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Arkivsak-dok. 17/00023-34 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 11.05.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 16/17 
GODKJENNING AV PROTOKOLL 06.04.17 

 

Forslag til vedtak: 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 06.04.17 godkjennes. 
 
Vedlegg:  
Endret protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 06.04.17 

 
Saksframstilling: 
I sak 10/17 er det referert for høy egenandel. Protokollen er endret, og  
korrekt tall er kr 50.000,-.  
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Re 
 
Dato: 06.04.2017 kl. 18:00 
Sted: Lokalene til VIKS, Revetalgata 10 
Arkivsak: 17/00023 
  
Tilstede:  Magnus Theiste Østlie, leder 

Turid Evensen, nestleder 
Geir Morten Stenhaug, medlem 
Malvin Stordalen, medlem 
 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Lars Sollie 

  
Forfall:  Henriette Øygarden, medlem 
  
Andre: Trond Wifstad, rådmann 

Linn Therese Bekken, daglig leder VKR 
Heidi Wulff Jacobsen, VIKS 
Gaute Hesjedal, VIKS 

  
Møteleder: Magnus Theiste Østlie 
Protokollfører: Gaute Hesjedal 
  

 
 
Møtet ble satt kl. 18.00. 
Det var ingen bemerkninger til innkallingen. 
Etter forslag fra leder var det enighet om å behandle sak 13/17 etter sak 10/17. 
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Saker til behandling 

9/17 Godkjenning av protokoller 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 06.04.2017 9/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 08.02.17 godkjennes. 
Protokoll fra møte 28.02.17 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Protokoll fra møte 08.02.17 godkjennes. 
Protokoll fra møte 28.02.17 godkjennes. 
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10/17 Redegjørelse - oppfølging av brannen ved Revetal 
ungdomsskole 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 06.04.2017 10/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens redegjørelse tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmannen redegjorde for arbeidet som er gjort i forbindelse med oppfølging av 
brannen på Revetal ungdomsskole og viste til vedlagte dokumentasjon. Kommunen 
har hatt en kostnad på ca 1 mill. kr, egenandelen er på kr 50.000. 
Spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Rådmannens redegjørelse tas til orientering. 
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11/17 Regnskapsrevisjon - løpende revisjon 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 06.04.2017 11/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Revisors informasjon tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor orienterte om rapporten for løpende regnskapsrevisjon. Spørsmål ble 
besvart. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Revisors informasjon tas til orientering. 
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12/17 Virksomhetskontroll drift/bruk av idrettsanlegg 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 06.04.2017 12/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Virksomhetskontroll drift/bruk av idrettsanlegg tas til orientering. 
Kontrollutvalget forutsetter at administrasjonen følger opp revisors anbefalinger. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor gjennomgikk rapport fra virksomhetskontroll drift/bruk av idrettsanlegg og 
svarte på spørsmål. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Virksomhetskontroll drift/bruk av idrettsanlegg tas til orientering. 
Kontrollutvalget forutsetter at administrasjonen følger opp revisors anbefalinger og 
ber revisor gi en tilbakemelding på oppfølgingen fra administrasjonen. 
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13/17 Forvaltningsrevisjon skole - statusoppdatering for prosjektet 
pr-06.04.17 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 06.04.2017 13/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Revisors informasjon om status for gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Skole i Re med fokus på elevenes psykososiale miljø» tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor orienterte om framdriften i prosjektet og valg av skoler. I oppstartsmøtet med 
administrasjonen ble det fremmet ønske om at ungdomsskolen bør være en av de 
undersøkte skolene. Revisor ba om utvalgets tilbakemelding på valg av skoler. 
Prosjektet vil rette seg mot Ramnes skole og Revetal ungdomsskole. 
 
