik fra budsjettet skal

synliggjøres i rapporteringen og avslutningen av kommuneregnskapet. Vi vil som vanlig

kontrollere kommunens etterberegning, men vil også følge opp kommunens bruk av

selvkostfond før overgangen til ny kommune.

Gjeld, likviditet og fondsmidler:

Kommunens lånegjeld har vært økende de siste årene på grunn av høy investerings

aktivitet, men er under landsgjennomsnittet og noe under sammenlignbare kommuner

i kommunegruppe 1. Samlet lånegjeld er pr. 31.12.2016 på 110 mill. kr. Dette utgjør

57 % av driftsinntektene. KS mener at kommuner med lånegjeld over 75 % av

driftsinntektene har lite handlingstom, så Lardal kommune er med andre ord godt

innenfor denne måleindikatoren.

Likviditeten anses som god. Dette skyldes i store trekk at kommunen har tatt opp mer

lån enn det har vært behov for. Ubrukte lånemidler øker likviditeten.

Disposisjonsfondet har i mange år hatt en økning, som følge av positive årsresultat og

avsetning til bufferfond finans og Elverksfondet. Kommunens reserver er derfor

relativt gode. Kommunen har for 2017 budsjettert med bruk av disposisjonsfond for å

balansere driften.

3.2 Kommunens organisering

Kommunen jobber mot en sammenslåing med Larvik kommune 1.1.2018. Mye

ressurser legges ned i dette arbeidet, blant annet med å få den nye ledergruppen på

plass. Rådmannen sa opp sin stilling i juni og kommunalsjefen for miljø, næring og

teknikk er konstituert fram til 1.1.2018. Dette innebærer endringer i fullmakter og

ansvarsforhold, som vi vil følge opp. Kommunesammenslåingen griper også inn i

mange andre forhold, blant annet selskapsavtaler, eierskapsmeldinger osv. Mange

vertskommunesamarbeid forsvinner. Generelt er det økt risiko ved endret

organisering.

Telemark kommunerevisjon IKS 8
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33 Kommunens økonomiske internkontroll
Revisor skal opparbeide seg en forståelse av den økonomiske internkontrollen i

kommunen. Ansvaret for internkontrollen et definert i kommuneloven og omtales der

som “betryggende kontroll”. Det innebærer at kommunen skal ha dokumentert

økonomisk internkontroll i form av formaliseringer, dokumenter og rutiner som

utarbeides, vedlikeholdes, kontrolleres og følges opp. Formålet er å sikre at

kommunen har den ønskede utviklingen, at lover og regler overholdes, at det er

kvalitet og effektivitet i tjenestene og at kommunens omdømme og legitimitet ikke

svekkes (KS).

Den interne kontrollen kan deles i følgende komponenter:

• Kontrollmiljøet

• Kommunens risikovurderingsprosess

• Informasjonssystemet

• Kontrollaktiviteter

• Overvåking av kontroller

Vårt hovedinntrykk er at det jobbes godt med tiltak for å sikre betryggende kontroll i

Lardal kommune. Rådmannen rapporterer årlig til kommunestyret om

intern kontrollen. Kommunen har etablert interne rutiner og kontrolltiltak på en rekke

områder. I løpet av året tester vi noen av disse, for å se om de fungerer slik de er

beskrevet i rutinene. Vesentlige rutiner for vårt arbeid er kommunens interne

regelverk, regnskaps- og budsjettoppfølging og rutiner rundt attestasjon og anvisning.

Som en del av forberedelsene til sammenslåingen med Larvik kommune, er det gjort

kartlegginger av tjenesteområder og risikoområder innenfor hver kommunalsjef sitt

område. Vi er kjent med at kommunestyret i sitt konstituerende møte i oktober skal

behandle alle relevante reglementer, blant annet delegasjonsreglement og reglement

for folkevalgte. Det jobbes også med et nytt økonomireglement og et nytt

finansreglement, som skal gjelde for den nye kommunen.

