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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGSMØTE 
28.09.17 

 

Forslag til vedtak: 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 28.09.17 godkjennes. 
 
Vedlegg:  
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 28.09.17. 

 
Saksframstilling: 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Re 
 
Dato: 28.09.2017 kl. 18:00 
Sted: Lokalene til VIKS, Revetalgata 10 
Arkivsak: 17/00023 
  
Tilstede:  Magnus Theiste Østlie, leder 

Geir Morten Stenhaug, medlem 
 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Lars Sollie, varamedlem 
Solveig Moe, varamedlem 

  
Forfall:  Turid Evensen, nestleder 
 Henriette Øygarden, medlem 

Malvin Stordalen, medlem. Han har flyttet. 
 

Andre: Re kommune, Rådmann Trond Wifstad sak 22/17 - 25/17 og 
27/17 
Vestfold kommunerevisjon, Linn Therese Bekken, daglig leder  
      «                   «              , Hanne Britt Nordby Sveberg, leder 
av forvaltningsrevisjon 
VIKS, rådgiver Anja Ottervang Eriksen 
VIKS, rådgiver Heidi Wulff Jacobsen 
 

Møteleder: Kontrollutvalgsleder Magnus Theiste Østlie 
Protokollfører: Rådgiver Heidi Wulff Jacobsen  
  

 
Møtet ble satt kl. 18.00 og kontrollutvalgsleder ønsket velkommen. 
Det var ingen bemerkninger til innkallingen og sakene. Sak 26/17 ble flyttet etter sak 
27/17.  
 
 

SAKSKART  Side 
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Saker til behandling 

22/17 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøte 11.05.2017 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Re 28.09.2017 22/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøte 11.05.2017 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøte 11.05.2017 godkjennes. 
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23/17 Orientering om byggeprosjektet Ungdomsskolen og hall 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Re 28.09.2017 23/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens informasjon tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmannen orienterte og bekreftet at budsjettet er overholdt. Alt går etter planen og 
ferdigstillelse av hallen blir i 2018. Det er rapportert underveis til formannskapet. 
Spørsmål ble besvart.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Rådmannens informasjon tas til orientering 
 
 
 
 
 

24/17 Oppfølging av tiltak i rapport fra KPMG om Helsehuset 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Re 28.09.2017 24/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens informasjon tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmannen orienterte. Det skal ikke blir endringer i tjenestetilbudet uten at det er 
vedtatt politisk. Rådmannen venter på endelig rapporter, og saken kommer til politisk 
behandling i kommunestyret i desember 2017. Spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig 
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Vedtak  
Rådmannens informasjon tas til orientering 
 
 
 
 
 

25/17 Oppfølging vedrørende utbetaling til den katolske menighet 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Re 28.09.2017 25/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Informasjonen tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmannen orienterte om saken. For meget innbetalt gjelder årene 2011 – 2014 og  
dommen vil falle første halvår 2018. Oppgjøret blir i 2019. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
Informasjonen tas til orientering. 
 
 
 
 

26/17 Budsjett for tilsyn og kontroll 2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Re 28.09.2017 26/17 

 
 

Forslag til innstilling: 
 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr 1.056.000 i budsjett 2018 til 
tilsyn og kontroll i Re kommune.  
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Beløpet er fordelt slik: 
Revisjonstjenester VKR totalt      kr   760.000 
 

• Regnskapsrevisjon, enhetskontroll   kr   300.000 

• Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll  kr   237.500 

• Attestasjoner, andre tjenester    kr     75.000 
• Ledelse av bedriften, styrebehandling, deltagelse kr   147.500 

og forberedelse av møter i kontrollutvalget og  
kommunestyret m.m      

 
Sekretariatstjenester fra VIKS     kr   146.000 
 
Møtegodtgjørelse       kr     90.000 
Andre driftsutgifter, kurs/konferanse    kr     30.000 
Kjøp av andre tjenester      kr     30.000 
 
Saken oversendes formannskapet og kommunestyret for videre behandling. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor og sekretariatet orienterte om budsjettet 2018 for tilsyn og kontroll. Saken ble 
behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr 1.056.000 i budsjett 2018 til 
tilsyn og kontroll i Re kommune.  
 
Beløpet er fordelt slik: 
Revisjonstjenester VKR totalt      kr   760.000 
 

• Regnskapsrevisjon, enhetskontroll   kr   300.000 

• Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll  kr   237.500 
• Attestasjoner, andre tjenester    kr     75.000 

• Ledelse av bedriften, styrebehandling, deltagelse kr   147.500 
og forberedelse av møter i kontrollutvalget og  
kommunestyret m.m      

 
Sekretariatstjenester fra VIKS     kr   146.000 
 
Møtegodtgjørelse       kr     90.000 
Andre driftsutgifter, kurs/konferanse    kr     30.000 
Kjøp av andre tjenester      kr     30.000 
 
Saken oversendes formannskapet og kommunestyret for videre behandling. 
 
 
 
 



34/17 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøte 28.09.17 - 17/00023-47 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøte 28.09.17 : Protokoll Kontrollutvalget i Re 28.09.17, sign

 6  

 

27/17 Behandling av forvaltningsrevisjonsrapport "Skole i Re 
kommune med fokus på elevenes psykososiale miljø" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Re 28.09.2017 27/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget viser til forvaltningsrevisjonsrapporten «Skole i Re kommune med 
fokus på elevenes psykososiale miljø» og slutter seg til revisors konklusjoner og 
anbefalinger. 
 
Kontrollutvalget henstiller rådmannen om å følge opp revisors anbefalinger:  

• Re kommune – skoleeier:  
- bør vurdere om de har tilstrekkelig rutiner for å få informasjon om hendelser på 
skolebussen, som svekker det psykososiale miljøet for elevene.  

 
• Ramnes skole:  
- bør sørge for at skolen oppfyller sin informasjonsplikt om at foreldre kan be om 
tiltak, som angår det psykososiale miljø, ved for eksempel informasjon på en 
offentlig nettside for skolen.  
- bør vurdere om skolen har tilstrekkelige tiltak for å redusere opplevelsen av 
krenkende ord og handlinger, som for eksempel mobbing, i forbindelse med 
skolevei/ skoleskyss.  

. 
 
Kontrollutvalget ser det som positivt at rådmannen i sin uttalelse til rapporten er 
konkret om oppfølging av anbefalingene, og registrer at det er satt i gang 
planer/arbeid på området. Kontrollutvalget vil be om en tilbakemelding fra rådmannen 
om status for oppfølging av rapporten innen__________2017.              
 
 
 
Kontrollutvalget innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak: 
Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten «Skole i Re kommune med 
fokus på elevenes psykososiale miljø» og slutter seg til revisors konklusjoner og 
anbefalinger, og kontrollutvalgets vedtak. 
 
 
Kommunestyret henstiller rådmannen om å følge opp revisors anbefalinger:  

• Re kommune – skoleeier:  
- bør vurdere om de har tilstrekkelig rutiner for å få informasjon om hendelser på 
skolebussen, som svekker det psykososiale miljøet for elevene.  

 
• Ramnes skole:  
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- bør sørge for at skolen oppfyller sin informasjonsplikt om at foreldre kan be om 
tiltak, som angår det psykososiale miljø, ved for eksempel informasjon på en 
offentlig nettside for skolen.  
- bør vurdere om skolen har tilstrekkelige tiltak for å redusere opplevelsen av 
krenkende ord og handlinger, som for eksempel mobbing, i forbindelse med 
skolevei/ skoleskyss.  

 
Kommunestyret ser det som positivt at rådmannen i sin uttalelse til rapporten er 
konkret om oppfølging av anbefalingene, og registrer at det er satt i gang 
planer/arbeid på området. Kontrollutvalget vil be om en tilbakemelding fra rådmannen 
om status for oppfølging av rapporten innen ________ 2017.              

 
 
 
 
Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor delte ut et notat som ble gjennomgått. Rådmannen kommenterte 
grep som tas. Rapporten ble diskutert grundig, og spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget viser til forvaltningsrevisjonsrapporten «Skole i Re kommune med 
fokus på elevenes psykososiale miljø» og slutter seg til revisors konklusjoner og 
anbefalinger. 
 
Kontrollutvalget henstiller rådmannen om å følge opp revisors anbefalinger:  

• Re kommune – skoleeier:  
- bør vurdere om de har tilstrekkelig rutiner for å få informasjon om hendelser på 
skolebussen, som svekker det psykososiale miljøet for elevene.  

