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Arkivsak-dok. 15/00008-91 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Nøtterøy 24.11.2016 
 
 
 

   
 
 

SAK 43/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 15.09.16 

 

Forslag til vedtak: 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 15.09.16 godkjennes 
 
Vedlegg:  
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 15.09.16. 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Nøtterøy 
 
Dato: 15.09.2016 kl. 15:00 
Sted: Formannskapssalen 
Arkivsak: 15/00008 
  
Tilstede:  Terje Fuglevik 

Tom Mello 
Lise Maier 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Ivar Sætre 
Tore Sten Gjertsen 

  
Forfall:  Kjetil Edvardsen, nestleder 

Elisabeth Aasland, medlem 
  
Andr: Nøtterøy kommune, rådmann Toril Eeg 

       «            «        , eiendomssjef Anders Bjerknes 
KPMG revisor Rune Johansen 
 

Møteleder: Kontrollutvalgsleder Terje Fuglevik 
Protokollfører: Rådgiver Heidi Wulff Jacobsen 
  

 
Det var ingen merknader til innkalling og sakslisten. 
Kontrollutvalgsmøtet ble lukket i sak 42/16 vedrørende rådmannens orientering om 
Vestre Bolæren jfr. kommuneloven §31 og henholdsvis offentlighetsloven §23 og 
§24. 
Møtet begynte kl 15.05. 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

31/16 
15/00008-
73 

Godkjenning av protokoll av 02.06.16, Nøtterøy 2 

32/16 
15/00063-
14 

Oppfølging av forvaltningsrapport "Bygningsmessige 
forhold og vedlikehold av kommunale bygg", Nøtterøy 

3 

33/16 15/00059-1 Budsjett for tilsyn og kontroll 2017, Nøtterøy 3 

34/16 
16/00054-
14 

Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 
2016 - 2017, Nøtterøy 

4 
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35/16 16/00126-1 
Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2016 - 
2017, Nøtterøy 

6 

36/16 16/00130-1 
Behandling av prosjektplan "Prosessen med 
planlegging og bygging av Teigar ungdomsskole og 
idrettshall" 

7 

37/16 
15/00061-
12 

Revisor orienterer om planen for revisjon høsten 2016  9 

38/16 
15/00061-
13 

Revisors uavhengighetserklæring, Nøtterøy 9 

39/16 16/00131-1 
Kontrakt med opsjon om revisjonstjenester mellom 
Nøtterøy kommune og KPMG 

10 

40/16 16/00136-1 Kontrollutvalgsreglement for Færder  10 

41/16 16/00051-5 Referatsaker 11 

42/16 16/00132-1 Eventuelt 12 

    

 
 
 
 
 
Saker til behandling 

31/16 Godkjenning av protokoll av 02.06.16, Nøtterøy 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 15.09.2016 31/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 02.06.2016 godkjennes. 
 
 
 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 02.06.2016 godkjennes. 
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32/16 Oppfølging av forvaltningsrapport "Bygningsmessige forhold 
og vedlikehold av kommunale bygg", Nøtterøy 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 15.09.2016 32/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens informasjon tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmannen og eiendomssjefen redegjorde for oppfølgingen av tiltakene som var 
beskrevet i forvaltningsrapporten «Bygningsmessige forhold og vedlikehold av 
kommunale bygg». Rådmannen har satt i gang nye rutiner og maler for oppfølging. 
Eiendomssjefen orienterte om organiseringen og utviklingen pr dags dato, 
kvalitetslosen, kartlegging av vedlikehold på boliger, rutiner og prosesser som skal 
danne grunnlaget for en vedlikeholdsplan.  
 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Rådmannens informasjon tas til orientering. 
 
 
 
 
 

33/16 Budsjett for tilsyn og kontroll 2017, Nøtterøy 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 15.09.2016 33/16 

 
 

Forslag til innstilling: 
 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr 1.230.000 i budsjett 2017 til 
tilsyn og kontroll i Nøtterøy kommune. Det tas forbehold om at VIKS-budsjettet blir 
vedtatt på styremøtet 05.09.16. 
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Revisjonstjenester totalt kr 803.000,- fordelt som følger: 

• Regnskapsrevisjon/ forvaltningsrevisjon  kr 738.000 

• Forvaltningsrevisjon      kr  0     
• Selskapskontroll      kr   65.000 

Sekretariatstjenester fra VIKS     kr 277.000  
          
Drift av kontrollutvalget 
 Fast møtegodtgjørelse  kr   80.000 
 Andre driftsutgifter   kr   70.000  kr     150.000      
Sum Tilsyn og kontroll       kr      1.230.000      
 
Saken oversendes til behandling til formannskapet og kommunestyret. 
 
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet gjennomgikk budsjettet og spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr 1.230.000 i budsjett 2017 til 
tilsyn og kontroll i Nøtterøy kommune.  
 
Revisjonstjenester totalt kr 803.000,- fordelt som følger: 

• Regnskapsrevisjon/ forvaltningsrevisjon  kr 738.000 

• Forvaltningsrevisjon      kr  0     
• Selskapskontroll      kr   65.000 

Sekretariatstjenester fra VIKS     kr 277.000  
          
Drift av kontrollutvalget 
 Fast møtegodtgjørelse  kr   80.000 
 Andre driftsutgifter   kr   70.000  kr     150.000      
Sum Tilsyn og kontroll       kr      1.230.000      
 
Saken oversendes til behandling til formannskapet og kommunestyret. 
 
 
 
 

34/16 Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016 - 
2017, Nøtterøy 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 15.09.2016 34/16 
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Forslag til innstilling: 
 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak: 

1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for 
forvaltningsrevisjon 2016 og 2017 i Nøtterøy kommune med følgende 
rekkefølge: 

 

• Gjennomføring av store prosjekter; 
Prosjektstyring, planlegging, bestilling (offentlige 
anskaffelser), gjennomføring og kontroll 

• Ivaretagelse av personopplysninger; systemer og rutiner 
samt praktisering innenfor helse og oppvekst 

• Arkiv; post arkivfunksjon 

• Etikk og habilitet, system og rutiner for varsling, 
oppfølging av meldinger og lovbrudd  

• IKT-systemene, sentrale administrative IKT-systemer, 
opplæring, ajourhold og hardware 
nsprosjekt Tema 

 
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å revidere planen og tilføye nye prosjekter. 
3. Endringer i planen oversendes kommunestyret til orientering.  Hvis 

endringene i planen fører til økning av den økonomiske rammen som er 
vedtatt, må dette behandles spesielt. 
 

Saken videresendes til kommunestyret for behandling.  
 
 
Møtebehandling 
Revisor redegjorde og gjennomgikk planen og endringer som var foretatt. Spørsmål 
ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak: 

1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for 
forvaltningsrevisjon 2016 og 2017 i Nøtterøy kommune med følgende 
rekkefølge: 

 

• Gjennomføring av store prosjekter; 
Prosjektstyring, planlegging, bestilling (offentlige 
anskaffelser), gjennomføring og kontroll 

• Ivaretagelse av personopplysninger; systemer og rutiner 
samt praktisering innenfor helse og oppvekst 

• Arkiv; post arkivfunksjon 
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• Etikk og habilitet, system og rutiner for varsling, 
oppfølging av meldinger og lovbrudd  

• IKT-systemene, sentrale administrative IKT-systemer, 
opplæring, ajourhold og hardware 
nsprosjekt Tema 

 
1. Kontrollutvalget gis fullmakt til å revidere planen og tilføye nye prosjekter. 
2. Endringer i planen oversendes kommunestyret til orientering.  Hvis 

endringene i planen fører til økning av den økonomiske rammen som er 
vedtatt, må dette behandles spesielt. 
 

 
 
 
 
 

35/16 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2016 - 2017, 
Nøtterøy 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 15.09.2016 35/16 

 
 

Forslag til innstilling: 
 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak: 

1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for 
selskapskontroll 2016 og 2017 i Nøtterøy kommune, aktuelle selskap er 
følgende: 

• Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR AS), 9,79%  

• Vestfold interkommunale Brannvesen IKS, 19% 

• Tønsberg Renseanlegg IKS, 27,1%  
 

Gjennomføring av selskapskontroll i 2016-2017: 
a. Obligatorisk eierskapskontroll  

Den obligatoriske eierskapskontrollen gjennomføres av revisjonsfirmaet 
KPMG eller annen oppdragsgiver for de selskapene som – iht. regelverket 
– er aktuelle for selskapskontroll. 

 

b. Forvaltningsrevisjon 
Det gjennomføres forvaltningsrevisjon i de selskapene det er behov for i 
perioden 2016-2017. 
 

Saken videresendes til kommunestyret for behandling. 
 
 
 
Møtebehandling 
Revisor gjennomgikk planen for selskapskontroll. Spørsmål ble besvart 
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Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak: 

1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for 
selskapskontroll 2016 og 2017 i Nøtterøy kommune, aktuelle selskap er 
følgende: 

• Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR AS), 9,79%  
• Vestfold interkommunale Brannvesen IKS, 19% 

• Tønsberg Renseanlegg IKS, 27,1%  
 

Gjennomføring av selskapskontroll i 2016-2017: 
a. Obligatorisk eierskapskontroll  

Den obligatoriske eierskapskontrollen gjennomføres av revisjonsfirmaet 
KPMG eller annen oppdragsgiver for de selskapene som – iht. regelverket 
– er aktuelle for selskapskontroll. 

 

b. Forvaltningsrevisjon 
Det gjennomføres forvaltningsrevisjon i de selskapene det er behov for i 
perioden 2016-2017. 

 
 
 
 
 
 

36/16 Behandling av prosjektplan "Prosessen med planlegging og 
bygging av Teigar ungdomsskole og idrettshall" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 15.09.2016 36/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Det bestilles forvaltningsrapport vedrørende «Prosessen med planlegging og bygging 
av Teigar ungdomsskole og idrettshall» i henhold til fremlagte prosjektplan med 
problemstillinger:  
 
1. I hvilken grad har kommunen etterlevd god praksis for prosjektstyring i den 
innledende fasen av Teigar-prosjektet? 
 
a. Styringsdokumentasjon  
 
b. Grunnlag for politiske vedtak  
 
c. Risikovurderinger i forbindelse med valg av entrepriseform og bruk av rådgivere i 
    prosjektet  
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d. Kvalitetssikring  
 
 
2. I hvilken grad er Teigar-prosjektet gjennomført i henhold til god praksis for 
prosjektstyring? 

a. Klarhet i roller og ansvar for kommunens prosjektinvolverte  

b. Håndtering av risiko og usikkerhet  

c. Endringshåndtering  

d. Kvalitetssikring  

e. Økonomistyring og rapportering  
 
3. I hvilken grad er det etablert erfaringsbaserte endringer og forbedringer i policy og 
rutiner for senere investeringsprosjekter?  
 
Prosjektplanen oversendes til kommunestyret for behandling. 

 
Forvaltningsrevisjonsrapporten utarbeides av KPMG og leveres til sekretariatet med 
uttalelse fra rådmannen 31.12.2016 med bruk av inntil 225 timer herav 135 timer og 
kr. 100.000,- fra budsjettet i 2016. 
 
Ovennevnte forutsetter at kommunestyret har godkjent problemstillingene og gir 
eventuelt nødvendige tilleggsmidler. 
 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgsleder orienterte i saken. Kommunestyrets vedtak ble referert. Saken 
ble grundig drøftet. Revisor svarte på spørsmål vedrørende prosjektplanen. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  

1. Kontrollutvalget viser til kommunestyrets vedtak 16/51. Det vises videre til 
rettskraftig dom, Agder Lagmannsrett 02.07.2015 og kontrollutvalgets samt 
kommunestyrets behandling av byggeregnskapet. Kontrollutvalget er i tvil om 
en forvaltningsrevisjonsrapport vil gi nye vesentlige opplysninger i saken. 
Kontrollutvalget anbefaler derfor å avslutte saken uten at forvaltningsrevisjon 
blir gjennomført. 

2. Subsidiært anbefaler kontrollutvalget den vedlagte prosjektplanen. 
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37/16 Revisor orienterer om planen for revisjon høsten 2016  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 15.09.2016 37/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Revisors informasjon og plan tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor orienterte og gjennomgikk strategiplanen for interimsrevisjon. Spørsmål ble 
besvart.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Revisors informasjon og plan tas til orientering. 
 
 
 
 
 

38/16 Revisors uavhengighetserklæring, Nøtterøy 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 15.09.2016 38/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet regnskapsrettet revisjon og 
forvaltningsrevisjon for 2016 tas til orientering. 
 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet regnskapsrettet revisjon og 
forvaltningsrevisjon for 2016 tas til orientering. 
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39/16 Kontrakt med opsjon om revisjonstjenester mellom Nøtterøy 
kommune og KPMG 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 15.09.2016 39/16 

 
 

Forslag til innstilling: 
 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å forlenge avtalen om revisjonstjenester 
mellom Nøtterøy kommune og KPMG med 1 år.  
KPMG blir kommunens revisor også for regnskapsåret 2017. 
 