Rådmannen har ansvaret for at saksforberedelsene til folkevalgte organer er forsvarlig

utredet og at vedtak blir gjennomført. Rådmannen rapporterer kvartalsvis til

kommunestyret på oppfølgingen av budsjettet. Rapporteringen skal inneholde avvik fra

budsjettet med forslag til eventuelle budsjettreguleringer, i tillegg til rapportering om

sykefravær mm. Vi har erfart at det har vært noen avvik mellom regnskapet og det

regulerte budsjettet, blant annet fordi budsjettet ikke har vært regulert der det kunne

vært behov for det.

Regelverket om offentlige anskaffelser er omfattende og i stadig end ring. Fra 1.1.2017

er terskelverdien for kunngjøring på Doffin hevet til 1,1 mill. kr. Det er viktig at de

ansatte har tilstrekkelig kunnskap om hvilke regler som gjelder ved anskaffelser og at

Telemark kommunerevisjon IKS 9
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man forholder seg til de rammeavtalene som er inngått. Vi mener det vil kunne bli en

fordel for en liten kommune som Lardal å bli en del av Larvik kommunes rutiner på

dette området, i tillegg til allerede etablert innkjøpssamarbeid i VOIS.

EØS-avtalen forbyr som hovedregel offentlig støtte til næringslivet, med en rekke

unntak. Det er viktig at kommunen har kunnskap om lovverket fot offentlig støtte og

hvilke muligheter og begrensninger som finnes, dersom man velger å gi økonomisk

støtte til næringslivet. Vi har bistått kommunen i forbindelse med eventuell offentlig

støtte — problematikk knyttet til fiberutbygging i Lardal kommune, jf. sak 013/17 i

kommunestyret.

Revisor skal være oppmerksom på muligheten for at korrupsjon og misligheter kan

oppstå i virksomheten, I våre samtaler med kommunens ledelse understreker vi

viktigheten av etiske retningslinjer, strategi for anskaffelser, saksbehandlingsregler mv.

og at disse er kjent og anvendes riktig av ansatte og politikere. Vi kjenner ikke til

aktuelle mislighetssaker i Lardal kommune det siste året.

4 Vurdering av vesentlighet
Revisor skal utføre arbeidet med sikte på å avdekke eventuelle vesentlige feil eller

mangler. Det følger av revisjonsstandardene 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 hvordan vi skal håndtere

identifisert feilinformasjon. Vesentlighetsgrensen brukes når revisor skal konkludere

på de ulike avsnittene i revisjonsberetningen. I tilfeller hvor vi finner vesentlige feil får

det konsekvenser i form av ulike typer kommentarer i selve revisjonsberetningen, jf.

avsnitt 2.

I en normal (ren) revisjonsberetning rapporterer revisor at: årsregnskapet avgitt i

samsvar med lov ogforskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle

stillingen til ABC kommune per 31. desember 20X1, og av resultatet for 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 kommunen. Vi vurderer blant annet følgende momenter:

• Kommunens investeringsaktivitet

• Bemanningssituasjonen og kompetansen innenfor økonomiavdelingen

• Økonomistyringen i kommunen

• Kommunens regnskaps- og budsjettoppfølging og økonomirapportering

Telemark kommunerevisjon IKS 10
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• Størrelsen på de kommunale virksomhetene

• Politikernes og medias oppmerksomhet om kommunens økonomiske

disposisjoner

• Kommunens økonomi- og lønnssystem

• Oppfølging innenfor delegasjon og desentraliserte økonomiløsninger

• Skifte av nøkkelpersonell

• Kommunens interne regelverk

5 Revisjonspian
Med bakgrunn i risiko- og vesentlighetsvurderingene utarbeider revisor planer for

revisjonen av oppdraget. Revisjonsplanene angir de enkelte revisjonshandlingene som

revisor skal utføre. Detaljene i planene er revisjonens interne arbeidspapirer og skal

ikke behandles politisk. Vi gjengir likevel hovedpunktene i det vi skal se på i 2017.

51 Generelt:

• Moms og momskompensasjon

Dette er et område som generelt kan innebære høy risiko. Revisor bruker

derfor mye tid til å følge opp dette, blant annet ved pålegg om attestasjon av

terminoppgaver for momskompensasjon. Vi anser kommunens rutiner og

kontroller på området som gode og vi finner sjelden store feil. Vi deltar også i

møter og bidrar med forskjellige vurderinger om momsspørsmål, særlig

innenfor investeringer, hvor det er et komplisert regelverk.