 

• Ramnes skole:  
- bør sørge for at skolen oppfyller sin informasjonsplikt om at foreldre kan be om 
tiltak, som angår det psykososiale miljø, ved for eksempel informasjon på en 
offentlig nettside for skolen.  
- bør vurdere om skolen har tilstrekkelige tiltak for å redusere opplevelsen av 
krenkende ord og handlinger, som for eksempel mobbing, i forbindelse med 
skolevei/ skoleskyss.  

. 
 
Kontrollutvalget ser det som positivt at rådmannen i sin uttalelse til rapporten er 
konkret om oppfølging av anbefalingene, og registrer at det er satt i gang 
planer/arbeid på området. Kontrollutvalget vil be om en tilbakemelding fra rådmannen 
om status for oppfølging av rapporten innen desember 2017.              
 
 
 
Kontrollutvalget innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak: 
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Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten «Skole i Re kommune med 
fokus på elevenes psykososiale miljø» og slutter seg til revisors konklusjoner og 
anbefalinger, og kontrollutvalgets vedtak. 
 
 
Kommunestyret henstiller rådmannen om å følge opp revisors anbefalinger:  

• Re kommune – skoleeier:  
- bør vurdere om de har tilstrekkelig rutiner for å få informasjon om hendelser på 
skolebussen, som svekker det psykososiale miljøet for elevene.  

 

• Ramnes skole:  
- bør sørge for at skolen oppfyller sin informasjonsplikt om at foreldre kan be om 
tiltak, som angår det psykososiale miljø, ved for eksempel informasjon på en 
offentlig nettside for skolen.  
- bør vurdere om skolen har tilstrekkelige tiltak for å redusere opplevelsen av 
krenkende ord og handlinger, som for eksempel mobbing, i forbindelse med 
skolevei/ skoleskyss.  

 
Kommunestyret ser det som positivt at rådmannen i sin uttalelse til rapporten er 
konkret om oppfølging av anbefalingene, og registrer at det er satt i gang 
planer/arbeid på området. Kontrollutvalget vil be om en tilbakemelding fra rådmannen 
om status for oppfølging av rapporten innen desember 2017. 
 
 
 
 
 

28/17 Plan for overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2017 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Re 28.09.2017 28/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Revisors informasjon og planen for overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 
2017 tas til orientering.  
 
 
Møtebehandling 
Revisor orienterte, og spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Revisors informasjon og planen for overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 
2017 tas til orientering 
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29/17 Revisor orienterer om løpende revisjon 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Re 28.09.2017 29/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Revisors informasjon tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor orienterte om revisjonsarbeidet, og at de er i gang med offentlig anskaffelser.  
Det ble spørsmål om merverdiavgift og vist til følgende sak 12/17: 
«Revisor gjennomgikk rapporten om «Virksomhetskontroll drift/bruk av idrettsanlegg» 
og svarte på spørsmål i sak 12/17 i aprilmøtet. Informasjonen om 
virksomhetskontrollen ble tatt til orientering, og kontrollutvalget forutsatte at 
administrasjonen følger opp revisors anbefalinger. Kontrollutvalget ba likevel om at 
revisor gir en tilbakemelding på oppfølgingen fra administrasjonen, blant annet om 
kompensasjon for merverdiavgift». Revisor bad om å få utsatt orienteringen om 
oppfølgingen til neste møte.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Revisors informasjon tas til orientering. Revisor skal orientere kontrollutvalget om 
administrasjonens oppfølging av revisors anbefalinger vedr. kompensasjon for 
merverdiavgift på området som er påpekt i rapporten om «Virksomhetskontroll 
drift/bruk av idrettsanlegg» på neste kontrollutvalgsmøte. 
 
 
 
 
 

30/17 Uavhengighetserklæring fra revisor 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Re 28.09.2017 30/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæring fra Linn Therese Bekken, Vestfold 
Kommunerevisjon datert 17.08.2017 til orientering. 
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Møtebehandling 
Saken ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæring fra Linn Therese Bekken, Vestfold 
Kommunerevisjon datert 17.08.2017 til orientering. 
 
 
 
 
 

31/17 Presentasjon fra Vestfold kommunerevisjon om selskapet og 
driften 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Re 28.09.2017 31/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Informasjonen tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Daglig leder Linn Therese Bekken fra Vestfold kommunerevisjon presenterte 
selskapet og deres drift. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Informasjonen tas til orientering. 
 
 
 
 
 

32/17 Referatsaker 28.09.17 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Re 28.09.2017 32/17 
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Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Møteplikt i kommunale organer: 
Det ble vist til lovverket på området og «Reglement for folkevalgte organer i Re 
kommune» §7 og §16. Saken ble diskutert.  
 
Utvalget er bekymret over at det ikke er valgt noen ny representant i utvalget etter at 
Malvin Stordalen flyttet. Det vil si at kontrollutvalget ikke har noen medlem som også 
er medlem i kommunestyret slik forskriften krever. 
 
Behandling av kontrollutvalgets uttalelse til regnskapet 2016 
Behandling av kommuneregnskapet 2016 i kommunestyret manglet kontrollutvalgets 
uttalelse. Uteblivelsen av kontrollutvalgets uttalelse til regnskapet 2016, sak 37/17 av 
13.06.17 ble kommenterte av kontrollutvalgsleder. 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Referatsaken tas til orientering. 
 
Sekretariatet sender en melding til administrasjonen om at kontrollutvalget er 
bekymret over at kontrollutvalget mangler et medlem som også er medlem av 
kommunestyret slik forskriften krever.   
 
 
 
 
 

33/17 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Re 28.09.2017 33/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Under behandlingen av forvaltningsrapporten «Skole i Re kommune med fokus på 
elevenes psykososiale miljø» fremkom det flere spørsmål angående rutiner og 
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praktisering knyttet til skolebuss/transport. På bakgrunn av det vil utvalget be 
kommunalsjefen til neste kontrollutvalgsmøte.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget ber kommunalsjef for oppvekst og kultur orientere om rutiner og 
praktisering angående skoleskyss ved Ramnes skole. 
Kontrollutvalget ber spesielt om rutiner vedrørende meldinger fra bussjåføren til 
rektor, og hvordan avvik håndteres av rektor. I hvilken grad blir rutinene fulgt? 
Ovennevnte gjelder i forhold til anbefalingen fra revisor i forvaltningsrapporten «Skole 
i Re kommune med fokus på elevenes psykososiale miljø». 
 
 
 
Neste kontrollutvalgsmøte er 23. november 2017. 
 
 
Revetal 29.09.17 
For leder av kontrollutvalget i Re kommune, Magnus Theiste Østlie  
 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Rådgiver 
VIKS 
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1 
 

Arkivsak-dok. 17/00038-15 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 23.11.2017 
 
 
 

   
 
 

ORIENTERING OM RUTINER OG PRAKTISERING ANGÅENDE 
SKOLESKYSS VED RAMNES SKOLE 

 

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

 
Saksframstilling: 
I møte 28.09.2017 sak 27/17 behandlet kontrollutvalget 
forvaltningsrevisjonsrapporten «Skole i Re kommune med fokus på elevenes 
psykososiale miljø». Under behandlingen fremkom det flere spørsmål angående 
rutiner og praktisering knyttet til skolebuss/transport og på bakgrunn av dette fattet 
kontrollutvalget følgende vedtak i sak 33/17 - Eventuelt: 
 

«Kontrollutvalget ber kommunalsjef for oppvekst og kultur orientere om rutiner 
og praktisering angående skoleskyss ved Ramnes skole. 
Kontrollutvalget ber spesielt om rutiner vedrørende meldinger fra bussjåføren 
til rektor, og hvordan avvik håndteres av rektor. I hvilken grad blir rutinene 
fulgt? Ovennevnte gjelder i forhold til anbefalingen fra revisor i 
forvaltningsrapporten «Skole i Re kommune med fokus på elevenes 
psykososiale miljø».» 

 
Kommunalsjef for oppvekst og kultur, Unni Bu, er invitert for å orientere om saken i 
møtet 23.11.2017.  
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Arkivsak-dok. 17/00198-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 23.11.2017 
 
 
 

   
 
 

FORSLAG TIL VALG AV REVISJONSORDNING I NYE TØNSBERG 

 

Forslag til innstilling: 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
Vedlegg:  
Utredning for valg av revisjonsordning for nye Tønsberg kommune. 