Rådmannen orienterte utvalget om hendelsen ved Revetal ungdomsskole omtalt i 
media (uke 14, 2017). 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Revisors informasjon om status for gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Skole i Re med fokus på elevenes psykososiale miljø» tas til orientering. Revisor vil 
gjennomføre revisjonen ved Ramnes skole og Revetal ungdomsskole. Siste ukes 
medieoppslag fra ungdomsskolen vil hensyntas i prosjektet. 
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14/17 Referatsaker Re 06.04.17 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 06.04.2017 14/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

1. Kopi til kontrollutvalget, epost fra Arnfinn Arnfinnsen, 28.02.17 
2. Protokoll fra styremøte i VIKS 30.01.17 
3. Protokoll fra styremøte i VIKS 06.03.17 
4. Kontrollrapport vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Re 

5. KS-sak 07/17 Oppfølging av KPMG-rapporten 
 
Rådmannen informerte om at Arnfinn Arnfinnsen inviteres til kommunen for en 
gjennomgang av saken i begynnelsen av mai. 
 
Leder refererte fra styremøtene i VIKS og sekretariatet orienterte om 
ansettelsesprosessen i selskapet. 
 
Revisor kommenterte kontrollrapport fra skatteetaten. 
 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering. 
 
Ref protokoll fra styret i VIKS: 
Kontrollutvalget ber rådmannen om en kort tilbakemelding om utbetalinger til den 
katolske kirke i jfr. sak 07/17 i kontrollutvalget i Tønsberg. 
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15/17 Eventuelt 06.04.17 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 06.04.2017 15/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet orienterte om prosessen med valg av revisor for den nye kommunen. 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget ber om en utredning av revisjonsordning fra VIKS. 
 
Leder takket avtroppende sekretær for innsatsen og ønsket Heidi velkommen til å 
overta. 
 
 
 
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 19.30. 
 
 
Revetal 07.04.17 
For leder av kontrollutvalget i Re kommune, Magnus Theiste Østlie 
 
 
 
 
Gaute Hesjedal 
Rådgiver VIKS 
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Arkivsak-dok. 17/00119-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 11.05.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 17/17 
ORIENTERING OM UTBETALING FRA KOMMUNEN TIL DEN 
KATOLSKE MENIGHET 

 

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

 
Saksframstilling: 

 
Viser til oppslag i media og kontrollutvalget i Tønsberg sak 07/17 den 28.02.17 vedr. 
offentlig støtte fra kommunen til Oslo Katolske Bispedømme.  
 
Oslo Katolske Bispedømme tapte nylig et søksmål mot staten om feilaktig oppgitt 
medlemstall i forbindelse med tildeling av offentlig støtte til trossamfunn. 
Staten har krevd tilbakebetalt urettmessig støtte til Oslo Katolske 
Bispedømme tilsvarende 40 millioner kroner. Oslo kommune har varslet i 
media at de nå vil sende trossamfunnet et krav på flere millioner kroner. 
St Olav katolske menighet i Tønsberg dekker flere kommuner i Vestfold der i blant 
sognet Re. 
 
All kommunal og offentlig støtte til menigheten er utbetalt til Oslo 
Katolske Bispedømme. 
 
I kontrollutvalgsmøtet under referatsaker 14/17 den 06.04.17 ble saken drøftet, og 
utvalget fattet følgende vedtak: 

Kontrollutvalget ber rådmannen om en kort tilbakemelding om utbetalinger til 
den katolske kirke i jfr. sak 07/17 i kontrollutvalget i Tønsberg. 

 
Kontrollutvalget har invitert rådmannen vedrørende saken og bedt om en avklaring 
på og i tilfelle på hvilken måte offentlig støtte til den katolske kirke/menighet skal 
følges opp.  
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Arkivsak-dok. 17/00074-5 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 11.05.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 18/17 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL ÅRSREGNSKAP OG 
ÅRSBERETNING 2016 FOR RE KOMMUNE  

 

Forslag til uttalelse: 
Kontrollutvalget har i møte 11.05.17 behandlet Re kommunes årsregnskap og 
årsberetning for 2016. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte 
årsregnskapet, revisjonsberetningen datert 15.04.16 og revisors årsmelding datert 
27.04.17. I tillegg har revisor og administrasjonen supplert kontrollutvalget med 
muntlig informasjon. 
 

Driftsregnskapet for 2016 viser kr 504.374.325,- til fordeling drift og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 26.494.693,-. 
 