Deler 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 man eventuelt kommet i

en konkurransesituasjon.

• Kontroll av økonomirapportering og budsjettoppfølging

• Kontroll avfinansrapportering

• Kontroll av utvalgte avtaler med private aktører

• Gjennomgang av selvkostområdet

• Kasseettersyn ved utvalgte virksomheter

Vi vil besøke utvalgte virksomheter i henhold til en fastlagt rulleringsplan.

5.2 Driftsregnskapet:

• Fakturakontroll

• Kontroll av utbetalt lønn innenfor utvalgt enhet

• Kontroll av kommunens avstemming mellom lønnssystemet og

økonom isystem et

• Kontroll av kommunens avstemming av sykelønnsrefusjon

Telemark kommunerevisjon IKS 11
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• Kontroll av timelister og reiseregninger innenfor utvalgt enhet

• Kontroll av kommunens avstemming av sosiale ytelser

• Kartlegging og kontroll av egenbetaling i barnehage og SF0

• Observasjon av utvalgte innkjøp

5.3 lnvesteringsregnskapet:

• Kontroll av kommunens oppfølging av investeringsprosjektene

• Fakturakontroll

• Gjennomgang av anleggsmidlene i balansen

• Observasjon av utvalgte innkjøp

6 Avslutning
Den overordnede revisjonsstrategiens risiko- og vesentlighetsvurderinger bygger på en

foreløpig vurdering av bl.a. erfaring, historisk regnskapsmateriell og den interne

kontrollen som foreligger i kommunen.

Det videre arbeidet med regnskapsrevisjon kan avdekke forhold som kan medføre

endringer i revisjonsstrategien. Vesentlige endringer skal dokumenteres og

kontrollutvalget skal informeres om disse.

Skien, 5.9.2017
Telemark kommunerevisjon lKS

oppdragsansva ri ig/registrert reviso r b&t5LLt’ l—l.n-1yC
Birgitte Holmberg
oppdragsrevisor

Telemark kommunerevisjon IKS 12
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Arkivsak-dok. 17/00006-5 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Lardal 20.09.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 22/17 
UAVHENGIGHETSERKLÆRING FRA REVISOR  

 

Forslag til vedtak: 
Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet 2017 tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Skriftlig egenvurdering av uavhengighet og objektivitet fra revisor, 16.05.17. 

 
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. 
 
Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet 2017 er gjort på generelt 
grunnlag. 
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KOMMUNEREVISJON IKS
Hovedkontor:
Poscboks 2805,3702 Skien
TIf.:3591 7030
e-post: post.tkr@tekomrev.no
wwwtekomrevno

Distriktskontor:
Postboks 83,3833 Bø
Tif.: 35 059000

Kontrollutvalget i Lardal kommune
Foretaksregisteret:

v/ VIKS 985 867 402 MVA

Vår ref.: 16/1079/hotb

Deres ref.:

Arktvkode: 801100

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors og oppdragsrevisors uavhengighet i

forhold til Lardal kommune

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

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

kontrollutvalget, jamfør merknader til nevnte bestemmelse. Vi velger samtïdig 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

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.

2

• Revisor kan etter denne forskrift ikke inneha andre stïllinger 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 et 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
styrende organer Lardal kommune 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 Lardal kommune

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 har ikke ytet rådgivnings- ef/et andre tjenester overfor Lardat

kommune som kommer i konflikt med denne bestemmelsen.

Pkt. 6: Tjenester Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor Lardal kommune som hører inn

under kommunens under kommunens egne ledelses- og kontra/toppgaver.

egne ledelses- og
kontrotloppgaver

Pkt. 7: Opptre som Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for Lardal kommune.

fullmektig for den
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, 16.5.2017
Telemark kom munerevisjon IKS

Lisbet Fines Birgitte Holmberg

oppdragsansvarlig revisor oppdragsrevisor
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Arkivsak-dok. 17/00171-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Lardal 20.09.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 23/17 
BUDSJETT FOR TILSYN OG KONTROLL 2018, NYE LARVIK 
KOMMUNE  

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr. 3.245.100 i budsjett 2018 til 
tilsyn og kontroll i nye Larvik kommune: 
 