 
Saksframstilling: 
Tønsberg og Re kommuner slås sammen til nye Tønsberg kommune 01.01.2020. I 
den forbindelse må det velges revisjonsordning for den nye kommunen.  
 
Kontrollutvalgene i de to kommunene skal etter kommuneloven avgi innstilling i 
saken. Kommunestyrene har delegert til fellesnemnda å fatte vedtak om valg av 
revisjonsordning, og det legges opp til at kontrollutvalgene avgir sin innstilling innen 
høsten 2017. 
 
Kontrollutvalget i Re kommune har i møte 06.04.17 vedtatt at Vestfold 
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (VIKS) skal utrede valg av 
revisjonsordning for nye Tønsberg kommune. 
 
Vedtak sak 15/17, 06.04.17: 
 

Kontrollutvalget ber om en utredning av revisjonsordning fra VIKS.  
 
Det vises til vedlagte utredning.  
 
 

Oppsummering 
En sammenligning av revisjonsordninger gir et bilde av de forskjellige egenskapene 
ved hver ordning. Det vil være pris og kvalitetsforskjeller fra revisjonsselskap til 
revisjonsselskap. En sammenligning av revisjonsordninger vedrørende en 
kostnadsoversikt gir ingen oversikt om kvalitet. Sekretariatet er usikre på hvor 
relevant det er å sammenligne revisjonskostnadene til kommuner av ulik størrelse 
osv. Vi vil understreke at bare innhenting av konkrete tilbud om revisjon vil vise de 
reelle kostnadsforskjellene. Det må tas hensyn til omfanget og kompleksiteten samt 
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at revisjonskostnadene bør sees over flere år for å gi et representativt bilde. 
Sekretariatet vurderer det dit hen at tallmateriale kun kan frembringe tall med stor 
usikkerhet.  

 Revisjonsordning med «Ansatt egen revisor» mener sekretariatet ikke er 

aktuell. 

 

 Velges «kjøp av revisjonstjenester i markedet» må konkurransen være 

gjennomført og kontrakt være klar 01.01.2019. Det vil si at prosessen må 

starte senest juni 2018, og det må velges periode.  Det må avklares om 

2019 skal konkurranseutsettes separat for Tønsberg kommune. Dersom det 

blir løsningen, må ny konkurranseutsetting foretas for perioden 2020 – 2023 

for «nye» Tønsberg. Alternativt kan det konkurranseutsettes for perioden 

2019 – 2022 med Tønsberg som oppdragsgiver for 2019 og «nye» 

Tønsberg som oppdragsgiver for 2020 – 2022. Da vil det innbys til 

konkurranse for perioden 2019 – 2022. 

 

Denne ordningen er aktuell og kan være rimeligere i utgangspunktet. Hvilke 

oppgaver som ligger i kostnaden kan variere, og det tenkes her på omfanget 

av forvaltningsrevisjon, selskapskontroll, rådgivning, attestasjoner og annet 

arbeid. 

Ved valg av revisor er det flere elementer som kompetanse og erfaring, 

tilgjengelighet/responstid samt tydelighet i rapporteringen som bør telle med 

i vurderingen.  Forannevnte punkter gir kvalitet på utført revisjonsarbeid og 

vil i all sannsynlighet også gjenspeile kostnaden for levert revisjonstjeneste.  

 

Dersom kjøp av revisjonstjenester blir valgt blir det kostnader med 

sluttoppgjøret med Re kommune vedrørende eierskapet i Vestfold 

kommunerevisjon. 

 

 Velges «interkommunalt samarbeid/selskap» må det være klart fra 

01.01.2019. Denne ordningen har ca.  88% av landets kommuner valgt. 

Ordningen er aktuell og sekretariatet vurderer at det i så fall er naturlig å 

velge Vestfold kommunerevisjon.   

 

Denne utredningen er en informasjon om revisjonsordninger. Som tidligere nevnt vil 
revisjonsarbeidet uavhengig av hvilken ordning for revisjon som velges være styrt av 
detaljerte forskrifter, metoder og standarder, med konkrete krav til utdanning og 
praksis. Den revisjonsordning som velges utelukker de andre ordningene.  
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BAKGRUNNBAKGRUNNBAKGRUNNBAKGRUNN    
Kommunene Tønsberg og Re er vedtatt slått sammen til nye Tønsberg kommune 01.01.2020. I den 

forbindelse må det velges revisjonsordning og revisor for den nye kommunen. Kommunestyrene i de 

to kommunene har delegert til fellesnemnda å ta stilling til revisjonsordning. Fellesnemnda fatter 

vedtak på bakgrunn av innstilling fra de to kontrollutvalgene. 

 

Kontrollutvalget i Re kommune har i møte 06.04.17 vedtatt at Vestfold Interkommunale 

Kontrollutvalgssekretariat (VIKS) skal utrede valg av revisjonsordning for nye Tønsberg kommune. 

 

Vedtak sak 15/17, dato 06.04.17: 

 

Kontrollutvalget ber om en utredning av «revisjonsordning» fra Vestfold Interkommunale 

Kontrollutvalgssekretariat , VIKS. 

 

LOVENS RAMMER FOR VALOVENS RAMMER FOR VALOVENS RAMMER FOR VALOVENS RAMMER FOR VALG AV REVISORLG AV REVISORLG AV REVISORLG AV REVISOR    
Kommuneloven § 78, 3. og 4. ledd legger til grunn at det er kommunestyret som avgjør hvilken 

revisjonsordning kommunen skal ha og som velger hvem som skal være kommunens revisor. 

Bystyrets/kommunestyrets valg av revisjonsordning og revisor skjer på grunnlag av innstilling fra 

kontrollutvalget.  

Kommuneloven § 78 

3. ledd 

Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal ansette egne 

revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon, eller inngå avtale med annen revisor. 

Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget. 

 

4. ledd 

Kommunestyret eller fylkestinget velger selv revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra 

kontrollutvalget. 

 

I forbindelse med sammenslåing av Tønsberg og Re kommuner er det i tråd med Inndelingsloven § 26 

opprettet en fellesnemnd for å samordne og ta seg av forberedelse av sammenslåingen. Etter § 26 

femte ledd kan fellesnemnda få fullmakt til å ansette revisor, videreføre deltagelse i interkommunalt 

samarbeid om revisjon eller videreføre avtale med annen revisor. 

Inndelingslova § 26, 5. ledd: 

Nemnda kan få fullmakt til å tilsetje personale i den nye eininga. Dette omfattar også 

tilsetjing av administrasjonssjef og revisor. Tilsetjing av revisor skjer på bakgrunn av 

innstilling frå kontrollutvala. Nemnda kan òg få fullmakt til å vidareføre deltaking i 
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interkommunalt samarbeid om revisjon eller vidareføre avtale med annan revisor. 

Tilsvarande gjeld for sekretariatet for kontrollutvalet. Slikt vedtak skjer etter innstilling frå 

kontrollutvala. 

 

De to kommunene har i tråd med lovkrav ved søknad om kommunesammenslåing fattet vedtak om 

fellesnemnda sin sammensetning og oppgaver i møtet 07.03.17, sak 11/17. I den sammenheng er det 

vedtatt at: 

 

• Fellesnemnda tar stilling til revisjonsordning for den nye kommunen etter 

innstilling fra kontrollutvalgene i de to kommunene.  

 

Kommuneloven § 78 slik den er formulert gir kontrollutvalget to innstillingsoppgaver i logisk 

rekkefølge: 

 

1. innstilling på valg av revisjonsordning 

2. innstilling på valg av revisor 

 

Med utgangspunkt i ovennevnte legges det til grunn at kontrollutvalgene i de to kommunen skal avgi 

hver sin innstilling til fellesnemnda om valg av revisjonsordning og valg av revisor. 

REVISJONSORDNINGER IREVISJONSORDNINGER IREVISJONSORDNINGER IREVISJONSORDNINGER I    VESTFOLDVESTFOLDVESTFOLDVESTFOLD    

DAGENS ORDNING FOR DAGENS ORDNING FOR DAGENS ORDNING FOR DAGENS ORDNING FOR TØNSBERG OG RETØNSBERG OG RETØNSBERG OG RETØNSBERG OG RE    
Tønsberg og Re kommuner har forskjellig revisjonsordning. Tønsberg kommune har 

konkurranseutsatt kjøp av revisjonstjenester fra privat revisjon.  Re kommune er medeier i Vestfold 

kommunerevisjon og mottar revisjonstjenesten fra dem. Det vil si at Re kommune har offentlig 

revisjon. 