Saken videresendes kommunestyret for behandling. 
 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å forlenge avtalen om revisjonstjenester 
mellom Nøtterøy kommune og KPMG med 1 år.  
KPMG blir kommunens revisor også for regnskapsåret 2017. 
 
Saken videresendes kommunestyret for behandling 
 
 
 
 
 

40/16 Kontrollutvalgsreglement for Færder  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 15.09.2016 40/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Nøtterøy kontrollutvalg har ingen merknader til fremlagt forslag til reglementet for 
kontrollutvalget for Færder kommune.   
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Møtebehandling 
Sekretariatet informerte og saken ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
Nøtterøy kontrollutvalg har ingen merknader til fremlagt forslag til reglementet for 
kontrollutvalget for Færder kommune. 
 
 
 
 

41/16 Referatsaker 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 15.09.2016 41/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

• Styremøte i VIKS 05.09.16 
• Opplæring 08.09.16 fra KPMG til kontrollutvalgene i Tønsberg, Tjøme og 

Nøtterøy 

• Høringsuttalelse om ny kommunelov; Orientering om forslag til ny 
kommunelov og høringsuttalelse fra kontrollutvalgssekretariatene, VIKS 

 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering. 
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42/16 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 15.09.2016 42/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Et kontrollutvalgsmedlem hadde spurt om møtetidspunktet til kontrollutvalget kunne 
endres til senere på dagen. Spørsmålet ble utsatt. 
Rådmannen ble spurt om å orientere om Vestre Bolæren.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Informasjonen fra rådmannen om Vestre Bolæren ble tatt til orientering. 
Forespørselen om flytting av kontrollutvalgets møtetidspunkt ble utsatt. 
 
 
 
 
 
Neste møte i kontrollutvalget er 24. november 2016. 
 
 
 
 
Forleder av kontrollutvalget i Nøtterøy kommune, Terje Fuglevik 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Rådgiver 
VIKS  
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1 
 

Arkivsak-dok. 16/00013-2 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Nøtterøy 24.11.2016 
 
 
 

   
 
 

SAK 44/16 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSRAPPORTEN 
"SAMHANDLINGSREFORMEN" 

 

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

 
Saksframstilling: 
 
Formålet med rapporten har vært å kartlegge og undersøke i hvilken grad 
kommunens samarbeid med fastleger fungerer etter intensjonene. Det har vært fokus 
på pasientsikkerhet i samarbeid og da spesielt innenfor "overganger" i pasientforløp. 
Med overganger menes der pasient kommer til/fra spesialisthelsetjenesten til 
kommunen.  
 
Prosjektplanen ble behandlet i septembermøtet 2015 og følgende problemstilling ble 
vedtatt: 

1. Hvilke samarbeidsstrategier er etablert mellom kommunen og fastleger i 
kommunen?  
2. Ved pasientmottak til kommunen, fra spesialisthelsetjenesten, hva er 
kravene til dokumentasjon?  
3. Ved innleggelse i spesialisthelsetjenesten, hva er kravene til 
dokumentasjon (for personer som mottar et kommunalt helsetilbud)? 
4. For pasientforløp til / fra spesialisthelsetjenesten, i hvilken grad 
registreres avvik?  
 

I kontrollutvalgsmøtet 18.02.2016 sak 5/16 behandlet kontrollutvalget i Nøtterøy 
forvaltningsrapporten «Samhandlingsreformen»  
 
Følgende vedtak ble fattet: 
Kontrollutvalget slutter seg til KPMGs forvaltningsrapport 
” Samhandlingsreformen" med de konklusjoner og anbefalinger som er beskrevet. 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunen iverksetter følgende tiltak:  
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1. Vurdere behovet og mulighetene for tettere samarbeid/involvering med 
fastlegene  

2. Vurdere rutiner som sikrer at fastlegene holdes oppdatert og informert  

3. Se på muligheter for å få flere til å melde samhandlingsavvik  

4. Utarbeide en rutine for hvordan avvik skal meldes til fastleger  

5. Utarbeide standardiserte rutiner og sjekklister for dokumentasjonsoverføring 
til sykehus ved innleggelse – både ved sykehjem og hjemmetjeneste.  

6. Finne en løsning på hvordan fastlegene kan få tilgang på 
medikamentlistene samtidig som kommunen.  

7. Se på muligheter for å kunne slette ikke-gjeldende medisinlister.  
 

 
Kontrollutvalget ber administrasjonen om å ta anbefalingene med i 
sammenslåingsprosessen med Tjøme kommune når det skal etableres en ny, felles 
helse- og omsorgstjeneste.  
 
Kontrollutvalget registrer at rådmannen har tatt grep og sier seg enig i at rapporten er 
nyttig i videre arbeid med samhandlingen.   
  
Kontrollutvalget ber om at rådmannen innen 01.11.2016 orienterer kontrollutvalget 
om administrasjonens oppfølging av anbefalingene i rapporten. 
 
Rapporten oversendes kommunestyret til behandling. 
 
Under behandlingen ble spørsmål om økningen i overliggerdøgn de siste årene tatt 
opp og kontrollutvalget ønsket å følge opp årsaken til det. Kommunalsjef Hilde Kari 
Maugsten kommer for å orientere om ovennevnte. 
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Arkivsak-dok. 16/00143-3 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Nøtterøy 24.11.2016 
 
 
 

   
 
 

SAK 45/16 ORIENTERING OM 
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET "PROSESSEN MED 
PLANLEGGING OG BYGGING AV TEIGAR UNGDOMSSKOLE OG 
IDRETTSHALL" 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen fra administrasjonen til orientering. Kontrollutvalget 
ber om at kontrollutvalgets vedtak sak 36/16 om bestilling av 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Prosessen med planlegging og bygging av Teigar 
ungdomsskole og idrettshall» blir behandlet i kommunestyret 07.12.16.  
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
Saksframstilling:  
I kontrollutvalgsmøtet 15.09.16 sak 36/16 ble prosjektplanen til 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Prosessen med planlegging og bygging av Teigar 
ungdomsskole og idrettshall» behandlet. Kontrollutvalgsleder orienterte i saken. 
Kommunestyrets vedtak ble referert.  
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 

1. Kontrollutvalget viser til kommunestyrets vedtak 16/51. Det vises videre til 
rettskraftig dom, Agder Lagmannsrett 02.07.2015 og kontrollutvalgets samt 
kommunestyrets behandling av byggeregnskapet. Kontrollutvalget er i tvil om 
en forvaltningsrevisjonsrapport vil gi nye vesentlige opplysninger i saken. 
Kontrollutvalget anbefaler derfor å avslutte saken uten at forvaltningsrevisjon 
blir gjennomført. 

2. Subsidiært anbefaler kontrollutvalget den vedlagte prosjektplanen 

 
Den 22.09.2016 ble saken oversendt til administrasjonen for å bli behandlet i 
kommunestyret 02.11.16.  Saken kom ikke opp til behandling i kommunestyret da 
den var uteglemt. 
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Arkivsak-dok. 15/00063-16 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Nøtterøy 02.06.2016 
 
 
 

   
 
 

SAK 46/16 BESTILLE PROSJEKTPLAN TIL 
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT, NØTTERØY 

 

Forslag til vedtak: 
Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for forvaltningsprosjektet 
«_____________________» som leveres til sekretariatet i løpet av januar 2017 for å 
bli behandlet i kontrollutvalgsmøte i februar 2017. Kostnaden dekkes av timene i 
inngått kontrakt med inntil ________ timer.   
Ovennevnte bestilling utgår dersom kommunestyret den 07.12.16 vedtar 
prosjektplanen og gjennomføringen av «Prosessen med planlegging og bygging av 
Teigar ungdomsskole og idrettshall».   
 
 
 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
Saksframstilling: 
Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2017 ble vedtatt i kontrollutvalget 15.09.16. 
Planen er behandlet i kommunestyret   02.11.16. 
 
Kontrollutvalget har følgende forvaltningsrevisjonsprosjekter som er aktuelle:  
 

 Gjennomføring av store prosjekter; 
Prosjektstyring, planlegging, bestilling (offentlige 
anskaffelser), gjennomføring og kontroll, bestilt 15.09.16 

 Ivaretagelse av personopplysninger; systemer og rutiner 
samt praktisering innenfor helse og oppvekst 

 Arkiv; post arkivfunksjon 

 Etikk og habilitet, system og rutiner for varsling, 
oppfølging av meldinger og lovbrudd  

 IKT-systemene, sentrale administrative IKT-systemer, 
opplæring, ajourhold og hardware 
nsprosjekt Tema 
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Kontrollutvalget har anledning til å bestille andre forvaltningsprosjekter som ikke er 
ført opp på planen hvis det fremkommer andre områder i Nøtterøy kommune som er 
mer aktuelle. Dersom andre alternativ velges må kommunestyret informeres om 
endringen og hvilket forvaltningsprosjekt som er valgt. 
 

I kontrakten med KPMG er det kontrahert 340 timer til forvaltningsrevisjon fra 
01.01.16 til 31.12.16. Pr dags dato er det 135 timer som gjenstår. I tillegg er det 
budsjettert med forvaltningsrevisjon og  overordnet analyse kr 100.000,-.  Til kjøp av 
andre tjenester og selskapskontroll er det budsjettert med kr 65.000,-. Pr dags dato  
gjenstår det ubrukte midler på kr 45.000,- .  
 
Kontrollutvalget har bestilt «Prosessen med planlegging og bygging av Teigar 
ungdomsskole og idrettshall» i tråd med kommunestyrets vedtak. Til dette prosjektet 
er det beregnet 225 timer. Forvaltningsprosjektet «Samhandlingsreformen» ble 
belastet med noen timer i 2015 og med 230 timer i 2016. Det vil si at alle midlene for 
2016 er benyttet dersom forvaltningsprosjektet «Prosessen med planlegging og 
bygging av Teigar ungdomsskole og idrettshall» blir endelig vedtatt. En bestilling av 
prosjektplan til nytt forvaltningsprosjekt vil bli behandlet i februarmøtet 2017, og 
kostnaden vil bli dekket av budsjettet 2017. 
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Arkivsak-dok. 15/00061-17 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Nøtterøy 24.11.2016 
 
 
 

   
 
 

SAK 47/16 ORIENTERING OM STATUS I INTERIMREVISJON 

 

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

 
Saksframstilling: 
Revisor gjennomgikk strategiplanen for interimrevisjon på møtet 15.09.16. Revisor vil 
orientere om status i arbeidet.  
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Arkivsak-dok. 16/00098-13 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Nøtterøy 24.11.2016 
 
 
 

   
 
 

SAK 48/16 BYGGEREGNSKAP TEIE BARNESKOLE 

 

Forslag til vedtak: 
Byggeregnskapet Teie barneskole, 8243, 8253 og 8263   
er behandlet. Mindreforbruket kr 553.635,- hvorav kr 541.380,- overføres til nytt 
prosjekt for utbedring av feil og mangler og resten kr 12.255,- tilbakeføres til ubrukte 
lånemidler. 
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for kommunestyret:  
Byggeregnskapet Teie barneskole, 8243, 8253 og 8263     
er behandlet og godkjent. Mindreforbruket kr 553.635,- hvorav kr 541.380,- overføres 
til nytt prosjekt for utbedring av feil og mangler og resten kr 12.255,- tilbakeføres til 
ubrukte lånemidler. 
 
 
Vedlegg:  
Regnskapsoppstilling 
Kortversjon 
Revisjonsuttalelse 15.07.16  

 
Saksframstilling: 
Byggeregnskap, Teie barneskole, 8243, 8253 og 8263.   
 
Prosjektregnskapet gjelder bygging av ny Teie barneskole.  Vedtak om bygging ble 
fattet høsten 2009.  Bygningen ble påbegynt i 2011, og skolen ble tatt i bruk 2012. 
Prosjektet består av nybygg samt det gamle skolebygget til Teigar ungdomsskole 
som er totalrehabilitert. Fremdriftsplanen ble overholdt. 
 
Samlet budsjett for prosjektet var kr 100.260.000,-. De totale kostnadene for 
prosjektet ble kr 99.706.365,- som ga et mindreforbruk på  
kr 553.635,- i forhold til bevilget justert budsjettramme. Mindreforbruket kr 541.380,-  
overføres til nytt prosjekt for utbedring av feil og mangler og resten kr 12.255,- 
tilbakeføres til ubrukte lånemidler. 
  
Revisors utførte arbeid etter ISRS 4400 – ”avtalte kontrollhandlinger” avdekker ingen 
vesentlige feil eller avvik.  
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Nøtterøy kommune  
 

 
 JournalpostID: 16/30342 

 Arkiv: FA - L80 

 
Saksbehandler: Kristian Lægreid, 
Telefon:  33 40 22 97  
Økonomiseksjonen 

 

Ny barneskole på Teigar - avslutning prosjekt 
 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Kommunestyret   

 
                                                                                                                                                               
 
 
Rådmannens innstilling 
 
1. Teie skole med objektnummer 8243, 8253 og 8263 er ferdig og avsluttes økonomisk.  

2. Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 553.635,-, hvorav kr 541.380,- overføres   til nytt 

prosjekt for utbedringer av feil og mangler.  