Revisjonstjenester (regnskapsrevisjon av kommune- 
regnskapet, forvaltningsrevisjon, tilleggsressurs  
tilsvarende 15% av timeinnsats i regnskapsrevisjon  
og særattestasjoner)      kr. 2.464.100 
 
Revisjon av årsoppgjør for Lardal 2017    kr.    125.000 
 
Sekretariatstjenester fra VIKS     kr.    406.000 
 
Selskapskontroll       kr.      50.000 
 
Til kontrollutvalgets disposisjon inkl. møtegodtgjørelse  kr.    200.000 
 
Tilsammen:        kr. 3.245.000 
 
Vedlegg:  
Budsjett for VIKS 2018 

 
Saksframstilling: 
 
Kontrollutvalgsforskriften §18 har følgende bestemmelse: 
 

«Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 
kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme 
for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets 
eller fylkesutvalget/fylkesrådets innstilling til kommunestyret.» 
  

Utgifter til tilsyn og kontroll kan deles på følgende kostnadselementer: 
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•Revisjonstjenester 
•Sekretariatstjenester til kontrollutvalget 
•Møtegodtgjørelser og øvrige utgifter som følge av kontrollutvalgets aktivitet 
 

Daglig leder, Kjell P. Ekman, i Telemark Kommunerevisjon IKS har 16.august d.å. 
skrevet slik til sekretariatet: 
 

«Vi har vurdert det slik at den sammenslåtte kommunen ikke skal være mer 
komplisert og dermed mer kostbar å revidere enn det Larvik var før 
sammenslåingen. Dette begrunnes i størrelsesforholdet mellom kommunene. 
Dermed øker ikke revisjonskostnaden pga. sammenslåingen. 
 
Larvik har hatt frys på driftstilskuddet for årene 2015, 2016 og 2017. I 
budsjettet for 2018 vedtok representantskapet i TKR en generell 
deflatorjustering av alle deltakernes driftstilskudd med 2,5%. 
 
Det betyr at nye Larviks driftstilskudd for 2018 blir kr 2 464 100. 
 
Våre driftstilskudd er kalenderårbasert, mens revisjonsåret normalt går fra 1. 
mai til 30. april året etter. Lardals driftstilskudd bortfaller naturlig nok for 2018. 
Vi må imidlertid i 2018 revidere årsoppgjøret for Lardal for 2017. Vi antar at 
kostnaden ved dette vil utgjøre ca. 1/3 av det årlige driftstilskuddet som gjelder 
regnskapsrevisjonen for Lardal i 2017 noe som utgjør kr 125 000. Vi ber om at 
dette beløpet legges inn i budsjettet som en engangssak i 2018.» 

 
Styret i VIKS behandlet forslag til budsjett for 2018 i møte 28.august 2017. 
Totalbudsjettet har en kostnadsramme på kr.2.413.000 mot kr 3.270.000 for 2017. 
Det er budsjettert med en bruk av kr 200.000 av selskapets disposisjonsfond. 
Hovedårsaken til at budsjettet for 2018 er vesentlig mindre enn i 2017, er at 
bemanningen i selskapet reduseres fra 3 til 2 årsverk. 
 
Fordelingen av utgifter mellom deltakerne i VIKS er regulert i selskapets vedtekter. 
Alle deltakerkommunene skal betale et årlig grunnbeløp. For 2018 er grunnbeløpet 
kr.80.000, det samme som i 2015, 2016 og 2017.  Videre legges innbyggertallet i den 
enkelte kommune til grunn for fordelingen av de øvrige kostnadene. Nye Larvik 
kommunes andel for 2018 er beregnet til kr 406.000,- mot kr.583.000,- tilsammen for 
Larvik og Lardal kommuner i 2017.  
 