Det private revisjonsselskapet KPMG er i dag revisor for Tønsberg kommune. KPMG utfører 

regnskapsrevisjon, særattestasjoner, overordnet analyse og forvaltningsrevisjon samt 

SELSKSELSKSELSKSELSKAPAPAPAP    KOMMUNERKOMMUNERKOMMUNERKOMMUNER    

Vestfold kommunerevisjon §Vestfold kommunerevisjon §Vestfold kommunerevisjon §Vestfold kommunerevisjon §    27272727    Hof, Holmestrand, Horten, Re, 

Sandefjord, Vestfold fylkeskommune    

Buskerud kommunerevisjon Buskerud kommunerevisjon Buskerud kommunerevisjon Buskerud kommunerevisjon IKSIKSIKSIKS    Sande, Svelvik, 12 kommuner i 

Buskerud, Buskerud fylkeskommune    

Telemark kommunerevisjon Telemark kommunerevisjon Telemark kommunerevisjon Telemark kommunerevisjon IKSIKSIKSIKS    Larvik, Lardal, 18 kommuner i 

Telemark, Telemark fylkeskommune    

KPMGKPMGKPMGKPMG    Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme    



36/17 Forslag til valg av revisjonsordning i nye Tønsberg - 17/00198-1 Forslag til valg av revisjonsordning i nye Tønsberg : Utredning revisjonsordning for nye Tønsberg kommune

 

 

 

4 

 

selskapskontroll på bestilling fra kontrollutvalget i tråd med inngått kontrakt. Kontrakten mellom 

Tønsberg og KPMG er på 2 år + 1 år opsjon + 1 år med opsjon til sammen 4 år og som løper ut 

31.12.2018. 

Budsjettet for 2017 vedrørende revisjonstjenester er i Tønsberg kommune kr 1.322.000,- inkl. ca. 685 

timer til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Ved rådgivning og ekstra bistand tilleggsfaktureres 

disse oppgavene.  Innbyggere i Tønsberg kommune pr 01.01.17 var 44 922 inkl. grensejustering med 

Stokke, det vil si at Vear er inkludert. 

Vestfold kommunerevisjon eies av flere kommuner, blant annet Re kommune som nevnt. Selskapet 

utfører all revisjon for sine eiere og er et interkommunalt samarbeid organisert etter 

kommunelovens § 27. Revisjonsselskapet har et eget styre og 11 ansatte. Styret vedtar årsbudsjettet 

og kostnadene fordeles på eierne etter forventet timeforbruk. Kostnader til forvaltningsrevisjon er 

inkludert. Bestillingene er basert på kontrollutvalgenes forslag og påfølgende vedtak jfr. planen for 

forvaltningsrevisjon som er vedtatt i det enkelte kommunestyre. 

Styret i Vestfold kommunerevisjon har vedtatt et budsjett for 2017 på totalt kr 11.500.000,- hvorav 

kr 9.750.000 blir fordelt på eierne som følger: 

     Andel Beløp  Innbyggere pr 01.01.2017 

• Hof kommune    5,1% kr    500 000,-       3 176 

• Holmestrand kommune 10,0% kr    975 000,-   10 861 

• Horten kommune  20,5% kr 1.995 000,-   27 202 

• Re kommune    7,7% kr    750 000,-   9 486 

• Nye Sandefjord kommune 26,0% kr 2.540 000,-     62 019 

• Vestfold fylkeskommune 30,7% kr 2.990 000,- 

Vestfold kommunerevisjon har estimert revisjonskostnaden for nye Tønsberg pr. år til ca. kr 

2.000.000,- inkl. ca. 800 timer til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.  

ALTERNATIVER FOR ORGALTERNATIVER FOR ORGALTERNATIVER FOR ORGALTERNATIVER FOR ORGANISERING AV REVISJOANISERING AV REVISJOANISERING AV REVISJOANISERING AV REVISJONNNN    
Kommuneloven § 78 nr. 3 åpner for at kommunestyret (oppgaven er delegert til fellesnemnda i Re og 

Tønsberg) kan velge mellom tre alternative revisjonsordninger: 

 

• ansette egne revisorer 

• delta i interkommunalt samarbeid/selskap 

• kjøpe hele eller deler av revisjonstjenestene i markedet 

 

Uavhengig av hvilken ordning for revisjon som velges, vil revisjonsarbeidet være styrt av detaljerte 

forskrifter, metoder og standarder med konkrete krav til utdanning og praksis hos revisorene. Dette 

skal også sikre revisjonens uavhengighet til revidert part. Vilkårene gjelder enten revisjonen er 

kommunal/interkommunal eller privat og skal sikre grunnleggende kvalitet på arbeidet, uavhengig av 

ordning. Det ligger til kontrollutvalget å føre tilsyn/påse at kommunen har en forsvarlig 

revisjonsordning. 
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Inndelingslova åpner for en videreføring av deltakelse i interkommunalt samarbeid eller annen 

revisor om revisjon for den nye kommunen. Dette alternativet er ikke aktuelt for Tønsberg og Re, da 

Tønsberg kommune har valgt en revisjonsordning om konkurranseutsetting av revisjonstjenester og 

Re kommune har valgt interkommunalt revisjonsselskap som kommunen er deleier i.  

 

ANSETTE EGNE REVISORER 
Kommunen kan ansette egne revisorer til å dekke kommunens behov for revisjonstjenester. Denne 

ordningen finner vi i dag i noen store kommuner som Oslo, Trondheim, Bærum og enkelte 

fylkeskommuner. Revisorene er ansatt i kommunen og daglig leder skal velges av kommunestyret, 

men de kan ikke instrueres om revisjonsfaglige forhold og er slik sett uavhengige. Rådmannen har 

ingen instruksjonsmyndighet overfor ansatte revisorer. Ingen kommuner i Vestfold har denne 

ordningen. 

 

Fordeler med egne ansatte revisorer er at disse har kontinuerlig fokus på sin kommune og kan være 

lett tilgjengelig for politikere og administrasjon. Oppgaven som revisor for bare en kommune gir 

meget god kunnskap om revidert enhet og den etablerte organisasjonskultur. Tilgjengeligheten kan 

bidra til at revisor i større grad kan tjene som rådgiver for kommunen, men kun innenfor rammene 

av de krav som stilles til revisors uavhengighet jfr. Forskrift om revisjon i kommuner og 

fylkeskommuner kapittel 6. 

 

Ulemper ved egen kommunerevisjon er mulig sårbarhet ved liten organisasjon og tette forhold 

mellom revisor og administrasjonen. Lite fagmiljø kan i tillegg tenkes å kunne påvirke rekruttering.  

 

ETABLERING AV INTERKOMMUNALT SELSKAP/SAMARBEID – EGENREGI 
De aller fleste kommuner har valgt å samarbeide om revisjon med andre kommuner i en 

interkommunal ordning. Disse er enten organisert etter § 27 i kommuneloven eller som 

interkommunale selskaper (IKS) etter Lov om interkommunale selskaper.  
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• § 27-SAMARBEID 
Interkommunale samarbeid etter kommuneloven § 27 krever eget styre. Styret er øverste organ for 

samarbeidet. Kommunenes adgang til å delegere beslutningsmyndighet til et styre i et § 27-

samarbeid er i loven begrenset til det som dreier seg om drift og organisering. Det enkelte 

kommunestyre kan ikke instruere styret i slike spørsmål. 

 

§ 27-samarbeid er en form for organisering som er lite regulert gjennom selve lovbestemmelsen. 

Dette gjør det viktig å tenke nøye gjennom hvordan vedtektene bør utformes. Det kan i den 

sammenheng være naturlig å se til andre lover ved utformingen av vedtektene, som for eksempel 

IKS-loven og aksjeloven. 

 

Det må avklares i vedtektene om § 27-samarbeidet skal ha status som eget juridisk rettssubjekt. I 

tillegg bør virksomheten blant annet gis eget budsjett- og regnskapsansvar, og styret bør være tillagt 

ansettelsesmyndighet og ha myndighet til å inngå avtaler med leverandører. Eget juridisk 

rettssubjekt skal være registrert i offentlige registre med eget organisasjonsnummer og fremstå med 

eget navn. Virksomheten vil være prinsipalt ansvarlig for sine økonomiske forpliktelser, mens 

kommunene vil være subsidiært ansvarlige, - det vil si at de kan saksøkes hvis virksomheten ikke kan 

dekke forpliktelsene. 