 
Til økonomistyringen – driften  

 Kontrollutvalget konstaterer at driftsregnskapet viser et positivt regnskapsmessig 
resultat på ca. 26,5 mill. kr. Hovedårsaken til det gode resultatet er økt 
skatteinngang, meravkastning finans, lavere pensjonskostnader og mindre 
forbruk i virksomhetene i forhold til justert budsjett. 

 Budsjettdisiplinen har i hovedsak vært tilfredsstillende. Rammeområdet Helse og 
velferd har et merforbruk. Samlet sett har virksomhetene et mindreforbruk. 

 Regnskapet viser et netto driftsresultat på 30,63 mill. kr hvilket tilsvarer 4,25 % av 
driftsinntektene. Det positive resultatet er over anbefalt normtall fra Teknisk 
beregningsutvalg som er satt til 1,75%. 

 
Til investeringsregnskapet: 

 Investeringsregnskapet er avsluttet med et udekket beløp på kr 7.500.000,-. 
Udekket finansiering må dekkes inn i 2017. Investeringsregnskapet viser et 
finansieringsbehov på kr 197.084.821,-. De største investeringene har vært på 
Revetal ungdomsskole, grunnerverv Opthunveien, infrastruktur Skjeggestadåsen 
og VAR-anlegg Rødsåsen.   
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Til balansen 
Gjeldsforhold 

 Kommunens langsiktige gjeld fordeler seg på pensjonsforpliktelser med 807 mill. 
kr og andre lån med 790,7 mill. kr. 

 Lånefinansiering påvirker kommunens økonomiske handlefrihet og kan på sikt 
svekke tjenestetilbudet. Eventuelle renteøkninger vil gi store utslag. 

 Kontrollutvalget registrerer at lånegjelden fortsatt er høy. 
Ubrukte lånemidler har økt og er pr 31.12.16 kr 17.467.171,- herav kr 2.509.000,- 
til formidlingslån. 

 Avdrag er bokført i tråd med beregnet minimumsavdrag. Det gjenstår å betale kr 
1.810.083,- for 2016.  
 
Likviditet 

 Re kommune vil kunne få stram likviditet i perioder av året når 
investeringsperioden til ny ungdomsskole er over. I perioder uten nye lån er det 
ikke midler å trekke på, utenom bufferfondet. Kontrollutvalget vil nevne at 
arbeidskapitalen har økt i 2016 i positiv retning med kr 24.093.768,-. 

 
Til den interne kontrollen 
Re kommune har system for internkontroll som er beskrevet i årsberetningen i eget 
kapittel. Kontrollutvalget viser til revisors rapportering gjennom året og bekrefter at 
internkontrollen er tilfredsstillende.  
 
Til regnskapstekniske forhold 
Kontrollutvalget viser til revisors rapporter gjennom året og revisjonsberetningen.  
 
Avslutning  
Kontrollutvalget registrerer at kommunene har hatt fokus på kommunesammenslåing 
i 2016 og utarbeidet politisk plattform for nye Tønsberg kommune. Kontrollutvalget 
har ikke ytterligere merknader til Re kommunes årsregnskap 2016. 
 
Vedlegg:  
Årsregnskap Re kommune 2016 
Årsberetning Re kommune 2016 
Revisors beretning for regnskapet 2016, 10.04.17 
Revisors årsmelding til kontrollutvalget 27.04.17 

 
Saksframstilling: 
 
Kontrollutvalgsforskriften § 7 angir følgende: 

Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi 
uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. 
Uttalelsen avgis til kommunestyret eller fylkestinget.  
Kopi av uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet eller 
fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette 
organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret/fylkestinget 
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\Vestfold
Kommunerevisjon

Til kommunestyret  i  Re kommune Kopi:

Kontrollutvalget

Formannskapet

Rådmann

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Re kommunes årsregnskap som viser kr 504 374 325 til fordeling drift og et

regnskapsmessig mindreforbruk på kr 26 494 693. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember

2016, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per

denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det

alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Re kommune per 31. desember

2016, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen  i  samsvar med lov,

forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

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

herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til

disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er

uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske

forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis

tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Rådmann er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i kommunens

årsberetning ut over det lovbestemte kravet i kommuneloven § 48 nr. 5, men inkluderer ikke

årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den

øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det

formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og

årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende

inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen

inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så

henseende.