Forslag til budsjett for 2018 for tilsyn og kontroll i nye Larvik kommune blir dermed 
som følger: 
 
Revisjonstjenester (regnskapsrevisjon av kommune- 
regnskapet, forvaltningsrevisjon, tilleggsressurs  
tilsvarende 15% av timeinnsats i regnskapsrevisjon  
og særattestasjoner)      kr. 2.464.100 
 
Revisjon av årsoppgjør for Lardal 2017    kr.    125.000 
 
Sekretariatstjenester fra VIKS     kr.    406.000 
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Selskapskontroll       kr.      50.000 
 
Til kontrollutvalgets disposisjon inkl. møtegodtgjørelse  kr.    200.000 
 
Totalt         kr. 3.245.100 
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Kommune Innbyggertall
1.1.2017

Grunnbeløp
2018

Innbygger -
tilskudd
2018

Tilskudd
2018

Tilskudd
2017

Holmestrand 14 037 80 000 98 000 178 000 286 000

Horten 27 202 80 000 190 000 270 000 328 000

Re 9 486 80 000 66 000 146 000 165 000

Tønsberg 44 922 80 000 314 000 394 000 485 000

Færder 26 676 80 000 187 000 267 000 403 000

Larvik 46 557 80 000 326 000 406 000 583 000

Sande 9 496 80 000 66 000 146 000 165 000

VFK 46 557 80 000 326 000 406 000 485 000

Sum 224 933 640 0 00 1 573 000 2 213 000 3 000 000
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1.I tabellen er tilskuddene for 2017 justert slik fo r å få et korrekt sammenlikningsgrunnlag:

• Hofs tilskudd 2017 er inkludert i Holmestrand
• Nøtterøy og Tjømes tilskudd 2017 er inkludert i Færde r
• Lardals tilskudd 2017 er inkludert i Larvik.
• Andebus tilskudd i 2017 er inkludert i totalsummen for 2017.

Forutsetninger:

1. Grunnbeløp kr.80.000 pr. kommune – til sammen kr.6 40.000

2. Innbyggertilskudd baseres på folketall pr.1.1.2017 .

4. Vestfold fylkeskommune betaler samme bidrag som størst e eierkommune, dvs. Larvik i 2018.

5. Utgiftsbudsjett: kr. 2 413 000.

6. Bruk av disposisjonsfond: kr.200.000

7.Innbyggertilskudd: kr. 7,- pr. innbygger.

8. Lønn og sosiale utgifter:

• Lønn for leder og rådgiver: 1.335.000 + 2,5% lønnsj ustering pr.1.5.2018.
• Pensjon 14,5%
• Arbeidsgiveravgift 14,1%
• Godtgjørelser: Styret reduseres til 8 medlemmer. Bere gnet 3 møter i styret og 3 i arbeidsutvalget: tilsamme n 33.000.

9. Sum lønn- og sosiale utgifter 1.866.000

11.Sum øvrige driftsutgifter: 547.000

12.Totalbudsjett: 2.413.000

13.Bruk av disposisjonsfond:200.000.

14. Grunnlag for beregning av innbyggertilskudd: 2.4 13.000 – 640.000 – 200.000=1.573.000 dividert på an tall innbyggere gir kr.7,- pr. innbygger.



23/17 Budsjett for tilsyn og kontroll 2018, nye Larvik kommune  - 17/00171-1 Budsjett for tilsyn og kontroll 2018, nye Larvik kommune  : Kopi av Budsjett 2018

 VIKS Budsjett 2018 Regnskap

2018 2017 2016

10100 LØNN I FASTE STILLINGER 1,360,000     1,980,000     1,914,482            

10508 KILOMTERGODTGJØRELSE OPPG.PLIKTIG -                 1,767                    

10801 GODTGJØRELSE-LEDER/NESTLEDER 20,000          20,000          20,000                  

10802 GODTGJØRELSE - FOLKEVALGTE 33,000          45,000          37,000                  

10805 AVGIFTSPL TELEFONGODTGJØRELSE 10,000          14,000          13,176                  

10900 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP 220,000        300,000        264,246               

10902 KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING -                 -1,117                   

10905 GRUPPELIV 3,000             3,000             2,778                    

10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 220,000        338,000        317,596               

