
 

 

Kontrollutvalget i Tjøme 

Dato:  12.09.2017 09:00 

Sted: Kommunestyresalen  

Notat: 

Vi samles kl.09.00, og før det ordinære ku-møtet starter blir det gitt en orientering fra 

prosjektleder for Færder kommune om status i sammenslåingsprosessen mellom Nøtterøy og 

Tjøme kommuner. 

Tjøme kontrollutvalg får Nøtterøy kontrollutvalg på besøk den 12.09.17, Jfr sak 04/17. Tidligere i 

2017 har det vært informert om forventninger og konkrete mål til både kontrollutvalgene i 

Nøtterøy og Tjøme kommuner. Den 12.09.17 blir det en samlet orientering for begge 

kontrollutvalgene. 

 

 

 

Eventuelle forfall meldes sekretæren på mobil +47 40491345 evt.  

på e-post hwj@viksre.no. 

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling. 

Revetal 31.08.2017 

For leder i Kontrollutvalget i Tjøme, Dag Erichsrud 

 

Heidi Wulff Jacobsen 

Rådgiver 
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Arkivsak-dok. 16/00232-23 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tjøme 12.09.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 14/17 
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 
KONTROLLUTVALGSMØTE 02.05.2017 

 

Forslag til vedtak: 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 02.05.2017 godkjennes. 
 
Vedlegg:  
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 02.05.2017. 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Tjøme 
 
Dato: 02.05.2017 kl. 09:00 
Sted: Kommunestyresalen 
Arkivsak: 16/00232 
  
Tilstede:  Dag Erichsrud, Per Ove Width, Anne Marie Indseth 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Ingen 

  
Forfall:  Ingen 
  
Andre: Tjøme kommune, kommunalsjef Johnny Steinsvåg 

Tjøme kommune, økonomisjef Laila Rognaldsen 
KPMG, revisor Rune Johansen 
Viks, rådgiver Heidi Wulff Jacobsen 
 

Møteleder: Kontrollutvalgsleder Dag Erichsrud  
Protokollfører: Rådgiver Heidi Wulff Jacobsen 
  

 
 
Innkalling og saker ble godkjent.  
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

9/17 
16/00232-
16 

Godkjenning av protokoll 24.01.17 2 

10/17 17/00111-1 
Redegjørelse om offentlig anskaffelser, 
direkteanskaffelser 

2 

11/17 17/00057-1 
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og 
årsmelding 2016 

3 

12/17 16/00231-5 Referatsaker  6 

13/17 16/00247-3 Eventuelt  6 
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Saker til behandling 

9/17 Godkjenning av protokoll 24.01.17 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Tjøme 02.05.2017 9/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 24.01.17 godkjennes. 
 
 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 24.01.17 godkjennes 
 
 
 
 
 

10/17 Redegjørelse om offentlig anskaffelser, direkteanskaffelser 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Tjøme 02.05.2017 10/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Redegjørelsen fra rådmannen tas til orientering. 
 
Møtebehandling 
Kommunalsjef Johnny Steinsvåg orienterte om varslingen, avtalene som var inngått, 
rapportene fra BDO og KPMG, anbudsregler og samarbeid med Nøtterøy kommune. 
Kommunen er blitt bedre på utforming av krav i avtalene nå enn tidligere. For meget 
innbetalt til Vital-gruppen er tilbakebetalt til Tjøme kommune. Kommunalsjefen delte 
ut et notat angående saken. Spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig 
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Vedtak  
Administrasjonens håndtering og oppfølging av saken har vært tilfredsstillende. 
Redegjørelsen fra kommunalsjef Johnny Steinsvåg tas til orientering. 
 
 
 
 
 

11/17 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsmelding 
2016 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Tjøme 02.05.2017 11/17 

 
 

Forslag til uttalelse: 
 
Kontrollutvalget har i møte 02.05.17 behandlet Tjøme kommunes årsregnskap for 
2016. 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Tjøme kommunes årsregnskap inklusiv årsrapport for 
2016: 
 

Innledning 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, inklusiv 
administrasjonssjefens årsrapport, og revisjonsberetningen 6. april 2017.  
 
Årets regnskapsresultat 2016 viser kr 276.566.000,- til fordeling drift og et 
mindreforbruk på kr 12.430.000,-.  

 
 
 

Til økonomistyringen - driften 
Budsjettdisiplinen er i hovedsak tilfredsstillende. 
 