3. Resterende mindreforbruk på kr 12.255,- tilbakeføres konto for ubrukte lånemidler.  
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Vedlegg: 
Prosjektregnskap 8243, 8253, 8263 28.06.16.xls 
Revisorbekreftelse Teie Barneskole 

 
 
 
 
Kortversjon 
Saken gjelder avslutning av prosjekt Teie skole objektnummer 8243, 8253 og 8263. Vedtak om bygging 

ble fattet høsten 2009. Prosjektet ble påbegynt våren 2011 og skolen ble tatt i bruk til skolestart august 

2012.  

 

Innledning 

Kommunestyret vedtok 7.10.2009 planlegging av ny, samlokalisert barneskole på Teie. I 

kommunestyresak 088/09 ble det i økonomiplan bevilget midler til bygging av ny barneskole.  

 

I Kommunestyret 17.2.2010 ble skisseprosjektet med tilhørende beskrivelse godkjent som 

grunnlagsmateriale for videre prosjektering. Det ble samtidig vedtatt at bygging og ombygging skulle 

gjennomføres etter totalentreprisemodell. Det ble avsatt kr 400.000,- til å gjennomføre 

anbudskonkurranse for valg av entreprenør. Kommunestyret delegerte til Formannskapet å fatte vedtak 

om prekvalifisering av entreprenør, endelig valg av entreprenør og godkjennelse av anbudet for 

totalentreprisen. I Formannskapet 19.1.2011 ble det vedtatt å inngå kontraktsforhandlinger med Atlant 

AS, med sikte på å inngå avtale med firmaet om bygging av Teie barneskole, gjennomført som en 

totalentreprise.  

 

Den totale økonomiske rammen for prosjektet var opprinnelig på kr 125 750 000,- ink.mva  

I Formannskapet 11.6.2014 ble det vedtatt at det skulle etableres 4 nye klasserom og gjøre tilpasninger av 

garderobearealet gjennom en ombygging på Teie skole. Det ble vedtatt en bevilgning på kr 950.000,- ink. 

mva., hvorav kr 425.000,- av ubrukte midler i byggeprosjektet Teie skole gikk til å finansiere innkjøp av 

inventar til de nye klasserommene. 

 

Faktagrunnlag 

Teie skole består av ett nybygg samt det gamle skolebygget til Teigar ungdomsskole som er 

totalrehabilitert. Fremdriftsplan for prosjektet ble overholdt. Det ble påpekt at det var feil/mangler ved 

leveransen og holdt igjen penger ved avslutting av prosjektet. Man kom senere til enighet med 

totalentreprenøren etter at flere av manglene var utbedret og rettet opp.  

 

Vurderinger 
Økonomiske konsekvenser 

Vedtak: Sak: Beløp inkl. mva: Beløp eks. mva: 

 KS 051/09 750 000 600 000 

Årsbudsjett 2010 KS 088/09 10 000 000 8 000 000 

Årsbudsjett 2011 KS 099/10 20 000 000 16 000 000 

Årsbudsjett 2012 KS 076/11 95 000 000 76 000 000 

Teie skole - ombygging til klasserom  FS 061/14 -425 000 -340 000 

   0 

Totalt budsjett Teie skole objekt 8243, 

8253 og 8263 

 125 325 000 100 260 000 

 

Bevilgning eks mva: kr 100 260 000,-  

Forbruk: kr 99 706 365,-  

Mindreforbruk: kr 553 635,-  

 

Prosjektet er finansiert ved lån (80%), mva kompensasjon (19%) og fond/overføringer (1%).  

Det foreslås avsatt 5 ‰ til utbedring av feil/mangler. Dette utgjør kr 501.000,- (eks mva)  

Det foreslås avsatt 5 % av beløp brukt til kunstnerisk utsmykking til kunstavgift. Dette utgjør kr 40.380,-   
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Totale avsetninger: kr 541.380,- eks mva  

 

Budsjettmidler til gjenstående arbeider/kostnader overføres til nytt prosjekt slik at hovedprosjektet for 

bygging av ny skole på Teie kan avsluttes økonomisk.  

 

Konklusjon 
Teie skole med objektnummer 8243, 8253 og 8263 er ferdig og avsluttes økonomisk.  

Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 553.635,- Det overføres kr 541.380,- til nytt prosjekt for 

utbedringskostnader. Resterende mindreforbruk på kr 12.255,- overføres konto for ubrukte lånemidler. 
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Merforbruk (-)

Prosjektregnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Samlet Samlet Mindreforbruk (+)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 regnskap budsjett

Ny Teie barneskole

Fast lønn 0 0 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0
Fastlønn pedagogisk personale 0 0 0,00 58 002,44 0,00 0,00 0,00 58 002,44 0
Arbeidsgivers andel KLP 0 0 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 0
Arbeidsgivers andel SPK 0 0 0,00 5 211,13 0,00 0,00 0,00 5 211,13 0
Kollektiv ulykkes-/gruppelivsforsikring 0 0 0,00 115,55 0,00 0,00 0,00 115,55 0
Arbeidsgiveravgift 0 0 28 000,00 8 930,28 0,00 0,00 0,00 36 930,28 0
Kontormateriell 0 3 509 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 684,25 0
Matvarer 0 3 087 312,00 7 912,00 0,00 0,00 0,00 11 311,00 0
Annet forbruksmateriell/råvarer og tjenester 0 0 0,00 54 257,28 1 012,00 4 380,56 0,00 59 649,84 0
Post, banktjenester, telefon 0 0 0,00 10 561,99 339,49 0,00 0,00 10 901,48 0
Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m 0 0 0,00 677,19 0,00 0,00 0,00 677,19 0
Avgifter, gebyrer, lisenser mv. 0 450 356 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357 001,00 0
Ou-fond arb.g.andel 0 0 0,00 60,44 0,00 0,00 0,00 60,44 0
Inventar, utstyr og maskiner 0 0 0,00 2 521 307,48 768 722,02 48 652,20 0,00 3 338 681,70 4 370 000
Kunstnerisk utsmykning 0 0 0,00 706 149,60 101 494,00 0,00 0,00 807 643,60 0
IT-utstyr 0 0 0,00 556 977,18 71 038,40 0,00 0,00 628 015,58 0
Byggetjenester og nybygg 0 0 40 000,00 0,00 13 318 602,50 84 832,00 0,00 13 443 434,50 94 886 000
Installasjonsutgifter 0 0 0,00 0,00 0,00 1 750,00 0,00 1 750,00 0
Bygg 0 0 40 454 254,60 35 288 818,00 0,00 0,00 0,00 75 743 072,60 0
Røranlegg 0 0 357 188,52 26 223,00 0,00 0,00 0,00 383 411,52 0
Elektro og tele 0 0 0,00 40 777,20 206 816,25 215 096,50 0,00 462 689,95 0
Automatisering 0 0 0,00 0,00 189 429,20 0,00 0,00 189 429,20 0
Adgangskontroll og innbruddsalarm 0 0 0,00 0,00 54 215,20 0,00 0,00 54 215,20 0
SD-anlegg 0 0 0,00 0,00 9 660,00 0,00 0,00 9 660,00 0
Trafo 0 0 0,00 245 779,00 0,00 0,00 0,00 245 779,00 0
Konsulenttjenester 230 500 515 970 0,00 0,00 2 625,00 0,00 0,00 749 095,00 600 000
Kjøp av eksterne tjenester 0 0 0,00 0,00 900,00 3 982,00 0,00 4 882,00 0
Konsulenttjeneste arkitekt 0 0 0,00 6 025,60 9 010,40 0,00 0,00 15 036,00 0
Juridisk bistand 0 0 0,00 22 324,80 209 290,81 0,00 0,00 231 615,61 0
Byggeleder 0 95 630 0,00 225 587,80 0,00 0,00 0,00 321 217,80 0
Prosjektleder 0 0 0,00 353 421,58 167 348,86 36 553,25 0,00 557 323,69 0
Teknisk beyggeledelse 0 0 0,00 160 248,80 7 200,00 0,00 0,00 167 448,80 0
Prosjektledelse 0 0 0,00 0,00 37 097,63 0,00 0,00 37 097,63 0
Interiørarkitet 0 0 0,00 130 820,94 0,00 0,00 0,00 130 820,94 0
Internkjøp 54 432 117 612 88 613,00 475 376,00 36 288,00 4 536,00 0,00 776 857,00 404 000
Internkjøp - teknisk byggeledelse 0 121 500 53 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174 613,00 0
Kjøp av eksterne tjenester 0 0 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 0
Andre renteutgifter, morarenter,gebyr 0 0 0,00 56 392,58 637,80 0,00 0,00 57 030,38 0
Sum utgifter 284 932 857 758 42 010 207,12 40 961 957,86 15 191 727,56 399 782,51 0,00 99 706 365,30 100 260 000 553 635

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0,00 18 552 897,37 0,00 0,00 0,00 18 552 897,37 0
Statstilskudd 0 0 0,00 0,00 -850 000,00 0,00 -150 000,00 -1 000 000,00 -1 000 000
Andre overføringer 0 0 0,00 -180 000,00 0,00 0,00 0,00 -180 000,00 0
Bruk av lån -284 932 -857 758 -23 457 309,75 -59 334 855,23 -14 341 727,56 -399 782,51 150 000,00 -98 526 365,30 -99 260 000
Udekket 0 0 -18 552 897,37 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 552 897,37 0
Overføring fra drift -57 625 -153 777 -10 212 982,53 -9 855 293,96 -3 757 119,23 0,00 0,00 -24 036 798,03 -24 683 000
Kompensasjon for merverdiavgift 0 0 0,00 0,00 0,00 -97 936,65 0,00 -97 936,65 0
Merverdiavgift 57625 153777,31 10212982,53 9855293,96 3757119,23 97936,65 0 24134734,68 24 683 000

Sum finansiering -284 932 -857 758 -42 010 207 -40 961 958 -15 191 728 -399 783 0 -99 706 365 -100 260 000

Vedtak: Sak: Beløp inkl. mva: Beløp eks. mva:
KS 051/09 750 000 600 000

Årsbudsjett 2010 KS 088/09 10 000 000 8 000 000
Årsbudsjett 2011 KS 099/10 20 000 000 16 000 000
Årsbudsjett 2012 KS 076/11 95 000 000 76 000 000
Teie skole - ombygging til klasserom FS 061/14 -425 000 -340 000

0
125 325 000 100 260 000

Nøtterøy 06.07.16



48/16 Byggeregnskap Teie barneskole - 16/00098-13 Byggeregnskap Teie barneskole : Revisorbekreftelse Teie Barneskole(741088)



48/16 Byggeregnskap Teie barneskole - 16/00098-13 Byggeregnskap Teie barneskole : Revisorbekreftelse Teie Barneskole(741088)



49/16 Byggeregnskap Sløyfeveien - 16/00180-2 Byggeregnskap Sløyfeveien : Byggeregnskap Sløyfeveien

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 16/00180-2 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Nøtterøy 24.11.2016 
 
 

   
 
 

SAK 49/16 BYGGEREGNSKAP SLØYFEVEIEN 

 

Forslag til vedtak: 
Byggeregnskapet Sløyfeveien Del 2 – VA anlegg 8756   
er behandlet. Mindreforbruket kr 291.430,10 eks mva hvorav 
kr 298.123,- tilbakeføres til objekt 8604 «Hovedplan vann» og merforbruket på avløp 
kr 6.693,- dekkes av objekt 8602 «Hovedplan avløp». 
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for kommunestyret:  
Byggeregnskapet Sløyfeveien Del 2 – VA anlegg 8756       
er behandlet og godkjent. Mindreforbruket kr 291.430,10 eks mva hvorav 
kr 298.123,- tilbakeføres til objekt 8604 «Hovedplan vann» og merforbruket på avløp 
kr 6.693,- dekkes av objekt 8602 «Hovedplan avløp». 
 
Vedlegg:  
Regnskapsoppstilling, 10.05.16 
Kortversjon 
Revisjonsuttalelse, 15.07.16 

 
Saksframstilling: 
Byggeregnskap, Sløyfeveien Del 2 – VA anlegg 8756     
 
Prosjektregnskapet gjelder planlegging, prosjektering og etablering av ny vann, 
spillvann og overvannsledninger vedrørende Sløyfeveien og enkelte andre veier til 
sammen 1000 meter med nye vann og avløpsledninger. Under prosjektfasen 
framkom det at overvann og spillvann fra Sløyfeveien ikke kunne ledes til 
eksisterende ledninger i Skarphagaveien pga dimensjoner og høyde. 
Anleggsarbeidet gikk som planlagt og prosjektet ble gjennomført uten vesentlige 
endringer.  
 
Prosjektering av vann og avløpsledninger ble startet i 2013 og sluttført i 2014. 
Anleggsarbeidet begynte høsten 2014, og ble avsluttet sommeren 2015. 
 