Adresse: Gannestadveien 2, 3184 Borre post@vestf0ldkommunerevisjon.n0

Org.nr:  987 582 847 MVA www.vestfoldkommunerevisjon.no

Telefon:  33 07 13 00
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Vestfold kommunerevisj on 2  av  2

Rådmannens  ansvar  for årsregnskapet

Rådmannen er ansvarlig for  å  utarbeide årsregnskapet  i  samsvar med lov og forskrifter,

herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god

kommunal regnskapsskikk i Norge. Rådmannen er også ansvarlig for slik intern kontroll han

finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig

feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet for  2016  som helhet

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

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

sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal

revisjonsskikk i Norge, herunder ISA—ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer.

Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert

som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske

beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til: www.nkrf.no/revisjonsberetninger

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om budsjett

Basert på vår revisjon av årsregnskapet for Re kommune som beskrevet ovenfor, mener vi at de

disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med

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

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet for Re kommune som beskrevet ovenfor, mener vi at

opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar

med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet for Re kommune som beskrevet ovenfor, og

kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for

attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000  «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet

revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å

sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens

regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Borre, 10. april  2017

Vestfold kommunerevisjon

al/nn 7, gel/m
Linn Therese Bekken

Statsautorisert  revisor

Adresse:  Gannestadveien  2, 3184 Borre post@vestfoldkommunerevisjonmo
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V e S tf‘O I  d Sted og dato: Borre, 27.04.2017

Brevnr: 1/17
Kommunerevisjon

Saksbehandler: Mette Holmen

Til Kontrollutvalget i Re kommune

Årsmelding til kontrollutvalget i Re kommune  — revisjon av årsregnskapet

for  2016

1. Innledning

Vestfold kommunerevisj on er Re kommunes valgte revisor, og skal utføre regnskapsrevisj on,

forvaltningsrevisj on, selskapskontroll, attestasj oner og andre tjenester. For å gi

kontrollutvalget et helhetlig bilde er det hensiktsmessig med en årsmelding til

kontrollutvalget. Årsmeldingen orienterer kort om resultat av de ulike revisjoner.

Vi Viser til ”Revisj onsplan 2016” som vi tidligere har presentert for kontrollutvalget, der vi

blant annet opplyser at vi normalt rapporterer til kontrollutvalget to ganger i året.

2. Hovedtrekk og resultatene av gjennomført revisjon

Under dette avsnittet vil vi orientere kontrollutvalget om vesentlige områder som er

kontrollert, og resultatet av gjennomført revisjon.

2.1 Revisjon av årsregnskapet

F  ramlagt regnskap

Årsregnskap med noter og obligatoriske oversikter ble levert oss for revisjon innen fristens

utløp 15. februar.

Økonomiske sammenhenger
Regnskapet har en logisk oppbygging. Ut fra det endelige regnskapet kan vi sette opp en

rekke forholdstall og sammenhenger mellom tallgrupperinger som indikerer at regnskapet

ikke inneholder vesentlige feil. Vi har kontrollert og vurdert de økonomiske sammenhenger,

og det har ikke fremkommet vesentlige avvik.

Avstemming av balanseposter

Vi har foretatt en avstemming av vesentlige balanseposter mot eksterne bekreftelser, det vil si

bankutskrifter, oppgaver fra Verdipapirsentralen etc. Vi har fått framlagt kommunens

avstemminger av balansepostene, og vi har ingen kommentarer til disse.

Adresse: Gannestadveien 2, 3184 Borre post@vestfoldkommunerevisjon.no

Org.nr: 987 582 847 MVA www.vestfoldkommunerevisjon.no

Telefon: 33 07 13 00
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Kontroll med periodiseringer, herunder periodisering lønn
Vi har på årsoppgjørstidspunktet gjennomgått periodiseringskontiene i regnskapet, og plukket

ut vesentlige beløp for kontroll av om beløpene er relevante og riktige. Vi har også sett på
periodisering av renter, tilskudd og andre inntekter. Vi har ingen vesentlige kommentarer til

periodiseringene.