Netto driftsresultat er 4,2 mill. kr. Det vil si at netto driftsresultat er 1,1% av 
driftsinntektene. Anbefalt normtall fra Teknisk Beregningsutvalg er satt til 
1,75%. Resultatet har blant annet bakgrunn i tydelig styring, god 
skatteinngang og at rentenivået har vært lavt. 
 

Til avslutningen av investeringsregnskapet 
Tjøme kommune har avsluttet investeringsregnskapet i balanse med kr 0,-   
blant annet med bruk av lån, mva-kompensasjon, mottatte avdrag på lån og 
refusjoner.   
 

Til balansen 

 Gjeldsforhold 
Den totale lånegjelden i kommunen har økt i 2016. Kortsiktig gjeld har økt pr. 
31.12.16 til 60,1 mill. kr fra 49,4 mill. kr. i fjor. Netto langsiktig lånegjeld pr 
31.12.16 er redusert fra 489,5 mill kr. til 482,9 mill. kr. Da er 
pensjonsforpliktelsene holdt utenfor, men formidlingslån og lån til VAR-
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området medtatt. Det skal nevnes at ca. halvparten av lån gjelder 
innvesteringer på VAR-området. Økt gjeld vil redusere handlefriheten til 
kommunen. Kontrollutvalget registrerer den økende gjeldsutviklingen fra 
tidligere år. 
 
Minstegrensen for betaling av avdrag er overholdt i forhold til enkel modell. 

 

Ubrukte lånemidler er redusert fra 32,23 mill kr. i 2015 til 14,06 mill kr pr 
31.12.16. 

 
 

Likviditet  
Likviditeten er redusert, og det er også arbeidskapitalen i 2016.  

 

Til den interne kontrollen 
Revisor har ikke meldt om vesentlige svakheter i den interne kontrollen. 
 

Avslutning 
Kontrollutvalget har registrert at forberedelser til oppbygging av Færder kommune 
har vært i fokus i 2016. Ut over ovennevnte, har kontrollutvalget ikke ytterligere 
merknader til Tjøme kommunes årsregnskap for 2016. 
 
 
Møtebehandling 
Økonomisjefen la frem regnskapet og orienterte om driften og investeringene i 2016 
og om budsjettdisiplinen. Det ble i tillegg informert om vertskommunesamarbeidet 
med Nøtterøy kommune. Spørsmål ble besvart. Revisor gjennomgikk 
revisjonsarbeider for 2016 og bekreftet at det ikke var noen vesentlige svakheter i 
regnskapet 2016. Kontrollutvalget er meget fornøyd med budsjettstyringen i 
kommunen. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget har i møte 02.05.17 behandlet Tjøme kommunes årsregnskap for 
2016. 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Tjøme kommunes årsregnskap inklusiv årsrapport for 
2016: 
 

Innledning 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, inklusiv 
administrasjonssjefens årsrapport, og revisjonsberetningen 6. april 2017.  
 
Årets regnskapsresultat 2016 viser kr 276.566.000,- til fordeling drift og et 
mindreforbruk på kr 12.430.000,-.  

 
 
 

Til økonomistyringen - driften 
Budsjettdisiplinen er i hovedsak tilfredsstillende. 
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Netto driftsresultat er 4,2 mill. kr. Det vil si at netto driftsresultat er 1,1% av 
driftsinntektene. Anbefalt normtall fra Teknisk Beregningsutvalg er satt til 
1,75%. Resultatet har blant annet bakgrunn i tydelig styring, god 
skatteinngang og at rentenivået har vært lavt. 
 

Til avslutningen av investeringsregnskapet 
Tjøme kommune har avsluttet investeringsregnskapet i balanse med kr 0,-   
blant annet med bruk av lån, mva-kompensasjon, mottatte avdrag på lån og 
refusjoner.   
 

Til balansen 

 Gjeldsforhold 
Den totale lånegjelden i kommunen har økt i 2016. Kortsiktig gjeld har økt pr. 
31.12.16 til 60,1 mill. kr fra 49,4 mill. kr. i fjor. Netto langsiktig lånegjeld pr 
31.12.16 er redusert fra 489,5 mill kr. til 482,9 mill. kr. Da er 
pensjonsforpliktelsene holdt utenfor, men formidlingslån og lån til VAR-
området medtatt. Det skal nevnes at ca. halvparten av lån gjelder 
innvesteringer på VAR-området. Økt gjeld vil redusere handlefriheten til 
kommunen. Kontrollutvalget registrerer den økende gjeldsutviklingen fra 
tidligere år. 
 
