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Arkivsak-dok. 16/00227-38 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Nøtterøy 07.09.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 19/17 
GODKJENNING AV PROTOKOLL 08.06.2017 

 

Forslag til vedtak: 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 08.06.2017 godkjennes.  
 
Vedlegg:  
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 08.06.2017. 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Nøtterøy 
 
Dato: 08.06.2017 kl. 15:30 
Sted: Kommunestyresalen 
Arkivsak: 16/00227 
  
Tilstede:  Terje Fuglevik, leder 

Tom Mello, medlem 
Lise Maier, medlem 

 Elisabeth Aasland, medlem 
 

Møtende 
varamedlemmer: 

Lise Karin Midtbø 

  
Forfall:  Kjetil Edvardsen, nestleder 

 
  
Andre: Hovedvernombud Kjell Halvorsen 

Hovedtillitsvalgt Delta Åse Hejdenberg 
         «               Fagforbundet Gunn Elisabeth Larsen Hübner  
         «               Utdanningsforbundet Thor Henry Bergan 
     

Møteleder: 
 
 

Kontrollutvalgsleder Terje Fuglevik 

Protokollfører: Rådgiver Heidi Wulff Jacobsen 
  

 
Kontrollutvalgsleder ønsket velkommen. 
Det var ingen merknader til innkallingen og sakslisten. 
Møtet begynte kl 15.30. 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

15/17 
16/00227-
31 

Godkjenning av protokoll 04.05.17 2 

16/17 17/00137-1 Tema "Varsling" 2 

17/17 16/00225-7 Referatsaker  3 

18/17 16/00226-6 Eventuelt 3 
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Saker til behandling 

15/17 Godkjenning av protokoll 04.05.17 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 08.06.2017 15/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 04.05.17 godkjennes. 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 04.05.17 godkjennes 
 
 
 

16/17 Tema "Varsling" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 08.06.2017 16/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Legges fram uten innstilling. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgsleder innledet om tema «varsling». Varslingsplakaten ble lagt frem. 
Rutiner og utfordringer ble diskutert. Under diskusjonen fremkom flere interessante 
opplysninger. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
 
Informasjonen tas til orientering. Saken tas opp videre på neste kontrollutvalgsmøte 
07.09.2017. 



19/17 Godkjenning av protokoll 08.06.2017 - 16/00227-38 Godkjenning av protokoll 08.06.2017 : Protokoll Kontrollutvalget i Nøtterøy 08.06.2017

 3  

 
 
 
 
 

17/17 Referatsaker  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 08.06.2017 17/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgsleder orienterte om behandlingen av forvaltningsrapporten «Teigar 
ungdomsskole og idrettshall» i kommunestyret 31.05.17. 
 
 

Kontrollutvalgsleder orienterte om kontrollutvalgets uttalelse til regnskapet 2016 i 
kommunestyret 31.05.17. 
 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 
 
 

18/17 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 08.06.2017 18/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Ingen saker. 
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Vedtak  
 
 
 
 
Neste kontrollutvalgsmøte er 7. september 2017. 
 
 
Revetal, 09.06.2017 
For leder av kontrollutvalget i Nøtterøy kommune, Terje Fuglevik 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Rådgiver 
VIKS 
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1 
 

Arkivsak-dok. 17/00109-8 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Nøtterøy 07.09.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 20/17 
ORIENTERING OM GRAVEARBEIDET I SMITHSRØDVEIEN  

 

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

 
Saksframstilling: 
Det vises til mediaoppslagene i sommer angående gravearbeid i Smithsrødveien. 
Kontrollutvalgsleder, på vegne av kontrollutvalget, har bedt om en orientering 
vedrørende utført gravearbeid, hvordan denne saken er løst og om det eventuelt har 
medført noen ulemper for Nøtterøy kommune.  
 
 
Rådmannen er invitert til kontrollutvalgsmøtet 07.09.17.  
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Arkivsak-dok. 16/00222-5 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Nøtterøy 07.09.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 21/17 
PLAN FOR OVERORDNET REVISJONSSTRATEGI 2017 

 

Forslag til vedtak: 
Revisors informasjon og plan for overordnet revisjonsstrategi 2017 tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Plan for overordnet revisjonsstrategi 2017 

 
Saksframstilling: 
Revisor orienterer om strategiplanen for interimsrevisjon 2017 i Nøtterøy kommune.  
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Innhold
Kontaktpersoner:

Siv Karlsen Moa

Partner

Tel:    +47 4063 9548
siv.karlsen@kpmg.no

Rune Johansen

Manager

Tel: + 47 4063 9498
rune. johansen@kpmg.no

Harald Gulichsen

Senior revisor

Tel:    + 47 4063 9152
harald.gulichsen@kpmg.no

■ Gjennomgang med administrasjon

■ Revisjonsmessig tilnærming

■ Vesentlighet

■ Risikovurderinger – finansregnskapet

■ Revisjonsåret

■ Tidsplan og rapportering
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Gjen n om gan g med adm i n i strasjon – status og utvi kl i n g i år
For å gjøre en god og

effektiv revisjon må vi

forstå virksomheten.

Vi gjennomgår

økonomirapporter fra

rådmannen og

tertialrapport når den er

klar.

Vi gjennomgår også

utviklingen muntlig

med regnskap/økonomi

hvor det er

utfordringer.

Virksomhetsforståelse

Siste
resultat -
rapport

Nøkkeltall

Budsjett og
for -

ventninger
til året
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Ledelsens gjennomgang – endringer inneværende år
Viktig informasjon for 

å kunne skreddersy 

revisjonen.

Tendensen er at IT 

blir stadig viktigere i 

prosesser og rutiner, 

og da er det viktig at 

revisor hensyntar

dette i revisjonen. Vi 

vil ha stadig større 

fokus på dette.

Rammer og regulering, enheter og 
organisering

Prosesser og rutiner

Endringer i rammebetingelser
Endringer i reguleringer
Endring i organisering
Nye enheter, utgåtte enheter
Sammenligning andre

Endring i kjerneprosesser
Endringer i støtteprosesser
 Interne kontroller – behov for forbedringer
Endringer i IT-systemer
Overholdelse av kravene i  kommuneloven og 

bokføringsloven

Innsatsfaktorer, lager og leverandører Særskilte hendelser

Vesentlige endringer knyttet til innsatsfaktorer
Nye/utgåtte vesentlige leverandører
Større anskaffelser

Avdekkede misligheter
Brudd på lover eller forskrifter
Ettersyn
Krav eller tvister
Vesentlige feil i regnskapet
Andre vesentlige forhold

Ledelsens risikovurderinger Annet

Ledelsens  vurdering av risiko når det gjelder 
finansiell rapportering
Områder spesielt utsatt for mislighetsrisiko
Nye investeringer
Nye vurderingsposter/estimater

Kommunale foretak
Endringer i ledelsen
Finansområdet
Erfaringer fra tidligere
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Risikovurdering - finansregnskapet
Virksomheten har flere 

ulike operasjonelle 

risikoer. I revisjonen 

har vi fokus på de 

forhold som potensielt 

kan påvirke poster i 

årsregnskapet.