 

• INTERKOMMUNALT SELSKAP (IKS) 
Interkommunalt selskap er regulert i en egen lov, Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven), 

etter mønster av de forvaltningsmessige prinsippene i aksjeloven. Selskapsformen er særlig tilpasset 

kommunale eiere og harmonisert med kommunelovens bestemmelser. Loven har bestemmelser om 

krav til budsjett, regnskap, økonomiforvaltning, eierskifte, oppløsning og avvikling. Selskapet er et 

eget rettssubjekt og har arbeidsgiveransvar for sine ansatte.  

 

Selskapet opprettes ved at det inngås en selskapsavtale mellom deltakerne. Selskapsavtalen angir 

hvem som er selskapets deltakere og dets formål, eierandeler, representasjon i representantskapet, 

innskuddsplikt og antall styremedlemmer. Det kan være hensiktsmessig at det i tillegg inngår et 

punkt om levering av revisjonstjenester til den enkelte kommune med angivelse av den perioden 

kommunen forplikter seg til å delta i samarbeidet samt oppsigelsesfrist.  

 

Det enkelte kommunestyret utøver sin myndighet gjennom representantskapet og har 

instruksjonsmyndighet over sin representant. Representantskapet velger selskapets styre. 

Selskapsavtalen kan bare endres ved at kommunestyret i alle de deltakende kommunene gir sitt 

samtykke.  

 

Når et interkommunalt samarbeid er opprettet for å tilgodese eiernes behov, anses dette å falle inn 

under begrepet egenregi, og regelverket for offentlige anskaffelser kommer ikke til anvendelse. Med 

egenregi menes at hoveddelen av selskapets omsetning må være mot eierne. Annen kommersiell 

aktivitet skal være begrenset. Grensen for dette er ikke eksplisitt uttrykt, men uttalt praksis synes å 

ligge rundt 10 – 15 % av omsetningen.  
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• SØKE SEG INN I ET EKSISTERENDE INTERKOMMUNALT 

SAMARBEID/SELSKAP 
Kommunen kan søke om deltagelse i et allerede etablert selskap som drives i egenregi. Dette vil i så 

fall måtte godkjennes av de øvrige eier-/deltagerkommunene i gitte selskap. Det må også fastsettes 

på hvilke vilkår inntreden skal skje, og om kommunen eventuelt skal betale innskudd ved inntreden. 

 

Vestfold Kommunerevisjon er organisert etter kommuneloven § 27 og er et eget rettssubjekt. 

Selskapet har lokaler i Horten kommune og er i dag revisor for kommunene Hof, Holmestrand, 

Horten, Re, Sandefjord og Vestfold fylkeskommune. 

 

Dersom man velger interkommunalt selskap som revisjonsordning i tråd med IKS-loven, vil i teorien 

ethvert interkommunalt revisjonsselskap være en potensiell partner å slå seg sammen med. 

 

Vestfold kommunerevisjon, Buskerud kommunerevisjon IKS og Telemark kommunerevisjon IKS har i 

dag et formalisert samarbeid. Selskapene har uttalt at de på sikt ser for seg en mulig sammenslåing 

til ett stort interkommunalt revisjonsselskap. Dette ligger imidlertid noe fram i tid og vurderes ikke 

som et reelt alternativ for nye Tønsberg kommune på nåværende tidspunkt. 

 

Fordeler ved interkommunale selskaper/samarbeid er at de er underlagt vanlige forvaltningsmessige 

lover og forskrifter og er åpne for politisk innsyn og kontroll. De kjenner godt det kommunale 

systemet både administrativt og politisk. Større interkommunale selskaper er robuste og bør ha 

kapasitet til å betjene eierne med kvalitativt gode revisjonstjenester.   

Inndelingslova åpner for en videreføring av deltakelse i interkommunalt samarbeid eller annen 

revisor om revisjon for den nye kommunen. Dette alternativet er ikke aktuelt for Tønsberg og Re, da 

Tønsberg kommune har valgt en revisjonsordning om konkurranseutsetting av revisjonstjenester og 

Re kommune har valgt interkommunalt revisjonsselskap som kommunen er deleier i.  

 

Når det gjelder interkommunale selskaper organisert etter IKS-loven kan det vurderes som en 

praktisk ulempe at alle vedtektsendringer og økonomiske saker av vesentlig karakter skal legges fram 

for eierne. Et IKS med mange eiere medfører tidskrevende saksbehandling ved vedtektsendringer. 

 

KJØP AV REVISJONSTJENESTER I MARKEDET 
Kommuneloven § 78 nr. 3, gir kommunen anledning til å velge om den vil konkurranseutsette hele 

eller deler av revisjonstjenesten i markedet. I denne sammenheng menes da å kjøpe 

revisjonstjenester fra private revisjonsselskaper.  Man kan velge å kjøpe hele eller deler av de 

revisjonstjenestene som kommunen har behov for i markedet. Det betyr at man for eksempel kan 

velge kun å kjøpe forvaltningsrevisjon eksternt og beholde regnskapsrevisjon, eller motsatt, eller 

man kan velge å kjøpe alle revisjonstjenestene i markedet.  

 

Ved konkurranseutsetting velges kommunens revisor for en bestemt periode, gjerne 2 til 4 år. 

Deretter lyses oppdraget ut på anbud igjen. Det kan bety regelmessig skifte av revisjon med de 
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fordeler og ulemper det kan ha. God kunnskap og erfaring om revidert part er alltid fordelaktig i 

revisjon og er noe som opparbeides over tid. Dette må ses i forhold til skifte av aktører som kan ha 

annen erfaringsbakgrunn og se ting med «nye øyne». Dersom kjøp av revisjonstjenester i markedet 

velges, må det avklares om revisjonsoppdraget for Tønsberg kommune 2019 skal 

konkurranseutsettes separat, og om det skal foretas ny konkurranseutsetting for perioden 2020 – 

2023. Alternativt kan oppdraget  konkurranseutsettes for perioden 2019 – 2022 med Tønsberg som 

oppdragsgiver for 2019 og «nye» Tønsberg som oppdragsgiver for 2020 – 2022. Det vil si at det 

innbys til konkurranse for perioden 2019 – 2022.  

 

Hvis fellesnemda ønsker å kjøpe revisjonstjenestene i markedet, gjelder reglene for offentlige 

anskaffelser. Regelverket skal bidra til at alle offentlige anskaffelser skjer på en måte som sikrer 

konkurranse, god forretningsskikk, forholdsmessighet, likebehandling av leverandører, 

forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet. Ved kjøp i markedet påløper kostnader 

knyttet til selve anskaffelsen og kvalitetssikring, kontraktstyring og oppfølging.  

 

Erfaring viser at kjøp av revisjonstjenester i markedet er en tidkrevende prosess fra det besluttes å 

gjennomføre konkurranse til anskaffelsen er avsluttet og revisor engasjert. Prosessen kan ta fra ½  år 

til 1 år med forberedelse av konkurransegrunnlag, forankring i kontrollutvalg, evt. offentlig utlysning 

på Doffin med de frister som gjelder, gjennomgang og valg av tilbyder, innstilling fra kontrollutvalg, 

behandling i kommunestyre/fellesnemnd, tildeling av oppdrag, klagefrist og kontraktskriving.  

Perioden for kontraktsinngåelse avklares i konkurransegrunnlaget og ny konkurranseutsetting må 

foretas innen periodens utløp. Kontraktsoppfølging må foretas underveis i perioden. 

Konkurranseutsetting av revisjonstjenesten og kontraktsoppfølging er oppgaver som krever ekstra tid 

og ekstra kostnader.  

Fordeler med store private revisjonsselskaper er at de har store ressurser og en stor organisasjon å 

spille på som dekker mange fagområder. Dette gjør dem robuste med tanke på leveranser og mindre 

sårbare enn små organisasjoner. Flere av selskapene har også rekruttert ansatte som tidligere har 

jobbet i offentlig revisjon. Ca. 12% av kommunene har konkurranseutsatt revisjon og kjøper disse 

tjenestene i markedet. 

 

Mulig ulemper ved privat revisjon kan være noe mindre erfaring med offentlig forvaltning og 

politiske kulturer. Gjennom å være forretningsstyrte selskaper kan en forvente at de opererer med 

høyere timepris enn kommunal revisjon. Det kan være variasjon mellom privat- og offentlig revisjon, 

men det kan også være forskjell mellom private aktører.  Sekretariatet har registrert at privat revisjon 

kan ha andre forventninger til hva kommunen skal tilrettelegge for revisjon, at privat revisjon ikke 

har den samme nærhet til revidert enhet, og at det kan bli mange personer å forholde seg til. 