Sum lønnskostnader 1,866,000     2,700,000     2,569,928            

11000 KONTORMATERIELL 5,000             5,000             934                       

11001 AVISER, TIDSKRIFTER, FAGLITTERATUR OSV 16,000          16,000          15,542                  

11200 ANDRE DRIFTSUTGIFTER 12,000          12,000          10,365                  

11203 UTGIFTSDEKNING - SOM IKKE ER OPPGAVEPL. 10,000          10,000          8,821                    

11205 GAVER OG PÅSKJØNNINGER 3,000             3,000             2,820                    

11300 PORTO 5,000             5,000             213                       

11301 TELEFON- OG KOMMUNIKASJON 11,000          14,000          9,336                    

11302 BETALINGSFORMIDLING -                 87                          

11400 ANNONSER -                        

11403 REPRESENTASJON 4,000             4,000             1,336                    

11500 KURS OG ANNEN OPPLÆRING 40,000          60,000          47,290                  

11600 SKYSS- OG KOSTGODTGJØRELSE 25,000          30,000          27,020                  

11601 SKYSS- OG KOSTGODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 5,000             5,000             1,368                    

11700 TRANSP/DRIFT AV EGNE TRANSPORTMIDLER -                 16,816                  

11850 FORSIKRINGER 5,000             5,000             1,312                    

11851 PERSONFORSIKRINGER 3,000             3,000             -3,309                   

11855 FORSIKRING YRKESSKADE 5,000             5,000             5,248                    

11900 HUSLEIE, FESTEAVGIFTER M.V. 130,000        125,000        98,260                  

11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER 50,000          50,000          44,629                  

12000 INVENTAR OG UTSTYR 10,000          15,000          19,914                  

12400 SERVICE OG DRIFTSAVTALER 125,000        120,000        93,629                  

12700 KONSULENTTJENESTER -                 763                       

12701 JURIDISK BISTAND - STYRET 10,000          10,000          10,485                  

13300 KJØP AV TJENESTER - FYLKESKOMMUNEN 18,000          18,000          17,016                  

13500 KJØP AV TJENESTER -  ANDRE KOMMUNER 55,000          55,000          51,538                  

14290 UTGIFTSFØRT MERVERDIGAVGIFT -                 56,462                  

Sum  andre kostnader 547,000        570,000        537,895               

15400 AVSETNINGER TIL DISP. FOND 185,343               

15700 OVERFØRING TIL INVESTERINGSREGNSKAPET 5,034                    

15800 IKKE DISP.NETTO REGNSKAPSM.MINDREFORBR. 181,835               

Sum  Overføringer -                 -                 372,212               

16208 DIVERSE -                        

16209 ØREDIFFERANSER -                        

17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -56,462                

17300 REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNEN -406,000       -485,000       -470,000              

17500 REFUSJON FRA ANDRE KOMMUNER -1,807,000   -2,515,000   -2,490,000           

17700 REFUSJON FRA ANDRE -22,190                

Sum  Inntekter -2,213,000   -3,000,000   -3,038,652           

19000 RENTEINNTEKTER -6,040                   

19300 BRUK AV TIDL ÅRS REGNSKM. MINDREFORBRUK -185,343              

19400 BRUK AV DISPOSISJONSFOND -200,000       -270,000       -250,000              

Sum Finans/ overføringer -200,000       -270,000       -441,383              

Resultat -                 -                 -                        

Investeringregnskapet

35290 KJØP AV AKSJER OG ANDELER 5,034                    

Overført til driftsregnskapet -5,034                   

-                        -                           

Budsjett
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Arkivsak-dok. 17/00170-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Lardal 20.09.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 24/17 
INNSTILING PÅ VALG AV KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT FOR 
NYE LARVIK KOMMUNE  

 

Forslag til innstilling: 
Legges fram uten forslag til vedtak. 
 
Vedlegg:  
Utredning fra prosjektkoordinator for nye Larvik kommune datert 23.august 2017. 

 
Saksframstilling: 
 
Vedlagt følger utredning fra prosjektkoordinator for kommunesammenslåingen som 
grunnlag for kontrollutvalgets innstilling på valg av sekretariat for kontrollutvalget i 
nye Larvik kommune. VIKS er part i saken og inhabil iht. forvaltningslovens 
bestemmelser. 
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KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT FOR NYE LARVIK KOMMUNE 
 

 

FORSLAG TIL INNSTILLING 

 

 

SAKSFREMSTILLING 

 

Kommuneloven § 77 bestemmer at kommunen skal sørge for at kontrollutvalget har 

sekretariatbistand som tilfredsstiller utvalgets behov. Sekretariatet skal påse at de saker som 

behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet, og at utvalgets vedtak blir iverksatt. 