Misligheter dukker 

stadig opp i media; 

det viktigste er et godt 

kontrollmiljø.

Høy

Sannsynlighet for at risikoen inntreffer Høy

Øvrige 
periodiseringer

Innkjøp

Kundefordringer

Driftsmidler

Selvkost

Andre 
fordringer

MVA

Budsjett/ 
disponeringer

Inntekter

Lønns-
området

Bank/
likvider

Lav

K
o

n
se

kv
en

s 
fo

r 
ko

m
m

u
n

en

Endringer i 
lover og 
regler

Offentlige 
anskaffelser

Pensjoner

Ikke-
rutinemessige 
transaksjoner

Finansiering/ 
investering

Investerings-
regnskap

Kommune-
sammenslåing
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Revisjon og gjennomgang av kjerneprosesser
Tema Virkning på revisjonsplan

Inntekter
 Inntekter
Kundefordringer

Inntekter
 Gjennomgang av transaksjonsflyt og vurdere internkontrollen
 Innhente budsjett og fjorårstall og vurderinger av vesentlige endringer 
 Innhente oppgaver eller opplysninger knyttet til overføringer, skatter mv
 Brukerbetalinger – etterberegninger mv
 Tilskudd – utnyttelse av tilskuddsordninger og periodisering av tilskudd

Kundefordringer
 Gjennomgang av kommunens rutine for oppfølging av kundefordringer og vurdering av 

tapsutsatte fordringer

Innkjøp
 Kjøp av varer og 

tjenester
 Leverandørgjeld
 Bank

Kjøp av varer og tjenester
 Gjennomgang av transaksjonsflyt og vurdere internkontrollen
 Innhente budsjett, fjorårstall, og vurderinger av vesentlige endringer
 Kontroll av grunnlag for og attestasjon av momskompensasjon for hver termin

Leverandørgjeld
 Gjennomgang av kommunens rutine for oppfølging av leverandørgjeld, og vurdere 

behov for å innhente eksterne bekreftelser på et utvalg av leverandører.

Bank
 Innhente årsoppgaver fra bank for kontroll av bankavstemminger

Lønn
 Lønnskostnader
 Sykelønnsrefusjoner
 Annen godtgjørelse
 Reiseregninger

Lønnskostnader
 Gjennomgang av transaksjonsflyt og vurdere internkontrollen
 Innhente budsjett, fjorårstall, og vurderinger av vesentlige endringer
 Gjennomgang av kommunens avstemminger knyttet til lønnsutbetalinger, 

sykelønnsrefusjoner og annen godtgjørelse

Vår revisjon kan i 

hovedsak deles inn 

i tre områder:

1. Gjennomgang av 
kjerneprosesser

2. Revisjon av 
vurderingsposter

3. Revisjon av øvrige 
vesentlige områder
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Revisjon av vurderingsposter
Tema Virkning på revisjonsplan

Pensjoner

 Pensjonsmidler

 Pensjonsforpliktelse

 Pensjonskostnad
 Premieavvik 

Pensjoner
 Risiko for feil i regnskapet knytter seg til verdsettelsen av pensjonsfordringer og 

-forpliktelser knyttet til ytelsesordningen . Vi vil gjennomgå  de parametere og 
forutsetninger som benyttes i beregningen, samt avstemme innbetaling lagt til grunn av 
aktuar mot fysiske fakturaer mottatt og betalt

Investering i aksjer 
og andeler

 Finansielle aktiva

 Finansinntekter

Investering i aksjer og/eller andeler
 For investeringer i ikke-børsnoterte aksjer og andeler av betydning vil vi innhente sist 

avlagte og reviderte årsregnskap og/eller siste resultatrapport tilgjengelig. Vurdering av 
bokført verdi sammenlignet med egenkapital for de respektive selskapene man har 
eierandeler i.

Avsetning for 
forpliktelser (og 
inntekter)

 Garantiavsetninger

 Ressurskrevende 
brukere

Avsetning for forpliktelser
 Vi vil diskutere med ledelsen de forhold som tilsier avsetning for forpliktelser og 

underliggende avtaler
 Vi vil gjennomgå ledelsens beregninger og historisk treffsikkerhet for vurdering av 

avsetning for inntekter

Vår revisjon kan i 

hovedsak deles inn 

i tre områder:

1. Gjennomgang av 
kjerneprosesser

2. Revisjon av 
vurderingsposter

3. Revisjon av øvrige 
vesentlige områder
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Revisjon av øvrige vesentlige områder
Tema Virkning på revisjonsplan

Øvrige periodiseringer
 Inntekter og 

kostnader

Periodisering
 Risiko for feil knytter seg til knappe rapporteringsfrister, og vår tilnærming vil være å 

gjennomgå  interne rutiner for periodisering av de vesentligste regnskapspostene
 Gjennomgå et utvalg fakturaer før og etter årsskiftet for kontroll av korrekt 

periodisering.
 Gjennomgå avsetningen for påløpt lønn, feriepenger og andre godtgjørelser som ikke 

er utbetalt.

Driftsmidler
 Bygninger/tomter
 Maskiner og utstyr
 Inventar
 Av- og nedskrivinger

Driftsmidler
 Påse at anleggskartotek er avstemt mot hovedbok
 Analytisk kontrollhandling mot totale regnskapsmessige avskrivninger
 Kontrollere et utvalg av vesentlige tilganger / avganger

Finansområdet
 Plasseringer
 Gjeld 

Finansområdet
 Kontroll av beholdninger/lån mot eksterne oppgaver, og evt kontroll mot gyldig vedtak 

for større eller unormale poster.
 Kontroll av minimumsavdrag, regnskapsmessig håndtering og noteinformasjon
 Påse at det er samsvar mellom låneopptak i året, bruk av lån i året og bevegelser på 

konto for ubrukte lånemidler

Vår revisjon kan i 

hovedsak deles inn 

i tre områder:

1. Gjennomgang av 
kjerneprosesser

2. Revisjon av 
vurderingsposter

3. Revisjon av øvrige 
vesentlige 
områder
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Revisjon av øvrige vesentlige områder
Tema Virkning på revisjonsplan

Ikke rutine-
transaksjoner
 Potensielt alle

Ikke rutinetransaksjoner
 Vurdere interne rutiner for hvem som har mulighet for å gjøre direkteføringer i 

hovedbok
 Kontrollere manuelle føringer via uttrekk fra regnskapssystemet i et lesbart format over 

manuelle føringer i løpet av året
 Gjennomgang av transaksjoner som anses for å være ikke-rutine (for eksempel spesielle 

salgstransaksjoner etc.) for å påse korrekt regnskapsføring og presentasjon. Herunder 
etablering av Jarlsberg IKT.