Minstegrensen for betaling av avdrag er overholdt i forhold til enkel modell. 

 

Ubrukte lånemidler er redusert fra 32,23 mill kr. i 2015 til 14,06 mill kr pr 
31.12.16. 

 
 

Likviditet  
Likviditeten er redusert, og det er også arbeidskapitalen i 2016.  

 

Til den interne kontrollen 
Revisor har ikke meldt om vesentlige svakheter i den interne kontrollen. 
 

Avslutning 
Kontrollutvalget har registrert at forberedelser til oppbygging av Færder kommune 
har vært i fokus i 2016. Ut over ovennevnte, har kontrollutvalget ikke ytterligere 
merknader til Tjøme kommunes årsregnskap for 2016. 
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12/17 Referatsaker  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Tjøme 02.05.2017 12/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsaken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Tilsynskalender fra Fylkesmannen 2017 
Protokoll fra styremøte i VIKS 30.01.17 
Protokoll fra styremøte i VIKS 06.03.17 
 
Kontrollutvalgsleder informerte referatsakene. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Referatsaken tas til orientering. 
 
 
 
 
 

13/17 Eventuelt  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Tjøme 02.05.2017 13/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
. 
 
 
Møtebehandling 
Ingen saker. 
 
Votering 
. 
 
Vedtak  
. 
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Neste møte i kontrollutvalget er 12. september 2017. 
 
Revetal, 02. 05.17 
For leder av kontrollutvalget i Tjøme kommune, Dag Erichsrud 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Rådgiver 
VIKS  
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Arkivsak-dok. 17/00111-6 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tjøme 12.09.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 15/17 
ORDFØRER REDEGJØR FOR GRANSKING AV 
BYGGESAKSAVDELINGEN  

 

Forslag til vedtak: 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
Vedlegg:  
Kopi av brev av 23.05.17 fra Ivar Amundsen 
Kopi svar av 29.05.17 fra rådmannen  
 

 
Saksframstilling: 
Det vises til mediaoppslag og artikler om pågående gransking av 
byggesaksavdelingen i Tjøme kommune. Kontrollutvalgsleder har på vegne av 
kontrollutvalget bedt ordføreren redegjøre om forholdene i nevnte sak. 
 
Administrasjonen har bestilt en granskingsrapport fra BDO som skal foreligge 
15.09.17. 
 
Ordfører er invitert, og det er meldt tilbake at varaordfører vil orientere på 
kontrollutvalgsmøtet 12.09.17. 
 
 



15/17 Ordfører redegjør for gransking av byggesaksavdelingen  - 17/00111-6 Ordfører redegjør for gransking av byggesaksavdelingen  : 20170830105135463.pdf

Kommunalsjef Gunnar Erling Rougnø

Tjøme Kommune

Rødsgata 36

3145 Tjøme Tjøme, 23. Mai 2017

Spørsmål om habiiitetsvurdering i saksbehandling av byggesaker.

Ref. Sak 17/642  — Nordhavna 62  — 30/75,108.

Fra arkitektfirmaet Rune Breili & Partnere MNAL AS har vi mottatt nabovarsel for et tiltak

med svømmebasseng, terrasser og nytt anneks på tomten til vår nabo i Nordhavna 62.

Varselet var sendt 5. april og vårt svar ble sendt 25. aprii med kopi til kommunen.

Vi registrerer at varselet fra Ru ne Breili AS er undertegnet av seniorrådgiver Hareid

Svendsen, som inntil i fjor arbeidet som overingeniør i kommunens avdeling for miljø og

teknikk, altså med ansvar for byggesaker.

Den som har overtatt Harald Svendsens jobb i kommunen er Hans Petter Abrahamsen. Han

kommer fra stillingen som daglig leder i arkitektfirmaet Rune Breili AS.

Vi har da å gjøre med to personer som har hatt svært nær kollegial relasjon i sine

arbeidsforhold i et privat arkitektfirma og kommunens beslutningsprosess i byggesaker.

Dette er egnet til å skape tvil om ryddige habilitetsforhold biir ivaretatt, og blant annet i

lokalpressen har det vært uttrykt overraskelse over den tilsynelatende imøtekommenhet

arkitektfirma Rune Breili AS har blitt møtt med av kommunens organer ved forskjeliige

byggesøknader. Dette inntrykket synes også å ha festet seg blant mange i byggebransjen og

blant hytteeiere på Tjøme og Nøtterøy.