Kontroll med inntekter
Vi har kontrollert at kommunens skatteinntekter og rammetilskudd stemmer mot avstembare
opplysninger. Vi har avstemt den omsetningen kommunen innberetter som avgiftspliktig, mot

det som blir ført på konti for avgiftspliktig omsetning i regnskapet. Revisors avstemming

viser at det er overensstemmelse mellom innberettet beløp og det som er ført på de respektive

avgiftspliktige konti i regnskapet.

Vi har på stikkprøvebasis også kontrollert andre inntekter og tilskudd mot underliggende

dokumentasjon uten å finne vesentlige avvik.

Kontroll av lønn
Kommunen har plikt til å avstemme innrapportert lønn mot regnskapet ifølge ligningsloven.

Revisor har fått framlagt avstemming for 2016 og kontrollert dette uten å finne vesentlige

avvik.

Vi har på stikkprøvebasis kontrollert enkelte lønnstransaksj oner mot underliggende

dokumentasjon som ansettelsesavtaler, lønnsj usteringer og timelister uten å finne vesentlige

avvik.

Kontroll av innkjøp
Vi har på stikkprøvebasis kontrollert enkelte innkjøp mot underliggende dokumentasjon uten

å finne vesentlige avvik.

Avsetninger og bruk av avsetninger
Avsetninger til frie fond og bruk av tidligere års avsetninger skal gjennomføres som forutsatt i

vedtatt budsjett. Unntatt fra disse bestemmelser er avsetning og bruk av bundne fond som skal

gjennomføres i tråd med regnskap. Kontroll med avsluttende posteringer i regnskapet opp mot

kommunestyrets bevilgningsvedtak/budsj ett, viser manglende inntektsføring av ”bruk av

disposisjonfond” på kr  1  687 000. Dersom bruk av disposisjonsfond var blitt inntektsført i

tråd med regelverket, ville årets mindreforbruk tilsvarende vært økt til kr 28 181 693. Avviket

er kommunisert ledelsen. Utover ovennevnte er det ikke avdekket vesentlige avvik knyttet til

avsetning og bruk av avsetninger.

Selvkosttjenester
Et selvkostfond er et akkumulert overskudd som er oppstått i selvkostregnskapet. Kommunen

kan fremføre et overskudd fra selvkosttjenesten til et senere år (innenfor et 3-5 års

perspektiv).  I  praksis må dette skje gjennom et bundet selvkostfond. Selvkostfondets funksjon

er å håndtere svingninger i inntekter og kostnader slik at gebyrene kan holdes stabile. Bundne

selvkostfond er redusert fra 9,9  — 9,8 MNOK fra 2015 til 2016. Vi anbefaler at kommunen

fortsatt har fokus på å redusere selvkostfondene fremover, herunder særskilt fond for

renovasjon på MNOK 5,5.

Adresse: Gannestadveien 2, 3184 Borre p0st@vestfoldkommunerevisjonmo
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Noter og årsberetning
Lov, forskrift og god  kommunal  regnskapsskikk (KRS 6) har bestemmelser om pliktige og

anbefalte krav til noteopplysninger og innhold i årsberetning. Kommunen har i sitt

regnskapsframlegg i all hovedsak tatt med pliktig note informasjon. Vi har avstemt notene

mot regnskapet uten  å  finne vesentlige avvik.

Som en del av vår revisj on er vi pålagt å påse at opplysningene i årsberetningen er konsistente

med årsregnskapet. Vi har gjennomgått årsberetningen, og har ikke funnet avvik mellom

årsberetning og regnskap.

Sluttkommentar
Vi har  avgitt  en  revisjonsberetning, uten presiseringer eller forbehold, som tilrår at regnskapet

godkjennes.

2.2. Løpende revisjon

Vestfold kommunerevisjon har gjennomført løpende revisjon av  kommunen i  løpet av høsten

2016 og har med unntak av ovennevnte forhold ikke avdekket feil, mangler eller svakheter

knyttet til regnskapsmessig behandling som har medført behov for særskilt rapportering.