Investeringsregnskap Inntekter og utgifter
 Gjennomgang av kommunens rutiner og vurdering av internkontrollen
 Gjennomgang av kommunens rutiner for avslutning av investeringsregnskapet og 

periodisering av investeringsprosjekter
 Kontrollere at driftsutgifter ikke ligger i investeringsregnskap (og motsatt)
 Kontrollere at investeringsinntekter ikke ligger i driftsregnskap (og motsatt)

Selvkost Selvkost
 Gjennomgang av kommunens rutiner og vurdering av internkontrollen
 Kontroll av regnskapsføring av selvkostfond og selvkostnote til årsregnskapet

Mva Mva
 Gjennomgang av kommunens rutiner for innrapportering og regnskapsføring av 

merverdiavgift
 Løpende gjennomgå og attestere på kompensasjonsoppgave for merverdiavgift

Vår revisjon kan i 

hovedsak deles inn 

i tre områder:

1. Gjennomgang av 
kjerneprosesser

2. Revisjon av 
vurderingsposter

3. Revisjon av øvrige 
vesentlige 
områder
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Revisjon av øvrige vesentlige områder
Tema Virkning på revisjonsplan

Offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser
 Gjennomgang av kommunens internkontrollrutiner på området

Budsjett Korrekte budsjettall i årsregnskapet
 Er budsjettjusteringer gjort på riktig nivå og tilstrekkelig dokumentert
 Foretar man nødvendige budsjettjusteringer

Disponeringer/  
Egenkapital

Direkteføringer
 Innhente og vurdere kommunens avstemming av kretsløp og noter
 Kontroll av utvalg bundne fond som har vært brukt i løpet av året. 
 Innhente kommunes dokumentasjon på disponering av resultat, samt gjennomgang av 

avstemming/note for kapitalkonto og disposisjonsfond

Årsregnskap og 
årsberetning

Årsregnskap
 Kontrollere at det er samsvar mellom årsregnskap og noter med revidert regnskap
 Gjennomgang av sjekkliste for årsregnskap, noter og årsberetning for å påse at krev til 

opplysninger er oppfylt

Vår revisjon kan i 

hovedsak deles inn 

i tre områder:

1. Gjennomgang av 
kjerneprosesser

2. Revisjon av 
vurderingsposter

3. Revisjon av øvrige 
vesentlige 
områder
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Vesentlighet
Vårt revisjonsarbeid 

er planlagt for å 

avdekke feil som er 

vesentlige for 

regnskapet som en 

helhet.

Fastsettelse av grense for vesentlighet
Vi vurderer både kvalitative og kvantitative forhold når vi 
vurderer vesentlighet. Vi planlegger våre handlinger for at 
sum av alle feil på regnskapsnivå ikke overstiger denne 
grensen. 

Rapportering til ledelsen

Vi presenterer følgende tre grupper av feil:
Justerte revisjonsdifferanser.
 Ikke-justerte revisjonsdifferanser.
Feil i notene.

Total vesentlighet

1,28 
MNOK

19 
MNOK

25 
MNOK

5 % Nivå for 
Individuelle 
feil som 
følges opp 
med ledelsen

75 % Handlinger plan-
lagt for å 
avdekke  
individuelle feil

Vesentlighetsgrense på 1,5 % av 
driftsinntekter MNOK 1 707 i 2016:

25 MNOK

1 517  MNOK
1 707 MNOK
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Revi sjo n såre t

oktober

desember januar

mars

april

junijuli

september

februarnovember
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Arkivsak-dok. 17/00150-2 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Nøtterøy 07.09.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 22/17 
REVISORS UAVHENGIGHETSERKLÆRING 2017 

 

Forslag til vedtak: 
Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet regnskapsrettet revisjon og 
forvaltningsrevisjon for 2017 tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Skriftlig egenvurdering av uavhengighet for regnskapsrettet revisjon og 
forvaltningsrevisjon. 

 
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 for 2017 er gjort på 
generelt grunnlag. Statsautorisert revisor Siv Karlsen Moa, KPMG, er 
oppdragsansvarlig revisor i Nøtterøy kommune. 
 



22/17 Revisors uavhengighetserklæring 2017 - 17/00150-2 Revisors uavhengighetserklæring 2017 : Egenvurdering uavhengighet Nøtterøy kommune 2017.pdf

KPMG AS

Nordre Fokserød 14 Telephone +47 04063

Postboks 150 internet www.kpmg.no

N-3201 Sandefjord Enterprise 935 174 627 MVA

Kontrollutvalget  i  Nøtterøy kommune

7. august 2017

Egenvurdering av uavhengighet, jfr forskrift om revisjon §15

Lovens  og forskriftens krav til uavhengighet

i flg. Kommuneloven  §  79 og § 13  i  forskrift om revisjon kan den som foretar revisjon ikke:

1. være ansatt i andre stillinger i kommunen eller i virksomhet som kommunen deltar i
2. være medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen deltar i
3 delta i, eller ha funksjoner i annen virksomhet, når dette kan føre til at vedkommendes interesser

kommer i konflikt med interessene til oppdragsgiver, eller på annen måte er egnet til å svekke
tilliten til den som foretar revisjon

4. ha nærstående (ektefelle, samboer, nære slektninger), som har slik tilknytning til revidert at det
kan svekke revisors uavhengighet og objektivitet.

ltillegg stiller  loven § 79 og forskriften § 14 følgende begrensninger:

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

6. revisor kan ikke yte tjenester som hører inn under den revisjonspliktiges (dvs. kommunens) egne

ledelses- og kontrolloppgaver
7. revisor kan ikke opptre som fullmektig for den revisjonspliktige, unntatt ved bistand i skattesaker

etter domstolloven
8. det må ikke foreligge andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til revisors

uavhengighet og objektivitet ved gjennomføring av revisjonsoppgavene

Revisors egenvurdering av punktene ovenfor

Pkt. 1: Ansettelsesforho/d

Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i revisjonsselskapet.

Pkt. 2: Medlem i styrende organer

Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i noen virksomhet som kommunen deltar i.

Pkt. 3: Delta eller inneha funksjoner i annen virksomhet, som kan føre til interessekonflikt eller svekket
tillit

KPMG deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet som kan føre til interessekonflikt eller
svekket tillit til rollen som revisor.