Samlet budsjett for prosjektet var kr 15.695.000,-. De totale kostnadene for prosjektet 
ble kr 15.403.570,- som ga et mindreforbruk på kr 291.430,- i forhold til bevilget 
budsjettramme. Mindreforbruket kr 298.123,-  tilbakeføres til objekt 8604 «Hovedplan 
vann» og merforbruket kr 6.692,- dekkes av objekt 8602 «Hovedplan avløp».. 
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Revisors utførte arbeid etter ISRS 4400 – ”avtalte kontrollhandlinger” avdekker ingen 
vesentlige feil eller mangler.  
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Nøtterøy kommune  
 

 
 JournalpostID: 16/16245 

 Arkiv: FA - M10, FA - M30 

 
Saksbehandler: Tone Amundrud, 
Telefon:  976 25 605  
Drifts- og anleggsseksjonen 

 

Sløyfeveien Del 2 - VA anlegg - Prosjektavslutning 
 
 
 
                                                                                                                                                               
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Prosjektregnskap for objekt 8756 «Sløyfeveien Del 2– VA anlegg»  på kr. 15 695 000,- 

godkjennes.  
2. Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 291.430,10 eks mva. 
3. Kr 298.123,- tilbakeføres objekt 8604 Hovedplan vann og merforbruk på avløp kr 6.693,- 

tas fra objekt 8602 Hovedplan avløp.  
 
Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer i saksfremstillingen. 
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Vedlegg: 
Prosjektregnskap 8756 Sløyfeveien del 2 VA-anlegg 
Revisorbekreftelse Sløyfeveien del 2 

 
 
 
 
Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. 
 
Kortversjon 
Saken gjelder avslutning av vann- og avløpsprosjektet ”Sløyfeveien Del 2 – VA anlegg» objekt 
8756. Regnskapet på kr. 15 695 000,- legges frem til godkjenning. 
 
Innledning 
Prosjektet omfattet planlegging, prosjektering og etablering av ca. 780 meter med nye vann, 
spillvann og overvannsledninger i deler av Øvre Smidsrødvei, Sløyfeveien og Skarphagaveien, 
samt ca. 230 meter med ny spillvann og overvannsledning over grøntområdet nederst i 
Skarphagaveien mot Øhrebekken. Totalt ca. 1 000 meter med nye vann og avløpsledninger. 
 
Faktagrunnlag 
Prosjekt ble opprinnelig igangsatt som en forlengelse av prosjekt 8751 «Sløyfeveien – Øvre 
Smidsrødvei del 1». Eksisterende kommunal vannledning på privat grunn mellom Sløyfeveien 
og Øvre Smidsrødvei var i veldig dårlig forfatning og hadde behov for utskifting.  
 
Under prosjekteringsfasen framkom det at overvann og spillvann fra Sløyfeveien og deler av 
Øvre Smidsrødvei ikke kunne ledes til eksisterende ledninger i Skarphagaveien på grunn av 
dimensjoner og høyde. Det ble behov for å etablere ny overvanns- og spillvannledning i 
Skarphagaveien. For å få ryddet opp i omtalte område og få separert avløpet fra tilknyttede hus 
ble det også etablert nye ledninger i privat vei for Skarphagaveien 44 A-E og ned mot 
Øhrebekken. Dette medførte at et overløp ved Øhrebekken ble lagt ned, 3 eldre vannledninger 
og tre eldre betong fellesledninger for avløp ble dødlagt etter ferdigstillelse av prosjektet 
 
Politisk behandling og finansiering av prosjektet: 

Bevilgninger/budsjett:     Vann: Avløp: 

  
 

Tiltaksplan 2013 025/12           250 000            250 000  

  
 

Tiltaksplan 2013 039/13           350 000            350 000  

  
 

Tiltaksplan 2014 005/14        2 000 000         3 000 000  

  
 

K-sak 018/15           280 000    

  
 

Tiltaksplan 2015 027/15        6 000 000         5 000 000  

  
 

Omfordeling av midler 867/15          -970 000           -815 000  

Samlet budsjett:            7 910 000         7 785 000  

 

Konsulentfirma VA consult AS ble kontrahert for planlegging og prosjektering i 2013. Firma 
Tangen Ingeniør og arkitektkontor ble kontrahert til byggeledelse. Hovedentreprisen ble etter 
konkurranse tildelt H og K Sandnes AS. Anleggsarbeidene ble utført fra september 2014 til juni 
2015. 

Prosjektet hadde før utlysning av anleggsarbeidene et budsjett på kr. 8,6 mill. kr på vann og 8,6 
mill. kr på avløp. Totalt budsjett var da 17,2 mill. kr. I HMK-sak 867/15 ble 0,97 mill. kr på vann 
og 0,815 mill på avløp omdisponert til prosjektet da anslått gravekostnad viste seg å være 
høyere enn anbudspris fra graveentreprenør. 
 
Regnskapet over år viser et mindreforbruk på vann på kr 298 123,- og et merforbruk på avløp 
på kr 6 693,-.  
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Prosjektet er finansiert ved lånemidler etter den forholdsmessige fordelingen mellom vann og 
avløp i prosjektet.  
 
Vurderinger 
Prosjektering av vann og avløpsledninger ble startet opp i 2013 og sluttført i 2014. 
Anleggsarbeidene startet opp høst 2014 og ble avsluttet i sommer 2015, noe tidligere enn 
planlagt framdrift. Anleggsarbeidene gikk som planlagt og prosjektet ble gjennomført uten 
vesentlige endringer / tillegg.  
 
Folkehelse 
Prosjektet bidrar til å redusere mengde avløpsvann til Øhrebekken og tilliggende områder, og 
gir bedre vannkvalitet i Føynlandsundet. 
 
Revisjon 
Det vises til vedlagte uttalelse fra revisjon. 
 
Kontrollutvalget 
Det vises til vedlagte uttalelse fra kontrollutvalget. 
 
Konklusjon 
Prosjekt ”Sløyfeveien Del 2– VA-anlegg» er 8756 er ferdig og avsluttes økonomisk.  
 
Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 291.430,10 eks mva. 
 
Kr 298.123,- tilbakeføres objekt 8604 Hovedplan vann og merforbruk på avløp kr 6.693,- tas fra 
objekt 8602 Hovedplan avløp.  
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Prosjektregnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regulert Merforbruk (-)

2012 2013 2014 2015 Samlet budsjett Mindreforbruk (+)

8756 Sløyfeveien del 2 - VA anlegg

01950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv. 0,00 0,00 7 294,00 0,00 7 294,00 0
02305 Kjøpte tjenester - ikke kontraktsarbeid 0,00 122 160,00 0,00 37 777,60 159 937,60 0
02310 Kontrakt 1 0,00 0,00 1 710 689,80 3 961 346,00 5 672 035,80 5 030 000
02311 Tillegg kontrakt 1 0,00 0,00 0,00 511 955,60 511 955,60 0
02320 Kontrakt 2 30 810,00 0,00 33 525,00 10 437,60 74 772,60 15 000
02330 Kontrakt 3 0,00 0,00 35 160,00 29 350,00 64 510,00 0
02340 Kontrakt 4 0,00 0,00 0,00 11 266,00 11 266,00 0
02701 Kjøp av eksterne tjenester 0,00 2 087,50 0,00 0,00 2 087,50 0

02703 Tillegg konsulenttjenester - ikke kontrakt 0,00 0,00 5 450,00 0,00 5 450,00 0
02710 Konsulentkontrakt 1 177 887,60 127 968,00 261 289,60 27 882,80 595 028,00 2 805 000
02720 Konsulentkontrakt 2 0,00 0,00 47 925,60 40 330,00 88 255,60 0
02730 Konsulentkontrakt 3 0,00 0,00 81 535,32 0,00 81 535,32 0
02900 Internkjøp 53 370,00 38 415,00 156 065,00 80 616,90 328 466,90 60 000
04700 Til andre (private) 0,00 0,00 0,00 9 282,00 9 282,00 0
3450 Distribusjon av vann 262 068 290 631 2 338 934 4 720 245 7 611 877 7 910 000 298 123,08

01950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv. 0,00 0,00 7 819,00 525,00 8 344,00 0
02305 Kjøpte tjenester - ikke kontraktsarbeid 0,00 122 160,00 0,00 16 270,00 138 430,00 0
02310 Kontrakt 1 0,00 0,00 1 710 690,20 3 961 346,80 5 672 037,00 4 185 000
02311 Tillegg kontrakt 1 0,00 0,00 0,00 686 268,40 686 268,40 0
02320 Kontrakt 2 30 810,00 0,00 33 525,00 10 437,60 74 772,60 15 000
02330 Kontrakt 3 0,00 0,00 33 000,00 29 350,00 62 350,00 0
02701 Kjøp av eksterne tjenester 0,00 2 087,50 0,00 0,00 2 087,50 0

02703 Tillegg konsulenttjenester - ikke kontrakt 0,00 0,00 5 450,00 0,00 5 450,00 0
02710 Konsulentkontrakt 1 177 887,60 127 968,00 261 289,60 27 882,80 595 028,00 3 525 000
02720 Konsulentkontrakt 2 0,00 0,00 46 625,60 40 330,00 86 955,60 0
02730 Konsulentkontrakt 3 0,00 0,00 80 799,88 0,00 80 799,88 0
02800 Grunnerverv 0,00 0,00 1 575,00 0,00 1 575,00 0
02900 Internkjøp 44 515,00 31 395,00 209 820,50 91 864,50 377 595,00 60 000

3530 Avløpsnett/ innsamling av avløpsvann 253 213 283 611 2 390 595 4 864 275 7 791 693 7 785 000 -6 692,98

Sum utgifter 515 280 574 241 4 729 529 9 584 520 15 403 570 15 695 000 291 430,10

Bruk av lån -515 280,20 -574 241,00 -4 729 529,10 -9 584 519,60 -5 819 050,30 -15 695 000
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Bevilgninger/budsjett : Vann: Avløp:

Tiltaksplan 2013 025/12 250 000 250 000

Tiltaksplan 2013 039/13 350 000 350 000

Tiltaksplan 2014 005/14 2 000 000 3 000 000

K-sak 018/15 280 000

Tiltaksplan 2015 027/15 6 000 000         5 000 000        

Omfordeling av midler 867/15 -970 000           -815 000          

Samlet budsjett 7 910 000         7 785 000        

Nøtterøy 10.05.16

Prosjektbeskrivelse : Prosjekt ble opprinnelig igangsatt som en forlengelse av prosjekt 8751 Sløyfeveien – Øvre Smidsrødvei del 1. Eksisterende kommunal vannledning på privat grunn 
mellom Sløyfeveien og Øvre Smidsrødvei var i veldig dårlig forfatning og hadde behov for utskifting. 
Under prosjekteringen framkom det at overvann og spillvann fra dette området ikke kan ledes til eksisterende ledninger i Skarphagaveien på grunn av dimensjoner og høyde. Det ble behov for 
å etablere ny overvannsleding og ny spillvannledning i Skarphagaveien. For å få ryddet opp i området og separert hele området vest for Øhre pumpestasjon ble det etablert nye ledninger inn 
privat vei til bolig Skarphagaveien 44 A-E og ned mot bekken. Dette medførte at overløp ved Øhrebekken ble lagt ned, to eldre vannledninger og tre eldre betong fellesledninger ble også 
dødlagt etter ferdigstillelse av prosjektet.

Kommentarer til mindre- eller merforbruk : Dyktig entreprenør og godt prosjekteringsunderlag samt god oppfølging medførte at det var få uforustette problemstillinger med 
kostandskonsekvens i anleggsfasen, noe som medførte mindreforbruket. 

Innstilling til vedtak : Prosjekt 8756 Sløyfeveien del 2 - VA anlegg er ferdig og avsluttes økonomisk med et mindreforbruk på kr 291.430,10 eks mva. Prosjektet er finansiert ved bruk av lån. 
Ubrukte midler på kr 298.123,- tilbakeføres til Hovedplan for vann, og merforbruk på avløp kr 6.693,- tas fra Hovedplan for avløp
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Arkivsak-dok. 16/00182-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Nøtterøy 24.11.2016 
 
 
 

   
 
 

SAK 50/16 BYGGEREGNSKAP GRENSEGATEN 

 

Forslag til vedtak: 
Byggeregnskapet «Omlegging avløpsledning Grensegaten» – 8768   
er behandlet. Merforbruket kr 107.700,45  eks mva hvorav 
kr 82.095,49  dekkes av objekt 8747 Labakken – sammenkopling vannledning og  
kr 25.604,96 dekkes fra objekt 8602 «Hovedplan avløp». 
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for kommunestyret:  
Byggeregnskapet «Omlegging avløpsledning Grensegaten» – 8768   
er behandlet og godkjent. Merforbruket kr 107.700,45  eks mva hvorav 
kr 82.095,49  dekkes av objekt 8747 Labakken – sammenkopling vannledning og  
kr 25.604,96 dekkes fra objekt 8602 «Hovedplan avløp». 
 