 

 

KOSTNADER VED REVISJKOSTNADER VED REVISJKOSTNADER VED REVISJKOSTNADER VED REVISJONONONON    
Budsjettene til revisjonsselskapene i interkommunalt samarbeid (§ 27) eller interkommunale 

selskaper (IKS) fastsettes henholdsvis av styre og representantskap. Kostnadene fordeles på eierne 

med bakgrunn i vedtekter og selskapsavtale. 
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Det er vanskelig å forutsi kostnaden for kjøp av revisjonstjenester i markedet. Den vil først bli 

synliggjort gjennom en konkurranse. Erfaring tilsier at noen kommuner synes å være fornøyd blant 

annet med hensyn til pris i avtalen, men tilleggsregninger kan forekomme. Dette er forhold som til en 

viss grad kan reguleres gjennom konkurransegrunnlaget og kontrakt. Ved kjøp av revisjonstjeneste i 

markedet må konkurranseutsetting foretas i perioder, og kostnadene samt tidsbruken til dette 

arbeidet er ikke ubetydelig.  

 

Kostnader for revisjonstjenester fra ulike leverandører, både kommunale, interkommunale og 

private, vil sjelden være sammenlignbare uten at en korrigerer for innhold og omfang i leverte 

tjenester, antall rapporter og kompleksitet i rapporter mv. En sammenligning krever derfor vesentlig 

kjennskap til innholdet i revisjonsarbeidet. 

 

Erfaring med ulike revisjonsselskaper og ordninger viser også noe ulik praksis på hvordan de arbeider 

og framskaffer dokumentasjon og nødvendig revisjonsgrunnlag. Variasjonene på dette området gjør 

det vanskelig å synliggjøre hele kostnadsbildet, særlig med tanke på i hvor stor grad revisjonen er 

avhengig av kommunens administrasjon for å utføre oppdraget.  

SEKRETARIATETS VURDESEKRETARIATETS VURDESEKRETARIATETS VURDESEKRETARIATETS VURDERINGRINGRINGRING    
 

Ansette egen revisor 

En mulighet for ny organisering er å etablere en egen kommunerevisjon for den nye kommunen. 

Dette alternativet er ikke lenger særlig utbredt og som nevnt tidligere finner vi den stort sett i større 

kommuner hvor det vil være rom for et større og mer robust revisjonsmiljø. Sekretariatet mener 

denne ordningen ikke er aktuell. 

 

Interkommunalt samarbeid/selskap 

Et annet og mer relevant alternativ er å søke seg inn i et allerede etablert interkommunalt samarbeid 

eller selskap. Det innebærer valg av interkommunal revisjonsordning enten i form av § 27-samarbeid 

eller som IKS. Interkommunale selskaper driver selskapet etter selvkostprinsippet.  

Vestfold Kommunerevisjon har kunnskap om Re kommune og har revidert kommunen i flere år med 

de fordeler det gir og kan påta seg revisjonsoppdraget for nye Tønsberg kommune. En slik ordning vil 

ivareta nærhet, videreføring av kompetanse og erfaring, samtidig som kommunen får en 

organisasjonsmessig robust revisjon. Med denne ordningen kan kommunen velge eierskap der 

kommunen kan dra nytte av erfaring av tidligere revisjonsarbeid i kommunen.  

Denne ordningen er aktuell, og i så fall er det naturlig å velge Vestfold kommunerevisjon.   

 

Kjøp av revisjonstjenester i markedet 

Kontrakten mellom KPMG og Tønsberg kommune går ut 31.12.2018. Dersom ordningen med kjøp av 

revisjonstjenester i markedet blir valgt står det åpent hvem som får revisjonsoppdraget, og det må 
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velges revisjonsperiode/kontraktslengde. Det er usikkert om et revisjonsselskap med kunnskap og 

erfaring fra Tønsberg kommune vinner.  

Dersom kjøp av revisjonstjenester i markedet velges, må det avklares om 2019 skal 

konkurranseutsettes separat for Tønsberg kommune. Dersom det blir løsningen, må ny 

konkurranseutsetting foretas for perioden 2020 – 2023 for «nye» Tønsberg. Alternativt kan det 

konkurranseutsettes for perioden 2019 – 2022 med Tønsberg som oppdragsgiver for 2019 og «nye» 

Tønsberg som oppdragsgiver for 2020 – 2022. Da vil det innbys til konkurranse for perioden 2019 – 

2022. 

Vedtas konkurranseutsetting bør prosessen ikke starte senere enn juni 2018. Revisjonsselskaper skal 

levere innenfor kontrakten jfr. konkurransegrunnlaget. Det kan i tillegg skrives tilleggs fakturaer ved 

eventuelle forespørsler om rådgivning og bistand. 

Denne ordningen er aktuell og kan være rimeligere i utgangspunktet.  Hvilke oppgaver som ligger i 

kostnaden kan variere, og det tenkes her på omfanget av forvaltningsrevisjon, selskapskontroll, 

rådgivning, attestasjoner og annet arbeid. 

Ved valg av revisor er det flere elementer som kompetanse og erfaring, tilgjengelighet/responstid, 

samt tydelighet i rapporteringen som bør telle med i vurderingen.  Forannevnte punkter gir kvalitet 

på utført revisjonsarbeid og vil i all sannsynlighet også gjenspeile kostnaden for levert 

revisjonstjeneste.  

 

Oppsummering 

En sammenligning av revisjonsordninger gir et bilde av de forskjellige egenskapene ved hver ordning. 

Det vil være pris og kvalitetsforskjeller fra revisjonsselskap til revisjonsselskap. En sammenligning av 

revisjonsordninger vedrørende en kostnadsoversikt gir ingen oversikt om kvalitet. Sekretariatet er 

usikre på hvor relevant det er å sammenligne revisjonskostnadene til kommuner av ulik størrelse osv. 

Vi vil understreke at bare innhenting av konkrete tilbud om revisjon vil vise de reelle 

kostnadsforskjellene. Det må tas hensyn til omfanget og kompleksiteten samt at revisjonskostnadene 

bør sees over flere år for å gi et representativt bilde. Sekretariatet vurderer det dit hen at 

tallmateriale kun kan frembringe tall med stor usikkerhet.  

• Revisjonsordning med «Ansatt egen revisor» mener sekretariatet ikke er aktuell. 

 

• Velges «kjøp av revisjonstjenester i markedet» må konkurransen være gjennomført og 

kontrakt være klar 01.01.2019. Det vil si at prosessen må starte senest juni 2018, og det må 

velges periode.  Det må avklares om 2019 skal konkurranseutsettes separat for Tønsberg 

kommune. Dersom det blir løsningen, må ny konkurranseutsetting foretas for perioden 2020 

– 2023 for «nye» Tønsberg. Alternativt kan det konkurranseutsettes for perioden 2019 – 

2022 med Tønsberg som oppdragsgiver for 2019 og «nye» Tønsberg som oppdragsgiver for 

2020 – 2022. Da vil det innbys til konkurranse for perioden 2019 – 2022. 

 

Denne ordningen er aktuell og kan være rimeligere i utgangspunktet. Hvilke oppgaver som 

ligger i kostnaden kan variere, og det tenkes her på omfanget av forvaltningsrevisjon, 

selskapskontroll, rådgivning, attestasjoner og annet arbeid. 
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Ved valg av revisor er det flere elementer som kompetanse og erfaring, 

tilgjengelighet/responstid samt tydelighet i rapporteringen som bør telle med i vurderingen.  

Forannevnte punkter gir kvalitet på utført revisjonsarbeid og vil i all sannsynlighet også 

gjenspeile kostnaden for levert revisjonstjeneste.  

 

Dersom kjøp av revisjonstjenester blir valgt blir det kostnader med sluttoppgjøret med Re 

kommune vedrørende eierskapet i Vestfold kommunerevisjon. 

 

• Velges «interkommunalt samarbeid/selskap» må det være klart fra 01.01.2019. Denne 

ordningen har ca.  88% av landets kommuner valgt. Ordningen er aktuell og sekretariatet 

vurderer at det i så fall er naturlig å velge Vestfold kommunerevisjon.   