Vestfold kommunerevisj on har gjennomført en virksomhetskontroll i 2016 som omhandler

”Drift/bruk av idrettshaller”. Rapport er oversendt sekretariatet 27.01.17 og behandlet i

kontrollutvalget 06.04.17. Revisor har løpende gjennomgått merverdiavgiftskompensasjon for

kommunen. Revisor attesterer på terrninvise tilgodeoppgaver som er grunnlag for utbetaling

til kommunen. Revisor har også utført en rekke andre attestasjonsoppgaver gjennom året.

Se egen rapportering fra løpende revisjon til kontrollutvalget, behandlet i møte 06.04.17.

2.3 Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Vestfold kommunerevisjon har gjennomført forvaltningsrevisj on og selskapskontroll etter

bestilling av kontrollutvalget.  I  forkant av revisjon har kontrollutvalget blitt fremlagt

utarbeidede prosj ektplaner for gjennomgang og godkjenning.

Følgende prosjekter har vært gjennomført i  2016:

. Overordnet analyse selskapskontroll 2016-201 9

. Overordnet analyse forvaltningsrevisj on 201 6-201  9

. Gjennomgang av avvikssystemet ved Re helsehus

3. Avslutning
Vi håper fremstillingen ovenfor gir et hensiktsmessig grunnlag for kontrollutvalgets

oppfølging av revisjon av Re kommunes regnskap for 2016.

Vestfold kommunerevisjon opplever at det er en god dialog og godt samarbeid mellom

kommunens ledelse/ansatte og revisjonen.

Adresse: Gannestadveien 2, 3184 Borre p0st@vestfoldk0mmunerevisjonmo
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Med vennlig hilsen

Vestfold kommunerevisj on

GÅ N“ K  ’80”q M  {iii/CL -l+::L.rv}~e/fl/
Linn Therese Bekken Mette Holmen

Statsautorisert revisor Revisor

Kopi:
Rådmann

Økonomisjef

Regnskapssjef
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Arkivsak-dok. 17/00038-7 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 11.05.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 19/17 REVISOR ORIENTERER OM FORVALTNINGSREVISJON 
AV RAMNES SKOLE OG REVETAL UNGDOMSSKOLE  

 

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

 
Saksframstilling: 
 
Kontrollutvalget bestilte forvaltningsrevisjon innen skoleområdet i møte 8. februar 
2017. Prosjektet fokuserer blant annet på elevenes psykososiale miljø. Videre ble det 
enighet på kontrollutvalgsmøtet 06.april 2017 at prosjektet skal omfatte Ramnes 
skole og Revetal ungdomsskole. 
 
Fremlagte problemstillinger til februarmøtet 2017 var som følger: 
Alternativ 1 
Skole i Re kommune med fokus på tidlig innsats og tilpasset opplæring 
Formålet med prosjektet vil være å vurdere om kommunen som skoleeier og utvalgte 
skoler arbeider systematisk for å sikre tidlig innsats og tilpasset opplæring. 
Prosjektet vil fokusere på følgende problemstillinger: 

 
1. I hvilken grad sikrer Re kommune, som skoleeier, at skolene arbeider 

systematisk med å sikre tidlig innsats og tilpasset opplæring? 
 

2. I hvilken grad driver utvalgte skoler i Re kommune et systematisk og 
kontinuerlig arbeid for å sikre tidlig innsats og tilpasset opplæring? 

 
Kontrollen vil for problemstilling 2 avgrenses til to skoler. Rapporten vil også 
presentere omfanget av spesialundervisning i Re kommune siste 3 år. 
 
Alternativ 2 
Skole i Re kommune med fokus på elevenes psykososiale miljø 
Formålet med prosjektet vil være å vurdere om kommunen som skoleeier og utvalgte 
skoler arbeider systematisk for å sikre et godt psykososialt miljø. 



19/17 Revisor orienterer om forvaltningsrevisjon av Ramnes skole og Revetal ungdomsskole  - 17/00038-7 Revisor orienterer om forvaltningsrevisjon av Ramnes skole og Revetal ungdomsskole  : Revisor orienterer om forvaltningsrevisjon av Ramnes skole og Revetal ungdomsskole

 

  
2 

Prosjektet vil fokusere på følgende problemstillinger: 
 

1. I hvilken grad sikrer Re kommune, som skoleeier, at skolene arbeider 
systematisk med å sikre et godt psykososialt miljø for elevene? 
 