Kommunen står fritt med hensyn til hvordan oppgaven organiseres, men det er krav at 

sekretariatet skal være uavhengig av kommunens administrasjon og av de som utfører 

revisjon for kommunen.  

 

Lardal og Larvik kommuner skal slås sammen fra 1.1.2018. I den forbindelse må det velges 

kontrollutvalgssekretariat for den nye kommunen. Ifølge inndelingsloven § 26 femte ledd kan 

fellesnemnda vedta å videreføre deltakelse i interkommunalt samarbeid om sekretariatet for 

kontrollutvalget. Slikt vedtak skal skje etter innstilling fra kontrollutvalgene. Saken skal 

behandles av Larvik kontrollutvalg i møte 5. september 2017 og av Lardal kontrollutvalg 20. 

september 2017. Saken for kontrollutvalgene er utredet av prosjektkoordinator for 

kommunesammenslåingen. 

 

Både Lardal og Larvik kommuner deltar pr. i dag i Vestfold Interkommunale 

Kontrollutvalgssekretariat (VIKS), som er et interkommunalt samarbeid etter kommuneloven 

§ 27. Samarbeidet er et eget rettssubjekt, og ivaretar sekretariatfunksjonen for 

kontrollutvalgene i 10 kommuner i Vestfold samt for Vestfold fylkeskommune. Selskapet har 

tre årsverk, og selskapets styre består av en representant fra kontrollutvalget i hver av 

deltakerkommunene, fortrinnsvis kontrollutvalgsleder. 

 

 

ALTERNATIVE LØSNINGER 

 

Kommunen står fritt med hensyn til hvordan kontrollutvalgssekretariatfunksjonen skal 

organiseres, og det finnes flere ulike modeller for interkommunalt samarbeid om oppgaven. 

VIKS er eksempel på et samarbeid hjemlet i kommuneloven § 27. Et slikt samarbeid 

innebærer at kommunene oppretter et felles interkommunalt styre, som øverste organ for 

samarbeid om bestemte oppgaver. Styret får delegert beslutningsmyndighet fra 

deltakerkommunene.  

 

En annen mulighet er samarbeid etter IKS-loven. Da er samarbeidet et eget rettssubjekt, 

med representantskap, styre og daglig leder. Det kan også inngås et 

vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd etter kommuneloven § 28-1 C, for å 

løse denne oppgaven. Det innebærer at det etableres en felles politisk nemnd med 

representanter fra alle kommunene, og denne delegeres myndighet til å treffe avgjørelser av 

prinsipiell betydning.  
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Sekretariatstjenester kan også kjøpes fra andre som ikke utfører revisjonstjenester for 

kommunen. Det finnes eksempler på kommuner som bruker enkeltmannsforetak som 

kontrollutvalgssekretær. Men også større selskaper tilbyr slike tjenester. Skal tjenesten 

kjøpes i markedet, må det gjennomføres en anskaffelsesprosess.  

 

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

 

Ved å fortsette som deltaker i VIKS vil årlige kostnader for den nye kommunen avhenge av 

styrets budsjettvedtak og selskapets prinsipper for kostnadsfordeling. Selskapets vedtekter § 

5 fastsetter at hver enkelt kommune skal bidra med et fast grunnbeløp med tillegg av andel 

av kostnadene fordelt etter innbyggertall. I budsjett for 2018 er grunnbeløp pr. kommune 

80.000. Det er budsjettert med 326.000 i innbyggertilskudd for nye Larvik kommune. Totalt 

budsjettert tilskudd for nye Larvik i 2018 blir da 406.000. Til sammenligning var samlet 

tilskudd fra Lardal/Larvik 583.000 i 2017. Tilskuddet kan altså forventes å bli redusert med 

om lag 180.000. Årsaken til dette er at selskapet tar grep på kostnadssiden for å møte 

redusert antall eiere fra 2018. Budsjettet skal styrebehandles i møte 28.08.2017, og er 

således ikke ennå vedtatt.  