 

Denne utredningen er en informasjon om revisjonsordninger. Som tidligere nevnt vil 

revisjonsarbeidet uavhengig av hvilken ordning for revisjon som velges være styrt av detaljerte 

forskrifter, metoder og standarder, med konkrete krav til utdanning og praksis hos revisor.  Den 

revisjonsordning som velges utelukker de øvrige ordningene.  
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Arkivsak-dok. 17/00074-27 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 23.11.2017 
 
 
 

   
 
 

REVISOR ORIENTERER OM LØPENDE REVISJON 

 

Forslag til vedtak: 
Revisors informasjon tas til orientering.  
 
Vedlegg:  
Administrasjonens tilbakemelding, datert 04.10.2017.   

 
Saksframstilling: 
I kontrollutvalgets møte 6. april 2017 sak 12/17 gjennomgikk revisor rapporten 
«Virksomhetskontroll drift/bruk av idrettsanlegg» og svarte på spørsmål. 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:  
 

«Virksomhetskontroll drift/bruk av idrettsanlegg tas til orientering. 
Kontrollutvalget forutsetter at administrasjonen følger opp revisors 
anbefalinger og ber revisor gi en tilbakemelding på oppfølgingen fra 
administrasjonen.» 

 
Administrasjonen har oversendt sin skriftlige tilbakemelding på oppfølgingen av 
anbefalingene i rapporten «Virksomhetskontroll drift/bruk av idrettsanlegg» og revisor 
vil orientere om denne. 
 
Revisor vil videre orientere om løpende revisjonsarbeid for 2017.  
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Kommentarer og tilbakemelding på rapport Drift/bruk av idrettsanlegg 

2016 

 
På bakgrunn overnevnte rapport har vi følgende kommentarer og tilbakemeldinger: 

 

Ramneshallen: 

Alle omposteringer er gjort, transaksjoner blir nå ført på -381 ”kommunale idrettsbygg og 

idrettsanlegg” 

Andre påpekte posteringsfeil er rettet. 

Beregninger for brukstid fordelt på avgiftspliktig og kompensasjonberettiget virksomhet er 

gjort, basert på utleie i 2016.  

 

For 2017 blir derfor alle kostnader ført utfra denne forholdsmessige fordelingen for 

merverdiavgift: 

Avgiftspliktig virksomhet:  22% 

Kompensasjonsberettiget 78% 

Betalt husleie som ikke er avgiftspliktig virksomhet er 3 % og anses derfor uvesentlig. 

 

Vålehallen: 

Lønnskostnader er nå riktig fordelt. Det er  to 25% stillinger som blir belastet hallen. 

Beregninger for brukstid fordelt på avgiftspliktig og kompensasjonberettiget virksomhet er 

gjort, basert på utleie i 2016.  

 

For 2017 blir derfor alle kostnader ført utfra denne forholdsmessige fordelingen for 

merverdiavgift: 

Avgiftspliktig virksomhet:  4% 

Kompensasjonsberettiget 96% 

Betalt husleie som ikke er avgiftspliktig virksomhet er 2 % og anses derfor uvesentlig. 

 

 

Meny Arena: 

Beregninger for brukstid fordelt på avgiftspliktig og kompensasjonberettiget virksomhet er 

gjort, basert på utleie i 2016.  

 

For 2017 blir derfor alle kostnader ført utfra denne forholdsmessige fordelingen for 

merverdiavgift: 

Avgiftspliktig virksomhet:  21% 

Kompensasjonsberettiget 79% 

Betalt husleie som ikke er avgiftspliktig virksomhet er 4% og anses derfor uvesentlig. 

 

Ny vurdering vil bli gjort på alle utleiebygg når 2017 er ferdig, denne beregningen danner 

grunnlag for fordeling i 2018. Beregningene vedlegges regnskapet. 

 

Revetal 04.10.2017 

Vigdis Bommen 
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Arkivsak-dok. 17/00212-1 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 23.11.2017 
 
 
 

   
 
 

MØTEPLAN 2018 

 

Forslag til vedtak: 
Følgende møteplan for kontrollutvalget vedtas:  
 
Torsdag 15. februar 2018 
Torsdag 3. mai 2018 
Torsdag 7. juni 2018  
Torsdag 27. september 2018 
Torsdag 15. november 2018 
 
 
Vedlegg:  
Forslag til møteplan for 2018, Re kommune. 

 
Saksframstilling: 
Kommunens møteplan for 2018 er ikke ferdigbehandlet i kommunestyret og det kan 
derfor bli behov for å justere kontrollutvalgets møteplan på et senere tidspunkt.  
 
Torsdag 15. februar 2018 

 Årsrapport for kontrollutvalget.  

 Bestille prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt.  
 

Torsdag 3. mai 2017 

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017. 

 Behandle prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt.  
 

Torsdag 7. juni   

 Orientering om status for forvaltningsrevisjonsrapport.  

 Eventuelt virksomhetsbesøk. 
 
Torsdag 27. september  

 Budsjett for kontroll og tilsyn 2019. 

 Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2018.  

 Revisors uavhengighetserklæring.  
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Torsdag 15. november  

 Behandling av forvaltningsrevisjonsrapport.  

 Møteplan 2019. 
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Hovedutvalg DENs møte 19. juni starter:  kl. 12.00 
Kommunestyrets møte 19. juni starter:  kl. 14.00 
Kommunestyremøte 11. desember starter:  kl. 14.00 

 
 

MØTEPLAN FOR 2018 
  

 
Jan 

 
Febr 

 
Mars 

 
April 

 
Mai 

 
Juni 

 
Juli 

 
Aug. 

 
Sept. 

 
Okt. 

 
Nov. 

 
Des. 

Kommunestyret 
Tirsdag kl 18.00 

 13 13 24  19   11 23  11 

Barne- og ungdomsrådet 
Mandag kl 12.30 

29 26  9  4  27  8 19  

Eldrerådet 
Mandag kl 13.00 

29 26  9  4  27  8 19  

Råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne mandag kl 15.00 

29 26  9  4  27  8 19  

Hovedutvalg DEN 
Tirsdag kl. 18.00 

30 27 13 10  5  28  9 20  

Hovedutvalg HOV 
Onsdag kl 18.00 

31 28  11  6  29  10 21  

Formannskapet 
Torsdag kl 18.00 

 1 1 12  7  30  11 22  

Fellesnemnda, kl. 18.00 
(Starter med partssammensatt utvalg) 
 

18 
Tors 

Tønsb. 

14 
Ons 
Re 

15 
Tors  

Tønsb. 

18 
Ons  
Re 

15 
Tirs  

Tønsb. 

13  
Ons  
Re  

 20  
Tors  

Tønsb. 

20  
Tors  
Re 

17  
Ons  

Tønsb. 

14  
Ons  
Re 

6 
Tors  

Tønsb. 
Kontrollutvalget 
Revetalgata 10, kl. 1800 

            

Kommunestyrets julemiddag            13 
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Arkivsak-dok. 17/00019-24 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 23.11.2017 
 
 
 

   
 
 

REFERATSAKER 

 

Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Vedtaksbrev – Søknad om fritak fra politiske verv, Marvin Stordalen 
Vedtaksbrev – Søknad om fritak fra politiske verv, Henriette Linnestad 
Protokoll fra styremøte i VIKS 29.08.2017. 
Datatilsynet: Nye personvernregler fra 2018 – Hva betyr dette for din virksomhet? 

 
Saksframstilling: 

 Harald Løken og Mona Røisgård Kirkevold er valgt som nye medlemmer av 
kontrollutvalget i Re kommune.  

 Protokoll fra styremøte i VIKS 29.08.2017.  

 Nye personvernregler fra 25.05.2018.  
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MØTEPROTOKOLL  
 

Styret for VIKS 
 
Dato: 28.08.2017 kl. 18:00 
Sted: Tjøme kommune, kommunestyresalen 
Arkivsak: 15/00164 
  
Tilstede:  Jan Nærsnes, leder 
 Olav Bjørnli, medlem 

Gjert Gjertsen, medlem  
Ivar Dillan, medlem 
Aleksander Leet, medlem 
Stig Atle Vange, medlem 
Magnus Østlie, medlem 
Dag L. Erichsrud, medlem 
 

Møtende 
varamedlemmer: 

Kjetil Edvardsen, varamedlem 
Øyvind Olav Oppegård, varamedlem 

  
Forfall:  Terje Fuglevik, nestleder 

Heidi Ørnlo, medlem 
Lars Egeland, medlem 
 

  
Andre: Heidi Wulff Jacobsen, observatør 

Anja Ottervang Eriksen, rådgiver VIKS 
  
Møteleder: Jan Nærsnes 
 
Møtesekretær: 

 
Orrvar Dalby 

 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Behandling av utvalgssak 

12/17 17/00034-9 Godkjenning av protokoll fra møte 6.mars 2017. 3 

13/17 17/00092-5 Regnskapsrapport 2/2017 - januar-juli 2017. 3 

14/17 17/00144-1 VIKS - forslag til budsjett 2018. 4 

15/17 
16/00166-
21 

Strategi for VIKS for perioden 2017-2020. 4 
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16/17 
16/00166-
20 

Forslag til endring av vedtektene for Vestfold 
Interkommunale kontrollutvalgssekretariat fra 1.1.2018. 