2. I hvilken grad driver utvalgte skoler i Re kommune et systematisk og 
kontinuerlig arbeid for å sikre et godt psykososialt miljø for elevene? 

 
 

Kontrollen vil for problemstilling 2 avgrenses til Revetal ungdomsskole og en annen 
utvalgt barneskole. Revisor vil også vurdere det psykososiale miljø knyttet til 
skoleskyss.  
 
 
Revisor vil i møtet 11.05.17 orientere om status for prosjektet og framdriften. 
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Arkivsak-dok. 17/00118-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 11.05.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 20/17 
HENVENDELSE FRA VESTFOLD KOMMUNEREVISJON  

 

Forslag til vedtak: 
Legges frem uten innstilling. 
 
Vedlegg:  
Brev av 18.04.17 fra Vestfold kommunerevisjon 

 
Saksframstilling: 
Det er mottatt og registrert et brev av 18. april 2017 fra Vestfold kommunerevisjon 
hvor de presenterer sin drift og virksomhet av selskapet. 
Dette er i forbindelse med kommunesammenslåingen av Re og Tønsberg kommuner. 
 

I forbindelse med valg av revisjonsordning for nye Tønsberg kommune, ønsker 
Vestfold kommunerevisjon å presentere seg i et kontrollutvalgsmøte og svare på 
eventuelle spørsmål om kommunal revisjon. 
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Ve S  tfo l d Sled Og (1310: Borre, 18.42017

Referanse: 363/2017
Kommunerevisjon

Saksbehandler: Linn T.  Bekken

Til kontrollutvalget  i
Tønsberg og Re kommune

Valg av revisjonsordning for nye Tønsberg kommune

Vi er kjent med at kontrollutvalget er bedt om å innstille på valg av revisor for nye Tønsberg
kommune, jh'. lnndelingslova § 26. l denne forbindelse ønsker vi  å  presentere vårt selskap
som en mulig leverandør av revisjonstjenester for nye Tønsberg kommune.

Revisjonstjenestene består av regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I
tillegg har revisor en rekke attestasjonsoppgaver/revisjonsoppgaver hovedsaklig knytte til
statlige ti lskuddsordninger og momskomensasjonskrav. Formålet med regnskapsrevisjon er
primært å få årsregnskapet bekreftet. Forvaltningsrevisjonens formål er å bidra til læring og
forbedring av kommunal tjenesteyting. Revisjonsformene er likeverdige og skal begge utføres
for nye Tønsberg kommune.

Som medlem i kontrollutvalget er det viktig å stille krav til en dyktig leverandør av offentlig
revisjon.

Om Vestfold kommunerevisjon
Vestfold kommunerevisjon (VKR) er revisor for Vestfold fylkeskommune, samt kommunene
Sandefjord, Horten, Holmestrand, Re og Hof. ltillegg er vi revisor for en rekke
interkommunale selskaper, kommunale foretak, kirker og stiftelser i Vestfold. Selskapet er
lokalisert i Horten kommune.

VKR er et interkommunalt samarbeid og styret er selskapets øverste organ. Styret velges med
en representant fra hver kommune. Gjennom styret forsøker vi å tilstrebe en løpende dialog
med eierne for å sikre at selskapet drives itråd med eiernes forventninger. Selskapets mål er å
være den foretrukne leverandør på offentlig revisjon i Vestfold.

Kapasitet og tilgjengelighet
Virksomheten ble opprettet i  2004  for  å  etablere et sterkt og fleksibelt fagmiljø innenfor
offentlig revisjon i Vestfold. Dette for å sikre kommunene trygghet gjennom et kompetent
fagmiljø.

VKR tilbyr fleksibilitet og tilgjengelighet ovenfor våre kommuner og er til stede ved behov
og etterspørsel. Hos oss vil kommunen alltid være prioritert og det er bare å ta kontakt med
sin kommunale revisor.