 

Dersom det vedtas at den nye kommunen skal ha annen ordning for 

kontrollutvalgssekretariat enn VIKS, må Lardal og Larvik tre ut av avtalen. Ifølge vedtektene 

§ 14 krever uttreden 1 års varsel. Dersom kommunene ønsker å si opp avtalen, kan de 

således tre ut tidligst 1.1.2019. Etter kommuneloven § 27 skal utløsningssummen ved 

uttreden fastsettes til andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp, dog ikke til mer enn 

verdien av de midler vedkommende kommune har skutt inn. 

 

Det er vanskelig å si noe eksakt om økonomiske konsekvenser og kostnader ved å velge 

andre løsninger for sekretariatfunksjonen. Dersom slike tjenester skal kjøpes i markedet, må 

valg av leverandør gjøres etter konkurranse. I en anskaffelsesprosess er det imidlertid 

anledning for kommunen til å sette et tak på årlige totalkostnader og/eller samlet timebruk for 

oppdraget. 

  

 

VURDERINGER OG KONSEKVENSER 

 

Både Lardal og Larvik kommuner deltar i dag i VIKS. VIKS har slike tjenester som eneste 

formål, og selskapet vil ha spesialkompetanse på sekretariatfunksjonen. Dette er organisert 

som et interkommunalt/fylkeskommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27.  

 

Selskapet har pr. 2017 11 eiere. Disse er Sande, Hof, Holmestrand, Re, Horten, Tjøme, 

Lardal, Larvik, Nøtterøy, Tønsberg og Vestfold fylkeskommune. Pr. 1.1.2018 slår Lardal seg 

sammen med Larvik, Hof med Holmestrand, og Nøtterøy/Tjøme blir nye Færder. Det blir 

dermed 3 færre eiere fra årsskiftet. Fra 1.1.2020 går Sande inn i nye Holmestrand, og Re går 

sammen med Tønsberg. Antall eiere reduseres da med ytterligere 2. Vestfold 

fylkeskommune er vedtatt sammenslått med Telemark fylkeskommune fra 1.1.2020, og det 

er fortsatt uavklart hvem som blir valgt som sekretær for kontrollutvalget i den nye 

regionkonstruksjonen. Forutsetninger for tallene foran er at alle sammenslåingskommunene 

fortsetter sin deltakelse ved sammenslåingen.  
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VIKS har utarbeidet en strategi for selskapet for perioden 2017-2020 for å møte den 

forestående reduksjonen i antall eiere. Styret har utredet to mulige hovedalternativer for 

selskapet: (1) VIKS består som eget selskap. (2) VIKS slår seg sammen med et annet 

kontrollutvalgssekretariat. Strategien skal behandles i styremøte 28.08.2017, og det innstilles 

på at VIKS består som eget selskap. Selskapet har imidlertid i foreslått budsjett for 2018 tatt 

grep på kostnadssiden for å møte de endrede forhold. Man har bl.a. redusert antall årsverk 

fra 3 til 2. Videre vil antall styremedlemmer reduseres slik at utgiftene til styrehonorarer går 

ned. Forslag til driftsbudsjett for VIKS for 2018 har en total kostnadsramme på 2.413.000. 

Dette er en reduksjon fra kr. 3.270.000 i 2017.  

 

På denne bakgrunn bes det om at kontrollutvalgene i Larvik og Lardal behandler spørsmålet 

om kontrollutvalgssekretariat for nye Larik kommune fra 1.1.2018.  

 

 

 Larvik 23.08.2017  

 

Anja Husebæk  

Prosjektkoordinator  

Nye Larvik 2018 
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Arkivsak-dok. 16/00219-8 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Lardal 20.09.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 25/17 
REFERATSAKER 

 

Forslag til vedtak: 
Referatsaken tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Ingen.  
 

Saksframstilling: 
 Fellesnemda Lardal og Larvik behandlet i sak 43/17 valg av revisjonsordning 

for nye Larvik kommune og fattet følgende vedtak:  
 
1. Fellesnemnda slutter seg til kontrollutvalgenes tilrådning.  
2. Revisjonstjenestene for nye Larvik kommune utføres av Telemark 
kommunerevisjon IKS fra 1. januar 2018.  
3. Nye Larvik kommune viderefører eierskap i Telemark kommunerevisjon IKS 
fra 1. januar 2018. 
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Arkivsak-dok. 16/00220-7 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Lardal 20.09.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 26/17 
EVENTUELT 

 

Forslag til vedtak: 
. 
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