 
 
Vedlegg:  
Regnskapsoppstilling, 12.07.16 
Kortversjon 
Revisjonsuttalelse, 15.07.16 

 
Saksframstilling: 
Byggeregnskap, «Omlegging avløpsledning Grensegaten» – 8768   
 
Prosjektregnskapet gjelder planlegging, prosjektering og gjennomføring av utskifting 
av eksisterende fellesledning for avløp vedrørende Grensegaten og enkelte andre 
veier til sammen 580 meter med nye vann og avløpsledninger. Prosjekteringsfasen 
ble utvidet til å omfatte større deler av området enn først planlagt. Det er derfor 
foretatt tilleggsbevilgninger i flere omganger og oppstart ble utsatt i 2 år. Det var 
dårligere grunnforhold i hele området, og av den grunn ble nye ledninger i hovedsak 
etablert ved styrt boring og utblokking av eksisterende ledninger.  Nedre delen av 
Grensegaten ble gravd på tradisjonell måte, men med spunting og 
kalksementstabilisering før utgraving. Anleggsarbeidet begynte oktober 2013, og ble 
avsluttet juni 2015. 
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Samlet budsjett for prosjektet var kr 29.300.000,-. De totale kostnadene for prosjektet 
ble kr 29.407.700,- som ga et merforbruk på kr 107.700,45,- i forhold til bevilget 
budsjettramme. Merforbruket kr 82.095,49 dekkes av objekt 8747 Labakken – 
sammenkopling vannledning og merforbruket kr 25.604,96,- dekkes av objekt 8602 
«Hovedplan avløp».. 
  
Revisors utførte arbeid etter ISRS 4400 – ”avtalte kontrollhandlinger” avdekker ingen 
vesentlige feil eller mangler.  
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Merforbruk 
(Negativt)

Prosjektregnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Reg ulert Mindreforbruk 

2011 2012 2013 2014 2015 Samlet budsjett (Positivt)

8768
Omlegging avløpsledning 
Grensegata

01850 Forsikringer, vakttjenester 0,00 0,00 0,00 2 752,44 0,00 2 752,44 0

02305
Kjøpte tjenester - ikke 
kontraktsarbeid 0,00 0,00 0,00 0,00 8 550,00 8 550,00 0

02310 Kontrakt 1 0,00 0,00 0,00 896 828,32 609 076,00 1 505 904,32 1 600 000
02311 Tillegg kontrakt 1 0,00 0,00 0,00 0,00 96 514,65 96 514,65 0
02710 Konsulentkontrakt 1 0,00 0,00 0,00 6 390,08 0,00 6 390,08 0
02720 Konsulentkontrakt 2 0,00 0,00 0,00 17 055,20 44 928,80 61 984,00 0

3450 Distribusjon av vann 0 0 0 923 026 759 069 1 682 095 1 600 000 -82 095,49

01150 Matvarer 0,00 0,00 0,00 335,00 0,00 335,00 0
01400 Annonse, reklame, informasjon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000
01401 Trykking og kopiering 0,00 0,00 0,00 13 095,00 0,00 13 095,00 0
01850 Forsikringer, vakttjenester 0,00 0,00 0,00 2 752,44 0,00 2 752,44 0
01950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv. 0,00 0,00 22 330,00 0,00 0,00 22 330,00 5 000

02305
Kjøpte tjenester - ikke 
kontraktsarbeid 0,00 15 000,00 358 604,98 164 399,19 38 624,40 576 628,57 300 000

02310 Kontrakt 1 81 230,40 0,00 451 048,54 15 949 671,79 3 918 639,62 20 400 590,35 24 390 000
02311 Tillegg kontrakt 1 0,00 0,00 94 674,50 1 647 175,97 1 594 767,52 3 336 617,99 1 000 000
02500 Materialer til nybygg 38 690,40 -38 689,60 0,00 0,00 0,00 0,80 0
02700 Konsulenttjenester 4 750,00 18 880,00 0,00 0,00 0,00 23 630,00 0
02701 Kjøp av eksterne tjenester 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000

02703
Tillegg konsulenttjenester - ikke 
kontrakt 0,00 0,00 0,00 0,00 20 424,80 20 424,80 0

02710 Konsulentkontrakt 1 105 300,80 236 810,40 862 350,04 382 602,72 31 735,20 1 618 799,16 1 200 000
02720 Konsulentkontrakt 2 15 000,00 0,00 78 043,20 217 620,80 29 068,00 339 732,00 200 000
02730 Konsulentkontrakt 3 29 979,60 0,00 13 110,00 0,00 0,00 43 089,60 50 000
02740 Konsulentkontrakt 4 77 200,00 0,00 0,00 18 356,75 0,00 95 556,75 0
02900 Internkjøp 62 208,00 55 059,00 609 992,50 389 642,50 111 520,50 1 228 422,50 402 000
04700 Til andre (private) 0,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 3 600,00 0

3530
Avløpsnett/ innsamling av 
avløpsvann 414 359 287 060 2 493 754 18 785 652 5 744 780 27 725 605 27 700 000 -25 604,96

Sum utgifter 414 359 287 060 2 493 754 19 708 678 6 503 849 29 407 700 29 300 000 -107 700,45

Andre salgsinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 -618 408,00 -618 408,00 0
Fra andre kommuner 0,00 0,00 0,00 0,00 -88 558,94 -88 558,94 0
Bruk av lån -414 359,20 -287 059,80 -2 493 753,76 -19 708 678,20 -5 796 882,55 -28 700 733,51 -2 494 000
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Bevilgninger/budsjett : Vann: Avløp:

Tiltaksplan vann og avløp 2011 018/11 300 000

HMK 132/11 1 900 000

HMK 025/12 -1 500 000

HMK 038/13 10 000 000

Tiltaksplan vann og avløp 2013 005/14 1 000 000 13 000 000

Tiltaksplan vann og avløp 2014 027/15 600 000 4 000 000

Samlet budsjett 1 600 000         27 700 000        

Nøtterøy 12.07.16

Prosjektbeskrivelse : Prosjektet har omfattet planlegging, prosjektering og gjennomføring av utskifting av eksisterende fellesledning for avløp og overvann langs og under Kirkeveien, i Even Tollefsensvei og langs 
Grensegaten på Nøtterøy. Det er også etablert ny vannledning på deler av strekningen, dette har vært et samarbeidsprosjekt med Tønsberg kommune. Eksisterende AF fellesledning lå i kanten av Kirkeveien, midt i Even 
Tollefsensvei og gjennom private hager langs Grensegaten. De nye ledningene er lagt i veigrunn.  Eiendommer lags traseen har separert avløpet. Det var veldig dårlige frunnforhold i hele området.
Det har blitt etablert 350 m spillvannsledning, 350 m overvann/fellesavløpsledning og 240 m vannledning i Grensegaten og Even Tollefsens vei og under Kirkeveien og ca. 230 meter ny overvann/fellesavløpsledning langs 
Kirkeveien.

Kommentarer til mindre- eller merforbruk : Under gjennomføringen av anleggsarbeidene har det dukket opp uforutsette problemstillinger blant annet knyttet til grunnforholdene. Dette har medført økte kostnader i forhold til 
opprinnelig budsjett. Trafikkavviklingen lags Kirkeveien har vært mer utfordrenden og kostnadskrevende enn planlagt.  

Innstilling til vedtak : Prosjekt 8768 Omlegging avløpsledning Grensegata er ferdig og avsluttes økonomisk med et merforbruk på kr 107.700,45 eks mva. Prosjektet er finansiert ved bruk av lån. Merforbruket på vann 
foreslås dekket fra Hovedplan for vann kr 82.095,-  og merforbruket på avløp foreslås dekket fra Hovedplan for avløp kr 25.605,-
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Nøtterøy kommune  
 

 
 JournalpostID: 16/17579 

 Arkiv: FA - M00 

 
Saksbehandler: Tone Amundrud, 
Telefon:  976 25 605  
Drifts- og anleggsseksjonen 

 

Omlegging avløpsledning Grensegaten - prosjektavslutning 
 
 
 
                                                                                                                                                               
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Prosjektregnskap for objekt 8768 «Omlegging avløpsledning Grensegaten»  på kr. 

29 300 000,- godkjennes.  
2. Prosjektet avsluttes med et merforbruk på kr 107 700,45 eks mva. 
3. Merforbruk på vann kr 82 095,49 tas fra objekt 8747 Labakken – sammenkopling 

vannledning, og merforbruk på avløp kr 25 604,96,- tas fra objekt 8602 Hovedplan avløp 
 
Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer i saksfremstillingen. 
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Vedlegg: 
Prosjektregnskap 8768 Omlegging avløpsledning Grensegata 
Revisorbekreftelse Grensegata 

 
 
 
 
Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. 
 
Kortversjon 
Saken gjelder avslutning av vann- og avløpsprosjektet «Omlegging avløpsledning 
Grensegaten» objekt 8768. Regnskapet på kr. 29 300 000,- legges frem til godkjenning. 
 
 
Innledning 
Prosjektet har omfattet planlegging, prosjektering og gjennomføring av utskifting av 
eksisterende fellesledning for avløp langs Kirkeveien og under Nøtterøyveien, i Even 
Tollefsensvei og langs Grensegaten på Nøtterøy. Det er også etablert ny vannledning på deler 
av strekningen, dette har vært et samarbeidsprosjekt med Tønsberg kommune. 

Det har blitt etablert ca. 350 meter spillvannsledning, overvann/fellesavløpsledning og 
vannledning i Grensegaten, Even Tollefsens vei og under Nøtterøyveien, samt ca. 230 meter ny 
overvann/fellesavløpsledning langs Kirkeveien. Totalt ca. 580 meter med nye vann og 
avløpsledninger 

Det nye VA- anlegget i Grensgaten og Even Tollefsensvei har erstattet en eksisterende 
fellesledning i svært dårlig forfatning. Det har vært flere sammenbrudd på ledningen i tillegg har 
den hatt for liten kapasitet.  

Faktagrunnlag 
Planlegging av prosjektet ble igangsatt i 2011 i forbindelse med en kollaps av den eldre 
fellesledningen for avløp som lå i Grensegaten. Det ble påvist at fellesledningen var i veldig 
dårlig forfatning og utskifting var påkrevd. Prosjektet ble underveis i prosjekteringsfasen utvidet 
til å omfatte større deler av området enn først planlagt. Derfor har prosjektet fått 
tilleggsbevilgninger i flere omganger og oppstart ble utsatt i ca. 2 år.  

Eksisterende AF fellesledning lå i kanten av Kirkeveien, midt i Even Tollefsensvei og gjennom 
private hager langs Grensegaten. De nye ledningene er lagt i veigrunn.  Eiendommer langs 
traséen har separert sitt avløp.  

Det var veldig dårlige grunnforhold i hele området og av den grunn ble nye ledninger i hovedsak 
etablert ved styrt boring og utblokking av eksisterende ledninger. I den nedre delen av 
Grensegaten ble det gravd på tradisjonell måte, men med spunting og kalksementstabilisering 
før utgraving. 

Politisk behandling og finansiering av prosjektet: 

Bevilgninger/budsjett:          Vann:   Avløp:  

  
 

Tiltaksplan vann og avløp 2011 018/11             300 000  

  
 

HMK 
  

132/11          1 900 000  

  
 

HMK  
  

025/12         -1 500 000  

  
 

Endring i HMK sak  038/13         10 000 000  

  
 

Tiltaksplan vann og avløp 2013 005/14       1 000 000        13 000 000  

  
 

Tiltaksplan vann og avløp 2014 027/15          600 000         4 000 000  

Samlet budsjett               1 600 000        27 700 000  
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Konsulentfirma Rambøll AS ble kontrahert for planlegging og prosjektering i 2011. Firma 
Tangen Ingeniør og arkitektkontor ble kontrahert til byggeledelse i 2013. Hovedentreprisen ble 
etter konkurranse tildelt Oskar og Tormod Wike AS. Anleggsarbeidene ble utført fra oktober 
2013 til juni 2015. 

Prosjektet hadde før utlysning av anleggsarbeidene et budsjett på kr. 1,0 mill. kr på vann og 
23,6 mill. kr på avløp. Totalt budsjett var 24,6 mill. kr.  
Tilbud fra entreprenør viste seg å ligge over anslått kostnad og budsjett. I tillegg ble etablering 
av vannledning mer omfattende en først planlagt. Under gjennomføringen av anleggsarbeidene 
dukket det opp uforutsette problemstillinger, blant annet knyttet til de særlig vanskelige og 
krevende grunnforholdene. Dette har medført økte kostnader i forhold til opprinnelig budsjett. 
Trafikkavviklingen lags Kirkeveien har også vært mer utfordrende og kostnadskrevende enn 
forutsett og planlagt.   
 
Regnskapet over år viser et merforbruk på vann på kr 82 095,49,- og et merforbruk på avløp på 
kr 25 604,96,-.  
 
Prosjektet er finansiert ved lånemidler etter den forholdsmessige fordelingen mellom vann og 
avløp i prosjektet.  
 
Vurderinger 
Anleggsarbeidene startet opp høst 2013 og ble avsluttet i sommer 2015 i henhold til 
framdriftsplan. Overskridelser av opprinnelig budsjett skyldes i hovedsak utfordringer med 
særskilt krevende grunnforhold.  