Adresse: Gannestadveien 2, 3  l 84 Borre post@vestfoldkommunerevisjonmo
Org.nr: 987 582 847 MVA www.vcstfoldkommunerevisjon.no

Telefon: 33 07 13 00
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Kompetanse /Fagmiljø
VKR har 11 medarbeidere med bred kompetanse og lang erfaring innenfor offentlig revisjon.
VKR har statsautoriserte revisorer, siviløkonom og medarbeidere med master og/eller

bachelor grad innenfor andre aktuelle fagfelt. Våre ansatte har minimum  5  års erfaring med
revisjon. VKR kan tilby et stabilt revisjonsteam over tid for den enkelte kommune. I tillegg

har vi engasjerte (Utsatte som er genuint opptatt av å levere kommunale revisjonstjenester til
det beste for våre kommuner.

VKR er spesialister på offentlig revisjon. Vi tilbyr et omfattende tjenestespekter og kan gi råd

og bistand innenfor de områder kommunene erfaringsmessig ofte trenger en rådgiver og
samarbeidspartner. Vi har også tilknyttet oss et nettverk av spesialister på områder der det er
nødvendig.

VKR har lokal forankring som gir god kjennskap til kommunen og dens behov.

Som revisor for nye Sandefjord kommune har vi opparbeidet oss god kompetanse og erfaring

fra kommnnesammenslåing.

Selskapet er medlem av Norges konnnunerevisors forbund og dette innebærer blant annet at

oppdragsansvarlig revisor er underlagt forbundsbasert kvalitetskontroll for å sikre kvalitet på
revisjon.

Tilbakemeldinger som VKR har fått, har vært positive. Kommunene er godt fornøyd med den

kommunale revisjon.

Økonomi
VKR har ikke erverv til formål. Selskapet skal altså ikke tjene penger på sin virksomhet. Re

kommune har i dag 9,2  % eierandel og ansvar iVKR i henhold til selskapets vedtekter.

Selskapet fastsetter kostnadsfordeling mellom kommunene etter budsjetterte timer, basert på

kontrollutvalgets innstilling og kommunestyrets vedtak om budsjett. Re kommunes
revisjonsutgift har de siste årene vært slik:

Re kommune 2015 2016 2017
Honorar regnskapsrevisjon 300 000 300 000 300 000

Honorar forvaltningsrevisjon 265 200 250  000 237 500

Andre tjenester 160 000 214 400 212 500

Sum 725 200  764 400 750 000

VKR har sammenlignet priser knyttet til offentlig revisjon i forhold til konnnune/

fylkeskommune driftsinntekter de siste 3 årene. Resultatene viser at VKR ligger på et
gjennomsnittelig nivå når det gjelder kostnader til revisjonstjenester.

VKR tilbyr høy kvalitet på leveransene til konkurransedyktige priser.

Adresse: Gannestadveien  2, 3184  Borre post@vestfoldkomnumerevisjon.no

Org.nr:  987 582 847  MVA www.vestfoldkommunerevisjon.no

Telefon: 33 O7 13 00
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Avslutning
Vi ønsker at VKR skal være den beste revisjonsløsning for nye Tønsberg kommune. Vi er
Opptafl av å ha en god dialog med kommunen for å kartlegge hvilke ønsker og behov den nye

kommunen har til sin revisor. Vi ønsker å tilby skreddersydde løsninger for nye Tønsberg
kommune, basert på vår kunnskap og erfaring.

Iforbindelse med valg av revisjonsordning for nye Tønsberg kommune, ønsker vi å

presentere oss i et kontrollutvalgsmøte og svarer gjerne på eventuelle spørsmål om kommunal
revisjon.

Borre, 18. april 2017
Vestfold kommunerevisjon

MAT Balm

Linn  Therese  Bekken

Daglig leder

Adresse: Gannestadveien 2, 3184 Borre post@vestl‘oldk0mmunerevisj0n.n0

Org.nr: 987 582 847 MVA www.vestfolclkommuncrcvisjon.no

Telefon: 33 O7 13 00



21/17 Eventuelt  - 17/00068-6 Eventuelt  : Eventuelt

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 17/00068-6 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 11.05.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 21/17 
EVENTUELT  

 

Forslag til vedtak: 
. 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
Saksframstilling: 
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