Offices in;

KPMG AS. a Norwegian limited Iialrllity scan—any and number lir m oi lhe KPMG nimm lrk rat inderrandenl member Ilrms alliiictr: * Oslo Flverum Mu i Rana Stavanger

with KPMG International Cooper.-vitale (“KPMG IvriL-rrmticmul'i.a Swiss eni‘Ly Alta Finnsnes Molde Stord
Arendal Hamar Tromsø Straume

statsautoriserte ne-risr-rer  -  medlemmer av Den norske RHL'i>fz:l1Jmning Bergen Haugesund Trondheim Tynset
Buda Knarvik Skien Sandefjord
Drammen Kristiansand Sandnessjøen Ålesund
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El Nøtterøy kommune

Egenvurdering av uavhengighet

Pkt.  4: Nærstående

Undertegnede har ingen nærstående som har slik tilknytning til Nøtterøy kommune at det kan svekke
uavhengighet og objektivitet ved gjennomføring av revisjonsoppgavene

Pkt. 5: Rådgivnings— eller andre tjenester som er egnet til  å  påvirke revisors habilitet

KPMG yter ikke rådgivnings- eller andre tjenester overfor Nøtterøy kommune som er egnet til å påvirke
eller reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet

Pkt. 6: Tjenester under Nøtterøy kommunes egne Iedelses- og kontrol/oppgaver

KPMG yter ikke tjenester som hører inn under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver.

Pkt. 7: Opptre som fullmektig for den re visjonspliktige

KPMG opptrer ikke som fullmektig for Nøtterøy kommune.

Pkt. 8: Andre særegne forhold

Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til KPMGs

uavhengighet og objektivitet.

Vennlig hilsen

KPMG AS

&;JK,WL

Siv Karlsen Moa

Statsautorisert revisor

2
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Arkivsak-dok. 17/00167-2 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Nøtterøy 07.09.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 23/17 
BYGGEREGNSKAP, GRINDSTUVEIEN NEDRE DEL 

 

Forslag til vedtak: 
Byggeregnskapet Grindstueveien nedre del, 8713  
er behandlet og har et mindreforbruk totalt på kr 26.591.  

  
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for kommunestyret:  
Byggeregnskapet Grindstueveien nedre del     
er behandlet og godkjent med et mindreforbruk på kr 26.591,-. 
 
 
Vedlegg:  
Regnskapsoppstilling 
Kortversjon 
Revisors uttalelse av 24.08.17 

 
Saksframstilling: 
Byggeregnskapet Grindstueveien nedre del, 8713 gjelder bygging av ny gs-vei fra  
Gamleveien og ned til Kirkeveien. I tillegg omfatter prosjektet fornyelse av vann – og 
avløpsanlegg fra Kirkeveien til Skoleveien. Anlegget ble 
gjennomført som en del av opparbeidelsen av krysset Kirkeveien /Grindstuveien som  
ble utført av Statens vegvesen.  
 
De totale kostnadene for prosjektet ble kr 9.375.409,- som ga et mindreforbruk på  
kr 26.591,- i forhold til bevilget budsjettramme. Mindreforbruket fremkommer som 
følger, oppgjørsføring:  
 

 Gjenværende bevilgning vann kr 28.668 tilbakeføres til ubrukte lånemidler 
objekt 8406 Hovedplan vann   

 Gjenværende bevilgning avløp kr 75.123,- tilbakeføres til ubrukte lånemidler 
objekt 8402 Hovedplan avløp  

 Manglende gs-vei kr 77.200,- bevilges av ubrukte midler fra objekt 8423 Ny 
gs- veier 
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Revisors utførte arbeid etter ISRS 4400  «avtalte kontrollhandlinger» avdekker ingen 
vesentlige feil eller avvik.  
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' KPMG As Telephone +47 04063
Nordre Fokserød ‘I4 Internet www.kpmg.no
Postboks 150 Enterprise 935 174 627 MVA
N—3201 Sandefjord

Til Nøtterøy kommune

Rapport om faktiske funn  —  lnvesteringsprosjekt Grindstuveien nedre del

Vi har gjennomført de handlinger som er avtalt med dere og listet opp nedenfor vedrørende Nøtterøy
kommunes investeringsprosjekt Grindstuveien nedre del pr 31.12.2016 som samlet viser en

totalkostnad på kr 9 375 409 eksklusive mva. Vårt oppdrag ble utført i samsvar med  ISRS  4400
"Avtalte kontrollhandlinger". Handlingene ble utført kun for å bistå dere i vurderingen av riktigheten av
leverandørgjelden og oppsummeres som følger:

1.

2.

3.

4.

Vi har påsett at administrasjonen har etablert tilfredsstillende systemer for registrering,

behandling og rapportering av investeringsprosjekter, herunder at det er tilfredsstillende

rutiner for attestering og bokføring av prosjektutgifter.

Vi har på stikkprøvebasis påsett at prosjektutgifter i prosjektregnskapet samsvarer med

faktisk registrerte utgifter i kommunens regnskapssystem.

Vi har på stikkprøvebasis kontrollert at bevilget budsjettet i prosjektregnskapet er i

overensstemmelse med vedtatt budsjett.

Vi har på stikkprøvebasis kontrollert enkelte bilag og påsett at utgiftene i prosjektregnskapet
er gyldige etter prosjektets art og er attestert og anvist.

Vi rapporterer våre funn nedenfor:

a)

b)

C)

d)

Med hensyn til punkt 1 har vi funnet at det er etablert tilfredsstillende systemer for
behandling og rapportering av investeringsprosjekter, og at det er tilfredsstillende rutiner for

attestering og bokføring av prosjektutgifter

Med hensyn til punkt  2  har vi funnet at oppførte prosjektutgifter samsvarer med faktisk

registrerte utgifter i kommunens regnskapssystem.

Med hensyn til punkt 3 har vi funnet at budsjett oppført i prosjektregnskapet er på grunnlag
av vedtatt budsjett.

Med hensyn til punkt 4 har vi funnet at utgiftene i prosjektregnskapet er gyldige etter

prosjektets art og er attestert og anvist.

Siden de ovenstående kontrollhandlingene hverken utgjør revisjon eller forenklet revisorkontroll i
samsvar med revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at prosjektregnskapet for

investeringsprosjektet Grindstuveien nedre del ikke inneholder vesentlige feil.

Offices in:

Oslo Grimstad Molde Trondheim
Alta Hamer Narvik Tynset
Arendal Haugesund Sandnessmen Tønsberg

KPMG AS, a Norwegian  limited  liability company and member firm of the KPMG  network  ol independent Bergen Knarvik Stavanger Ålesund
member tirms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International”). a Swiss entity Bodø Kristiansand Stord

Elverum Larvik Straume
Statsautorisens revisorer  -  medlemmer av Den norske Revisorforening Finnsnes Mo i Rana Tromsø
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3 F Avtalte kontrallhandlinger
Nøtterøy kommune

Dersom vi  hadde utført  tilleggshandlinger, eller hadde gjennomført revisjon eller forenklet
revisorkontroll  i  samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre forhold ha kommet til vår kunnskap

og blitt  rapportert til dere.