Folkehelse 
Prosjektet bidrar til å redusere mengde avløpsvann til området ved Ørsnes Brygge. Boliger i 
Grensegaten og Akselsgate som tidligere hadde tilbakeslag av avløpsvann i kjellere, ved store 
nedbørsmengder, har nå fått et avløpsanlegg som håndterer store nedbørsmengder slik at 
tilbakeslag unngås. 
 
Revisjon 
Det vises til vedlagte uttalelse fra revisjon. 
 
Kontrollutvalget 
Det vises til vedlagte uttalelse fra kontrollutvalget. 
 
Konklusjon 
Prosjekt 8768, «Omlegging avløpsledning Grensegaten», er ferdig og avsluttes økonomisk.  
 
Prosjektet avsluttes med et merforbruk på kr 107 700,45 eks mva. 
 
Merforbruk på vann kr 82 095,49 tas fra objekt 8747 Labakken – sammenkopling vannledning, 
og merforbruk på avløp kr 25 604,96,- tas fra objekt 8602 Hovedplan avløp.  
 
 

 



51/16 Møteplan 2017 - 16/00159-1 Møteplan 2017 : Møteplan 2017

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 16/00159-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Nøtterøy 24.11.2016 
 
 
 

   
 
 

SAK 51/16 MØTEPLAN 2017 

 

Forslag til vedtak: 
Utkast til møteplan vedtas som møteplan 2017 for kontrollutvalget i Nøtterøy med 
følgende datoer: 

 Torsdag, 23. februar  

 Torsdag, 27. april  

 Torsdag,   8. juni 

 Torsdag,   7. september 

 Torsdag,   7. desember 
 
Kontrollutvalget ber om at møtedagene legges inn i kommunens møtekalender. 
 
Møtene begynner som hovedregel kl. 15.00. 
 
Vedlegg:  
Kalender 2017 
Nøtterøy kommunes møteplan 2017 

 
Saksframstilling: 
Forslag møtedatoer i 2017: 
 
Torsdag, 23. februar  

 Behandle forvaltningsrapporten "Prosessen med planlegging og bygging av 
Teigar ungdomsskole og idrettshall" 

 Årsrapport for kontrollutvalget 
 
Torsdag   27. april (årsregnskapsmøte) 

 Ku-uttalelse til årsregnskap 2016 

 Bestille prosjektplan til forvaltningsrevisjonsprosjekt 
 
 

Torsdag, 8. juni 

 Behandling av prosjektplan – bestilling av forvaltningsprosjekt 
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Torsdag, 7. september 

 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 for Færder kommune  

 Orientering om forvaltningsprosjektet 

 Revisors uavhengighetserklæring 

 Kontrakt KPMG, videreføring 2018 
 

 
Torsdag, 24. november 

 Behandle forvaltningsrapport 

 Møteplan 2018 for nytt kontrollutvalg for Færder kommune  
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Arkivsak-dok. 16/00051-7 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Nøtterøy 24.11.2016 
 
 
 

   
 
 

SAK 52/16 REFERATSAKER, 24.11.16 

 

Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Kommunestyrevedtak sak 16/082 
VIKS, eierskapsbrev 26.09.16 
Smiløkka, styremøte 15.09.16 og 27.10.16 
Sjekkliste for kommunereformen 2016 
Kommunereformprosjektet, sjekkliste for ku, revisor og sekretariat, dreiebok 
Kommunereformen, sjekkliste for ku, revisor og sekretariat, kommunesammenslåing 

 
Saksframstilling: 
 

 Forlengelse av kontrakten om revisjonstjenester er behandlet i kommunestyret 
i sak 16/082 02.11.16. Kontrollutvalget behandlet saken og lagde innstilling 
den 15.09.16. 

 

 Smiløkka eies av Nøtterøy kommune, Tønsberg kommune, Stokke kommune 
og Andebu kommune med 25% hver. Orientering om styremøte den 15.09.16 
og den 27.10.16. 

 

 VIKS har sendt et eierskapsbrev datert 26. september 2016 til sine eiere for 
orientering om hvordan kommunereformen påvirker VIKS.  
 

 I forhold til gjennomføringen av kommunereformen er det utarbeidet en 
sjekkliste for revisor, kontrollutvalg og sekretariat med informasjon om 
områder som trenger ekstra fokus. 
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1 Innledning 

Styret i NKRF satte i møte 06.05.15 ned en prosjektgruppe for å forberede 

kontrollutvalgssekretariat og revisjonsenhetene på den forestående kommunestrukturreformen. 

Målet for prosjektet ble angitt å være utarbeidelse av en sjekkliste over forhold som kommunene 

bør være spesielt oppmerksomme på i forbindelse med kommunereformen. Sjekklisten må også 

inneholde henvisninger til kilder for regelverk, veiledninger mm. der det er hensiktsmessig. 

Sjekklisten skal utarbeides på områdenivå, og ikke gå i detaljer.  

Sjekklisten skal utformes på en måte som gjør at den blir til nytte i rådgivningen til kommunene, 

for kontrollutvalgets tilsyn med endringsprosessen, og for revisor som kilde for risikovurderinger. 

Prosjektgruppen fikk følgende sammensetning: 

Orrvar Dalby (leder)   daglig leder, Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat  

Irene Loka    revisjonssjef, Kommunerevisjonen Vest, Vest–Agder IKS 

Anders Svarholt  seksjonsleder forvaltningsrevisjon, Østfold kommunerevisjon IKS 

Ole Kristian Rogndokken daglig leder, NKRF 

2 Arbeidsform 

Prosjektgruppen har innhentet informasjon fra flere kilder for å høste erfaring fra tidligere 

gjennomførte kommunesammenslåinger. I tillegg har det blitt opprettet flere arbeidsgrupper som 

har avgitt egne rapporter. To av arbeidsgruppenes rapporter er gitt en kort omtale i denne 

sluttrapporten, i tillegg følger de som vedlegg.  

Prosjektgruppen har også hatt kontakt med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).  

I kapitlene 7-10 har vi gjengitt noen spørsmål som vi oversendte KMD og departementets svar. 

3 Definisjoner 

1) Inndelingsloven. Rundskriv og veiledninger. 

Inndelingsloven av 15. juni 2001 nr. 70 og forarbeidene til denne (Ot.prp. nr. 41 (2000-2001) 

setter de lovmessige rammene for kommunesammenslåingsprosessen.  

I Meldingsdelen i kommuneproposisjonen 2015 (Prop. 95 S) Kommunereform har 

regjeringen redegjort nærmere for opplegget med kommunereformen. 

I rundskriv H-10/2015 er bestemmelsene i loven kommentert og fortolket. 

Departementet har i forbindelse med Kommunereformen gitt ut flere veiledninger bl.a.: 

 Formelle rammer i byggingen av nye kommuner 

 Veileder til reglene om offentlige anskaffelser i forbindelse med kommunereformen 
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En rekke problemstillinger er imidlertid ikke avklart. Dette er et bevisst valg fra lovgiver, som 

ønsker at slike spørsmål drøftes og avklares mellom kommunene. Dette tilsier at det er stort rom 

for kommunene til å finne praktiske løsninger, så lenge de ikke strider mot loven eller dens 

formål. 

Denne rapporten fokuserer hovedsakelig på en del slike problemstillinger som ikke er direkte løst 

i lov, rundskriv eller veiledninger. 

2) Fellesnemndas juridiske og organisatoriske status. Myndighet. Inndelingslova § 26. 

Når det er gjort vedtak om sammenslåing av to eller flere kommuner, skal det opprettes ei 

fellesnemnd til å forberede og gjennomføre sammenslutningen. Spørsmålet om fellesnemndas 

juridiske status har vært forelagt KMD og basert på departementets svar anbefaler prosjektgruppa 

at følgende. forståelse legges til grunn: 

Fellesnemnda er ikke å anse som en egen juridisk enhet, men et kommunalt organ opprettet i 

medhold av inndelingsloven. Det innebærer f.eks. at fellesnemnda ikke har eget 

organisasjonsnummer. Fellesnemnda har mange trekk av interkommunalt samarbeid iht. 

Kommuneloven § 27, men er ikke definert som dette. 

Fellesnemnda har den myndighet som definert i lovens § 26, samt den myndighet 

kommunestyrene velger å gi nemnda i reglement. Det varierer litt fra prosess til prosess. Det er 

imidlertid viktig at fellesnemnda får delegert myndighet til å avklare både framtidig revisjons- og 

sekretariatsordning for den nye kommunen. For å unngå flere behandlinger i kommunestyrene, er 

det hensiktsmessig at denne delegasjonen vedtas i forbindelse med etableringen av fellesnemnda.  

4 Kontrollutvalgets og kontrollutvalgssekretariatets rolle 

En arbeidsgruppe har vurdert kontrollutvalgets og kontrollutvalgssekretariatets rolle knyttet 

til kommunesammenslutningen. Arbeidsgruppen har bestått av: 

Orrvar Dalby (leder)  Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat  

Pål Ringnes   Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn IS       

Mona Moengen Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS 

Arbeidsgruppens mandat var: 

 Hvilke områder og forhold er det viktig at KU og sekretariatet har spesielt fokus på i en 

sammenslåingsprosess? 

 Tydeliggjøre prosessuelle forhold som berører kontrollutvalget. 

4.1 Kontrollutvalgets funksjonstid 

Det følger indirekte av bestemmelsene i Inndelingsloven at de valgte kontrollutvalgene i de 

kommunene som skal slå seg sammen, fungerer fram til ny kommune er etablert. Inndelingsloven 

har ikke hjemmel for å etablere felles kontrollutvalg i perioden fram til ny kommune er etablert. 
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4.2 Valg av revisor til fellesnemnda 

Etter Inndelingslova § 25 skal fellesmøtet mellom de aktuelle kommunestyrene som 

fylkesmannen kaller inn til etter at det er gjort vedtak om sammenslåing, drøfte valg av revisor for 

fellesnemnda. Valg av revisor skjer deretter i de respektive kommunestyrene, forutsetningsvis 

som likelydende vedtak. 

Inndelingsloven sier ikke noe om kontrollutvalgets rolle i behandlingen. Praksis i fra kommunene 

i Vestfold (fire prosesser) er at i tre tilfeller har kommunestyrene valgt revisor etter innstilling fra 

kommunenes kontrollutvalg. I det siste tilfellet er det gjennomført valg av revisor etter direkte 

vedtak i kommunestyrene. 

Prosjektgruppen anbefaler å følge vanlig prosedyre ved valg av revisor i kommunene, dvs. valg 

foretas av kommunestyrene etter innstilling fra de sammenslående kommunenes kontrollutvalg. 

Dette vil også styrke legitimiteten til det valget som gjøres. 

I praksis vil valg av revisor ikke volde noe problem, så lenge de kommunene som skal slå seg 

sammen, har samme revisor. Når kommunene har forskjellig revisor, vil det kunne tenkes at 

kontrollutvalgene ikke innstiller på samme revisor. Her er det lovens forutsetning at spørsmålet 

skal drøftes og avklares på fellesmøtet, og at kommunestyrene deretter fatter likelydende vedtak. 

Normalt føres fellesnemndas regnskap av en av de berørte kommunene. Den praktiske løsningen 

vil da være at regnskapsførende kommunes revisor også velges som revisor for fellesnemnda. 

4.3 Hvem skal revisor rapportere til? 

I Ot.prp. nr. 41 (2000-2001) er det uttalt flg. under pkt. 8.2.3: 

«Når det gjeld folkevalt kontroll med verksemda i fellesnemnda, bør den liggje til den enkelte 

kommunen sitt kontrollutval, som kan føre kontroll på vegne av sin kommune. Dermed må revisor 

rapportere til alle dei aktuelle kommunane/fylkeskommunane.»  

Fellesnemndas funksjonstid er begrenset og det er viktig med god forankring og innsyn i alle de 

deltakende kommuner. På denne bakgrunn anbefales at revisor rapporterer i tråd med 

anbefalingene i Ot.prp. nr. 41 (2000-2001.) Se ellers pkt. 6 under. 

4.4 Valg av revisor i den nye kommunen (der fellesnemnda er gitt fullmakt 

til å velge løsning) 

Fellesnemnda kan få fullmakt til å tilsette personale i den nye kommunen, herunder revisor, jfr. § 

26, 5. ledd. Inndelingslova angir prosedyre for valget og her er det entydig slått fast i samme 

bestemmelse at kontrollutvalgene i de sammenslående kommunene skal avgi (hver sin) innstilling.  

Når kommunene har forskjellig revisor, vil det kunne tenkes at kontrollutvalgene ikke innstiller på 

samme revisor. Der fellesnemnda har fått fullmakt til å velge løsning, må nemnda forholde seg til 

innstillingene og foreta det valget den mener er det beste. Det anbefales imidlertid at en forsøker å 

avklare en slik situasjon i forkant av behandlingen i fellesnemnda. 
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Fellesnemnda kan også med hjemmel i § 26, 5. ledd få fullmakt til å videreføre «deltaking i 

interkommunalt samarbeid om revisjon eller vidareføre avtale med annan revisor.» Slikt vedtak 

forutsetter at fellesnemnda har fått fullmakt til dette i det reglement kommunestyrene har vedtatt, 

og skal også skje på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalgene.  