Vi ber derfor kommunalsjefen å vurdere habilitetsforholdet mellom Rune Breiii & Partnere

MNAL AS og kommunens etat for byggesaker, Miijø og Teknikk, i de tilfeller der kommunens

saksbehandler er Hans Petter Abrahamsen, tidligere daglig leder hos Breili. Vi ber om at

denne vurderingen skjer med utgangspunkt i forvaltningslovens  §  6, annet ledd, og også

kommunens eget etiske regelverk. Vi vil antyde at en beslutning om en annen kommunal

saksbehandler for disse byggesakene bed re vil ivareta prinsippene om habilitet.

Vårt spørsmål er generelt, men gjeider spesieit behandlingen av den aktuelle byggesak

17/642 — Nordhavna 62 - 30/75, 108

Vi imøteser Deres svar.

Med hilsen

Eiere av Nordhavna 57, 30/39

v/ivar Amundsen

Kopi: Christine Norum, Rådmann iTjøme Kommune

Dag Erichsrud, formann i Kontrollutvalget, Tjøme Kommune.
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Til:lvar Amundsen <ivar amundsen.no>

Kopi  til:Dag Erichsrud <dI-er@oniine.no>, Gunnar E. Rougnø<  unnar.e.rou no t'ome.kommune.no>

Ivar Amundsen

Vi har mottatt din bekymringsmelding i forhold til habilitet ved behandling av
byggesaker.

Henvendelsen blir i dag oversendt til juridisk vurdering. Kommunen besitter ikke
slik egenkompetanse og juridisk bistand kjøpes eksternt. Jeg avventer

vurderingen før eventuelle tiltak treffes.

Med vennlig hilsen
TJØME KOMMUNE

Christine Norum

Rådmann

Tlf: 90174934

Fra: Ivar Amundsen [mailto:ivaröagundsen.no]

Sendt: onsdag 24. mai 2017 16.56
Til: Gunnar E. Rougnø
Kopi: Christine Norum; Dag Erichsrud
Emne: Spørsmål om habilitet.

Til: Kommunalsjef Gunnar Erling Rougnø

Kopi: Rådmann Christine Norum

Formann i Kontrollutvalget, Dag Erichsrud

Jeg vedlegger et brev med spørsmål om habilitetsvurdering ved behandling av

byggesaker.

Spørsmålet gjelder forholdet til arkitektfirmaet Rune Breili & Partnere MNAL AS

generelt, og spesielt byggesak 17/642 - Nordhavna 62 " 30/75, 108.

Med vennlig hilsen

Ivar Amundsen

Nordhavna 57, 30/39
3148 Hvasser

Mobile: +47—90 82 28 50

E—mail: ivaréamundsen.no<blockedz:mailto:i£aröemundsen.no>

2
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Arkivsak-dok. 17/00111-8 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tjøme 12.09.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 16/17 
ORDFØRER REDEGJØR FOR KLAGESAK OM HABILITET 
VEDRØRENDE RÅDMANN 

 

Forslag til vedtak: 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
Vedlegg:  
Se vedlegg i forrige sak «Ordfører redegjør for gransking av byggesaksavdelingen» 

 
Saksframstilling: 
Det vises til mediaoppslag i sommer vedrørende en klagesak om habilitet vedrørende 
rådmannen i Tjøme kommune. Kontrollutvalgsleder har på vegne av kontrollutvalget 
bedt ordføreren redegjøre om forholdene i nevnte sak. 
 
Ordfører er invitert, og det er meldt tilbake at varaordfører vil orientere på 
kontrollutvalgsmøtet 12.09.17. 
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Arkivsak-dok. 17/00169-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tjøme 12.09.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 17/17 
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 
 
Tjøme 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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REVISJONSPLAN OVERORDNET REVISJONSSTRATEGI 2017    

 

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

 
Saksframstilling: 
Revisor orienterer om strategiplanen for interimsrevisjon i Tjøme kommune 2017.  
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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 alle 

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

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

0,28 
MNOK

4,2 
MNOK

5,6 
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 375 i 2016:

5,6 MNOK

350  MNOK 375 MNOK

0

100

200

300

400

2015 2016
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Revi sjo n såre t

oktober

desember januar

mars

april

junijuli

september

februarnovember

august mai

Interims -
revisjon

Interims -
revisjon

Årsoppgjørs -
revisjon

Planlegging
revisjon

Årsoppgjørsrevisjon

Rapportering til
administrasjon og
kontrollutvalget

Revisjonsberetning

Debrief

Nyheter

Planleggingsmøte
med kommunen

Revisjonsplan

Interimsrevisjon

Nyheter

Forberedelser
årsoppgjøret

Evt. gjennomgang
vurderingsposter

Oppsummering
interimsrevisjon

Nyheter

Løpende
kontakt
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KP M G Kundeportalen
I kundeportalen har både kunden og teamet løpende oversikt over

opplastet dokumentasjon
KPMG Kundeportal
er en webbasert
filopplastingsportal
hvor våre
revisjonskunder kan
laste opp og
overføre sin
dokumentasjon
sikkert og effektiv
til oss i henhold til
skreddersydde lister
over
dokumentasjon
som skal
utarbeides. Det
betyr at
innhentingen av
dokumentasjon kan
starte tidligere og at
den blir mer
planmessig.
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Arkivsak-dok. 17/00151-2 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tjøme 12.09.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 19/17 
REVISORS UAVHENGIGHETSERKLÆRING 2017 

 

Forslag til vedtak: 
Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet regnskapsrettet revisjon og 
forvaltningsrevisjon for 2016 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 Tjøme kommune. 
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KPMG AS

Nordre Fokserød 14 Telephone +47 04063

Postboks 150 Internet www.kpmg.no

N—3201 Sandefjord Enterprise 935 174 627 MVA

Kontrollutvalget i Tjøme kommune

7. august 2017

Egenvurdering av uavhengighet, jfr forskrift om revisjon §15

Lovens  og forskriftens krav til uavhengighet

l 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.

I  tillegg 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 istyrende 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.

OffILCS in.

KPMG  AS, 3 Norwegian limited  liability company and member firm ol the KPMG network of indeegiiuefri member firms affiliated Os!“ Elverum Moi Rana Stavanger

with KPMG lnlernational Cooperative (”KPMG international"). a Swiss- entity. Alta Finnsnes Molde
Arcnda! Hamar Tromsø

Statsautorisorlæ rrvvisoim medlemmer av Den lit—re! ;: Revisorforening Bergen Haugesund Trondheim
Bodu Knarvik Skien

 

mamman Kristiansund i-andncssjwu- Rican-d
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I a flame kommune

' ' Egenvurdering av uavhengighet

Pkt.  4: Nærstående

Undertegnede har ingen nærstående som har slik tilknytning til Tjøme 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 Tjøme kommune som er egnet til å påvirke eller
reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet

Pkt. 6: Tjenester under Tjøme kommunes egne ledelses- og kontrol/oppgaver

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

Pkt. 7: Opptre som fullmektig for den revisjonspliktige

KPMG opptrer ikke som fullmektig for Tjøme 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

&&&a
Siv Karlsen Moa

Statsautorisert revisor

2
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Arkivsak-dok. 16/00231-9 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tjøme 12.09.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 20/17 
REFERATSAKER 12.09.17  

 

Forslag til vedtak: 
Referatsaken tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Brev av 30.06.17 fra Nøtterøy kommune vedrørende vedtektsendinger.  

 
Saksframstilling: 
 
Brev av 30.06.2017 om Færder kommune – endringer av vedtekter m.v. er mottatt. 
Endringene om vedtektene er i prosess, og styret i VIKS behandlet dette i styremøte 
28.08.2017.  
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s l< b h dl  :  T  H  n'
, ,  Fellesnemnd Færder Diareitätågfoir: 33210826 05
r.  ? Värref.: 17/49592

' Arkiv: FE-000
Deres ref.:

Dato: 30.06.2017

VlKS
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
eierandelene/aksjene 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
\

l  ‘3 7/ ;] ”.

Tör'Hafl  !  L t—
kommuneadvokat

Kopi til:
TofiIEeg

Postadresse: Postboks 250 Borgheim, 3163 Nøtterøy Telefon: 33 40 20 00 Bank: 2470 09 57000
Besøksadresse: . Org.nr.: 964 952 256
E-post: postmottak@notteroy.kommune.no Internet: www.notteroy.kommune.no
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Arkivsak-dok. 16/00247-6 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tjøme 12.09.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 21/17 
EVENTUELT 

 

Forslag til vedtak: 
. 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
Saksframstilling: 
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