Vår rapport er utelukkende utarbeidet for det formål som er beskrevet i første avsnitt i denne rapporten
og til deres informasjon, og skal ikke brukes til noe annet formål. Rapporten vedrører kun de kontoer
og poster som er spesifisert ovenfor og omfatter ikke regnskapene for Nøtterøy kommune som helhet

Sandefjord, 24. august  2017
KPMG AS

%¥.Haq
Siv  Karlsen  Moa

Statsautorisert revisor

Side  2  av  2
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Merforbruk (Negativt)

Prosjektregnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regulert Mindreforbruk 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Samlet budsjett (Positivt)

8713 Grindstuveien del 2  VA - g/s

3321 - Miljø og trafikksikkerhetstiltak - kommunale veier

01300 Post, banktjenester, telefon 0.00 0.00 0.00 0.00 86.40 0.00 86.40 0

01700 Transport/drift av egne transportmidler 0.00 0.00 0.00 0.00 59.00 0.00 59.00 0

01950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv. 0.00 0.00 7,548.00 14,400.00 0.00 0.00 21,948.00 0

02300 Byggetjenester og nybygg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,192,000

02310 Kontrakt 1 0.00 256,078.00 360,349.00 20,094.00 0.00 0.00 636,521.00 0

02311 Tillegg kontrakt 1 0.00 0.00 682,633.00 0.00 0.00 0.00 682,633.00 0

02320 Kontrakt 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

02700 Konsulenttjenester 0.00 50,088.00 6,920.00 0.00 10,450.40 0.00 67,458.40 0

02710 Konsulentkontrakt 1 0.00 255,497.00 173,549.00 0.00 0.00 0.00 429,046.00 0

02720 Konsulentkontrakt 2 0.00 219,814.00 57,500.00 0.00 0.00 0.00 277,314.00 0

02800 Grunnerverv 0.00 96,000.00 26,760.00 1,069.00 0.00 0.00 123,829.00 0

04290 Merverdiavgift 0.00 186,431.80 320,237.99 5,023.40 2,634.20 0.00 514,327.39 207,000

04700 Til andre (private) 0.00 0.00 0.00 0.00 30,175.00 0.00 30,175.00 0

05001 Andre renteutgifter, morarenter,gebyr 0.00 0.00 0.00 0.00 129.85 0.00 129.85 0

07290 Kompensasjon for merverdiavgift 0.00 0.00 -320,237.99 -5,023.40 -2,634.20 0.00 -327,895.59 0

09700 Overføring fra drift 0.00 -186,431.80 0.00 0.00 0.00 0.00 -186,431.80 -207,000

0.00 877,477.00 1,315,259.00 35,563.00 40,900.65 0.00 2,269,199.65 2,192,000.00

3450 Distribusjon av vann

02300 Byggetjenester og nybygg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,880,000

02310 Kontrakt 1 0.00 1,147,895.00 58,921.00 10,764.00 0.00 0.00 1,217,580.00 350,000

02311 Tillegg kontrakt 1 0.00 0.00 793,729.00 0.00 0.00 0.00 793,729.00 0

02700 Konsulenttjenester 0.00 2,850.00 1,330.00 0.00 0.00 0.00 4,180.00 0

02710 Konsulentkontrakt 1 25,067.00 53,581.00 23,845.00 0.00 0.00 0.00 102,493.00 0

02720 Konsulentkontrakt 2 0.00 82,890.00 460.00 0.00 0.00 0.00 83,350.00 0

25,067.00 1,287,216.00 878,285.00 10,764.00 0.00 0.00 2,201,332.00 2,230,000.00

3550 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann

01950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv. 0.00 0.00 0.00 5,150.00 0.00 0.00 5,150.00 0

02300 Byggetjenester og nybygg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,297,000

02310 Kontrakt 1 0.00 1,944,518.00 169,521.00 40,905.00 0.00 0.00 2,154,944.00 2,683,000

02311 Tillegg kontrakt 1 0.00 0.00 1,905,115.00 14,484.00 0.00 0.00 1,919,599.00 0

02320 Kontrakt 2 0.00 0.00 0.00 207,950.40 0.00 0.00 207,950.40 0

02700 Konsulenttjenester 7,572.40 15,701.00 8,292.00 950.40 0.00 0.00 32,515.80 0

02710 Konsulentkontrakt 1 25,291.00 89,663.00 110,708.00 120,040.40 0.00 0.00 345,702.40 0

02720 Konsulentkontrakt 2 0.00 146,834.00 90,174.00 2,007.60 0.00 0.00 239,015.60 0

32,863.40 2,196,716.00 2,283,810.00 391,487.80 0.00 0.00 4,904,877.20 4,980,000.00

Sum utgifter 57,930.40 4,361,409.00 4,477,354.00 437,814.80 40,900.65 0.00 9,375,409 9,402,000.00 26,591.15

Bruk av lån -57,930.80 -4,361,408.98 -4,477,354.47 -437,814.20 -40,900.65 0.00 -9,375,409 -4,174,000.00

Sak: Vei (eks.mva): Vann: Avløp:

Tiltaksplan vann og avløp 2012 HMK 25/12 3,000,000           7,000,000        

Tiltaksplan vann og avløp 2012 HMK 115/12 (2,700,000)          (2,000,000)       

Til utskifting av VA-anlegg i del av Mallaåsen HMK 67/12 (1,300,000)       

Tiltaksplan vann og avløp 2013 HMK 39/13 700,000              

Tiltaksplan vann og avløp 2013 HMK 104/13 1,850,000                

Tiltaksplan vann og avløp 2014 HMK 05/14 450,000           

Omdisponering av midler for fullføring av prosjekter til VVA HMK 128/14 700,000              

Overføring av investeringsmidler fra 2014 KS 018/15 342,000                   180,000              430,000           

HMK 027/15 400,000           

D-sak 587/15 350,000              

2,192,000                2,230,000           4,980,000        

8/3/2017

Vedtak:

Tiltaksplan vann og avløp 2015

Tiltaksplan vann og avløp 2015

Total
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Nøtterøy kommune  
 

 
 JournalpostID: 17/52102 
 Arkiv:  

 
Saksbehandler: Torgeir Bettum, 
Telefon:  33 40 20 32  
Drifts- og anleggsseksjonen 

 

Grindstuveien nedre del - prosjektavslutning 
 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk   

Formannskapet   

Kommunestyret   

 
 
 
Rådmannens innstilling 
 
1. Prosjektregnskap for prosjekt 8713 Grindstuveien nedre del på kr 9 375 409 er ferdig og 
avsluttes økonomisk.  
 
2. Gjenværende bevilgning på vann kr 28 668 tilbakeføres til objekt 8406 Hovedplan vann, på 
avløp tilbakeføres kr 75 123 til objekt 8402 Hovedplan avløp.   
 