Dersom det skulle være aktuelt å konkurranseutsette revisjonsoppdraget for den nye kommunen, 

må det eventuelt skje i samsvar med anskaffelsesregelverket. 

4.5 Valg av kontrollutvalgssekretariat for den nye kommunen 

Fellesnemnda kan også få fullmakt til å videreføre sekretariatsordning for kontrollutvalget i den 

nye kommunen, jfr. § 26 i loven.  

Kontrollutvalgene skal avgi innstilling i saker om valg av sekretariatsordning. 

Som for revisjon, vil dette ikke føre til problemer i praksis, dersom kommunene har samme 

ordning. Der hvor kommunene har forskjellig sekretariatsløsning, vil det kunne bli forskjellig 

innstilling fra kontrollutvalgene. Det anbefales at en slik situasjon forsøkes avklart i forkant av 

behandlingen i fellesnemnda.  

Prosjektgruppa anbefaler at det benyttes et settesekretariat til å forberede saken for 

kontrollutvalgene.  

4.6 Kontrollutvalgets fokus etter at vedtak om sammenslåing er fattet 

Kontrollutvalget bør i denne fasen vurdere å endre fokus fra den normale bakoverskuende 

tilnærmingen til et mer «her og nå» fokus. Det kan være aktuelt å be prosjektleder og rådmenn 

jevnlig orientere om prosessen. Videre bør kontrollutvalget bidra til at fokuset på internkontroll, 

interkommunalt samarbeid, eierstyring mv. er på plass både i forhold til ny kommune, men også i 

«gammel kommune» inntil denne opphører. 

4.7 Regnskapsrevisjon 

Av Inndelingslova § 25 går det fram at felles kommunestyremøte skal drøfte «val av revisor for 

verksemda i fellesnemnda».  I KMDs veileder «Formelle rammer i byggingen av nye kommuner», 

pkt 3.2.3, er dette omtalt som at «kommunene må også ta stilling til hvilken revisjonsordning 

fellesnemdas virksomhet skal ha». Utover dette er det gitt få bestemmelser om revisjonens 

innehold og rapporteringsform. 

Et av spørsmålene som må avklares er hva det skal avgis revisjonsberetning/uttalelse om. Det er 

ikke gitt regler om regnskap for fellesnemndene, og hva regnskapet vil omfatte kan trolig variere 

bl.a. utfra hvordan de er organisert. Det antas likevel at det sjelden vil være snakk om et 

fullstendig årsregnskap. 

Utover å uttale seg om regnskapet skal revisor i kommunal sektor også uttale seg om forhold 

knyttet til budsjett, årsberetning, registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger. Det er 

ikke gitt at det avgis noen årsberetning for fellesnemnda, og rutiner for registrering og 

dokumentasjon kan, avhengig av organisering, være noe som følger rutinene i regnskapsførende 



52/16 Referatsaker, 24.11.16 - 16/00051-7 Referatsaker, 24.11.16 : Sjekkliste kommunereform 2016

7 

 

kommune. Vi mener det vil være naturlig å uttale seg om budsjett dersom det legges fram et 

regnskap hvor det rapporteres mot budsjett, dvs. inneholder budsjettopplysninger. Vi har videre 

lagt til grunn at forholdet til budsjett vurderes på samme måte som ved revisjon av kommunen. 

En annen problemstilling er hvem som skal være adressat for uttalelsen. Fellesnemndene vil i de 

fleste tilfeller eksistere i deler av to kalenderår, slik at det vil være snakk om to uttalelser. Siden 

det er fellesnemndas revisor det er snakk om, mener vi det riktige må være at revisors uttalelse 

avgis til fellesnemnda, men da den siste uttalelsen avlegges vil ikke fellesnemnda eksistere lenger. 

Det virker derfor naturlig at adressat for den siste uttalelsen vil være det nye kommunestyret. 

Uansett hvordan dette legges opp vil det trolig bli en situasjon med ulik adressat de to årene. 

En tilknyttet problemstilling er hvem som ev. skal være kopimottakere. Dette spørsmålet må 

henge sammen med det som er uttalt om valg av revisjonsordning og behovet for folkevalgt 

kontroll. Som påpekt ovenfor skal kommunene i et fellesmøte ha drøftet valg av revisor til 

nemnden. I tillegg er det i Ot.prp. nr. 41 (2000-2001) uttalt flg. under pkt.8.2.3: «Når det gjeld 

folkevalt kontroll med verksemda i fellesnemnda, bør den liggje til den enkelte kommunen sitt 

kontrollutval, som kan føre kontroll på vegne av sin kommune. Dermed må revisor rapportere til 

alle dei aktuelle kommunane/fylkeskommunane.» Ut fra dette er det naturlig at den enkelte 

kommunes kontrollutvalg og kommunestyrene får kopi av revisors revisjonsberetning/uttalelse.  

4.8 Forvaltningsrevisjon 

I kommuner som vil bli berørt av kommunereformen, bør tidshorisont og innhold i overordnet 

analyse og plan for forvaltningsrevisjon vurderes. Det bør vurderes hvilke 

forvaltningsrevisjonsprosjekter som vil være mest relevante i en slik situasjon. Kontrollutvalgene 

bør i denne fasen også vurdere andre kontrollvirkemidler som f.eks. orienteringer fra rådmannen 

og virksomhetsbesøk.  

4.9 Selskapskontroll 

Istedenfor ordinær selskapskontroll for kommuner som går inn i sammenslåingsprosesser, vil det 

være aktuelt for kontrollutvalget å ha fokus på kommunens strategi med sine forskjellige 

interkommunale samarbeidsløsninger, jfr. KMDs veileder «Formelle rammer i byggingen av nye 

kommuner» pkt. 4.4.3. 

4.10  Vurdere konsekvenser for eget selskap 

Sekretariatene anbefales å vurdere hvilke konsekvenser kommunereformen vil få for eget selskap. 

Det må bli en konkret vurdering når det er hensiktsmessig å starte denne vurderingen, men den 

bør senest påbegynnes når det er klart at en eller flere av eierne vil berøres av kommunereformen. 

Konsekvensene vil både kunne bli økonomiske og strukturelle. Beslutning i slike saker må tas av 

eierne etter at sekretariat har utredet og vurdert saken og styret har gitt sine anbefalinger. 

Den samme situasjonen vil også oppstå for de kommunalt eide revisjonsselskapene. 
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5 Risikoområder i en sammenslåingsprosess – Vurdering av 

internkontroll 

I en kommunesammenslåingsprosess er det mange forhold som må på plass, men alt må ikke være 

på plass med det samme. Det ble derfor satt ned en arbeidsgruppe for å vurdere hvilke forhold 

som måtte være på plass fra dag en i den nye kommunen. Svaret på dette spørsmålet vil kunne 

være flere, avhengig av hvilke perspektiv som legges til grunn. Arbeidsgruppen ble bedt om å ta 

utgangspunkt i den interne kontrollen. 

Arbeidsgruppen har bestått av: 

Linn Karlsvik, (leder)  revisjonssjef Sandefjord kommunerevisjon 

Randi Blystad,   assisterende avdelingsdirektør Oslo kommunerevisjon 

Tina Skarheim,  prosjektkoordinator nye Sandefjord kommune 

 

Arbeidsgruppens mandat var:  

 Kartlegge mulige vesentlige risikoområder i en kommunesammenslåingsprosess, fra et 

revisjonsperspektiv.  

 

 Hovedfokus vil være på tidsrommet fra kommunenes vedtak om sammenslåing frem til ny 

kommune er etablert.  

 

 Arbeidet skal ikke lede frem til ferdige revisjonsprogram, men skal gi revisor nyttige 

innspill til arbeidet med å vurdere områder for revisjon i forbindelse med 

sammenslåingsprosessen. 

 

Målgruppen for vurderingen er revisorer og andre som arbeider med kommunal 

økonomiforvaltning. 

Ambisjonen har ikke vært å avgi noen omfattende rapport eller veileder, men å peke på viktige 

områder som må gis oppmerksomhet.  

En kommunesammenslåing innebærer veldig mange små og store beslutninger, samt veldig mye 

arbeid. For å lykkes må man ha bevissthet og kunnskap om rekkefølge og avhengigheter, vilje til å 

prioritere det viktigste – og evnen til å utsette beslutninger og arbeid som kan vente.  

Vi håper at rapporten skal bidra til at et komplekst og omfattende arbeid kan gjøres håndterbart 

ved å «dele opp» i mindre prosjekter og å ha oppmerksomhet på hva man som minimum må 

lykkes med.  

Arbeidsgruppen har avgrenset sitt arbeid til ikke å omfatte materielle kommunaløkonomiske eller 

finansielle tema. 

Arbeidsgruppens rapport følger som vedlegg 1. 
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6 Dreiebok – Årsoppgjør med fokus på kommunesammenslåing  

Det ble også opprettet en arbeidsgruppe for å utvikle ei dreiebok for årsoppgjør med fokus på 

kommunesammenslåing. Arbeidsgruppen har bestått av følgende ansatte i Kommunerevisjonen 

Vest, Vest-Agder IKS: 

Irene Loka (leder) revisjonssjef,  

Monica Nilsen 

Alla Steffensen 

Merete Becher Ingvoldstad  

 
Arbeidsgruppens mandat var: 

 Lage et verktøy/sjekkliste til bruk ved avslutning av et kommuneregnskap i forbindelse 

med en kommunesammenslåing. 

Dreieboken er ment å være et redskap for revisor og bygger på erfaringer fra 

kommunesammenslutninger i Danmark. 

Dreieboken er et redskap for revisor ved revisjon av en kommune som er besluttet sammenslått 

med andre kommuner. Dreieboken konsentrerer seg om forhold som påvirker regnskapet. Det 

gjøres oppmerksom på at dreieboken kun er en veiledning og ikke kan betraktes som uttømmende.  

Nedpakking av et regnskap og sammenslåing av flere regnskap er en omstendelig og tidkrevende 

prosess. Dreieboken bygger på erfaringer fra tilsvarende prosesser i Danmark og tar for seg 

handlinger knyttet til alle delene av regnskapet på kapittelnivå i KOSTRA.  

Dreiebok – Årsoppgjør med fokus på kommunesammenslåing følger som vedlegg 2. 

7 Selvkost  

 Hva skjer med avgiftsnivået i en kommune der de sammenslående kommunene har ulikt 

avgiftsnivå og ulik dekningsgrad 

 Bruk av selvkostfond 

Departementet svarte:  

«Dersom kommuner som slår seg sammen, har forskjellig avgiftsnivå og/eller selvkostgrad (f.eks. 

hvis en kommune har vedtatt at gebyrinntektene skal dekke 100 pst. av selvkost, mens den andre 

kommunen har vedtatt at gebyrinntektene skal dekke 80 pst.), må det ved 

sammenslåingstidspunktet avtales felles satser.  

Generelt kan kommunen differensiere avgiftsnivået ut fra innbyggernes bruk av tjenestene, men 

ikke ut fra geografi. Adgangen til å differensiere gebyrene innad i kommunen vil avhenge av 

hjemmelsgrunnlaget for det enkelte gebyret.  
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I prinsippet skal gebyrene dekke kostnadene for tjenestene som innbyggerne har fått, og 

innbyggere i en kommune skal ikke subsidiere innbyggerne i en annen. Kommuner som skal slå 

seg sammen, bør derfor ta sikte på at selvkostfondene ved sammenslåingen er like i størrelse, 

relativt sett. F.eks. kan fondene bygges ned mot null i årene fram mot sammenslåingen. Dette ble 

bl.a. gjort i sammenslåingen mellom Inderøy og Mosvik.» 

8 Eiendomsskatt  

Ved sammenslåing av kommuner vil en kunne få en situasjon der en kommune har innført 

eiendomsskatt og en annen ikke. I eigedomsskattelova  § 13 andre ledd heter det: «Får ein 

kommune nye grenser, skal reglane i første leden ikkje vera til hinder for at det på eigedomar i 

område som kjem med i kommunen, vert skrive ut eigedomsskatt etter same satsar som før 

utvidinga.»  

Formuleringen ovenfor dekker situasjonen der en kommune utvider sine grenser, men hva vil 

situasjonen være dersom det opprettes en ny kommune? Vil den nye kommunen måtte forholde 

seg til eigedomsskattelova som en kommune som ikke har hatt eiendomsskatt tidligere, dvs. 

begynne med en sats på 2 promille det første året? (Jf. lovens § 13 første ledd)? 