5 

17/17 17/00143-1 Forslag til møteplan 2018. 6 

18/17 
16/00122-
14 

VIKS orienterer. 6 

19/17 
16/00122-
15 

Referater 7 

20/17 
16/00122-
13 

Eventuelt. 8 

    

 
 
Leder ønsket velkommen og møtet ble satt kl.18.00. 

Ny rådgiver i VIKS, Anja Ottervang Eriksen, presenterte seg for styret.  

Før behandling av styresakene, orienterte ordfører Bente Kleppe Bjerke om Tjøme 
kommune og den pågående kommunesammenslåingsprosessen. Hun svarte også 
på spørsmål og kommentarer fra styremedlemmene. 
 
Etter behandlingen av sakskartet ble det orientert om følgende 
forvaltningsrevisjoner/selskapskontroller: 
 
Sande: Byggesaksbehandling. 
Lardal: Spesialpedagogiske tiltak og tidlig innsats – barnehage. 
Nøtterøy: Teigar ungdomsskole og idrettshall. 
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Behandling av utvalgssak 

12/17 Godkjenning av protokoll fra møte 6.mars 2017. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 28.08.2017 12/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra styremøte 6.mars 2017 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
 
Protokoll fra styremøte 6.mars 2017 godkjennes. 
 
 
 
 

13/17 Regnskapsrapport 2/2017 - januar-juli 2017. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 28.08.2017 13/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Styret tar regnskapsrapport 2/2017 – januar-juli 2017 til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Styreleder orienterte kort om saken. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Styret tar regnskapsrapport 2/2017 – januar-juli 2017 til orientering. 
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14/17 VIKS - forslag til budsjett 2018. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 28.08.2017 14/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
1.Styret for VIKS vedtar det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2018 med en total 
kostnadsramme på kr. 2.413.000. 
 
2.Fordeling av driftskostnadene på medlemskommunene skjer i samsvar med 
vedlagte forslag. 
 
 
Møtebehandling 
Styreleder gjennomgikk hovedpunktene i forslaget. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
1.Styret for VIKS vedtar det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2018 med en total 
kostnadsramme på kr. 2.413.000. 
 
2.Fordeling av driftskostnadene på medlemskommunene skjer i samsvar med 
vedlagte forslag. 
 
 
 
 
 
 

15/17 Strategi for VIKS for perioden 2017-2020. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 28.08.2017 15/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Styret for VIKS vedtar at selskapet fortsetter som eget selskap, i hvert fall fram til 
2020.Fra 1.1.2018 reduseres selskapets bemanning fra 3 til 2 årsverk.  
 
 
Møtebehandling 
Saken ble drøftet. 
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Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Styret for VIKS vedtar at selskapet fortsetter som eget selskap, i hvert fall fram til 
2020.Fra 1.1.2018 reduseres selskapets bemanning fra 3 til 2 årsverk. 
 
 
 
 
 

16/17 Forslag til endring av vedtektene for Vestfold Interkommunale 
kontrollutvalgssekretariat fra 1.1.2018. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 28.08.2017 16/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Styret godkjenner det framlagte forslag til endring av §4 i vedtektene for Vestfold 
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat med virkning fra 1.1.2018. Saken sendes 
kommunestyrene i eierkommunene til godkjenning. 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble drøftet. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
 
Styret godkjenner det framlagte forslag til endring av §4 i vedtektene for Vestfold 
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat med virkning fra 1.1.2018. Saken sendes 
kommunestyrene i eierkommunene til godkjenning. 
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17/17 Forslag til møteplan 2018. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 28.08.2017 17/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Styret vedtar følgende møteplan for 2018: 
 

 Mandag 19.mars 

 Mandag 11.juni (ved behov) 

 Mandag 27.august 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
 
Styret vedtar følgende møteplan for 2018: 
 
• Mandag 19.mars 
• Mandag 11.juni (ved behov) 
• Mandag 27.august 
 
 
 
 
 

18/17 VIKS orienterer. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 28.08.2017 18/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Daglig leders redegjørelse tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Daglig leder opplyste at de saker som var framlagt for styret i dette møtet hadde vært 
hovedfokus den siste tida, sammen med innfasing og introduksjon av ny rådgiver. 
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Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Daglig leders redegjørelse tas til orientering. 
 
 
 
 
 

19/17 Referater 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 28.08.2017 19/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsaken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Følgende referatsak ble framlagt: Protokoll fra møte i styrets arbeidsutvalg 6.april 
2017. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
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20/17 Eventuelt. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 28.08.2017 20/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Gjert Gjertsen rapporterte fra møte i representantskapet i Vestfold Krematorium IKS i 
april 2017. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Tas til orientering. 
 
 
 
Møtet slutt kl. 19.30. 
 
 
Revetal 29.august 2017. 
 
For styreleder Jan Nærsnes, 
 
Orrvar Dalby 
Daglig leder  
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39/17 Referatsaker - 17/00019-24 Referatsaker : Vedtaksbrev, Marvin Stordalen

 

Re kommune 
Stabstjenester 

Saksbehandler: 
Direkte telefon:  
Vår ref.: 
Arkiv: 
Deres ref.: 

Lise Brit Haugen 
95275191 
17/1614/17/12015 
FE - 033 
 

   
Dato: 

 
30.10.2017 

 

Postadresse: Postboks 123, 3164 Revetal Telefon: 33 06 10 00 Bank: 1638 0243508 
Besøksadresse: Regata 2 Telefaks: 33 06 10 01 Org.nr.: 983885497 
E-post: postmottak@re.kommune.no Internett: www.re.kommune.no 

 

 
 
VIKS 
 
 
 
 

Søknad om fritak fra politiske verv - opprykk og suppleringsvalg 
 
 
Kommunestyret har i sak 072/17, behandlet saken Søknad om fritak fra politiske verv - 
opprykk og suppleringsvalg, der det ble fattet følgende vedtak: 
 

Malvin Stordalen innvilges fritak. 
Supplering til kommunestyret ved opprykk. 
Supplering varamedlem DEN ved opprykk. 
Som nytt medlem av kontrollutvalget velges Harald Løken. Han må da strykes som 1.varamedlem 
til HOV. Supplering der ved opprykk. 
 

 
 
I kommunestyret rykker dermed Annette Røren Hem opp som nytt siste medlem for Frp, og 
Ingebjørg Egenæs opp som nytt siste varamedlem. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Lise Brit Haugen 
rådgiver 
 
 
Kopi til:    
Gunn Kristin Hagen Kopstadveien 473 3178 VÅLE 
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Re kommune 
Stabstjenester 

Saksbehandler: 
Direkte telefon:  
Vår ref.: 
Arkiv: 
Deres ref.: 

Lise Brit Haugen 
95275191 
17/2109/17/12012 
FE - 033 
 

   
Dato: 

 
30.10.2017 

 

Postadresse: Postboks 123, 3164 Revetal Telefon: 33 06 10 00 Bank: 1638 0243508 
Besøksadresse: Regata 2 Telefaks: 33 06 10 01 Org.nr.: 983885497 
E-post: postmottak@re.kommune.no Internett: www.re.kommune.no 

 

 
 
VIKS 
 
 
 
 

Søknad om fritak fra politiske verv - suppleringsvalg 
Henriette Linnestad 
 
 
Kommunestyret har i sak 073/17, behandlet saken Søknad om fritak fra politiske verv - 
suppleringsvalg, der det ble fattet følgende vedtak: 
 
Henriette Linnestad innvilges fritak.  
Som nytt medlem av kontrollutvalget velges Mona Røisgård Kirkevold. 
  
  

 
 
 
Med hilsen 
 
 
Lise Brit Haugen 
rådgiver 
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Arkivsak-dok. 17/00068-13 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 23.11.2017 
 
 
 

   
 
 

EVENTUELT 

 

Forslag til vedtak: 
. 
 
Vedlegg:  
Ingen. 
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