3. Manglende bevilgning på gs vei kr 77 200 bevilges av ubrukte midler fra objekt 8423 Nye g/s-
veier. 
 
Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer i saksfremstillingen. 
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Vedlegg: 
Vedlegg 8713 Grindstuveien del 2 VA - gs 

 
 
 
 
Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. 
 
Kortversjon 
Bygging av gs-veianlegget Grindstuveien nedre del er en del av trafikkløsningene i forbindelse 
med skoleutbyggingene på Teie. Denne delen av gs-veianlegget ble satt i bero og koordinert 
med bygging av krysset Kirkeveien x Grindstuveien. I tillegg omfatter prosjektet også fornyelse 
av vann- og avløpsanlegg. Anlegget ble gjennomført som en del av opparbeidelsen av krysset 
som ble utført av Statens vegvesen. Prosjektregnskapet for kommunens andel av anlegget på 
kr 9 375 409 er ferdig og avsluttes økonomisk. 
 
Innledning 
Prosjektet omfatter bygging av ny g/s-vei fra Gamleveien og ned til Kirkeveien ca 170m. I tillegg 
omfatter prosjektet fornyelse av vann- og avløpsanlegg fra Kirkeveien til Skoleveien ca 120 m, 
omlegging av vann og avløpsanlegg sydover i Kirkeveien ca 70 m, senking av va anlegg 
nordover langs Kirkeveien ca 30m og kryssing under Kirkeveien. 
 
Faktagrunnlag 
Bygging av gs-veianlegg er en del av trafikkløsningene i forbindelse med skoleutbyggingene på 
Teie.  Denne delen av gs-veianlegget ble satt i bero og koordinert med bygging av krysset 
Kirkeveien x Grindstuveien.  
Statens vegvesen og Nøtterøy kommune etablerte et felles anbud og byggeledelse som 
omfattet vann og avløpsarbeidene og g/s-vei som kommunen skulle bygge og ombygging av 
krysset som Statens vegvesen skulle bygge. Rambøll as ble av Statens vegvesenet engasjert til 
å prosjektere anlegget. Carl C Fon fikk byggeoppdraget etter en anbudsrunde i henhold til 
regelverk om offentlig anskaffelse. Statens vegvesen hadde prosjektledelse og byggeledelse av 
prosjektet. Nøtterøy kommune supplerte prosjektledelsen med en prosjektleder for å ivareta 
vann og avløpsarbeidene og g/s-veien i Grindstuveien. 
  
Ved oppstart hadde anlegget et totalbudsjett på kr 6,55 mill. Prosjektet har i løpet av 
anleggsperioden blitt tilført kr 0,34 mill g/s-vei, 1,23 mill vann og 0,83 mill avløp. 
Prosjektet har vært finansiert på følgende måte: 
 

    Vei 
Mill 
Eks 
mva. 

Vann 
Mill 

Avløp 
Mill 

HMK sak 
25/12 

8749 Grindstuveien – Ørsnesalleen  3 7 

HMK sak 
67/12 

Til utskifting av Va anlegg i del av Mallaåsen      -1,3 

HMK sak 
115/12 

Omfordeling av midler fra Tiltaksplan vann og avløp 
2012 til 8713 

 -2,7 -2, 

Rest 8749 - ny 8713 Grindstuveien nedre del 
 

 0,3 3,7 

HMK- sak 
39/13 

Tiltaksplan vann og avløp 2013   0,7   
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HMK-sak 
104/13 

Grindstuveien nedre del - opparbeidelse av gs-vei 1,85     

Budsjett ved oppstart av anleggsarbeidene 
 

1,85 1.0 3,7 

HMK-sak 
05/14 

Tiltaksplan vann og avløp 2014     0,45 

HMK-sak 
128/14 

Omdisponering av midler for fullføring av prosjekter til vei, 
vann og avløp 

  0,7   

K sak 18/15 Overføring av investeringsmidler fra 2014 (0,342 + mva)  0,342  0,18 0,43 

HMK-sak 27/15 Tiltaksplan vann og avløp 2015     0,4 

DHMK 587/15 Omfordeling av midler fra tiltaksplan vann og avløp 2015   0,35   

 Budsjettering under veis 0,342 1,23 0,83 

 Samlet budsjett 2,192 2,23 4,98 

 
Totalt budsjett er 2,192 mill. g/s-vei, 2,23 mill. vann, 4,98 mill. avløp. Til sammen kr 9,402 mill.   
  
  
Det legges frem avslutningsregnskap på kr 9 375 409 som fordeles som nedenstående: 
 

  Gs vei Vann Avløp Totalt 

Regnskap 2 269 199,65 2 201 332 4 904 877,20  9 375 409 

Budsjett 2  192 000 2 230 000 4 980 000   9 402 000 

Avvik   - 77 199.65       28 668       75 122.80        26 591.15 

 
 
Alternative løsninger 
Presentasjon av alternativer. 
 
Vurderinger 
Det var i en lang periode uklart hvilket omfang krysset Grindstuveien og Kirkeveien ville få. G/s-
veien var planlagt gjennomført samtidig med opparbeidelsen med nytt kryss. Til slutt ble det 
valgt en enkel kryssløsning. Dette prosjektet omhandler opparbeidelse av g/s-veien fra 
Gamleveien og va anlegget fra Skoleveien i tillegg til vann og avløpsarbeider nordover og 
sydover langs Kirkeveien samt kryssing av kirkeveien. 
  
I forbindelse med planlegging av ny undergang under i krysset Grindstuveien/Ørnesalleen var 
det avsatt midler til omlegging av vann og avløp i prosjekt 8749 (3 mill. vann og 7 mill. avløp). 
Kryssløsningen ble endret og deler av bevilgningen til prosjekt 8749 ble omdisponert (sak 
067/12 og 115/12). Gjenværende midler ble overført til nytt prosjekt med objekt 8713 
Grindstuveien nedre del (0,3 mill vann og 3,7 mill avløp). 
  
Prosjektet som nå legges frem har fått tilleggsbevilgninger i flere HMK saker med 1,23 mill vann 
og 0,83 mill avløp og 0,342 mill gs-vei. 
 
Ekstra kostnader og merforbruk skyldes i hovedsak at: 
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 Vesentlig mer fjell enn forutsatt langs Kirkeveien og store steinforekomster under 
Teiekrysset da man skulle krysse veien. Man måtte endre metodikk fra styrt boring til 
hammerboring som er mer kostnadsdrivende.  