 Departementet svarte: 

«Dersom kommuner som skal slå seg sammen har forskjellige satser på eiendomsskatten, eller 

dersom en kommune har innført eiendomsskatt og den andre ikke, må kommunene bli enige om en 

felles sats i den nye kommunen. Departementet kan i forbindelse med en kommunesammenslåing 

gjøre unntak for reglene i en overgangsperiode. Denne unntaksmuligheten er hjemlet i 

inndelingsloven § 17. Denne bestemmelsen innebærer at kommunene kan få noe lenger tid til å 

samordne satsene i den nye kommunen enn det legges opp til i loven, og har blitt benyttet ved 

noen av de siste sammenslåingene. Unntaket åpner også for at skattesatsen kan økes hurtigere 

enn det eiendomsskatteloven legger opp til dersom det er aktuelt. Det vil si at det vil være mulig 

for den nye kommunen å ha makssats fra dag én, selv om bare den ene av de "gamle" kommunene 

hadde makssats. Dette har hittil ikke blitt benyttet ved en sammenslåing.  

Utgangspunktet er at ulik innretning av eiendomsskatten ikke skal hindre 

kommunesammenslåinger, men at eiendomsskatten må samkjøres i etterkant av sammenslåingen. 

Kommunene bør i vedtak om sammenslåing også klargjøre hvordan samkjøring av 

eiendomsskatten skal skje i den nye kommunen. Søknad om unntak må godkjennes av kongen i 

statsråd, som en del av kongelig resolusjon om sammenslåing.» 

9 Kommunale garantier 

Ved sammenslåing av to kommuner der den største kommunen (A) har en anstrengt økonomi og 

er i ROBEK, vil det kunne bli en situasjon der den nye kommunen vil være i ROBEK.  Hvordan 

vil garantier gitt av den minste kommunen (B) bli behandlet? Vil det kreves ny godkjenning av 

fylkesmannen, jf. kommuneloven § 51, og vil en slik godkjenningssak bli vurdert på ordinær 
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måte, slik at det den økonomiske situasjonen i den nye kommunen som avgjør resultatet, eller vil 

tidligere gitte garantier videreføres?  

Departementet svarte: 

«Garantier som er gitt av den enkelte kommunen, vil bli videreført i sin helhet etter 

sammenslåingen. Det kreves dermed ikke ny godkjenning av fylkesmannen.» 

10 Pensjonsforhold 

Dersom kommuner som slår seg sammen har valgt ulik amortiseringstid for premieavviket, vil 

amortiseringsperioden kunne videreføres på samme måte som før sammenslåingen, eller må den 

nye kommunen velge en felles amortiseringsperiode for hele kommunen? 

Ved oppløsning av en pensjonskasse kan det oppstå et avvik mellom frigjort egenkapital og kravet 

til egenkapital i nytt selskap. Dersom det er et positivt avvik (frigjort egenkapital er større enn 

kravet til innbetaling av egenkapital i nytt selskap), hvordan skal denne frigjorte kapitalen 

håndteres?  

Departementet svarte: 

Forskrift om årsregnskap og årsberetning regulerer ikke hva som skjer med (gamle) premieavvik 

etter en sammenslåing. Vår vurdering er at det er naturlig å bruke samme tankegang som i GKRS 

sitt notat: Forståelse av KRS 5 – Presisering vedrørende pensjon, hvor løsningen er at tidligere 

års premieavvik fortsetter med samme amortiseringstid som før. For premieavvik som oppstår 

etter sammenslåingen, må det imidlertid benyttes enten ett eller syv års amortiseringstid, jf. 

forskrift om årsregnskap og årsberetning § 13-4.  

Uten at vi har gjort noe nærmere vurdering av spørsmålet om hvordan frigjort egenkapital ved 

oppløsning av en pensjonskasse vil håndteres ved en sammenslåing, vil vi anta at dette som 

utgangspunkt vil være inntekter som hører til i investeringsregnskapet. Nærmere vurdering må 

eventuelt gjøres i de konkrete sakene. 

For å være sikker på vilkår, prosedyre og frister ved ev. oppsigelse av pensjonsforhold må det tas 

kontakt med den aktuelle pensjonskassen. 

11 Anskaffelser 

Anskaffelser er et omfattende område. Hvilke muligheter har kommunen til å endre eller tilpasse 

seg eksisterende kontrakter? Hvordan håndtere nye innkjøpsbehov som oppstår i overgangsfasen? 

Dette er noen av problemstillingene som er omhandlet i KMDs veileder til reglene om offentlige 

anskaffelser i forbindelse med kommunereformen. 
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12 Noen problemstillinger knyttet til IKT-systemer ved 

kommunesammenslåinger 

Ved en kommunesammenslåing vil det reise seg en rekke problemstillinger knyttet til den nye 

kommunens IKT-systemer. Det er umulig å omtale alle disse utfordringene, men det er enkelte 

forhold som utpeker seg som særlig viktig. Oppsummert handler det om: 

 Å begynne arbeidet tidlig 

 Å sette av nok tid og ressurser 

 Å planlegge for eventuelle feilskjær underveis i prosessen 

Den enkelte kommune har en rekke IT-løsninger, programmer og lisenser. Noe av det første den 

nye kommunen bør gjøre etter vedtak om sammenslåing, er å vurdere hvordan ny IKT struktur 

skal være. Etableringen av denne strukturen er en svært komplisert og arbeidskrevende prosess, 

som legger beslag på mye tid. Dette må tas hensyn til når prosjektet organiseres. I praksis kan 

dette gjøres på følgende måte:  

 Få en oversikt over alle systemer og lisenser som de sammenslående kommunene har fra før, 

hvilke som har gått ut og hvilke som fortsatt gjelder. Det bør også avklares hvilke rettigheter 

og plikter som følger av lisensene, og hvilken betydning dette har i valgene som skal gjøres 

med henblikk på nye felles løsninger. Dette innebærer blant annet å gjennomgå eksisterende 

kontrakter for å avklare om det er mulig og komme ut av kontraktene dersom det er 

nødvendig, eller om det er mulige å overføre kontraktene til den nye kommunen. 

 

 På flere områder vil de sammenslåtte kommunene ha ulike systemer. Definer hvilke systemer 

som må være felles ved oppstart av den nye kommunen (kartverket, e-post, økonomisystem, 

lønnssystem, faktureringssystem, sak- og arkivsystem etc.), og hvilke systemer som kan vente. 

 

 Foreta valg av hvilke systemer og programvare som den nye kommunen skal benytte. I denne 

delen av prosessen må det også tas høyde for hvilke kriterier som skal ligge til grunn for 

valgene. Eksempel på kriterier kan være funksjonalitet (hvilke systemer er enklest i bruk), 

kostnadseffektivisering (vil valget medføre at man klarer å utnytte stordriftsfordeler) osv.  

 

 Utarbeid oversikt over behovet for lisenser (typer og antall) basert på de valgene som er gjort. 

Inngå eventuelt nye avtaler der dette er nødvendig for de systemene den nye kommunen skal 

benytte.  Lov og forskrift om offentlige anskaffelser regulerer prosedyrene ved inngåelse av 

nye avtaler og handlingsrommet for regulering av eksisterende avtaler.  

 

 Sett opp en rekkefølge for konvertering – sett av tilstrekkelig ressurser til å gjennomføre 

konverteringen. Innsatsen bør i første omgang rettes inn mot de områdene som er mest 

prekære og som må være på plass ved oppstart av den nye kommunen. 

 

 Sett opp en plan for opplæring av brukerne. Tidsplanen må avklares med hver avdeling som 

blir berørt. 
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 Sørg for å ha nødvendige beredskapsløsninger på plass dersom det oppstår uønskede 

hendelser underveis.  

Som nevnt er etablering av ny IKT struktur en omfattende oppgave. Erfaringer fra tidligere 

prosesser viser at det er stor risiko for både under- og overkapasitet etter at sammenslåingen er 

gjennomført. Underkapasitet vil føre til dårlige tjenester og klager fra brukere, overkapasitet vil 

slå ut på budsjettet.  I tillegg vil det kunne være urasjonelle løsninger, der en ikke får ut 

stordriftseffekter. Det er derfor viktig at det legges inn sjekkpunkter der en både avstemmer plan 

mot behov og gjennomføring mot plan. 

13 Arkiv 

Kommunestrukturreformen vil få store konsekvenser for kommunens dokumentasjon, enten den 

er på papir eller digital. Arkivverket og samarbeidspartnerne i SAMDOK har laget en veiledning 

om arkiv til kommuner som skal slå seg sammen. Veiledningen gir råd om hva som kan gjøres 

før vedtak om sammenslåing er fattet. Del 1 av veiledningen er klar og del 2 og 3 skal komme i 

løpet av 2016. 

14 Ledelse 

Kommunereformen gir store utfordringer både innenfor politikk og administrasjon. Godt samspill 

og god ledelse vil være avgjørende i prosesser og for resultater. Det må skapes både involvering, 

engasjement hos de involverte, og mål må tydeliggjøres. God håndtering av arbeidsgiverrollen er 

en av nøklene for å nå lokale mål som kommuner setter seg i kommunereformen. 

KS har utarbeidet heftet Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåing, der de belyser noen 

sentrale forhold. 

  



52/16 Referatsaker, 24.11.16 - 16/00051-7 Referatsaker, 24.11.16 : Sjekkliste kommunereform 2016

14 

 

Vedlegg 

Vedlegg 1)  Kommunesammenslåing – Revisors oppmerksomhetsområder og risikoer for 

økonomiforvaltningen 

Vedlegg 2)  DREIEBOK – Årsoppgjør med fokus på kommunesammenslåing 

 

 

Referanser og kilder: 

Arkivverket: 

http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Om-oss/Aktuelt/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-

2014/Orientering-om-Riksarkivarens-arbeid-med-kommunereformen  

 

DIFI (Prosjektveiviseren som er egnet for alle typer prosjekter): 

http://www.prosjektveiviseren.no/  

 

Kommunal- og regionaldepartementet: 

Veileder til reglene om offentlige anskaffelser i forbindelse med kommunereformen 

https://www.regjeringen.no/contentassets/1e33b4101f064067a916ab746b796304/veileder_anskaff

elsesregelverket_kommunereform.pdf  

 

KS: 

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger 

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-

fagomrade/arbeidsgiver/arbeidsgiverpolitikk/arbeidsgiverpolitikk-ved-kommunesammenslainger-

et-sammendrag.pdf  

 

Statens kartverk: 

Kommunereform http://www.kartverket.no/kommunereform/  
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Nøtterøy kommune  

 JournalpostID: 16/27388 

 Arkiv: FE - 216, TI - &01 

 
Saksbehandler: Kristian Lægreid 
Telefon: 33 40 22 97 

 

Kontrakt med opsjon om revisjonstjenester mellom Nøtterøy kommune og 
KPMG 
 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Kommunestyret 02.11.2016 16/082 

 
 
Kontrollutvalgets innstilling 
 

1. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å forlenge avtalen om 
revisjonstjenester mellom Nøtterøy kommune og KPMG med 1 år. KPMG blir 
kommunens revisor også for regnskapsåret 2017. 

 
 
 

 
Kommunestyret 02.11.2016: 
 
Behandling: 
 

Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.  

 
KS- 16/082 Vedtak: 
 

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å forlenge avtalen om revisjonstjenester mellom 
Nøtterøy kommune og KPMG med 1 år. KPMG blir kommunens revisor også for 
regnskapsåret 2017. 
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Vedlegg: 
Sak 39 Kontrakt med opsjon om revisjonstjenester mellom Nøtterøy kommune og KPMG,  
Nøtterøy 15.09 
 
Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. 
 
Kortversjon 
Kontrollutvalget anbefaler at opsjon på forlengelse av kontrakt om revisjonstjenester med 
revisjonsfirmaet KPMG benyttes for regnskapsrevisjonen 2017. 
 
 
Faktagrunnlag 

Nøtterøy kommune inngikk kontrakt om revisjonstjenester med revisjonsfirmaet 
KPMG i årsskifte 2014/2015. Avtalen gjelder fra 01.01. 2015, for en toårig periode 
med mulighet for ett års opsjon + ett års opsjon. Avtalen inneholder også 
kostnadsfordelingen på deltakerkommunene Tjøme og Tønsberg. Nøtterøy 
kommunes andel av utgiftene til revisjonstjeneste er vedtatt av fylkesmannen i 
Vestfold til 34%. I avtalen/kontrakten ble det også tillagt en indeks for prisregulering. I 
kontrakten er det beregnet 340 timer til forvaltningsrevisjon. 
 

KPMG har revidert kommunens regnskap for 2015. KPMG skal også revidere 
regnskapsåret 2016. Dersom ikke opsjon vedtas må prosess med anskaffelse av 
revisjonstjenester starte i november/desember 2016 og være sluttført med inngåelse 
av ny kontrakt senest i desember 2016 med oppstart 01.01. 2017. 
Dersom Nøtterøy kommune ønsker å forlenge avtalen, skal det gis melding om dette 
senest 2 måneder før utløpet av avtalen 31.12.16, jfr. kontrakten 
 
Konklusjon 
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret. 
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Arkivsak-dok. 16/00172-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Nøtterøy 24.11.2016 
 
 
 

   
 
 

SAK 53 /16 EVENTUELT 

 

Forslag til vedtak: 
. 
 
Vedlegg:  
Ingen 
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