 Forlenget byggetid med vesentlig høyere riggkostnader. 

 Legging av avløpsledning i Skogveien sydover for å løse utfordringer for enkelte boliger. 

 Oppfølging av hjemmelshavere og tilhørende juridiske avklaringer / møter vedr utmåling 
av erstatninger, oppfølging av reklamasjon med arbeid fra entreprenør. 

 
 
Revisors uttalelse 
 Se vedlegg. 
 
Kontrollutvalgets uttalelse  
Se vedlegg. 
 
Fremdrift 
Saken fremmes for kommunestyret. 
 
Konklusjon 
Prosjektregnskapet for Grindstuveien nedre del objekt nr 8713 på kr 9 375 409 avsluttes 
økonomisk. Gjenværende bevilgning på vann kr 28 668 tilbakeføres til objekt 8406 Hovedplan 
vann, på avløp tilbakeføres kr 75 123 til objekt 8402 Hovedplan avløp. Manglende bevilgning på 
gs vei kr 77 200 foreslås bevilget av ubrukte midler fra objekt 8423 Nye gs veier. 
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Arkivsak-dok. 17/00160-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Nøtterøy 07.09.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 24/17 
BUDSJETT FOR TILSYN OG KONTROLL 2018, FÆRDER KOMMUNE 

 

Forslag til innstilling: 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr 1.531.000 i budsjett 2018 til 
tilsyn og kontroll i Færder kommune.  
 
Revisjonstjenester totalt kr 1.064.000,- fordelt som følger: 

 Regnskapsrevisjon/ forvaltningsrevisjon  kr 969.000 

 Forvaltningsrevisjon (ekstra midler)   kr  0     

 Selskapskontroll      kr   95.000 
Sekretariatstjenester fra VIKS     kr 267.000  
          
Drift av kontrollutvalget 
 Fast møtegodtgjørelse  kr   100.000 
 Andre driftsutgifter   kr   100.000  kr     200.000      
Sum Tilsyn og kontroll       kr      1.531.000      
 
Saken oversendes til behandling til formannskapet og kommunestyret. 
 
Vedlegg:  
Budsjett 2018 VIKS 

 
Saksframstilling: 

Kontrollutvalgsforskriften § 18. Budsjettbehandlingen 

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 
fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget. 
 
 

Utgifter til tilsyn og kontroll kan deles på følgende kostnadselementer: 

 Regnskapsrevisjon 

 Aktiviteter etter plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll aktuelt år 

 Sekretariatstjenester til kontrollutvalget 
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 Møtegodtgjørelser og øvrige utgifter som følge av kontrollutvalgets aktivitet 
 
Nøtterøy kommune har inngått kontrakt om revisjonstjenester med revisjonsfirmaet 
KPMG i januar 2015. Kontrakten gjelder ut 2018, og i konkurransegrunnlaget er det 
beskrevet at en kommunesammenslåing i kontraktsperioden ikke vil få betydning for 
varighet eller andre bestemmelser i kontrakten. Fra 01.01.2018 blir Nøtterøy og 
Tjøme slått sammen til en kommune, og det vil medføre at revisjonen får en 
kommune mindre å revidere i 2018, men merarbeid med oppstarten av Færder 
kommune. Dette må hensyntas. Avtalen/kontrakten reguleres etter indeks for 
eventuell årligprisstinging. 
 
Færder kommunes andel av utgiftene til regnskaps - og forvaltningsrevisjon vil 
anslagsvis bli kr 969.000,-. 
  
Det er i konkurransegrunnlaget/ tilbudet antydet totalt 450 timer til 
forvaltningsrevisjon for Nøtterøy og Tjøme kommuner. I forslag til budsjett er det ikke 
lagt inn ytterligere midler til forvaltningsrevisjon. Til selskapskontroll er det budsjettert 
med kr 95.000,- for 2018. 
 
Styret i VIKS behandlet driftsbudsjettet for 2018 i møtet 28. august 2017. Fordelingen 
av utgifter mellom deltakerne i VIKS er regulert i selskapets vedtekter.  
 
Styret i VIKS har tatt hensyn til kommunereformen, og at selskapet får færre eiere. 
Derfor har VIKS fra 01.01.2018 redusert bemanning med en ansatt. De totale 
kostnadene i selskapet er derfor redusert. Styret i VIKS har et totalbudsjett 2018 på 
kr 2.413.000,- med bruk av fond på kr 200.000,- og et grunnbeløp på kr 80.000,- pr. 
kommune. Færder kommunes andel blir da oppført med kr 267.000,- av de totale 
driftsutgifter mot totalt kr 403.000,- i fjor for Nøtterøy og Tjøme kommuner.  
 
 
Forslaget til budsjett for 2018 for tilsyns- og kontrollfunksjonen i Færder kommune blir 
som følger: 
        2017        2018 
       Nøtterøy og Tjøme    Færder
  
Revisjonstjenester fordelt som følger:           

 Regnskapsrevisjon/ forvaltningsrevisjon kr 969.000         969 000 

 Forvaltningsrevisjon (ekstra midler)  kr      0               

 Selskapskontroll     kr   95.000          95 000  
 
Sekretariatstjenester fra VIKS    kr  403.000          267.000              
Drift av kontrollutvalget 
 Fast møtegodtgjøring kr  100.000 
 Andre driftsutgifter  kr  100.000  kr   255.000        200 000      
Sum Tilsyn og kontroll      kr1.672.000    1.531.000                
 
Saken oversendes til behandling til formannskapet og kommunestyret. 
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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.
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 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. 17/00137-2 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Nøtterøy 07.09.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 25/17 
TEMA "VARSLING", TILTAK 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget anmoder administrasjonen om å vurdere følgende tiltak i forbindelse 
med tema «varsling»:  
 
Kvalitetslosen 
Det ble opplyst at hovedvernombudet ikke kan følge saken i kvalitetslosen etter at 
den er lukket. Det bør vurderes om hovedvernombudet kan få tilgang i systemet til 
ovennevnte. 
 
Det ble opplyst at kvalitetslosen ikke ivaretar varsler som gjelder nærmeste 
overordnede, da det ikke er mulighet i systemet å melde til høyere nivå. 
Kontrollutvalget mener dette er en svakhet i systemet og bør vurderes. 
 
Tidlig innsats 
Tidlig innsats bør vurderes i større grad, når signaler fremkommer på alle nivåer, 
også på virksomhetsledernivået. 
 
Sluttintervju 
Det bør vurderes sluttintervjuer i enkelte tilfeller, der hvor det er mistanke om at 
arbeidsforholdet er årsaken til at den ansatte slutter. 
 
Oppfølging i etterkant av saken 
Det bør vurderes om «de som varsler» og «den som blir varslet om» i etterkant av 
saken skal i større grad få oppfølging. 
 
Medarbeiderundersøkelser 
Det bør vurderes om funn i medarbeiderundersøkelser skal bli analysert og følges 
opp ytterligere. 
 
Dilemmatrening 
Det bør vurderes å skape mer trygghet og kultur for den enkelte ansatte ved å få 
bedre kjennskap til etiske retningslinjer og varslingsplakaten via dilemmatrening lagt 
inn i et årshjul. 
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Vedlegg:  
Ingen 

 
Saksframstilling: 
Administrasjonen har lagt frem rutiner og prosedyrer i kontrollutvalgsmøtet 04.05.17. 
Det vises til varslingsplakaten. Kontrollutvalget registrer at administrasjonen har 
fokus på området. 
 
Til kontrollutvalgsmøtet 08.06.17 var hovedvernombud Kjell Halvorsen, 
hovedtillitsvalgt Delta Åse Hejdenberg, hovedtillitsvalgt i fagforbundet Gunn Elisabeth 
Larsen Hübner og hovedtillitsvalgt i utdanningsforbundet Thor Henry Bergan invitert 
for å legge frem sine erfaringer og synspunkter på området varsling. 
 
Kontrollutvalgsleder innledet om tema og varslingsplakaten ble lagt frem. Rutiner, 
praktiseringen av rutinene, om rutinene fungerer tilfredsstillende og utfordringer ble 
diskutert. Under diskusjonen fremkom flere interessante opplysninger og følgende 
vedtak ble fattet: 

«Informasjonen tas til orientering. Saken ta opp videre på neste 
kontrollutvalgsmøte 07.09.2017.» 

 
 
Kontrollutvalget kan anbefale følgende til administrasjonen for å bedre rutinene og 
prosedyrer vedrørende «varsling»: 
 
Kvalitetslosen 
Det ble opplyst at hovedvernombudet ikke kan følge saken i kvalitetslosen etter at 
den er lukket. Det bør vurderes om hovedvernombudet kan få tilgang i systemet til 
ovennevnte. 
 
Det ble opplyst at kvalitetslosen ikke ivaretar varsler som gjelder nærmeste 
overordnede, da det ikke er mulighet i systemet å melde til høyere nivå. 
Kontrollutvalget mener dette er en svakhet i systemet og bør vurderes. 
 
Tidlig innsats 
Tidlig innsats bør vurderes i større grad, når signaler fremkommer på alle nivåer, 
også på virksomhetsledernivået. 
 
Sluttintervju 
Det bør vurderes sluttintervjuer i enkelte tilfeller, der hvor det er mistanke om at 
arbeidsforholdet er årsaken til at den ansatte slutter. 
 
Oppfølging i etterkant av saken 
Det bør vurderes om «de som varsler» og «den som blir varslet om» i etterkant av 
saken skal i større grad få oppfølging. 
 
Medarbeiderundersøkelser 
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Det bør vurderes om funn i medarbeiderundersøkelser skal bli analysert og følges 
opp ytterligere. 
 
 
Dilemmatrening 
Det bør vurderes å skape mer trygghet og arbeidskultur for den enkelte ansatte ved å 
få bedre kjennskap til etiske retningslinjer og varslingsplakaten via dilemmatrening 
lagt inn i et årshjul. 
 
 
 
Tema varsling er også behandlet i kontrollutvalget i mai 2017. Arbeidsmiljøet må 
settes i fokus på den enkelte avdeling til ytterste ledd, da arbeidsmiljøet kan være 
årsak til sykefravær, turnover, trivsel, avvik og subkultur. 
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SAK 26/17 
REFERATSAKER  

 

Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Brev av 30.06.2017 Færder kommune – endringer av vedtekter m.v. 

 
Saksframstilling: 
Viser til brev av 30.06.2017 om vedtektsendringer.  Endringene vedrørende 
vedtektene er i prosess og styret i VIKS behandlet det i styremøte 28.08.2017. 
 
Orientering fra prosjektleder, Toril Eeg den 12.09.17 om kommunesammenslåingen 
til Færder kommune blir holdt som planlagt på Tjøme i kommunestyresalen. 
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Saksbehandler: Tor Haili
;  Fellesnemnd Færder Direkte teiefon: 33 40 20 05

-  . ]" Vår ref.: 17749592
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Arkiv: FE  -  000

,, Deres ref.:

Dato: 30.06.2017

VIKS
Regata 10
3174 REVETAL

Færder  kommune - endring av vedtekter  m.v.

Som kjent slår Tjøme og Nøtterøy kommuner seg sammen til Færder kommune fra 01.01.18.

Færder kommune vil være et nytt rettssubjekt. Dette betyr at Færder kommune vil overta
eierandelenefaksjene og stå som ny deltaker eller eier i de selskaper der de gamle kommunene
hadde interesser. Færder kommunes eierandel vil bestå av de to gamle kommunenes samlede
eierandeler. En regner med at de øvrige interessenter ikke vil ha innvendinger til et slikt
«eierskifte» som kun er av formell art.

Dette medfører i en del tilfeller at vedtektene til aksjeselskaper, lKS'er, kommunalt samarbeid
mellom kommuner etter kml. § 27 og andre selskapsformer der en av kommunene nå har
interesser, må endres. Dette må initieres fra selskapenes side, fordi det er selskapene selv som
i henhold til bestemmelser i lov og vedtekter må starte denne prosessen.

På bakgrunn av det ovenstående ber en om at selskapene starter arbeidet med å vurdere hvilke
endringer som er nødvendige for eget selskap, og gjennomfører den prosess som skal til for at
Færder kommune blir stående som eier av de gamle kommunenes eierandeler.

En ber også om at dette arbeidet blir startet straks over sommerferien slik at de nødvendige
endringer blir gjennomført ved årsskiftet og ber om en tilbakemelding på framdriften innen
01.10.17.

En regner med at flere av selskapene allerede har gjennomført slike endringer i forbindelse med
andre kommunesammenslåinger og det vil komme flere sammenslåinger de nærmeste årene
som vil medføre endringer av vedtektene.

Dersom dere har spørsmål i sakens anledning, kan dette rettes til rådmann Toril Eeg eller
kommuneadvokat Tor Hafli.

Med hilsen
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Töri—läw F LK
kommuneadvokat

Kopi til:
TodlEeg

Postadresse: Postboks 250 Borgheim, 3163 Nøtterøy Telefon: 33 40 20 00 Bank: 2470 09 57000
Besøksadresse:  , Org.nr.: 964 952 256

E-post: postmottaaotteroykommune.no Internet: www.notteroy.kommune.no
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Arkivsak-dok. 16/00226-9 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Nøtterøy 07.09.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 27/17 
EVENTUELT  

 

Forslag til vedtak: 
. 
 
Vedlegg:  
Ingen 
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